Uw
woonzorgvisie
van ontwikkeling
tot uitvoering

De Opgave
De behoefte aan vormen van wonen met zorg
in gemeenten neemt toe en verandert. Als
gemeente wordt u door de Taskforce Wonen en
Zorg aangemoedigd om eind 2020 te
beschikken over een woonzorgvisie. Om zo de
groeiende groep ouderen en mensen met een
beperking voldoende voorzieningen te bieden
in hun toekomstige woon -en zorgbehoefte.
Momenteel is er een groot gat tussen
zelfstandig wonen en wonen in een instelling.

Bij de woonzorgvisie ligt voor ouderen en

Voor de hand liggende partijen daarbij zijn

mensen met een beperking de nadruk op zo

woningcorporaties en zorginstellingen. Het is

lang mogelijk thuis wonen en zelf de regie

wellicht goed om ook ruimte te geven aan

hebben.

nieuwe initiatieven die vanuit toekomstige

Om de doelen van voldoende geschikte

bewoners geïnitieerd worden.

woningen voor inwoners van een gemeente te

Wij helpen u graag in uw regisseursrol om de

kunnen behalen, zal de gemeente in de rol van

opgave in beeld te brengen, om kaders te

regisseur prestatieafspraken maken met de

ontwikkelen voor prestatieafspraken en om de

woonzorgvisie als leidraad.

uitvoering ervan te begeleiden.

De Route
Bij ICSzorg denken we na over de

Naast het ontwikkelen van de woonzorgvisie

maatschappelijke opgave op het gebied van

vinden wij de begeleiding van de uitvoering

wonen en zorg. Wij weten wat er speelt

minstens zo belangrijk. Zo zorgen wij ervoor dat

binnen die domeinen en benaderen

het doel van de uitgezette koers wordt bereikt.

vraagstukken altijd met een open blik. Zo

Onze multidisciplinaire teams komen daarbij

komen we tot maatwerk.

goed van pas!

Bouwen aan de leefomgeving gaat over

Wij stimuleren een proces waarbij gemeenten,

mensen. Dat is ons vertrekpunt. Met een

woningcorporaties, zorgorganisaties en ook

toekomstgerichte visie op wonen en zorg

bewoners nauw samen optrekken. Wij brengen

heeft u een concreet perspectief voor een

het sociale en het ruimtelijke domein samen.

betere wereld. Wij dragen graag bij!

Vanuit gemeenschappelijk geformuleerde
doelen ontstaat échte samenwerking
.

Het Resultaat
De opgave kan per gemeente verschillen, hierdoor is de route voor elke opgave maatwerk. Dit
geldt ook voor het uiteindelijke resultaat. Om het specifieke resultaat voor een gemeente te
bereiken, ondersteunt ICSzorg gemeenten vanuit een neutrale rol in zowel het voeren van de
regie als het vervullen van haar rol als stakeholder. Wij maken daarbij gebruik van onze kennis en
vaardigheden op het gebied van inspireren, verbinden en het maken van afwegingskaders.
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