
Welkom 
De regionale en lokale woonzorgopgave in de regio 

Arnhem

In actie blijven!
21 april 2022

Jeanette Horlings-Koetje ambassadeur taskforce Wonen en Zorg 
directeur/bestuurder Stichting Samen Zorgen



Programma
15.00 Opening 

15.05 Aanleiding en aanpak 

15.20 Regiomonitor WLZ capaciteit; wat betekent het voor de gemeenten

15.35 Reflectie en inspiratie 

15.50 Pauze
16.00 Gesprekstafels

16.50 Afsluiting; afspraken en acties

17.00 Borrel



Doel bijeenkomst
• In actie blijven als vervolg op de bovenregionale bijeenkomst op 30 

september

• Woonzorgopgave nog beter inzichtelijk maken en verbinden aan 
praktische oplossingen in de regio Arnhem

• Komen tot concrete actiepunten, die partijen gaan oppakken de 
komende periode om de woonzorgopgave op te pakken en te 
versnellen.

• Bestuurlijk borgen van de opgave



Wonen en Zorg staat hoog op de agenda
• Taskforce Wonen en Zorg

• Woonzorgopgave gemeenten/ regio Arnhem 

• Regeerakkoord; programma langer thuis

• Nationale Woon- en Bouwagenda; 
Wonen en ouderen (juni 2022)

• WOZO-programma



Regionale aanpak
• Regionaal meer beweging stimuleren en verbindingen tot stand brengen

• Organiseren van regionale bijeenkomsten

• Per regio versnelling in het proces brengen. Waar zien we kansen ‘verbinding 
leggen en meters maken’

• Uitgangspunt: zoveel mogelijk 
aansluiten op wat er al is



Regionale aanpak



Hoe krijgt het thema Wonen en Zorg aandacht 
in de regio Arnhem

• Uitdraai Sirm/ finance ideas Arnhem 



Verpleegzorgcapaciteit: wat betekent de opgave voor 
gemeenten en andere stakeholders

Door Joas Duister, regiomanager WLZ bij Menzis



Reflectie en inspiratie

Inspiratie gesprek met Joris de Jong van Liemerije, Eric Angenent (Vivare) en 
Johannes Goossen (wethouder Duiven) over samenwerking bij de 
woonzorgopgave in gemeente Duiven.  

‘De Blijfwijk in Duiven’



Gesprekstafels; In actie blijven! 

Gesprekstafel 1. Arnhem/Renkum 
Gesprekstafel 2. Montferland/Duiven/Westervoort/Zevenaar (de Liemers)
Gesprekstafel 3. Rheden/Doesburg/Rozendaal
Gesprekstafel 4. Lingewaard/Overbetuwe



Afsluiting
• Bedankt voor uw aanwezigheid 

• Verslag en inspiratie op de website https://zorgalliantie.com/wat-
doen-wij/taskforce/

• Bovenregionale bijeenkomst najaar 2022

• Afsluitende borrel in kantine

https://zorgalliantie.com/wat-doen-wij/taskforce/

