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 Het Kenniscentrum in 2014
 

Aan de vooravond van de drie decentralisaties in 2015 en met de extramuralisering van zorg in 

volle gang, was er in 2014 veel vraag naar de kennis en diensten van het Kenniscentrum. De 

bijeenkomsten van het Kenniscentrum zijn goed bezocht. Ook zijn er veel bijdragen geleverd aan 

bijeenkomsten van leden van Aedes, ActiZ en kennispartners. Gemeenten en ministeries wisten 

de weg naar het Kenniscentrum te vinden, mede door de deelname van het Kenniscentrum aan 

het programma Langer Thuis van de ministeries van Binnenlandse Zaken en VWS. 

 

Het tweejarige werkplan 2013-2014 met als centrale thema’s Extramuralisering en Lokale Kracht 

is in 2014 afgerond. Een intensief programma met kennisontwikkeling en –overdracht heeft veel 

leden van ActiZ en Aedes ondersteund bij hun strategische keuzes op dit gebied.  
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Extramuralisering 
 

Extramuralisering van zorg en dus langer thuis blijven wonen stelt nieuwe vragen aan 

zorgorganisaties en woningcorporaties. Voor zorgorganisaties gaat het om keuzes in strategie en 

bedrijfsvoering. Corporaties worden geconfronteerd met de gevolgen van beleidsveranderingen 

bij hun samenwerkingspartners in zorgvastgoed en moeten ook zelf keuzes maken in hoe zij 

inspelen op huurders die met meer zorg thuis blijven wonen.  

 

Om optimaal te voorzien in de kennisbehoefte zijn naast gezamenlijke activiteiten voor 

corporaties en zorgorganisaties ook afzonderlijke trajecten gestart. Naast kennisoverdracht in het 

Kennisprogramma Scheiden Wonen en Zorg is op de onderdelen Feiten en Cijfers, Zorgvastgoed 

en Wonen met dementie nieuwe kennis ontwikkeld en gebundeld. 

 

Kennisprogramma Scheiden Wonen en Zorg 

 

Veel gestelde vragen Scheiden Wonen Zorg 

Medewerkers van corporaties en zorgorganisaties 

ervaren direct de consequenties van de decentralisaties 

in de zorg. Verhuur van woonruimte aan mensen met 

een zorgvraag moet gestalte krijgen, maar hierbij lopen 

zij tegen talloze knelpunten en onduidelijkheden aan. 

Veel discussie is er over toewijzingseisen van 

corporaties, huurcontracten en huur(-toeslag). Het 

Kenniscentrum heeft de meest voorkomende vragen en 

antwoorden over scheiden van wonen en zorg 

gebundeld. Deze vragen worden actueel gehouden en beantwoord op basis van 

overheidsuitingen en in samenspraak met de beleidsadviseurs van Aedes en ActiZ 

www.kcwz.nl/actueel/specials/scheiden_wonen_zorg  

 

Symposium ‘Verhuur van (zorg)woningen door zorgorganisaties’ 

Op 7 oktober organiseerde het Kenniscentrum een symposium over de verhuur van 

zorgwoningen. Veel zorgorganisaties verhuren vanwege extramuralisering nu al voormalige 

intramurale woningen of zijn dit van plan. Dit levert nog veel vragen en knelpunten op, zo bleek 

tijdens de goed bezochte dag met volop uitwisseling van goede voorbeelden. Collega-

zorgorganisaties deelden hun ervaringen, onder meer vanuit het experiment 'All-inclusive 

pension' van het kennisprogramma Langer Thuis. Ook was het mogelijk meerdere kennissessies 

te volgen over een specifiek thema, zoals huurrecht of hoe men het facilitaire bedrijf verandert in 

een commerciële dienstverlener. Met 160 bezoekers een geslaagde dag!  

www.kcwz.nl/extramuralisering/nog-veel-vragen-over-verhuur-zorg-woningen 

http://www.kcwz.nl/actueel/specials/scheiden_wonen_zorg
http://kcwz.nl/extramuralisering/nog-veel-vragen-over-verhuur-zorg-woningen
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Verdiepingsprogramma voor zorgorganisaties 

Als vervolg op het symposium van 7 oktober is speciaal voor zorgorganisaties een zestal 

verdiepingscursussen ontwikkeld over specifieke thema’s binnen het extramuraliseren. Thema’s 

als het opzetten van een verhuurorganisatie, het ontwikkelen van nieuwe dienstenconcepten of 

het komen tot kostprijsberekeningen werden hierin diepgaand toegelicht. Er werd gebruik 

gemaakt van externe gastdocenten. De verdiepingscursussen vonden plaats tussen november 

2014 en februari 2015 met in totaal 100 deelnemers.  

www.kcwz.nl/actueel/specials/kennisprogramma-extramuralisering 

 

Werkconferentie ‘Marketing van nieuwe verzorgd wonen concepten’ 

Zorgorganisaties moeten veel meer aandacht hebben voor de klant. Dit is één van de 

onderwerpen die binnen de ontwikkeling van extramuralisering speelt. Wie is die klant, waar 

heeft hij behoefte aan en hoe verleid je hem tot jouw nieuwe producten? Binnen de 

artikelenreeks Scheiden Wonen en Zorg in de praktijk is daarom een artikel aan dit thema gewijd. 

Vervolgens is een werkconferentie ontwikkeld met medewerking van SmartAgent, Woonz en 

Zuiver Marketing. Vanwege grote belangstelling is de werkconferentie 3 keer gehouden met per 

keer 35 deelnemers: in mei, juni en september. 

 

Werkconferentie Noord-Nederland  

Extramuralisering, krimp en leefbaarheid stellen 

woningcorporaties en zorgorganisaties in Noord-

Nederland voor een grote opgave. De richting is 

duidelijk en urgent: meer eigen kracht, slimme 

samenwerking en kleinschalig in wijken en buurten. 

Lokale partijen zijn al druk met nieuwe 

arrangementen en wisselen de ervaringen graag uit. 

Als vervolg op een succesvolle bijeenkomst in 

november 2013 is op 8 mei 2014 een tweede 

werkconferentie gehouden. Zes lokale projecten 

hebben hun ervaringen gedeeld. Het doel van deze 

bijeenkomst was het vinden van inzichten en 

handvatten voor duurzame verdienmodellen bij de 

extramuralisering in Noord-Nederland. Naar 

aanleiding van de bijeenkomst is door promovendus 

Ludo Glimmerveen van de VU een artikel geschreven 

over de samenwerking tussen professionals en 

burgerinitiatieven, ‘Van burenhulp tot opdrachtgever: 

uitdaging bij burgerkracht’. 

www.kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/van-burenhulp-tot-

opdrachtgever-uitdaging-bij-burgerkracht 

http://kcwz.nl/actueel/specials/kennisprogramma-extramuralisering
http://kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/van-burenhulp-tot-opdrachtgever-uitdaging-bij-burgerkracht
http://kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/van-burenhulp-tot-opdrachtgever-uitdaging-bij-burgerkracht
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Onderzoek naar huisvesting kwetsbare groepen door corporaties 

Het Kenniscentrum onderzocht de aanpak van corporaties bij het huisvesten van mensen met 

een psychische beperking. Als gevolg van de extramuralisering krijgen corporaties steeds meer 

met deze doelgroep te maken. Samen met Companen werd de aanzet gegeven voor een 

handreiking die corporaties ondersteunt en voorziet van goede voorbeelden. Om meer 

praktijkinzichten te krijgen, werden ontmoetingen gehouden met West-Brabantse corporaties. 

Begin 2015 is de online handreiking gepubliceerd.  

