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STELLING:

Ik weet welke zorgdoelgroepen er zijn in de delen 
van ons werkgebied, om hoeveel mensen het 
gaat en waar ze behoefte aan hebben.
 Eens
 Oneens



INHOUD vandaag

1. Corporaties en zorgdoelgroepen
2. De woonzorgwijzer

1. Aanleiding
2. Opzet
3. Voorbeelden 
4. En verder…

3. Discussie: 
1. Hebben we er wat aan? 
2. Wat is er nog nodig?

Inhoud vandaag



Trend: 
 De doelgroepen van corporaties worden in toenemende mate 

‘zorgdoelgroepen’. En dat bedoelen we breed:
• Mensen met licht verstandelijke beperkingen/laaggeletterden
• Mensen met langdurige aandoeningen en daarmee samenhangende 

mobiliteitsbeperkingen – vaak, maar niet alleen ouderen
• Mensen met psychiatrische problematiek die niet in een instelling wonen
• Mensen met sensorische beperkingen
• Algemeen: zelfstandig wonenden met intramurale indicaties.

Corporaties en zorgdoelgroepen



Waarom? 
 Beperkingen betekenen vaak een laag inkomen. 
 Daardoor lastig(er) om zelfstandig in hun huisvesting te voorzien.
 Dus grotendeels aangewezen op de sociale huur.
 Norm: passend toewijzen zorgt voor meer ‘doelgroep’
 En omvang neemt toe als gevolg van i.h.b. extramuralisering

 Daarnaast ongeacht inkomen (zorgindicatie):
 Mensen met ADL-ondersteuning vanuit de Wlz 
 Mensen met verpleging en verzorging vanuit de ZvW
 Mensen met een intramurale indicatie Wlz (GGZ-B, LG, VV, LVG, VG, ZG). 

Corporaties en zorgdoelgroepen



En vergrijzing dan? 
 Corporatiesector is al sterk vergrijsd (31% is 65-plus). 
 Sinds 2009 kleine afname (door sterfte en vertrek naar instelling).
 Komende 10 jaar: toename van vrijkomende woningen door sterfte
 Per saldo stabilisatie van het aandeel.

 Wat wel verandert: 
 Samenstelling groep ouderen (meer mensen die op allerlei fronten een lage 

zelfredzaamheid hebben)
 Toename ouderen in duurdere huur (mensen die kleiner willen wonen en vanuit koop 

verhuizen)

Corporaties en zorgdoelgroepen



Dus? 
 Toename aandeel zorgdoelgroepen in sociale huur

 minder mensen in instellingen; 
 meer ambulante hulp; 
 dus meer mensen ‘thuis’ met specifieke behoeften aan aanpassingen in, om en aan 

de woning en met (soms zware) behoeften aan zorg en ondersteuning.
 Dat leidt tot vragen (o.m. bij prestatieafspraken): 

 Welke specifieke groepen kun je waar verwachten?
 Met welke specifieke behoeften word je geconfronteerd?
 Wat betekent dat voor het aanbod – kwantitatief én kwalitatief (woning, maar ook 

breder in combinatie met zorg, begeleiding, ondersteuning)? 
 Wie doet wat en hoe combineren we dat tot een ‘passend aanbod’? 

Corporaties en zorgdoelgroepen



Wordt dit herkend?
Hoe gaat dat op dit moment in de praktijk? 
….



Initiatief:
Ministerie van BZK

Door:
RIGO, Platform 31 (voorzitter externe begeleiding)

Begeleiding
VWS, VNG, Aedes-Actiz KCWZ, Achmea/Zilveren Kruis en 
twee testgemeenten: Amsterdam en Tilburg

Kritische meelezers/experts
Leyden Academy on vitality and aging, RUG, SCP, Raad voor 
Volksgezondheid en samenleving, RIVM, Nivel.

Project gestart (eind 2015)



De omvang en samenstelling van groepen mensen in een 
gebied in beeld brengt:

• met vergelijkbare beperkingen/mogelijkheden
(redzaamheidsprofielen);

• en daarmee samenhangende condities om ‘thuis’ te kunnen 
(blijven) wonen;

• op een laag schaalniveau;
• met algemeen beschikbare gegevens (CBS);
• nu en met oog op de toekomst.

Met als doel een instrument dat:



Woonzorgwijzer



1. Literatuuronderzoek en (veel) interviews met deskundigen (theorie, 
maar vooral praktijk), cliëntenraden enz. :

• Welke groepen zou je (extramuraal) moeten willen onderscheiden? 
• Wat is bekend van die groepen?

• Wat voor mensen zijn het (meestal)?
• Welke beperkingen in redzaamheid hebben zij?
• Waar hebben zij behoefte aan? 

2. Bronnenonderzoek en statistisch-ruimtelijke analyse
• Hoe groot zijn die groepen (landelijk)?
• Voorspelmodel: aanwezigheid van groep in specifiek gebied op basis van:

• Kenmerken personen (b.v. leeftijd, inkomen, etniciteit)
• Kenmerken huishouden (b.v. samenstelling, woonsituatie)
• Kenmerken omgeving (leefbaarheid, voorzieningen, instellingen)

• Verdeelsystematiek: landelijke aantallen naar (sub)buurtniveau

Wat hebben we gedaan?



