
 

 

Uw 

woonzorgvisie 

van ontwikkeling 

tot uitvoering 



  

Waarom een woonzorgvisie?  

Ontwikkelingen in de markt voor (oudere) 

mensen die zorg of ondersteuning nodig 

hebben, zorgen ervoor dat de vormen van 

wonen met zorg in gemeenten toeneemt en 

verandert.  

Met een gedragen woonzorgvisie houdt u de 

regie; U heeft uw opgave in beeld, uw strategie 

uitgezet en afwegingkaders bepaald.   

De Taskforce Wonen en Zorg moedigt het 

beschikken over een woonzorgvisie aan.  

Met een toekomstgerichte visie op wonen en 

zorg, zorgt u dat u een voorloper bent en 

voldoende geschikte woningen voor uw 

inwoners met een ondersteunings- en of 

zorgbehoefte voor nu en in de toekomst 

veiligstelt. Een ander belangrijk voordeel is dat u 

zo grip krijgt op uw toekomstige WMO kosten en 

een geschikte leefomgeving in uw gemeente.   

 

 

Een afgeleide van de woonzorgvisie zijn de 

afwegingskaders. We merken dat de behoefte 

hieraan toeneemt door initiatieven van 

woningcorporaties, zorginstellingen en de 

toename van particuliere initiatieven.   

Wij helpen u graag in uw regisseursrol bij het 

maken, bijstellen of uitvoeren van uw 

woonzorgvisie.   

 



 

  

De route 

Bij ICSzorg zien wij dat de woonzorgvisie een 

goed instrument is voor een integrale 

benadering van wonen, zorg en welzijn.  

Wij helpen u hier graag bij, weten wat er 

speelt binnen de domeinen wonen en zorg en 

kunnen vanuit een neutrale rol u 

ondersteunen.  

Wij stimuleren een proces waarbij gemeenten, 

woningcorporaties, zorgorganisaties en ook 

bewoners nauw samen optrekken.  

 

Bouwen aan de leefomgeving gaat over 

mensen. Dat is ons vertrekpunt. Wij benaderen 

vraagstukken altijd met een open blik, zo komen 

we samen tot maatwerk.   

Naast het ontwikkelen van de woonzorgvisie 

vinden wij de begeleiding van de uitvoering 

minstens zo belangrijk. Door kaders te 

ontwikkelen voor prestatieafspraken en de 

uitvoering ervan te begeleiden (incl. de 

afwegingskaders) zorgen wij ervoor dat het doel 

van de uitgezette koers wordt bereikt! 



 

 

 

 

Het resultaat 

De opgave kan per gemeente verschillen, daardoor is de route én het uiteindelijke 

resultaat maatwerk. Door samen met ons uw woonzorgvisie te maken, bij te stellen 

of uit te voeren zorgt u dat u voor de inwoners van uw gemeente voor nu en in de 

toekomst voldoende geschikte woningen in een fijne leefomgeving veiligstelt.  

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een eerste scan van uw opgave en de 

integrale aanpak in uw gemeente.  

Contact 

• Floor Driessen  

Floor.Driessen@icszorg.nl 

 

• Ilse de Groot  

Ilse.de.Groot@icszorg.nl 

 

• Monique de Tombe 

Monique.de.Tombe@icszorg.nl 

 

 

088 235 04 27 | www.icszorg.nl 

‘Jouw gemeente klaar voor een 

toekomst waarin mensen met een 

ondersteunings- en of zorgbehoefte 

zich thuis voelen in een geschikte 

woning en fijne leefomgeving.’ 
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