 

Feiten en Cijfers 

 

Gevolgen overheidsbeleid in kaart gebracht 

De overheid heeft maatregelen getroffen waardoor minder mensen 

in aanmerking komen voor ‘intramuraal verblijf’. Deze 

'extramuralisatie' vindt plaats in de ouderenzorg, maar ook in de 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en in de GGZ-

sector. In de GGZ-sector vindt nóg een ingrijpend proces plaats: er 

zijn namelijk afspraken gemaakt om het huidige aantal plaatsen in 

instellingen met een derde te reduceren ('ambulantisering'). In 

samenwerking met bureau Companen maakte het Kenniscentrum 

overzichtskaartjes die laten zien waar in Nederland de grootste 

veranderingen optreden.  

www.kcwz.nl/dossiers/feiten_en_cijfers/meer-woningen-nodig-voor-

ouderen-en-gehandicapten/ouderen-en-wonen-met-zorg 

 

Kerncijfers Wonen en Zorg laten zien: nog veel te doen 

Voor de website van Aedes leverde het Kenniscentrum 

kerngegevens over wonen en zorg. De vergrijzing van de bevolking 

heeft grote gevolgen voor de woningmarkt. De cijfers laten zien dat 

corporaties hiermee al rekening houden, maar de opgave groot is. 

www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/wonen-en-zorg/wat-is-de-impact-

van-vergrijzing-op-de-woningvraag/wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-

de-woningvraag.xml 

 

Wat doen corporaties met wonen en zorg? 

Alle leden van Aedes zijn in 2014 bevraagd over hun inspanningen 

op het gebied van wonen en zorg. Het Kenniscentrum werkte mee 

aan het ontwikkelen van de vragenlijst en het schrijven van de 

rapportage. In september publiceerde Aedes de Corporatiemonitor 

Wonen-Zorg op de site. www.aedes.nl/binaries/downloads/wonen-en-

zorg/20140910-corporatiemonitor-wonen-en-zorg-2014.pdf 

http://www.kcwz.nl/dossiers/feiten_en_cijfers/meer-woningen-nodig-voor-ouderen-en-gehandicapten/ouderen-en-wonen-met-zorg
http://www.kcwz.nl/dossiers/feiten_en_cijfers/meer-woningen-nodig-voor-ouderen-en-gehandicapten/ouderen-en-wonen-met-zorg
http://www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/wonen-en-zorg/wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-woningvraag/wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-woningvraag.xml
http://www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/wonen-en-zorg/wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-woningvraag/wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-woningvraag.xml
http://www.aedes.nl/content/feiten-en-cijfers/wonen-en-zorg/wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-woningvraag/wat-is-de-impact-van-vergrijzing-op-de-woningvraag.xml
http://www.aedes.nl/binaries/downloads/wonen-en-zorg/20140910-corporatiemonitor-wonen-en-zorg-2014.pdf
http://www.aedes.nl/binaries/downloads/wonen-en-zorg/20140910-corporatiemonitor-wonen-en-zorg-2014.pdf
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KCWZ-onderzoek naar urgentie wonen en zorg in corporatiewetgeving 

De plannen van minister Blok voor een vernieuwde inrichting van het corporatiestelsel (de 

concept-novelle) geven geen steun aan de extra opgave van corporaties. Dat was de conclusie 

van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Companen na bestudering van de voorstellen 

van de minister. Door het gewijzigde overheidsbeleid voor wonen en zorg moeten corporaties 

zorgen voor nog meer woningen speciaal voor ouderen en mensen met een beperking. De 

novelle bakent het werkgebied van woningcorporaties echter af. 

www.kcwz.nl/dossiers/regelgeving_wonen/urgentie-wonen-en-zorg-ontbreekt-in-novelle 

  

Zorgvastgoed 
 

 

Rekentool tegen leegstand 

Het Kenniscentrum concludeerde dat exploitatie van verzorgingshuizen onder druk staat door de 

extramuralisering, terwijl deze huisvesting toch een belangrijke rol kan blijven vervullen voor 

ouderen. Het (blijven) aanbieden van 

servicepakketten met diensten kan ervoor 

zorgen dat het verzorgingshuis in stand 

blijft. Ruimte voor Zorg ontwikkelde voor 

het Kenniscentrum een rekentool die snel 

inzicht biedt in de mogelijke 

servicepakketten en bijbehorende prijzen 

voor een locatie. Ook organiseerde het 

Kenniscentrum een workshop over de tool. 

www.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenzorg/ 

 rekentool-scheiden-wonen-en-zorg

 

Workshops over financiële risico’s van zorgvastgoed 

Het bezit van zorgvastgoed brengt voor corporaties financiële risico’s met zich mee. Om dit 

aspect onder de aandacht te brengen organiseerde het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 

drie workshops voor corporaties om de methodiek van een risico-inventarisatie uit te leggen en 

voorbeelden te delen.  

 

Cursus thuistechnologie 

Corporaties en zorgaanbieders kunnen huurders langer thuis laten wonen door domotica in te 

zetten. Het Kenniscentrum organiseerde een eendaagse cursus zorgtechnologie waarbij 

medewerkers zelf de mogelijkheden konden zien en bespreken.  

http://www.kcwz.nl/dossiers/regelgeving_wonen/urgentie-wonen-en-zorg-ontbreekt-in-novelle
http://www.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenzorg/%0brekentool-scheiden-wonen-en-zorg
http://www.kcwz.nl/dossiers/scheidenwonenzorg/%0brekentool-scheiden-wonen-en-zorg
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Handreiking zorgfinanciering voor corporaties 

De goed gelezen handreiking ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging van de 

zorg’ is eind 2014 vernieuwd. Deze publicatie bundelt informatie over vastgoedberekeningen en 

zorgfinanciering voor corporaties die zorgvastgoed willen realiseren. De handreiking is 

oorspronkelijk in 2011 opgesteld, als onderdeel van een KCWZ-special over rekenen aan zorg en 

zorgvastgoed. Sinds 2011 is er veel veranderd. Daarom is in de nieuwe versie van de handreiking 

de meest recente informatie over bijvoorbeeld de extramuralisering en de hervorming van de 

langdurige zorg verwerkt. 

 

Corporaties onzeker over brandveiligheid bij wonen en zorg  

Door het beleid van scheiden van wonen en zorg is onduidelijkheid ontstaan over de 

verantwoordelijkheidsverdeling bij brandveiligheid. Corporaties en zorgaanbieders kunnen niet 

de veiligheidsrisico’s overnemen van de burger die, ondanks beperkingen waarmee hij kampt, 

langer zelfstandig woont. Met Aedes en ActiZ is een druk bezochte bijeenkomst georganiseerd. Er 

wordt gewerkt aan een verbindende visie die in 2015 tot oplossingsrichtingen moet leiden. 

 

Wonen met dementie  

 

Toolkit Dementievriendelijk Ontwerpen 

In 2014 is samen met KAW architecten de toolkit 

dementievriendelijk ontwerpen ontwikkeld. Steeds 

meer is bekend over de invloed van de inrichting, 

indeling en omgeving op mensen met dementie. 

Met deze bril op is materiaal verzameld over waar 

een ruimte, woning of gebouw aan moet voldoen 

om door mensen met dementie als prettig te 

worden ervaren. Er is gekeken hoe de gezondheid 

van mensen met dementie bevorderd kan worden 

door de indeling en aankleding van de 

(groeps)woning, maar vooral hoe hun leven 

plezieriger gemaakt kan worden. De toolkit 

combineert tekstuele toelichting met veel 

beeldmateriaal.  

www.kcwz.nl/tools/toolkit-dementievriendelijk-

ontwerpen 

 

  

http://kcwz.nl/tools/toolkit-dementievriendelijk-ontwerpen
http://kcwz.nl/tools/toolkit-dementievriendelijk-ontwerpen
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Brochure Huurders met dementie voor corporaties 

Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken 

met oudere huurders met (beginnende) dementie 

die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In 

de brochure 'Huurders met dementie' staat de 

vraag centraal wat een woningcorporatie met 

signalen van huurders en medewerkers kan doen, 

zodat ook ouderen met dementie zo lang mogelijk 

veilig en comfortabel in hun oude, vertrouwde 

omgeving kunnen blijven wonen. De brochure is 

gebaseerd op twee eerdere publicaties; de 

handreiking 'Comfortabel wonen met dementie', 

ontwikkeld door Platform31 als onderdeel van het 

programma 'Langer Thuis' en de 'Toolkit 

Dementievriendelijk Ontwerpen' van het 

Kenniscentrum.  

www.kcwz.nl/dossiers/wonen_zorg/brochure-huurders-

met-dementie-voor-corporaties 

 

