
Verslag regiobijeenkomst Arnhem 21 april 2022 
 
Beste deelnemer, 
 
Hartelijk dank voor uw deelname aan de regiobijeenkomst in de regio Arnhem met als titel:  
De regionale en lokale woonzorgopgave in de regio Arnhem: in actie blijven! 
 
De regiobijeenkomst – De regionale en lokale woonzorgopgave in de regio Arnhem: in actie blijven! – 
heeft veel opgeleverd. Deze regionale bijeenkomst is een vervolg op de brede 
bestuurdersbijeenkomst die 30 september 2021 plaatsvond in het kader van de regionale Taskforce 
Wonen en Zorg Arnhem-Nijmegen-Rivierenland. Op 30 september waren ruim 80 bestuurders uit 
zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, corporaties, zorgkantoren, ouderenorganisaties en 
beleggers uit de 3 regio’s aanwezig. Veel bestuurders hebben op 30 september aangegeven zich 
actief in te willen zetten voor de Taskforce Wonen en Zorg. In gemeenten in de regio Arnhem zijn al 
veel stappen gezet, maar blijkt ook urgentie en versnelling nodig als we de doelstellingen willen 
behalen. Ruim 30 bestuurders, managers en beleidsadviseurs van diverse organisaties namen deel 
aan de regiobijeenkomst Arnhem. 
 
De opgave verpleegzorgcapaciteit 
Na een korte reflectie op de woonzorgopgave in de regio Arnhem en Taskforce Wonen en Zorg door 
Jeanette Horlings-Koetje, gaf Joas Duister, regiomanager bij Menzis, inzicht in het verschil tussen de 
rol van het zorgkantoor en de zorgverzekeraar. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de zorgverzekeringswet (Zvw). Vervolgens gaf Joas een toelichting op de regiomonitor 
en de verpleegzorgopgave in de regio Arnhem. De opgave is helder: de vraag naar 
verpleegzorgplekken neemt toe door de dubbele vergrijzing en de toename van het aantal mensen 
met dementie. 
 
 
 
 
 
 
 
Blijfwijk in Duiven 
De aanpak van de woonzorgopgave vergt een samenwerking tussen ten minste gemeente, 
woningcorporatie en zorg- en welzijnspartijen. Om te zorgen dat ouderen en andere doelgroepen 
gezond ouder kunnen worden in hun eigen of passende omgeving moet onder andere worden 
ingezet op zorgzame wijken en buurten. In zulke wijken zijn niet alleen de woningen 
levensloopbestendig, maar ook de omgeving. Zorg- en welzijnsdiensten werken samen met 
informele netwerken om ouderen in de wijk zorg te verlenen, te ondersteunen bij het zelfstandig 
functioneren en de sociale samenhang in de wijk te bevorderen: men kent én helpt elkaar. Daarnaast 
zijn woonzorgconcepten nodig waar ouderen met een zwaardere zorgvraag ‘geclusterd’ bij elkaar 
wonen in een omgeving die uitnodigt tot 
ontmoeten en bewegen. Joris de Jong 
(voorzitter Raad van Bestuur, Liemerije), Eric 
Angenent, (directeur-bestuurder Vivare) en 
Johannes Goossen (wethouder gemeente 
Duiven) vertelden over de wijze waarop zij 
samenwerken aan de “Blijfwijk” in Duiven.  

De verpleegzorgopgave in de gemeenten in de regio Arnhem leverde de nodige discussie op. De 
opgave verschilt per gemeente. Om de cijfers per gemeente nauwkeurig te duiden, heeft Menzis 
aangeboden per gemeente in gesprek te willen gaan over de lokale opgave. Men kan hierover 
contact opnemen met Ellen Aarnink (aarnink.e@menzis.nl). 
 



Het is de bedoeling een wijk te maken, waar iedereen oud kan worden. 
 
Er was energie en enthousiasme en er is bewustzijn gecreëerd bij deelnemers over de impact van de 
woonzorgopgave, welke oplossingen nodig zijn en wat dit vraagt van partijen. Kortom: de beweging 
is in gang gezet, maar op kleinere schaal was er ook al beweging. Die bestaande bewegingen zijn 
goede acties waarop voortgebouwd kan worden.  
 
Bijlage 1. Presentatie Jeanette Horlings-Koetje 
Bijlage 2. Presentatie Joas Duister 
Bijlage 3. Infographic Hoe ziet de woonzorgopgave eruit in de regio Arnhem 
Bijlage 4. E-book Blijfwijk 
Bijlage 5. Rapportage Blijfwijk 
 
Uitkomsten gesprekstafels 
Aan de hand van de opgave en de inspiratie die is opgedaan zijn aan drie gesprekstafels concrete 
afspraken gemaakt over acties die nodig zijn om tot versnelling te komen. De gemeenten waren als 
volgt verdeeld over de gesprekstafels. 
 
