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Inleiding 
In de woonvisie ‘Woerden Woont 2019 – 2024’ komt duidelijk naar voren dat ook de gemeente Woerden te maken krijgt 
met een dubbele vergrijzing. Zowel het aandeel 55-plussers als 80-plussers zal de komende jaren toenemen. Dit heeft 
gevolgen voor de behoefte aan zorg, welzijn en wonen. Zo verwachten we onder andere dat de zorgvraag zal toenemen 
en het tegengaan van eenzaamheid en bevordering van ontmoeting belangrijker worden.  
 
In de woonvisie ‘Woerden Woont 2019 – 2024’ gaan we daar als volgt op in:  
De gemeente Woerden heeft in haar Woonvisie als doelstelling om al haar inwoners geschikte woonruimte te kunnen 
bieden. Doelstellingen bij deze toetsing zijn om (1) de doorstroming voor mensen uit de eigen gemeente met een woon-
zorg indicatie te bevorderen; (2) te bouwen voor een mix aan doelgroepen in de verschillende kernen; (3) nieuwe 
initiatieven de ruimte te geven en (4) zoveel mogelijk aan te sluiten bij de markt.  
 
Vanuit deze doelstellingen zijn in de afgelopen jaren al enkele initiatieven voor ouderen van de grond gekomen, zoals de 
bouw van de Pionier in Zegveld, de realisatie van een Thuishuis aan de Mauritssingel en de uitbreiding van Stichting 
Rijnhoven in Harmelen. Er is echter meer nodig om de veranderde vraag en behoefte op te vangen. Ook u als raad geeft 
dit aan en heeft in de afgelopen jaren initiatieven aangedragen voor ouderenhuisvesting met zorg en nog onlangs 
opgeroepen voor de bouw van extra seniorenwoningen. Ook vanuit het Rijk wordt deze oproep ondersteund 
(https://nos.nl/l/2453589). 
 
Naast het bouwen voor senioren is de gemeente vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk 
voor het bieden van onder andere ondersteuning en begeleiding. Vanuit centrumgemeente Utrecht bieden we beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang voor onze inwoners. Het gaat hierbij om inwoners die in een eigen huis of in een 
intramurale setting wonen en begeleid worden vanwege bijvoorbeeld psychiatrische problematiek of een licht 
verstandelijke beperking. Daarnaast zijn er inwoners die zorg ontvangen vanuit andere wettelijke kaders 
(Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg). De zorgverzekeraar vergoedt de verpleging en verzorging van mensen 
die dat nodig hebben en thuis wonen. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die blijvend zijn aangewezen op 24-uurs 
zorg, bijvoorbeeld mensen met dementie of een verstandelijke beperking. Ook voor voornoemde doelgroepen ontvangt 
de gemeente regelmatig initiatieven. De gemeente wil hier nu en in de toekomst een goede beoordeling op doen. Daarom 

https://nos.nl/l/2453589


hebben wij de opdracht gegeven een woonzorgonderzoek uit te voeren.  
 
   
 
Kernboodschap 
Vanuit de doelstellingen die in de woonvisie zijn opgenomen, hebben we meer inzicht nodig in de behoefte van inwoners 
qua wonen en zorg, de verwachting naar de toekomst, inkomen en geschiktheid van locaties. Dit om goede afwegingen te 
kunnen maken over welke concepten en welke locaties het beste aansluiten bij de wensen en behoeften van onze 
inwoners in de gemeente Woerden. Om genoemde redenen hebben we Springco Urban Analytics en Atrivé de opdracht 
gegeven voor ons een woonzorgonderzoek uit te voeren. Dit woonzorgonderzoek vormt tevens de basis voor de 
woonzorgvisie die wij als gemeente per 1 januari 2024 verplicht moeten opstellen.  
 