Dossier dementie 

Mensen met dementie blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen als gevolg van de 

extramuralisering. Wat betekent dit voor zorgorganisaties en woningcorporaties? Zij moeten tal 

van maatregelen nemen die het zelfstandig wonen (beter) mogelijk maken. Denk hierbij aan het 

aanpassen van de woning, het inzetten van technologie, het trainen van medewerkers die 

contact hebben met mensen met dementie enzovoorts. Ook zijn er verschillende vormen van 

wonen met zorg gericht op mensen met 

dementie. Van intramuraal wonen in 

kleinschalige groepswoningen, zelfstandige 

woningen in een beschutte omgeving tot 

zorgboerderijen en mantelzorgwoningen. Het 

Kenniscentrum bundelt in dit nieuwe dossier 

goede voorbeelden, instrumenten, onderzoek 

en informatie.  

www.kcwz.nl/dossiers/dementie 

 

 

 

 

 

http://kcwz.nl/dossiers/wonen_zorg/brochure-huurders-met-dementie-voor-corporaties
http://kcwz.nl/dossiers/wonen_zorg/brochure-huurders-met-dementie-voor-corporaties
http://www.kcwz.nl/dossiers/dementie
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Langer Thuis 
Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Platform31 en Movisie werken van 2013 tot en met 

2015 aan het kennis- en experimentenprogramma 'Langer Thuis'. Het scheiden van wonen en 

zorg en de hervormingsagenda van de 

langdurige zorg hebben stevige gevolgen voor 

de zorg- en woningmarkt. Het vraagt om nieuwe 

aanpakken, instrumenten en 

kennisverspreiding. 'Langer Thuis' werkt aan 

verbetering van bestaande woonarrangementen 

en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ en maatschappelijke 

ondernemers om een veelzijdig welzijns- en zorgdiensten en woonaanbod mogelijk te maken. De 

ministeries van BZK en VWS ondersteunen het programma om lokale partijen te faciliteren in hun 

zoektocht naar nieuwe oplossingen. In experimenten, studies, workshops, webdossier en 

leerkringen zoekt Langer Thuis met het werkveld naar concrete oplossingen. 

 

All-Inclusive pension 
In het experiment ‘All-Inclusive pension’ van het programma Langer Thuis verkennen Platform31, 

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en ActiZ de mogelijkheid het verzorgingshuis te 

herbestemmen tot een betaalbare All-Inclusive pensionvoorziening voor de lagere inkomens. 

Twaalf geselecteerde koplopers bieden inmiddels in hun verzorgingshuis een nieuw verzorgd- 

wonen concept aan. Het experiment  ondersteunt de koplopers in de (door)ontwikkeling hiervan 

met onderzoek, kennis- en ontwikkelbijeenkomsten, discussies en onderlinge uitwisseling. De 

kennisvragen zijn beantwoord met studies over het marktpotentieel, het huishoudboekje van de 

senior, de exploitatie van de diensten en het vastgoed, de marketing om nieuwe bewoners te 

trekken en het bieden van keuzevrijheid of juist het verplicht afnemen van diensten. De twaalf 

koplopers zijn een klein jaar gevolgd en het experiment is begin 2015 afgerond met een 

inventarisatieonderzoek naar de verschillende concepten. De uitkomsten van het experiment zijn 

gedeeld in twee bijeenkomsten: een tussentijdse in september en een slotbijeenkomst begin 

2015. Daar is tevens het advies aan Marnix Norder, voorzitter van het Aanjaagteam Langer 

zelfstandig thuis gepresenteerd. www.kcwz.nl/actueel/specials/allinclusive 

 

Vliegwiel Burgerkracht 
In dit programmaonderdeel hebben het Kenniscentrum, Movisie en ActivAge drie 

burgerinitiatieven opgezocht en met hen gesproken over hun ervaringen. Deze verhalen zijn 

gebruikt als basis voor een reeks informatieve artikelen. Alle artikelen samen leveren de 

bouwstenen voor burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen en samen te werken met de 

gemeente en lokale partners in wonen, welzijn en zorg. Vragen als: ‘Hoe betrekt u vrijwilligers en 

werkt u samen met maatschappelijke organisaties en gemeenten?’ Welke groeistadia maken 

burgerinitiatieven door en welke rechtsvormen sluiten hierbij aan? Hoe regelt u de financiering? 

zijn hierin beantwoord.  

www.kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/succesvolle-burgerinitiatieven-in-wonen-welzijn-en-zorg 

http://kcwz.nl/actueel/specials/allinclusive
http://www.kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/succesvolle-burgerinitiatieven-in-wonen-welzijn-en-zorg
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Lokale Kracht 
In 2013 is het thema Lokale Kracht verder op de kaart gezet. Hoe kunnen professionele 

organisaties, gemeenten en burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn samenwerken en zo 

Lokale Kracht ontwikkelen? In 2014 zette het Kenniscentrum ‘the next step’ met een groot 

congres en een aantal kleinere bijeenkomsten en onderzoeken.  

 

Congres Lokale Kracht: blijf samen stappen zetten! 
Bent u klaar voor de volgende stap? Een van de centrale vragen die op 19 maart tijdens het 

congres Lokale Kracht 2014 werd gesteld aan een gevarieerd gezelschap van bijna vijfhonderd 

deelnemers. Steeds meer mensen, zoals de kleine honderd aanwezige vrijwilligers, nemen zelf 

het heft in handen en ontwikkelen burgerinitiatieven in wonen, welzijn en zorg en zoeken 

samenwerking met gemeenten, zorgorganisaties, welzijnsinstellingen en woningcorporaties in de 

lokale gemeenschap. Zestien krachtsessies, twee collegereeksen, achttien projecttafels en acht 

rondetafelgesprekken lieten enerzijds een schat aan initiatieven zien, maar hadden anderzijds 

ook als doel om te zoeken naar verdieping.  

 

Keynote speakers Paul Frissen, hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Tilburg en lid Raad voor 

Maatschappelijke Ontwikkeling en Justus Uitermark, bijzonder hoogleraar samenlevingsopbouw 

Erasmus Universiteit Rotterdam en universitair hoofddocent sociologie Universiteit van 

Amsterdam zorgden voor een prikkelende start van een inspirerende dag.  

www.kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/lokale-kracht-blijf-samen-stappen-zetten 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Frissen: 

‘We zijn verslaafd geraakt aan de verzorgingsstaat maar het moet anders. Burgers moeten 

op verschillende manieren maatschappelijke initiatieven ontplooien en zoveel mogelijk 

verschil en ongelijkheid produceren. Doet u dat niet, dan verzint de overheid regels omdat 

ze overal hetzelfde wil.’ 

Justus Uitermark: 

'Burgerkracht een tegengif voor bureaucratisering. Zonder regels organiseren mensen 

zichzelf, ze worden creatiever en nemen meer verantwoordelijkheid. Daarnaast moeten we 

machtsconcentratie en uitsluiting tegengaan. Maak jezelf misbaar, zorg voor een sterk 

gedragen netwerk en maak meerdere mensen verantwoordelijk in een hechte en diverse 

kerngroep. Deze tendensen moeten we onderkennen om burgerinitiatieven verder te helpen.' 

 

http://kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/lokale-kracht-blijf-samen-stappen-zetten
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Foto-impressie congres Lokale Kracht  

 

 

 

Denktanksessies Lokale Kracht  

Samen met het Kenniscentrum ‘Instituties voor de open  

samenleving’ van de Universiteit Utrecht is een vervolg gegeven 

aan de eerste denktanksessie Lokale Kracht in 2013. In 2014 waren er twee geprogrammeerd: op 

30 januari met de titel ‘Lokale Kracht, voorbij het applaus’ en op 10 oktober 'Vergrijzing: 

probleem of kans voor Lokale Kracht?'. Beide keren wisselde een gemengd gezelschap van zo’n 

50 -90 praktijkmensen, wetenschappers en beleidsmakers kennis en ervaring uit over hoe de 

opkomende burgerinitiatieven – in de zorg en in andere maatschappelijke sectoren – kunnen 

worden verduurzaamd. Wat zijn de succes- en risicofactoren?  