Resultaat lijn 1: redzaamheidsprofielen per (deel)groep
Handboek (rapport) 1 volledig zelfredzaam

2 voldoende zelfredzaam
3 beperkt zelfredzaam
4 niet zelfredzaam

LVB a) (nog) geen 
problemen

b) Lichte 
problematiek

c) Matige 
problematiek

d) Ernstige 
problematiek

1. Dagbesteding 12 23 3 4
2. Administratie/ financiën 34 34 34 4
3. Contacten en sociaal netwerk 12 23 34 4
4. Medicijngebruik, medische verzorging 12 23 34 34
5. Mobiliteit buitenshuis 1 1 12 12

ADL 6. De dagelijkse levensverrichtingen  1 12 234 234
Woonsituatie 7. Mobiliteit in huis 1 1 123 1

8. Veiligheid in huis 1 12 123 1234
9. Zelfstandig het huishouden kunnen doen 12 23 3 3
10. Stemmingen (depressie), angsten 12 23 234 34
11. Probleemgedrag, verslaving 1 12 23 4
12. Cognitief functioneren 23 3 4 4

Regie 13. Regie 2 234 34 34
14. Alarmering 1 12 3 3

Lichamelijk 
functioneren

Sociale, dagelijkse 
redzaamheid

Psychisch 
functioneren



Resultaat lijn 2: database met omvang van groepen in 
gebieden
Rapport

CBS en 
Leefbaarometer

CIZ en 
Gezondheids-
monitor



Welke groepen? 
SOMATISCHE AANDOENINGEN EN
MOBILITEITSBEPERKINGEN;
1 enkelvoudig
2 meerv. w.o. gewrichtsklachten
3 meerv. w.o. incontinentie
4 meerv. w.o. hartfalen, COPD
5 meerv. w.o. hoge bloeddruk, 

diabetes
6 meerv. w.o. huidaandoeningen
7 lichamelijke handicap en 

psychische problemen
LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING
8 cognitief beperkt totaal
9 problemen met sociale 

redzaamheid,
10 gedragsproblematiek
DEMENTIËLE AANDOENINGEN
11 totaal (intra en extramuraal)
12 dementie extramuraal
13 dementie matig 

14 dementie licht
15 dementie beginnend (geen 

diagnose)
VISUELE BEPERKINGEN;
16 blind/slechtziend; zelfredzaam
17 blind/slechtziend, niet 

zelfredzaam
AUDITIEVE BEPERKING;
18 doof/slechthorend; 

zelfredzaam
19 doof/slechthorend, niet 

zelfredzaam
PSYCHISCHE AANDOENINGEN;
20 eigen leed (angststoornis of 

depressie: lichte 
problematiek)

21 eigen leed (angststoornis of 
depressie: problemen sociale 
redzaamheid)

22 psychiatrische problematiek; 
problemen sociale 
redzaamheid

23 psychiatrische problematiek; 
gedragsproblemen en 
problemen sociale 
redzaamheid 

MATIGE TOT ERNSTIGE
VERSTANDELIJKE BEPERKING;
24 verstandelijke handicap; 

matige problematiek 
25 verstandelijke handicap; 

ernstige problematiek
NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
26 beroerte ooit
27 beroerte én fysieke 

problematiek.
28 beroerte én psychische 

problematiek.



Dementie (met indicatie, extramuraal): 
• Ca. 60.000 personen landelijk;
• Hangt sterk samen met indicatoren als:

• Individueel: leeftijd en in mindere mate inkomen (laag) en etniciteit 
(autochtoon);

• Ruimtelijk: aanwezigheid zorginstellingen in de buurt, corporatiewoningen, 
betere delen woningvoorraad.

• Verklaarde variantie (buurtniveau) > 70%.
• Relevante condities o.a.:

• huishoudelijke hulp (50%-100%), 
• aanpassingen woning (o.a. veiligheid), 
• oogje in het zeil, 
• dagbesteding (respijtzorg).

Voorbeeld 1 (combinatie beide lijnen)



Somatiek:
• 374.000 personen (vernauwing bloedvaten, hart, COPD/astma) landelijk;
• Hangt sterk samen met indicatoren als:

• Leeftijd, inkomen, SES, huishoudenstype
• Corporatiewoningen, leefbaarheid.

• Verklaarde variantie (buurtniveau) 85%.
• Relevante condities o.a.:

• aanpassingen woning 
(toe- en doorgankelijkheid), 

• huishoudelijke hulp
• alarmering, 
• wijkverpleging

Voorbeeld 2 (combinatie beide lijnen)



Psychiatrische problematiek (verwarde personen): 
• 130.000 personen landelijk;
• Hangt sterk samen met indicatoren als:

• Leeftijd (veel jongeren), geslacht (relatief veel mannen), weinig inkomen,  
zelden werk;

• Aanwezigheid instellingen in de buurt, corporatiewoningen.
• Verklaarde variantie (buurtniveau) 53-88 %.
• Relevante condities: 

• Zelfstandige huisvesting (na)bij lotgenoten 
(contract: geen overlast);

• Structuur in dagbesteding (voorzieningen 
in de wijk (vrijwilligers), leerwerkplaatsen);

• Activering; 
• Begeleiding naar werk; 
• Begeleiding met financiën en administratie;
• Signalering: snel op- en afschalen 

ondersteuning;
• Prikkelluwe omgeving.

