Huisvesting voor Ouderen in Perspectief
27 november 2019 Van der Valk Hotel Houten
Het beleid dat ouderen pas met Zorgzwaartepakket (ZZP) 5 naar een verpleeghuis
mogen verhuizen leidt tot schrijnende situaties. In de thuissituatie ontbreekt het
namelijk vaak aan adequate zorg en dienstverlening. Dit wordt mede veroorzaakt
door de vele financieringsstelsels die de samenwerking in de weg staan.
En doordat ouderen nu noodgedwongen in hun veel te grote huis of appartement
moeten blijven wonen, wordt de doorstroming ernstig belemmerd.
Hoe kunt u schrijnende situaties voorkomen, door ouderen te verleiden om eerder
noodzakelijke voorzieningen te laten treffen of om tijdig door te stromen naar een
passende woning?
Woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen werken gezamenlijk hard aan
oplossingen. Welke 'nieuwe woonzorgvormen' zijn succesvol?
Het is van belang om uw ouderenbeleid te optimaliseren.
Daarom organiseren wij op 27 november 2019 het SOM-seminar:

Huisvesting voor ouderen in Perspectief
Wij beloven u een inspirerende dag. Bovendien bent u in één dag weer ‘up to
date’. Voor uw deelname ontvangt u een certificaat met 6 PE uren!

Op www.seminarsopmaat.nl vindt u veel interessante informatie en ook verslagen
van eerdere SOM seminars, die u kosteloos kunt downloaden.
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Huisvesting voor Ouderen in Perspectief
27 november 2019 Van der Valk Hotel Houten
Leerdoelen
•
•
•
•
•
•
•

Wat zijn stand van zaken en gevolgen van kabinetsbeleid ‘Langer thuis’ voor wonen & zorg?
Welke behoefte hebben woonzorgklanten die zelfstandig wonen, al dan niet geclusterd?
Welke uitdagingen brengt dat mee voor corporaties, gemeenten en zorgorganisaties?
Wat zijn inspirerende praktijkvoorbeelden en wat kunnen we daarvan leren?
Op welke wijze belemmeren financieringsstelsel goede zorg en hoe kunnen we dat oplossen?
Hoe kunnen organisaties samenwerken om effectief woonzorgaanbod thuis te realiseren?
Op welke wijze wordt geborgd dat goede woonzorgplannen daadwerkelijk tot uitvoer komen?

Programma

09.00 ontvangst
09.30 Opening door dagvoorzitter Annelies Barnard, bestuurder de Woningstichting
•
•

inleiding op het speelveld van huisvesting en dienstverlening voor ouderen
wat kunt u vandaag verwachten?

09.45 Netty van Triest, senior projectleider bij Platform31 en trekker van het innovatieprogramma Langer thuis – inclusieve wijk (in opdracht van VWS, BZK en de G40)
•
•
•
•

grote impact van dubbele vergrijzing en extramuralisering in beeld
overzicht van kabinetsbeleid en huidige programma Langer Thuis
resultaten van landelijke ‘woononderzoek naar lokale opgave zorgdoelgroepen’
(waaronder meest voorkomende knelpunten)
delen van ‘best practices’ waar al geïntegreerd wordt samengewerkt aan wonen en
zorg

10.15 Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland en voorzitter van
De Vernieuwde Stad
•
•
•
•

wat zijn de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de organisatie?
hoe verandert de toekomstige vraag en het aanbod van wonen met zorg?
wat betekent dat voor het zorgvastgoed en nieuwe woonzorgprojecten?
welke ontwikkelingen ziet hij al in de praktijk? Aantal concrete casussen

11.00 ruimte voor vragen gevolgd door koffie- en thee pauze
11.30 Frank van Putten, regiomanager BrabantZorg en vicevoorzitter Wijk de
Ruwaard, de gezamenlijke voordeur voor initiatieven in Ruwaard
•
•
•
•

wat zijn de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de zorgorganisatie?
welke kansen en uitdagingen biedt de veranderende regelgeving?
wat zijn de ervaringen en resultaten met Proeftuin Ruwaard in Oss waar wonen,
zorg & welzijn op gebiedsniveau zijn georganiseerd én gefinancierd?
wat kunnen we van deze proeftuin leren (do’s en don’ts)?
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Vervolg Programma
12.00 Maria Walters, directeur/eigenaar van Lang zult u wonen
•
•
•

wat zijn de wensen van ouderen als het gaat om wonen en diensten?
hoe is de ervaring met de bewustwordingscampagne Langer thuis in Overijssel
en wat zijn de leerpunten?
hoe ziet de samenwerking met gemeenten en ook corporaties eruit?