Vergrijzing wordt vaak gezien als negatieve ontwikkeling. Maar vergrijzing laat ook een ongekend 

potentieel zien bij ouderen in kennis, vaardigheden en geld. Dat potentieel wordt, zoals de 

recente sterke stijging in het aantal burgerinitiatieven in de zorg laat zien, ook ingezet. Het is zaak 

om te bekijken waar de ontwikkelingen verder ondersteund kunnen worden, op voorwaarde dat 

de kwaliteit en het aanbod aan zorg voor hen die niet over dat pakket kennis, vaardigheden en 

kapitaal beschikken gewaarborgd blijft. 

www.kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/verslag-vergrijzing-probleem-of-kans 

www.kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/verslag-lokale-kracht-voorbij-het-applaus 

http://kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/verslag-vergrijzing-probleem-of-kans
http://kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/verslag-lokale-kracht-voorbij-het-applaus
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Daniëlle Harkes en Anita Boele, onderzoeker aan de faculteit Geesteswetenschappen van de 

Universiteit Utrecht, Tine De Moor, hoogleraar Instituties voor collectieve actie in historisch 

perspectief aan dezelfde faculteit, schreven een artikel voor de site Sociale Vraagstukken: 

www.socialevraagstukken.nl/site/2014/09/11/vergrijzing-als-motor-voor-vernieuwende-

burgercollectieven/ 

 

Lokale Kracht in beeld 
In de serie 'Lokale Kracht in Beeld' belichtte het Kenniscentrum negen projecten om een indruk 

te geven van de burgerinitiatieven in wonen, zorg en welzijn. Enkele initiatieven zijn coöperaties 

van en voor burgers, andere zijn voorzieningen ontstaan door burgers maar met hulp van 

professionals vormgegeven. Wat de initiatieven gemeen hebben is dat lokale kracht van burgers 

centraal staat. Telkens op een andere manier, passend bij het initiatief en de situatie. 

www.kcwz.nl/actueel/specials/lokale-kracht-in-beeld 

 

Studiereis Lokale Kracht in Engeland 
Voor de tweede keer ging een gemengde groep van 

medewerkers van woningcorporaties, zorg – en 

welzijnsorganisaties en gemeenten onder leiding 

van het Kenniscentrum en Eric Schlangen van Habi 

Pro op zoek naar Lokale Kracht in Londen. Het 

Verenigd Koninkrijk kent een lange traditie met vele 

voorbeelden van Lokale Kracht. Met 20 deelnemers 

werd in deze reis aandacht besteed aan onder 

andere Development Trusts (ondernemingen voor, 

door en met burgers die gericht zijn op 

maatschappelijke zorg en leefbaarheid in een 

bepaald gebied), Keyring, een methode om een 

buurtnetwerk te bouwen rond zelfstandig wonende 

kwetsbare mensen en de cultuuromslag die de 

gemeente Lambeth heeft gemaakt richting 

Coöperative Council. De samenwerking in White City 

tussen de lokale Highschool en de 

bewonersorganisatie bleek weer een geweldige 

inspiratiebron. Deelnemende zorgmanagers pasten onmiddellijk hun werkwijze in eigen 

projecten met zelfsturende teams aan. Leuk om te vermelden is ook dat de methode Keyring 

navolging krijgt in Nederland. Pameijer, Wonen Limburg, Timpaan Welzijn en het NSGK 

ontwikkelen op Keyring geïnspireerde werkwijzen.  

www.kcwz.nl/blog/2013/blog_engelse_les_in_lokale_kracht 

  

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/09/11/vergrijzing-als-motor-voor-vernieuwende-burgercollectieven/
http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/09/11/vergrijzing-als-motor-voor-vernieuwende-burgercollectieven/
http://www.kcwz.nl/actueel/specials/lokale-kracht-in-beeld
http://kcwz.nl/blog/2013/blog_engelse_les_in_lokale_kracht


www.kcwz.nl 

 

14 

 

 

Observaties over sterke initiatieven Lokale Kracht in Engeland 

 

 De sterkste initiatieven ontstaan vanuit een gevoelde noodzakelijkheid, protest of onvrede m.a.w. de sense 

of urgency bij de initiatiefnemers moet echt gevoeld worden 

 Initiatieven die door de gebruikers zelf aangestuurd worden kunnen tientallen jaren voortbestaan doordat 

ze zich voortdurend aanpassen 

 Zelfs bij de sterkste initiatieven is financiële zekerheid geen vanzelfsprekendheid 

 Sterke initiatieven werken vanuit een overtuiging dat zij hiervoor altijd weer een oplossing vinden, samen 

met hun gebruikers 

 Sterke initiatieven vertrouwen niet op de overheid maar op hun eigen volharding en overtuiging 

 Sterke initiatieven willen graag leren en verbeteren en zijn toch koersvast 

 Als een sterk initiatief inmiddels een bijzonder instituut is geworden (Keyring, Coin Street), hebben zij hun 

klanten toch een zeer grote invloed op hun ontwikkeling en bedrijfsvoering laten houden (dicht bij hun 

klanten gebleven) 

 

 

Onderzoek naar (zorg)coöperaties 
Het Kenniscentrum heeft tijdens een inventarisatieonderzoek, in samenwerking met het 

Kenniscentrum Instituties voor de Open Samenleving van de Universiteit Utrecht, 101 

burgerinitiatieven in wonen-zorg-welzijn gevonden. Naast een zoektocht naar zorgcoöperaties in 

eigen land, heeft het Kenniscentrum ook een bescheiden blik over de grenzen geworpen. 

Opvallend is de explosieve groei van het aantal en de grote variatie aan initiatieven. Deze 

inventarisatie kreeg veel publiciteit.  

www.kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/meer-dan-100-zorgcooperaties-actief-in-nederland 

 

Levendige ontmoetingsplekken in beeld 
Coalitie Erbij en het Kenniscentrum brengen in een reportageserie levendige ontmoetingsplekken 

in Nederland in beeld. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen met een klein 

netwerk of mensen die zich eenzaam of geïsoleerd voelen, op hun gemak zijn. Vaak zijn er leden 

van Aedes en ActiZ bij betrokken.  

www.kcwz.nl/actueel/specials/artikelenreeks-levendige-ontmoetingsplekken 

 

http://kcwz.nl/dossiers/lokale_kracht/meer-dan-100-zorgcooperaties-actief-in-nederland
http://www.kcwz.nl/actueel/specials/artikelenreeks-levendige-ontmoetingsplekken
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Huiskamerbijeenkomsten Zorg voor Mens en Omgeving  
Iris Bakker heeft in 2012 met steun van het Kenniscentrum het boek ‘Zorg voor mens en 

omgeving’ gepubliceerd. In 2014 heeft zij vijfmaal een huiskamerbijeenkomst over dit thema 

gehouden. De bijeenkomsten richten zich op woon- en zorgorganisaties die bij het ontwerp en 

inrichten van hun locaties meer rekening willen houden met zintuigelijke waarneming. 

 

 

Samenwerking 
 

KCWZ-onderzoek: sector is niet gereed voor decentralisatie 
USP Marketing Consultancy en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg keken vooruit naar 

2015; de decentralisatie van wonen en zorg is dan een feit. Uit het onderzoek bleek dat 

professionals van corporaties, zorgorganisaties en gemeenten vinden dat er nog veel gedaan 

moet worden. Zij maken zich vooral zorgen over de kwaliteit van zorg en dienstverlening. Ook is 

er een gebrek aan inzicht in de actuele en toekomstige wensen en behoeften van de doelgroep. 

