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Lorentz genootschap

• 2013

• Zorginstelling – woningcorporatie 

– Veranderingen in de zorg

– Proactief 

• Lorentz zaal in Elkerliekziekenhuis



Lorentz genootschap

• Veel overleg in het begin daarna concreter

• 2014 voorstel geformuleerd

• gemeenten aangeschoven 

• Opdracht gegeven aan PC kwadraat

• Keuze gemaakt “langer thuis wonen”

• Bij de klant op de koffie

• 5 kernpunten

• Locaal maatwerk



Voorstel Lorentz 2014

• Gemeenschappelijk referentiekader
– Eenheid van taal, delen informatie

• Kennisnemen van elkaars opgave, uitdagingen en 
bedreigingen

• Onderzoek uitvoeren naar status wonen

• Focus op relevante zaken en prioritering aanbrengen

• Opzoeken noodzakelijke samenwerking



Kernpunten 2016

• Regionaal samenwerken versterken op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg per gemeente en Peelregio 

• Vervolgstappen volgend uit onderzoek per gemeente verder 
oppakken door instellen projectgroep, gemeente neemt de regie.

• 4 keer per jaar op de agenda bij bestuurlijk overleg Peel
Aansluiting bij Peel duurzaam gezond

• Lorentz benoemt concreet haar inhoudelijke agenda

• Lorentz maakt naar iedere afzonderlijke gemeente een plan van 
aanpak. (presentatie en follow up)



Uitkomst recent overleg gemeente

• Prima initiatief

• Er gebeurt al veel maar:
– Van elkaar weten wat er al gebeurt en gaat gebeuren
– Samenhang tussen acties aanbrengen
– Eventueel “witte vlekken” zichtbaar maken en aanpakken

• Voorbeelden
– Complex met zorggeschikte woningen, WC keukentafelgesprekken woonlasten in 

beeld, zorg legt focus op wijkzorg en gemeente zet vanuit WMO in op zorgzame 
wijk

– Versterken schillenmodel nabij zorgcentrum kern meest zorgafhankelijk, daarbuiten 
faciliteitengebruik.

• Vervolgafspraak
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“MARKTONDERZOEK WOON-ZORG”

Onderzoeksvraagstelling:

“Wat zijn de effecten van de vergrijzing en wijze van zorgverlening (o.a. 
extramuralisering c.q. scheiden wonen en zorg) op het toekomstig woon-
zorgaanbod?  

Wat is de vraag- aanbod balans op de ijkmomenten 2014-2018-2025-2040 
uitgaande van een uitwerking vanuit buurtniveau voor het gehele 
Peelgebied.

Wat zijn de kenmerken van de zorgvragers en welke relevante 
ontwikkelingen zijn daarin te onderkennen?” 

Doelgroepen: ouderen, gehandicapten, ggz, maatschappelijke zorg, jeugd



ACHTERLIGGEND IDEE

 Grote veranderingen in de zorg
 Andere kijk op volkshuisvesting
 Decentralisatie van verantwoordelijkheden
 Burger/huurder/zorgvrager in andere positie
 Noodzaak om meer te doen met minder

 Oplossing : 
SAMENWERKEN !



INSTEEK VAN HET MARKTONDERZOEK

 Optuigen van een dataknooppunt door delen van kennis en 
data

 Eenduidig gemeenschappelijk referentiekader 
 Definities (bijv. wat is een zorgwoning)

 Feiten en cijfers (nu en in de toekomst)

 Lokaliseren (waar zitten de problemen)

 Opgave bepaling per gemeente voor alle doelgroepen

 Uitkomst van het onderzoek als handreiking naar de 
gemeenten (de regievoerders) en andere betrokkenen 



GIS-AANPAK MET VISSQ

 Intelligentie webbased GIS-applicatie

 Complexe materie eenvoudig inzichtelijk maken

 Nieuwe kennis en inzichten verwerven

 Mogelijkheid om heel concreet problemen/kansen helder te krijgen

 De “identiteit” van de zorgvragers helder krijgen (waar wonen ze, wat is 
huishoudsamenstelling, wat hebben ze te besteden, wat willen ze, wat 
kunnen ze …)

http://maps.objectvision.nl/lorentz/

http://maps.objectvision.nl/lorentz/


TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR WONINGCORPORATIES

 Inzicht in behoefte en vraag

 Inzicht in de knelpunten (o.a. betaalbaarheid, benodigde aantallen 
woningen, voorzieningen)

 Inzicht in de wijken waar vergrijzing toeslaat en mensen langer 
thuis moeten blijven  wonen (opties woningaanpassingsbeleid)

 Inzicht in voorzieningen niveau

 Hands on uitkomsten onder meer voor het maken van prestatie 
afspraken

 ….



UITKOMSTEN OP HOOFDLIJNEN
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UITKOMSTEN OP HOOFDLIJNEN

2013-2025:

 Er ligt zowel een opgave voor woningcorporaties (geschikt 
wonen, Langer thuis wonen verspreid) als voor 
zorginstellingen (Verzorgd wonen geclusterd).

 De bestaande woningen van corporaties kunnen grotendeels 
geschikt gemaakt worden voor langer thuis wonen.

 Betaalbaarheid van langer thuis wonen probleem:
 Huur

 Schoonmaak

 Wassen

 Maaltijdservice



UITKOMSTEN OP HOOFDLIJNEN



UITKOMSTEN OP HOOFDLIJNEN

 Voor ouderen zijn voldoende geclusterde voorzieningen; 
echter 
 Slechte spreiding

 Relatief duur

 Andere bewoners dan zorgvragers

 Om ouderen langer thuis te laten wonen zijn grote 
inspanningen nodig, zowel in de stenen maar ook  in de 
sociale infrastructuur

 Voor de andere onderzochte doelgroepen zijn betaalbare 
woonvormen nodig met “alternatieve” contractvormen



RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
Praktische vraagstellingen

Langer Thuis Wonen?

Geclusterd VW?

verhuizen?