Gesprekstafel 1. Montferland / Duiven / Westervoort / Zevenaar (de Liemers) 
Gesprekstafel 2. Rheden / Doesburg / Rozendaal 
Gesprekstafel 3. Lingewaard / Overbetuwe 
 
De gemeenten Arnhem en Renkum waren beperkt vertegenwoordigd en zijn aangesloten bij de 
andere gemeenten. De medewerkers van Menzis hebben deelgenomen aan de drie gesprekstafels. 
Aan iedere gesprekstafel waren woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties, zorgkantoor, 
gemeenten of anderen vertegenwoordigd. Per gesprekstafel zijn de volgende afspraken gemaakt. 
 
Gesprekstafel 1. Montferland / Duiven / Westervoort / Zevenaar (de Liemers) 
 
Acties 
- Start met een beeld van de opgave. 
- Neem de woonzorgvisie als uitgangspunt. 
- Bepaal waar / in welke wijk verpleegzorgcapaciteit moet worden toegevoegd. 
- Organiseer ondersteuning en zorg. 
- Kijk naar wat de inwoner zelf wil en betrek bewoners bij de plannen. 
- Kijk naar wat kan en past in welke wijk. 
 
Trekker / meer informatie 
Diana Jansen, programmadirecteur DrieGasthuizenGroep Arnhem, 
diana.jansen@driegasthuizengroep.nl 
Liseth Aries, beleidsmedewerker wonen gemeente Zevenaar, l.aries@zevenaar.nl 
 
 
Gesprekstafel 2. Rheden / Doesburg / Rozendaal 
 
Acties 
- Kies voor een laagdrempelige wijkaanpak. 
- Maak ouderen bewust van de komende (on)mogelijkheden ten aanzien van wonen en zorg en 

stel de vraag wat zij hierin zelf zouden willen en kunnen betekenen. 
- Blijf toetsen of de aanpak aansluit op de praktijk. 
- Laat de financiering los (voorbeeldproject domeinoverstijgend samenwerken Ede). 



- Betrek ten minste gemeente, woningcorporatie en zorg- en welzijnspartijen en trek gezamenlijk 
op.  

 
Trekker / meer informatie 
Initiatief Doesburg: woningcorporatie Woonservice IJsselland en gemeente Doesburg wethouder 
wonen Arthur Boonen. 
 
Gesprekstafel 3. Lingewaard / Overbetuwe 
 
Acties 
- Samenwerking tussen ten minste gemeente, woningcorporatie en zorg- en welzijnspartijen is 

essentieel bij de aanpak van de woonzorgopgave. 
- Breng belangrijke stakeholders in kaart. 
- Zorg dat je elkaar kent en elkaars taal spreekt. 
- Betrek inwoners erbij. 
- Maak een plan en toets het in de praktijk. 
- De rol van de community. 
- Maak de opgave begrijpelijk en eenduidig. 
- Gezamenlijke visie van alle betrokken partijen. 
- Deel de voorbeelden. 
- Domeinoverstijgend samenwerken. 
 
Op 15 juni 2022 wordt door Forte Welzijn, Woonstichting Valburg en Stichting RijnWaal Zorggroep 
een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar alle stakeholders uit de gemeenten Lingewaard en 
Overbetuwe voor zijn / worden uitgenodigd.  
 
Trekker/ meer informatie 
Lucien Peters, directeur-bestuurder Forte Welzijn, lucien.peeters@fortewelzijn.nl 
Mark Jansen, directeur-bestuurder Woonstichting Valburg, m.jansen@wstvalburg.nl 
Michel Hodes, bestuurder Stichting RijnWaal Zorggroep, m.hodes@rijnwaal.nl 
 
Vervolg 
We kijken terug op een geslaagde middag die tot concrete acties heeft geleid. In het najaar sluiten we 
de Taskforce Wonen en Zorg Arnhem-Nijmegen-Rivierenland af tijdens een regionale bijeenkomst. De 
opbrengsten van het afgelopen jaar worden dan gepresenteerd.  
 
 
Meer informatie 
Meer informatie over de regionale Taskforce Wonen en Zorg kunt u vinden op 
https://zorgalliantie.com/wat-doen-wij/taskforce/ 
Meer informatie over de landelijke Taskforce Wonen en Zorg kunt u vinden op 
https://www.taskforcewonenzorg.nl 
 
 
 