Kansen ziet men echter ook. Het gevoel is dat er nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de 

kennis van corporaties en zorgondernemers.  

www.kcwz.nl/dossiers/samenwerking/decentralisatie-wonen-en-zorg-er-is-nog-veel-te-doen 

 

Training Lokale Samenwerking 
De training Lokale Samenwerking werd vernieuwd in samenspraak met de oud-deelnemers van 

woningcorporaties en zorgorganisaties. Naast de succesvolle en hooggewaardeerde vijfdaagse 

training voor woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten is het 

trainingsaanbod uitgebreid met een tweedaagse ‘op locatie’ om samenwerking daar zélf te 

versnellen. Zo kunnen sociale wijkteams op maat deelnemen. Het doel van beide trainingen is het 

vergroten van de slaagkans van nieuwe ‘tussen-organisaties’. In 2014 is er twee keer een 

vijfdaagse training gedraaid en één keer een experimentele tweedaagse training. 

www.kcwz.nl/agenda/training_samenwerken/details 

 

Bijeenkomst Langer Thuis 
Op 4 november organiseerde het Kenniscentrum in De Hogeweyk te Weesp een bijeenkomst 

‘Langer Thuis, van overheidsbeleid naar corporatiepraktijk’ Tijdens deze bijeenkomst bleek dat 

deelnemers niet teruggrijpen naar oude oplossingen in deze enerverende en dynamische tijd van 

veranderingen en bezuinigingen. Zij vinden het belangrijk onderzoek te doen naar wensen en 

concepten en willen begrijpen wat de vraag is. Het gaat om maatwerk. Zo passeerden 

voorbeelden over wonen in een voormalig verzorgingshuis, de seniorenmakelaar en de rol van de 

huismeester tussen systeem- en leefwereld de revue 

www.kcwz.nl/extramuralisering/impressie-bijeenkomst-langer-thuis 

 

 

http://www.kcwz.nl/dossiers/samenwerking/decentralisatie-wonen-en-zorg-er-is-nog-veel-te-doen
http://www.kcwz.nl/dossiers/samenwerking/decentralisatie-wonen-en-zorg-er-is-nog-veel-te-doen
http://kcwz.nl/agenda/training_samenwerken/details
http://kcwz.nl/extramuralisering/impressie-bijeenkomst-langer-thuis
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Leerkring woningcorporaties wonen en zorg 
Samen met Platform31 heeft het Kenniscentrum een leerkring voor woningcorporaties 

ontwikkeld gericht op het thema wonen en zorg. FLOW heeft subsidie verstrekt voor de 

ontwikkeling van de leerkring. Eind 2014 startte de eerste groep van 15 corporaties en begin 

2015 startte de tweede groep. De opzet van de leerkring is om corporaties te helpen de kansen 

en risico’s van nieuwe vastgoedontwikkelingen en -producten voor zorgdoelgroepen in kaart te 

brengen. In een reeks van vier bijeenkomsten wordt in kleinschalige setting inzicht en actuele 

kennis omgezet naar strategisch beleid en ontwikkel- en beheerarrangementen.  

www.kcwz.nl/extramuralisering/corporatieleerkring-langer-zelfstandig-wonen 

  
Bestuurders: “Samenwerken is beter dan concurreren” 
Op de inspirerende locatie van Cliniclowns in Amersfoort vond op 27 november de 

bestuurdersbijeenkomst ‘Wonen en zorg lokaal verankeren’ plaats. De resultaten van het USP/ 

KCWZ-onderzoek werden gepresenteerd aan bestuurders van woningcorporaties en 

zorgaanbieders. Ook waren er presentaties van Jantine Kriens (directieraad VNG) en Marnix 

Norder (voorzitter aanjaagteam van de ministeries van VWS en BZK). Bestuurlijke 

vertegenwoordigers van Aedes, ActiZ, VGN, GGZ Nederland en RIBW Alliantie reflecteerden op de 

noodzaak om gezamenlijk lokale invulling te geven aan de opgave voor wonen en zorg. 

 

 

http://kcwz.nl/extramuralisering/corporatieleerkring-langer-zelfstandig-wonen
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 Over het Kenniscentrum
 

Website: weer meer bezoekers  
Het aantal bezoeken aan de website bedroeg 231.257 in 2014 een kleine stijging ten opzichte van 

2013. Per dag zijn er gemiddeld zo’n 630 bezoeken. Sitebezoekers bekijken per bezoek gemiddeld 

2 à 3 pagina’s.  

 

De drie meest bezochte dossiers zijn: ‘Scheiden Wonen Zorg’, ‘Extramuralisering’ en ‘Feiten en 

Cijfers’. De veelgestelde vragen Scheiden Wonen Zorg zijn net als vorig jaar een grote 

trekpleister. En ook het congres ‘Lokale Kracht’ trok veel bezoekers naar de website. Verder was 

er grote belangstelling voor de interactieve kaartjes die per regio de toenemende vraag naar 

zelfstandig wonen met zorg in beeld brengen.  
 

Nieuwsbrief: bijna 4.000 abonnees  
Het Kenniscentrum verstuurde 25 digitale nieuwsbrieven 

naar ruim 3.900 abonnees (100 abonnees meer dan 

2013). Het gemiddelde openingspercentage was 37,8% 

en het klik-percentage was 12,9%. Deze percentages 

liggen hoger dan het landelijk gemiddelde voor 

nieuwsbrieven met een vergelijkbaar aantal abonnees.  

 

Naast de reguliere nieuwsbrief, verzorgt het 

Kenniscentrum ook een speciale nieuwsbrief met 

updates rond ‘Veelgestelde vragen Scheiden Wonen 

Zorg’. Deze is 7 keer verzonden in 2014. Dat is de helft 

van het aantal verzonden updates in 2013, het jaar dat 

veel nieuwe informatie over ‘Scheiden Wonen Zorg’ 

bekend werd. De eerste update van 2014 werd 

verzonden naar 1.192 abonnees, de laatste van 2014 

naar 1.251 abonnees. Deze cijfers laten ook zien dat er 

nog steeds groeiende interesse in het onderwerp is, maar we de piek van belangstelling gehad 

hebben. De nieuwsbrieven zijn verantwoordelijk voor ruim 10% van al het websitebezoek. Het 

merendeel van de bezoeken komt via Google (53%). 

Zie bijlage 1 voor een nader overzicht van websitebezoek en bijlage 2 voor de nieuwsbrieven. 
 

 KCWZ actief op social media   
Het aantal volgers op Twitter (@KCWZ) is in 2014 gestegen van ongeveer 1.300 naar 1.550. Het 

Kenniscentrum gebruikt Twitter met name voor het verspreiden van informatie over nieuwe 

publicaties en bijeenkomsten. Alle adviseurs twitteren via hun eigen account. In aanloop naar en 

tijdens het congres Lokale Kracht is met #lokalekracht veel aandacht voor het onderwerp 

gegenereerd.  
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Ledenservice 
Ook in 2014 was er  veel vraag naar een bijdrage van de adviseurs van het Kenniscentrum aan 
bijeenkomsten, met name van leden van Aedes en ActiZ en kennispartners. Daarnaast zijn veel 
eigen bijeenkomsten en trainingen ontwikkeld op vragen vanuit leden en vanuit Aedes en ActiZ.  
 
 

Organisatie  
Er zijn in 2014 geen wijzigingen 

opgetreden in het 

personeelsbestand van het 

Kenniscentrum. De bezetting is 

vier (parttime) adviseurs, twee 

(parttime) webredacteurs en een 

(parttime) secretaresse. In 

verband met zwangerschapsverlof 

is Geranda Roeters tijdelijk 

vervangen door Dorien Sleyfer. 

Peter de Lange is als vrijwilliger 

verbonden aan het 

Kenniscentrum. Na jaren 

werkzaam te zijn geweest bij 

woningcorporaties, zet hij zich nu 

vrijwillig in op zijn vakgebied 

wonen en zorg.  

 

De klankbordgroep van het Kenniscentrum is twee keer bij elkaar geweest. Beide keren waren er 

weinig leden aanwezig. De koppeling met de bestuurdersbijeenkomst heeft niet tot een hogere 

opkomst geleid. In 2015 wordt gekozen voor een andere vorm voor het betrekken van leden bij 

het Kenniscentrum. Ter voorbereiding van het nieuwe werkplan voor 2015-2016 zijn in de zomer 

van 2014 gesprekken gevoerd met een tiental bestuurders van zorgorganisaties en 

woningcorporaties.  