We hebben aan consortium van onderzoeksbureaus Springco Urban Analytics en Atrivé gevraagd inzicht te geven in de 
kwantitatieve (cijfermatige) en kwalitatieve (inhoudelijke) opgave op het terrein van wonen met zorg voor ouderen en 
andere zorgdoelgroepen tot 2040. Op basis van dit inzicht wil de gemeente proactief sturen op de woonvormen en 
wooninitiatieven in Woerden. In het onderzoek zullen onder meer de volgende vragen worden beantwoord:  

  Inzicht in de bewoners van Woerden, Harmelen, Kamerik en Kanis en Zegveld. Hoe wil hij/ zij zijn toekomst 
vormgeven? Samen met vrienden wonen, alleen of juist met de kinderen? Welke woning hoort daarbij en in 
welke sociale gemeenschap/community? En waar ligt de woning, in het centrum of liever in de huidige wijk of 
kern? Wat is het besteedbaar inkomen? Hoe nabij moet de zorg zijn? En hoe zit dat voor de verschillende 
leeftijdsgroepen (55+, 75+) en welke ontwikkeling zien we hierin tot 2040?  

  Welke zorgvraag kunnen we vanuit de bevolking, gegeven de leeftijdsopbouw, leefstijl en inkomen verwachten? 
Hoe vertaalt zich dat naar de behoefte naar verschillende woonvormen? En hoe zit dat voor de verschillende 
leeftijdsgroepen (55+, 75+) en welke ontwikkeling zien we hierin tot 2040?  

  Hoe ziet de huidige woningvoorraad, voorzieningenstructuur en de variatie aan woon en leefomgevingen eruit? 
Bijvoorbeeld, waar zitten de huisartsen? Welke woningen zijn al levensloopbestendig en liggen nabij zorg, sport, 
recreatievoorzieningen? En wat betekent dit voor de vraag naar bijzondere woonvormen? 

Deze vragen worden zowel met cijfers als doormiddel van gesprekken met partners beantwoord. De betrokkenheid van 
partijen in het veld (waaronder bouwende ontwikkelaars, corporaties, beleggers, initiatiefnemers, zorgpartijen) vindt zowel 
op individueel niveau plaats via een enquête alsmede dat partijen worden uitgenodigd om mee te denken in het 
werkatelier. Het doel van het werkatelier is om de bevindingen van het onderzoek te toetsen en invulling te geven aan de 
resultaten. Het werkatelier is onderdeel van de opdracht. 
 
Het resultaat is een rapportage met kaartmateriaal uitgesplitst op kern en wijkniveau. De rapportage wordt gepresenteerd 
aan het college en aangeboden aan de gemeenteraad. Op verzoek van de gemeenteraad willen wij hier een 
themabijeenkomst voor organiseren. 
 
   
 
Financiën 
De kosten voor het onderzoek worden uit bestaande middelen gedekt.  
  
 
   
 
Vervolg 
De onderzoeksbureaus gaan allereerst aan de slag met deskresearch en een vragenlijst naar alle (zorg)partijen. Dit levert 
een aantal eerste resultaten op, welke met de gemeenteraad worden gedeeld tijdens de themabijeenkomst over de 
jaarbrief wonen. Aansluitend wordt er een werkatelier georganiseerd, waarbij vraag en aanbod worden verwerkt tot een 
aantal scenario’s per wijk/kern. Dit wordt vervat in een rapportage met veel ondersteunend kaartmateriaal, zoals een 
voorzieningenscan. De volledige rapportage wordt naar verwachting in april/mei aan de raad aangeboden via een 
raadsinformatiebrief.  
 
Dit rapport geeft een gemeentelijke koers weer en geeft daarmee focus aan het beleid op het gebied van wonen en zorg. 
De resultaten worden waar mogelijk meegenomen in de nieuwe maatschappelijke agenda. Nadat het woon-
zorgonderzoek is afgerond zal de vervolgstap zijn dat er een woonzorgvisie wordt opgesteld. Ook wordt het de basis voor 
de beoordeling van initiatieven op het gebied van wonen en zorg.  
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