12.30 ruimte voor vragen en discussie
12.45 lunch
13.45 Henk Bruckmann, adjunct directeur Mozaïek Wonen over nieuw wooninitiatief
•
•
•
•
•

op welke manier voldoet Het Ouden Huis aan de behoeften van ouderen?
wat is er uniek aan het concept?
hoe is de samenwerking met de twee initiatiefnemers (particulier beleggers)?
wat gaat er goed, welke knelpunten zijn er (nog)?
wat zijn do’s en dont’s bij dit type innovatieve kleinschalige projecten?

14.15 Sandy van Marrewijk, regisseur sociaal wonen bij Vidomes
•
•
•

Vidomes zet zich al jaren in voor ouderen en kwetsbare doelgroepen, waar ligt de
komende jaren de focus?
wat zijn de ervaringen met diensten als de seniorenmakelaar, flatcoach,
rechtstreekse toewijzing t.b.v. doelgroepen en inzet sociaal beheerders?
hoe is de samenwerking met andere aanbieders van wonen, zorg, welzijn, gemeente?

14.45 ruimte voor vragen en discussie, daarna koffie-, thee en frisdrank ‘break’
15.15 Miriam Haagh, wethouder Breda Gezondheid, Wijkaanpak en Leren
•
•
•
•

Breda is al sinds 2006 een ‘best practice’ als het gaat om gebiedsgerichte aanpak Wonen
en Zorg. Wat zijn daarin belangrijke elementen en hoe houd je de aanpak succesvol?
wat is de basis van de wijkgerichte aanpak op Wonen en Zorg? Inwoners en wijkwerkers
ontwerpen samen de aanpak, hoe werkt dat?
wat zijn pijlers in de aanpak? Voorlichtingscampagne Wonen met Gemak, netwerk Zorg
voor elkaar Breda, voldoende geschikte woningen/woonzorgvoorzieningen voor ouderen.
hoe verloopt de samenwerking tussen de partners achter deze aanpak en wat zijn nog de
uitdagingen voor de komende jaren?

15.45 Bert Moormann, bestuurder van woningcoporatie Domesta en blogger over
wonen, zorg, werken, leren en organiseren
•
•
•
•

Domesta integreert zorgvastgoed binnen regulier portefeuillebeleid, hoe werkt dat?
hoe gaat Domesta bij woonzorgvastgoed om met knellende regelgeving?
hoe is de samenwerking met andere aanbieders van wonen, zorg, welzijn en gemeenten?
binnen de regio vervult Domesta een trekkersrol om vaart in woonzorginitiatieven te
houden, hoe doet zij dat en hoe worden risico’s beheerst en/of gedeeld met partijen?

16.30 Tijd voor een drankje en een bitterballetje met om ca. 17.30 einde programma
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Bestemd voor
Directeur-bestuurders, directeuren, wethouders, toezichthouders, managers,
beleidsmedewerkers en adviseurs van woningcorporaties, gemeenten en
zorgorganisaties.
De kosten bedragen € 595 inclusief alle verblijfskosten vrijgesteld van BTW.
SOM is door het CEDEO erkend als onderwijsinstelling (6 PE – NBA 107752).
Tevens is SOM ingeschreven in het CRKBO (het centraal register kort
beroepsonderwijs).
Deelnemers ontvangen ter voorbereiding een leeswijzer met actuele informatie en
op het seminar een syllabus met de presentaties. Deze syllabus ontvangt u ook
digitaal zodat u deze gemakkelijk kunt delen met uw collega’s!
Hotel Houten is centraal gelgen en beschikt over voldoende parkeerruimte.
Als u met de trein reist, dan verzorgen wij desgewenst taxivervoer vanaf station
Houten
Schriftelijke annulering is kosteloos tot vier weken voor het seminar.
Daarna mag altijd een collega in uw plaats deelnemen.

U kunt zich aanmelden op www.seminarsopmaat.nl
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