 

Begin 2014 heeft Willem de Vreeze de aansturing vanuit Aedes over genomen van Jaap Buis, die 

niet meer werkzaam is bij Aedes.  Aad Koster (ActiZ) en Willem de Vreeze kwamen in 2014 twee 

keer als directorium van het Kenniscentrum bij elkaar. Daarnaast is er twee keer apart overleg 

geweest tussen de manager KCWZ en Willem de Vreeze. 
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Kennispartners 
In 2014 is naast VGN en RIBW Alliantie, ook GGZ Nederland toegetreden als kennispartner van 

het Kenniscentrum. Samen met GGZ Nederland en RIBW alliantie is intensief samengewerkt aan 

de Tool Zelfstandig wonen voor bijzondere doelgroepen en hebben woningcorporaties en 

zorgorganisaties uit de GGZ tijdens een aantal bijeenkomsten kennis en ervaringen uitgewisseld 

op dit thema. 

 

Overige verbindingen 
In 2014 participeert het Kenniscentrum in: 

 

 Het Convenant USP Age (Urban Strategic Planning for Active and Healthy Ageing) van TNO. 

USP Age onderzoekt hoe slimme ingrepen op het gebied van stedenbouw, woningbouw en 

inrichting van de publieke ruimte kunnen helpen om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen 

en ontwikkelt praktische oplossingen voor partijen in Nederland en Europa. Initiatiefnemer van 

het convenant is TNO. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is samenwerkingspartner. 

Andere participanten zijn Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool, TNO, RIVM, 

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Platform Gras, Universitair Medisch Centrum 

Groningen, de gemeenten Rotterdam en Groningen en het Healthy Ageing Netwerk Noord 

Nederland ; 

 

 De Community of Practice Zorg van BNA van de Bond voor Nederlandse Architecten (BNA). 

Met de CoP Zorg wordt beoogd crosssectoraal te kijken naar de opgave die zorg stelt aan de 

architectuur en studieprojecten gestalte te geven. 

 

 De Koplopersgroep Zorgzame Stad van Collegiamento.  

Een groep doordenkers over de plek van zorg in stedelijke ontwikkeling. Samen met onder 

andere leden van Aedes en ActiZ worden innovatieve projecten bezocht en leerpunten benoemd. 

 

 De Stuurgroep Zorg in Eigen Hand.  

Dit initiatief is gericht op het uitwisselen van activiteiten op het terrein van Lokale Kracht. 

Deelnemers zijn onder meer Vilans, Leyden Academy/Zonnehuisgroep, Van Neynselgroep, 

Movisie, WeHelpen, Stadsdorp Zuid, Zorgcoöperatie Hoogeloon. 

 

 Het project ‘Lerende Evaluatie Nolenshaghe / Domus Nostra’ van Saffier De Residentie.  

Het Kenniscentrum neemt deel aan het strategisch evaluatieteam van het project. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1 – Websitebezoek en pageviews  
 

Bezoeken 

Een bezoek is een serie van een of meerdere pageviews, opgevraagd door een bezoeker, die 

eindigt als er 30 minuten geen pageview van die bezoeker is geregistreerd. 
 

 
 

Pageviews 

Een pageview is een pagina die tijdens een websitebezoek door een bezoeker wordt opgevraagd. 
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Best bezochte pagina’s 
 

  Titel  pageviews 

1. Veelgestelde vragen Scheiden Wonen Zorg  25.224 

2. Congres 'Lokale Kracht: the next step'  7.876 

3. Startpagina Extramuralisering  7.124 

4. Actuele besluitvorming (FAQ Scheiden Wonen Zorg) 5.791 

5. Dossier Scheiden wonen en zorg  5.770 

6. 

Vraagontwikkeling Ouderen en wonen met zorg (2013-2023) (Cijfers 

extramuralisering op de kaart) 5.430 

7. Startpagina Lokale Kracht  5.427 

8. Doelstelling scheiden wonen en zorg (FAQ Scheiden Wonen Zorg) 4.586 

9. 

Meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten  

(Cijfers extramuralisering op de kaart) 4.485 

10. 

Kabinet presenteert plannen langer zelfstandig wonen 

(Samenvattingen kamerbrief en rapporten) 4.135 

 

Best bezochte dossiers  
 

  Titel  pageviews 

1. Scheiden wonen zorg  66.054 

2. Extramuralisering  22.277 

3. Feiten en cijfers  20.622 

4. Levensloopgeschikte woningen 16.515 

5. Lokale Kracht  15.840 

6. Woonvariaties  14.192 

7. Wonen zorg algemeen 13.397 

8. Zorg & technologie  11.177 

9. Kleinschalig wonen 11.077 

10. Mantelzorg  9.294 

 

Meest gedownloade documenten 
 

  Document 

aantal 

downloads 

1. 

Voorbeeld huurovereenkomst voor de verhuur van een zorgvastgoed 

voorziening door een woningcorporatie aan een zorgorganisatie 2832 

2. 

Financiering van de zorg. Achtergrondinformatie voor 

woningcorporaties. 2485 

3. Webspecial woonwensen ouderen 1645 

4. Kangoeroewoningen, samen op jezef 1458 

5. Marketing van het verzorgingshuis 1396 

 

 



www.kcwz.nl 

 

22 

Bijlage 2 - Nieuwsbrieven  

 

Algemene nieuwsbrief 

Eind 2014 had de nieuwsbrief van het Kenniscentrum 3.902 abonnees. 
 

 

   De helft van de lezers van de KCWZ-nieuwsbrief is lid van Aedes, ActiZ  of de kennispartners 

 

 

Onder de groep niet-leden zijn:  

 

 Overheden (rijk/provincie/gemeente)  

 Advies of -onderzoekbureaus  

 Welzijnsorganisaties 

 Cliëntenorganisaties  

 Zorgorganisaties die niet bij een van de brancheverenigingen zijn aangesloten  

 Overige organisaties: o.a. bouwbedrijven, architecten, kenniscentra, media, advocaten, 

studenten, particulieren 

 

Nieuwsbrief Scheiden wonen zorg 

Sinds 2012 is er ook een speciale nieuwsbrief met updates ‘Veelgestelde vragen Scheiden Wonen 

Zorg’. Eind 2014 waren er voor deze nieuwsbrief 1.251 abonnees: 52% lid van Aedes of ActiZ; 8% 

lid van een van de kennispartners; 40% geen lid.  

 

ActiZ; 28% 

Aedes; 18% 

Geen lid; 50% 

RIBW Alliantie; 
1% 

VGN; 3% 

Totaal: 3902  
abonnees 

Abonnees nieuwsbrief 
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Bijlage 3 - Informatieverstrekking  
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Bijlage 4 – Deelnemers aan bijeenkomsten  
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ActiZ 
23% 

Aedes 
17% 

GGZ 
2% 

MO Groep 
5% 

VGN 
4% 

VNG 
8% 

Vrijwilliger 
22% 

Overig 
19% 

Congres Lokale Kracht 

Totaal: 421 
deelnemers 

ActiZ 
63% 

Aedes 
6% 

RIBW 
4% 

GGZ 
4% 

VGN 
7% 

Overig  
16% 

Symposium 'Verhuur van (zorg)woningen  
door zorgorganisaties' 

Totaal: 142 
deelnemers 
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ActiZ 
52% 
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35% 

VNG 
3% 
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3% 
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4% 

VGN 
3% 

Bestuurdersbijeenkomst 

Totaal: 68 
deelnemers 

ActiZ 
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84% 

RIBW 
2% 

Overig 
10% 

Symposium 'Langer Thuis: 
 van overheidsbeleid naar corporatiepraktijk' 

Totaal: 52 
deelnemers 
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Bijlage 5 - Bijeenkomsten van en met het KCWZ  
  

 

8 januari  Werksessie Corporaties en Bijzondere Doelgroepen i.s.m. Wonen Etten-Leur  

Etten-Leur  Rogier Goes, organisator & gespreksleider 
 

14 januari   Themamiddag ‘Huurprijsbeleid voor zorgorganisaties’ i.s.m. Nestas 

Zwolle   Rogier Goes, Penny Senior, organisatoren 

Ook gehouden op: 21 januari (Breda) en 28 januari (Utrecht) 
 