Voorbeeld 3 (combinatie beide lijnen)



Beeld van: 
• Zorggroepen waar je ‘in de wijk’ mee te maken hebt
• De problematiek waar zij mee te maken hebben 
• Oplossingsrichtingen (≠ oplossingen!)

+
• Kwantitatieve inschatting van aantallen op laag 

schaalniveau
• Handig: problemen (en oplossingsrichtingen) worden 

‘optelbaar’

• Kaartbeelden

Dus wat hebben we?



VOORBEELD 
Mensen met licht 
verstandelijke 
beperking:

Vooral laagste 
inkomens; 
Geen studenten!

Problemen met 
administratie/
financiën

TOTALE GROEP



VOORBEELD 
Mensen met licht 
verstandelijke 
beperking:

Deelgroep met 
problemen 
sociale 
redzaamheid:

Geen werk, 
schulden e.d.

PROBLEMATIEK: 
SOCIALE REDZAAMHEID



VOORBEELD 
Mensen met licht 
verstandelijke 
beperking:

Deelgroep met 
probleemgedrag:

Schulden, 
conflicten, 
verslaving, 
verwaarlozing

PROBLEMATIEK: 
PROBLEEMGEDRAG Stokhassel

t Noord
Wandelbos 
Noord

Vogeltjesbuurt



Voorbeeld: doelgroep psychiatrieGroep: LVG met 
PROBLEEMGEDRAG

KWANTIFICERIN
G per buurt

Buurten
aantal 

personen
1 Stokhasselt-Noord                                           300
2 Groenewoud                                                  200
3 Korvel                                                      200
4 Het Zand                                                    150
5 Wandelbos-Noord                                             150
6 De Hasselt                                                  100
7 Vlashof                                                     100
8 Broekhoven                                                  100
9 Trouwlaan                                                   50
10 Het Goirke 50



Groep: psychiatrische problematiek 
indicaties BZW, BW KWANTIFICERIN

G per buurt
Buurten aantal

aandee
l

1 Korvel 230 1,9%
2 Het Zand 200 1,8%
3 Centrum 180 2,8%
4 Groenewoud 110 1,5%
5 Broekhoven 100 1,4%
6 De Reit 90 1,5%
7 De Hasselt 90 1,5%
8 Stokhasselt-Noord 90 1,3%
9 Wandelbos-Noord 80 1,3%
10 Trouwlaan 80 1,8%



VOORBEELD
Behoeften/
oplossingsrichtinge
n

Problematiek: sociale dagelijkse 
redzaamheid 
Behoefte aan: ontmoeting, 
activiteiten/dagbesteding, laagdrempelige 
inloop en/of praktische ondersteuning.

Van belang voor:
• Mensen met LVB 

problematiek sociale 
redzaamheid

• Mensen met 
psychiatrische 
problematiek (eigen 
leed)

• Mensen met chronische 
somatische 
aandoeningen (lichte 
problematiek)



 Nu: experimenten met provincie Zuid-Holland; 
 Drie gebieden: Rotterdam,  Delft  en regio Hoekse Waard
 Provincie,  Platform 31 en RIGO met samenwerkingsverbanden van lokale overheid, 

woningcorporatie, zorgaanbieder/welzijnsaanbieder)
 Doel: voeden van strategisch beleidsproces
 Heeft WZW ‘impact’?

 Inzet BZK minder groot: 
 Mogelijk: actualisering + prognose-optie. 
 Geen verdere uitwerking richting condities
 Geen ‘hosting’

 We verkennen aansluiten bij 
 VNG (want complementair aan Monitor Sociaal domein bijvoorbeeld) 
 Andere opties? 

En toen?



Vragen?



• Inzicht in:
• Omvang van specifieke groepen op een laag schaalniveau
• Samenstelling van die groepen (leeftijden, inkomens, 

herkomst)
• Problematiek en bijbehorende condities (om zelfstandig te 

kunnen wonen)
• Te gebruiken als: 

• Referentie voor maken van (prestatie)afspraken 
• bij eigen instrumenten/onderzoeken om de zorgbehoefte in 

beeld te brengen.
• Inschatting van bereik en toegankelijkheid ingezette 

instrumenten en strategieën.
• Benchmark tussen gemeenten (eenduidige referentie).
Koppeling met lokale data over aanbod en gebruik gewenst!

Gebruikswaarde WZW



Discussie
 Hebben we er wat aan?
 Wat is er nog nodig?
 ….



App ontwikkeld

http://maps.objectvisio
n.nl/WoonZorgWijzer/
Amsterdam
http://maps.objectvisio
n.nl/WoonZorgWijzer/
Tilburg


