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Opzet

1. Even kennismaken
2. Introductie WoonZorgwijzer

3. Toepassingen
4. Concrete voorbeelden

5. Kansen
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De WoonZorgwijzer is een nieuw instrument dat dient ter ondersteuning 
van het (lokale) beleid op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. 
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Het instrument maakt inzichtelijk voor welke groepen gemeenten samen met lokale 
partners trachten de juiste condities voor (goed) zelfstandig wonen te creëren.

Kaartbeelden leveren een universele taal, waarmee gesprekken optimaal kunnen worden 
gefaciliteerd.

De toepassingsmogelijkheden zijn breed en er komen steeds meer praktijkvoorbeelden 
beschikbaar.
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Een greep uit de toepassingsmogelijkheden
• Verankering wonen met zorg in woonvisies
• Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang
• Verhuisgedrag in relatie tot de aanwezigheid van voorzieningen
• De mate van zelf- en samenredzaamheid van buurten en kernen
• Van specifieke naar generieke voorzieningen
• Binnenstedelijke ontwikkelingen / leegstaand zorgvastgoed
• Risicoanalyses voor de brandweer
• Schuldenproblematiek bij de LVB
• De klimaatdiscussie
• Evaluatie woonservicegebieden
• Sociaal beheer woningcorporaties
• Samenstelling en takenpakket sociale wijkteams

Steeds meer organisaties 
gebruiken de WoonZorgwijzer: 

(verschillende afdelingen 
binnen) gemeenten, regio’s, 
provincies, corporaties, zorg-

en welzijnsinstellingen, de 
brandweer, adviesbureaus, 

wetenschappers etc.

Meerwaarde ontstaat als de 
WoonZorgwijzer wordt 

gecombineerd met lokale 
bronnen.
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De provincie Noord-Holland wil integraal gebruik (ook op het beleidsterrein 
wonen) bevorderen. 

Om deze reden zijn twee aanvullende thema’s belicht:
1. De mate van geschiktheid van de woningvoorraad;
2. De plancapaciteit.

En wordt aan de regio’s ook een eigen applicatie beschikbaar gesteld die naar 
wens kan worden uitgebreid.
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Opzet

1. Even kennismaken
2. Introductie WoonZorgwijzer

3. Toepassingen
4. Concrete voorbeelden

5. Kansen en mogelijkheden
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Nadere informatie

Via https://nh.woonzorgwijzer.info/map/noordholland kunnen jullie vanaf vandaag zelf bij 
de applicatie.
Op www.woonzorgwijzer.info staan links naar alle overige applicaties die reeds in de lucht 
zijn.
Op http://www.infact.eu/woonzorgwijzer/instructies-en-achtergronddocumentatie staan:
a. Alle achtergronddocumenten (we streven naar volledige transparantie);
b. Voorbeelden van toepassingen (die we zullen blijven toevoegen).
Twee instructiebijeenkomsten:
• op 29 oktober voor gemeenten en andere organisaties uit Noord-Holland Noord.
• op 5 november voor gemeenten en andere organisaties uit Noord-Holland Zuid.

Johan van Iersel, johan.van.iersel@infact.eu Mia Dieters, mdieters@dsp-groep.nl