16 januari   Bijeenkomst knelpunten wonen en zorg van BZK 

Zoetermeer  Yvonne Witter,  panellid 
 

20 januari   Corporaties en Risico Inventarisatie Zorgvastgoed, Kleurrijk Wonen - Bloeii 

Deil   Rogier Goes, organisator & gespreksleider 
 

20 januari  Stakeholdersbijeenkomst gemeente Stichtse Vecht, gemeente Breukelen 

Breukelen  Rogier Goes, spreker 
 

23 januari   Training ‘Oriëntatie op thuistechnologie’ i.s.m. Atrivé  

Woerden  Rogier Goes, organisator 
 

30 januari Studiebijeenkomst ‘Lokale Kracht: voorbij het applaus’ i.s.m. Universiteit 

Utrecht  Utrecht, Prof. Tine de Moor 

   Danielle Harkes, organisator  
     

3 februari   RvC-MT Woningstichting Nieuwkoop 

Nieuwkoop  Rogier Goes, spreker 
 

26 + 27 februari Tweedaagse cursus ‘Scheiden Wonen Zorg’ i.s.m. Linda Sanders  

Amersfoort  Danielle Harkes, spreker 
 

6 maart  Netwerk wonen en zorg Aedes   

Utrecht   Yvonne Witter, organisator & gespreksleider 
 

11 maart  Huiskamerbijeenkomst ‘Zorg voor mens en omgeving’, Iris Bakker 

Boskoop  Penny Senior, organisator 

   Ook gehouden op: 13 maart, 25 maart, 27 maart, 20 mei, 22 mei 
 

13 maart  WRR-Symposium Innovatieve praktijken in wonen, zorg en pensioenen 

Den Haag  i.s.m.  prof. G. de Kam Universiteit Groningen  

   Danielle Harkes, spreker       
 

13 maart   Training ‘Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg’ i.s.m. AO Adviseurs 

Apeldoorn  Danielle Harkes, organisator & spreker 

   Overige data vijfdaagse: 14, 27 en 28 maart en 18 april 
 

13 maart  Liever Thuis beurs   

Amsterdam  Yvonne Witter, spreker 
 

19 maart  Congres 'Lokale Kracht, the next step' i.s.m. Nestas 

Den Bosch  Danielle Harkes* en Yvonne Witter, organisator, spreker en presentator* 
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20 maart  Themabijeenkomst scheiden wonen en zorg Reg. i.sm. Drechtzorg 

Dordrecht  Danielle Harkes, spreker        
 

4 april   RvC-MT Woonconcept Meppel  

Meppel   Rogier Goes, spreker 
 

10 april   Landelijk Overleg Aanbodorganisaties    

Helmond  (regionale woningtoewijzingsorganisaties)   

   Penny Senior, spreker 
 

15 april   Collegedag Furtura Wonen, buurthuis Ons Breda  

Breda   Danielle Harkes, spreker        
 

15 april   Bijeenkomst Vakwerk Aedes  

Amersfoort  Yvonne Witter, spreker 
 

15 april   VNG-dag beschermd en begeleid wonen  

Apeldoorn  Rogier Goes, spreker 
 

6 mei  Werkconferentie ‘Nieuw aanbod van zorgorganisaties effectief vermarkten’ 

Utrecht  Penny Senior, organisator & presentator 
 

8 mei    ’Duurzame verdienmodellen voor extramuralisering’,  werkconferentie 

Jubbega  Noord-Nederland  

   Hugo van den Beld, Penny Senior, organisatoren 
 

20 mei   Bloeii / Kleurrijk Wonen Congres 

Culemborg  Rogier Goes, keynote spreker 
 

22 mei   Bijeenkomst multiculturele zorg Laurens Rotterdam  

Rotterdam  Yvonne Witter, panellid 
 

22 mei   Corporatiedag Aedes  

Den Bosch  Team KCWZ, standhouder 
 

23 mei   Conferentie Lokale Kracht Noord Holland, provincie Noord Holland  

Alkmaar  Danielle Harkes, workshopvoorzitter      
  

3 juni  Werkconferentie ‘Nieuw aanbod van zorgorganisaties effectief vermarkten’ 

Utrecht  Penny Senior, organisator & presentator 
 

5 juni   Werkconferentie Scheiden Wonen Zorg & ontwikkelen dienstenpakketten Careyn 

Schiedam  Penny Senior, spreker 
 

17 juni    Bijeenkomst ‘Vastgoed in de langdurige zorg’ i.s.m. In voor Zorg 

Utrecht   Penny Senior en Danielle Harkes, mede organisatoren 
 

18 juni  TNO Congres extramuralisering en gevolgen voor wonen, zorg, welzijn in wijk 

Amersfoort  Penny Senior, spreker 
 

19 juni    Netwerk wonen en zorg Aedes   

Leiden   Yvonne Witter, organisator & gespreksleiding 
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25 juni    InnovatieBoost Markt Bouwend Nederland   

Harderwijk  Danielle Harkes, workshop        
 

30 juni   Multiculturele dementiezorg i.s.m. Laurens  

Bussum   Yvonne Witter, workshop 
 

10 juli   Workshop ‘Rekentool Scheiden Wonen Zorg’ i.s.m. Henk Nouws 

Utrecht   Rogier Goes, organisator 
 

17 juli    Inspiratiesessie ZorgAccent  

Almelo   Penny Senior, spreker 
 

4 september  G4 Kennisdag GGZ Den Haag i.s.m. BZK en Platform31  

Den Haag  Yvonne Witter, spreker 
    

16-19 september Studiereis ‘Lokale Kracht Engeland’ i.s.m. Habipro, Eric Schlangen  

Engeland  Danielle Harkes, organisator 
 

18 september  Bijeenkomst Hilverzorg   

Den Dolder  Yvonne Witter, spreker 
 

18 september Werkconferentie ‘Nieuw woonzorgaanbod effectief vermarkten’ 

Utrecht  Penny Senior, organisator & presentator 
 

24 september  Landelijk congres LVGO  

Amersfoort  Yvonne Witter, panellid 
 

24 september  Studieochtend ‘All-inclusive pension’ (Langer Thuis) i.s.m. Platform31 

Utrecht   Penny Senior, organisator  
   

30 september  EGM Seminar Brandveilig Wonen  

Lelystad  Rogier Goes, spreker 
 

2 oktober  Training ‘Oriëntatie op thuistechnologie’ i.s.m. Atrivé  

Woerden  Rogier Goes en Penny Senior, organisatoren 
 

3 oktober   Benchmark Congres ActiZ   

Driebergen  Danielle Harkes, spreker 
 

7 oktober  Symposium ‘Verhuur van (zorg)woningen door zorgorganisaties’ 

Nieuwegein   i.s.m. Nestas  

   Penny Senior en Danielle Harkes, organisatoren 
 

9 oktober  Bijeenkomst gemeente Hilversum en Hilverzorg  

Hilversum  Yvonne Witter, spreker 
 

10 oktober  Denktanksessie ‘Vergrijzing: probleem of kans voor lokale kracht?’  

Utrecht   i.s.m. Universiteit Utrecht, Prof. Tine de Moor  

   Danielle Harkes, organisator 
 

14 oktober  Ledenbijeenkomst MO groep  

Utrecht   Yvonne Witter, spreker 
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30 oktober  Bijeenkomst NIDI en Geron  

Den Haag  Yvonne Witter, spreker 
 

30 oktober  Maatschappelijk Vastgoed Congres  

Amsterdam  Rogier Goes, spreker 
 

4 november  Symposium 'Langer Thuis: van overheidsbeleid naar corporatiepraktijk‘ 

Weesp   i.s.m. Nestas  

   Danielle Harkes, mede-organisator 
 

 5 november Oosterschelderegio samenwerking WWZ i.s.m. SWVO 

‘s Gravenpolder Penny Senior, spreker 
 

6 november   AAG Relatiedag  

Vianen   Rogier Goes, spreker 
 

6 november   Netwerk wonen en zorg Aedes   

Veenendaal  Yvonne Witter, organisator & gespreksleiding 
 

13 november   Training Woondromen  

Arnhem  Yvonne Witter, spreker 
 

13 november    Training ‘Lokale samenwerking wonen, welzijn en zorg’ i.s.m. Nestas 

Apeldoorn  Danielle Harkes, organisator 

   Overige data vijfdaagse training: 14, 26, 27 november en 12 december  
 

18 november Verdiepingscursus ‘Huur(prijs)beleid voor zorgorganisaties’  

Utrecht   (Kennisprogramma Extramuralisering) i.s.m. Nestas  

  Penny Senior, organisator 
 

20 november  Leerkring ‘Zelfstandig wonen, een zorg voor woningcorporaties’  

Utrecht   (reeks van vier bijeenkomsten) i.s.m. Platform31 

   Penny Senior en Yvonne Witter, organisatoren 
 

24 november   Congres Moderne dementiezorg, workshop i.s.m. Careyn  

Nieuwegein  Yvonne Witter, spreker 
 

25 november  Bijeenkomst gemeente Almere i.s.m. Mijn eigen thuis 

Almere   Yvonne Witter, spreker 
 

25 november   Verdiepingscursus ‘Opzetten van een verhuurorganisatie’  

Utrecht    (Kennisprogramma Extramuralisering) i.s.m. Nestas  

   Penny Senior, organisator 
 

27 november   ’Wonen en zorg lokaal verankeren’ (Bestuurdersbijeenkomst) i.s.m. Nestas 

Amersfoort  Rogier Goes, organisator 
 

4 december   G4 Bereik in de Wijk, Kessler Stichting en de Stichting Anton 

Den Haag  Rogier Goes, spreker   
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Bijlage 6 – Publicatielijst 2014 
 

 

KCWZ-publicaties  

 
Januari  Artikelenreeks Scheiden Wonen Zorg in de Praktijk,  

  Linda Sanders en Henk Nouws:  

  ‘6. Verzorgingshuis vertimmeren niet altijd noodzakelijk’  

‘7. Marketing van nieuwe concepten in verzorgd wonen’ 
 

Januari - september Artikelenreeks Lokale Kracht in Beeld, Els de Jong: 

   ‘3. Zeven functies, één gebouw: Kraaipan Amsterdam’ 

   '4. Zorgcoöperatie Tot uw Dienst: initiatief bij de cliënt' 

'5. De Zorg Samen Buurt genereert energie' 

'6. Zorg in het Dorp schoolvoorbeeld lokale kracht' 

'7. Lokaal maatwerk bij Wonen met Gemak' 

'8. Buurthuis 3.0' ONS is goed bezig' 

'9. Meer Wmo dan dit wordt het niet' 
 

Januari - augustus  Artikelenreeks Levendige ontmoetingsplaatsen, Carin Giesen:  

   ‘2. Doorzettingsvermogen ouderen levert ontmoetingsplek op’ 

   ‘3. Succes buurthuis door kennis van de wijk’ 

   ‘4. Atelier Kunst & Koken is huiskamer voor kwetsbare groepen’ 

   ‘5. ‘Huiskamers van de Buurt' voor en door wijkbewoners’ 

‘6: We maken het samen!’ 
 

 Februari  Verslag: Lokale kracht, voorbij het applaus, Marij Vulto 
 

Artikel: ‘Urgentie wonen en zorg ontbreekt in novelle minister Blok’ 

Reactie i.s.m. Companen op de plannen voor een vernieuwde inrichting van 

het corporatiestelsel  
 

Maart   Artikel: ‘Meer woningen nodig voor ouderen en gehandicapten’ 

   De gevolgen van het overheidsbeleid in kaart gebracht i.s.m. Companen 
 

April    Adviesnota: ‘Langer zelfstandig wonen met dementie’, Marylo Verhagen 
 

Jaarverslag 2013 
 

Mei Feiten en cijfers: Verstandelijke beperking en wonen met zorg (2013-2023) 

en Psychische problematiek en wonen met zorg (2013-2023) 
 

Webspecial: Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis 
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Juni   Artikel: ‘Kabinet presenteert plannen langer zelfstandig wonen’  

   Hoofdlijnen van de brief en de achterliggende rapportages op een rij 
 

   YouTube-film: 'Zelfstandig wonen op hoge leeftijd; een wankel evenwicht' 
 

   Rekentool Scheiden Wonen en Zorg, Henk Nouws  
    

Artikel: ‘Van burenhulp tot opdrachtgever: Uitdagingen bij verschillende 

vormen van burgerkracht, Ludo Glimmerveen  

 

September   Online Toolkit: Dementievriendelijk Ontwerpen, KAW architecten  
 

   KCWZ Najaarsagenda 2014 
 

Oktober  Studie: Het huishoudboekje van de senior (Langer Thuis) 
 

  Handreiking: ‘Zorgfinanciering, achtergrondinformatie over de bekostiging 

van de zorg’ (update) 
 

   Brochure: 'Huurders met dementie' voor corporaties 
   

November  Rapportage: 'Tussenbalans lokale samenwerking wonen, zorg en welzijn' 

i.s.m. USP Marketing Consultancy  
 

   Rapport: 'De marktpotentie van het All-inclusive pension' (Langer Thuis) 
 

   Artikel: ‘'All-inclusive wonen: is dat nu wel zo voordelig?', Rogier Goes e.a. 
 

December  Online dossier Dementie 
 

   Rapport: 'Vier bedrijfsmodellen voor de plint' (Langer Thuis) 

 

 

Externe publicaties en interviews 

 
April    All-Inclusive pension, nieuw woonproduct in het oude verzorgingshuis?  

   Penny Senior | Stedebouw & Architectuur nr 2  
    

   Top tien burgerinitiatieven 

   Yvonne Witter | Stedebouw &Architectuur nr 2 

 

Mei   ‘All inclusive' oplossing voor leegstand verzorgingshuizen? 

   Daniëlle Harkes | Interview Radio 1 

 

Augustus   Kansen voor corporaties in wonen zorg en welzijn  

   Yvonne Witter, Danielle Harkes | Tijdschrift van Volkshuisvesting  
    

   Brabanders zorgen echt voor elkaar  

   Danielle Harkes | Brabants Dagblad  
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September  Hoe ouderen steeds diverser wonen  

   Yvonne Witter | Geron 
 

   Vergrijzing kan ook een motor zijn voor vernieuwende burgercollectieven 

   Daniëlle Harkes e.a. | Sociale Vraagstukken 

 

Blogs op website Kenniscentrum 
 

  ‘Morgen wonen zonder zorgen’, Yvonne 

Witter, februari 2014 

 ‘Veranderingen wonen en zorg risico voor 

brandveiligheid’, Rogier Goes, februari 2014 

 ‘The next step: Een burgerinitiatief? 

Top(sport)!’, Yvonne Witter, maart 2014 

 ‘In 10 minuten… 4 tips voor Lokale Kracht’, 

Chantal van Arensbergen, april 2014 

 ‘Ouderen in de knel’, Yvonne Witter, april 2014 

 ‘Corporaties huisvesten kwetsbare bewoners, 

Rogier Goes, mei 2014 

 ‘Zomer zonder eenzaamheid’, Yvonne Witter, juli 2014 

 ‘Met een groot hart en veel geduld doorbijten’, Yvonne Witter, augustus 2014 

 ‘De Rollende Doorzetters van de Bijlmer’, Yvonne Witter, september 2014 

 ‘Grandma is hacking: innovatief ouder worden’, Yvonne Witter, oktober 2014 

 ‘Geef mensen met dementie een gezicht en stem’, Yvonne Witter, november 2014 

 ‘Effectief combineren in de plint van het verzorgingshuis’, Netty van Triest (Platfporm31), 

december 2014 

 ‘Seniorenwoningen uit de tijd?’, Penny Senior, december 2014 
 

 

Verkoopaantallen publicaties en tools 2014 

 

Magazine Lokale Kracht (2013)  : 400 

Zorg voor mens en omgeving (2012) : 56 

Een 2de Leven (2012)   : 5 

Boekje van Ellen (2009)   : 8 

Rekenen aan Zorgvastgoed (2010)  : 18 

De Ontdekkingsreis (2010)   : - 

Zorg door dorpskracht (2012)  : 10 

U bent aan zet (2012)   : 167 

Kleinschalig wonen in de wijk (2010) : 2  


