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WOONZORGWIJZER-PLUS 

Meer halen uit de provinciale WoonZorgwijzer  

 

 

 

De provinciale WoonZorgwijzer brengt op een laag schaalniveau in beeld hoeveel 

personen er bepaalde aandoeningen hebben en tot welke beperkingen deze mogelijk 

leiden in het dagelijks leven. De gedetailleerde uitsplitsing in zorggroepen in combinatie 

met het lage geografisch schaalniveau maken de WoonZorgwijzer tot een unieke 

toevoeging aan het bestaande instrumentarium, zoals de Brabantscan en de provinciale 

prognoses. 

 

INLEIDING  

Vanaf mei 2022 stelt provincie Noord-Brabant de WoonZorgwijzer beschikbaar aan alle 

Brabantse gemeenten en hun stakeholders. Om een goed gebruik te borgen zijn  door de 

provincie in juni 2022 een drietal instructiebijeenkomsten georganiseerd. Gedurende de 

zomermaanden wordt een voorbeeldanalyse uitgewerkt, die als leidraad kan dienen bij 

lokale toepassing van het instrument. Om het gebruik in de praktijk verder te optimaliseren, 

is het mogelijk lokaal of regionaal extra gebruikersbijeenkomsten te organiseren en/of een 

plusvariant op te zetten. In deze notitie belichten we de mogelijkheden hiertoe.  

 

GEBRUIKERSBIJEENKOMSTEN 

Alle relevante documentatie wordt via de websites van de WoonZorgwijzer toegankelijk 

gemaakt. Het gaat hier zowel om technische toelichtingen als om voorbeelden van hoe de 

WoonZorgwijzer kan worden toegepast. Door de provincie is een aantal 

instructiebijeenkomsten georganiseerd, die online zijn terug te kijken.  

In aanvulling daarop kunnen desgewenst lokaal gebruikersbijeenkomsten worden 

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de WoonZorgwijzer mondeling toegelicht 

en bestaat er ruimte om vragen te stellen. Deze bijeenkomsten kunnen zowel online als op 

locatie plaatsvinden. De aanvullende bijeenkomsten kunnen verschillend van karakter zijn. 

Het kan gaan om een informatieve sessie, waar vooral veel informatie gedeeld en vragen 

kunnen worden beantwoord. Het kan ook gaan om een werkbijeenkomst, waarbij de 

deelnemers daadwerkelijk met het instrument aan de slag gaan.  

De bijeenkomsten worden geleid door Stichting In.Fact. en Platform31. De exacte opzet van 

de bijeenkomst wordt door hen in overleg met u bepaald. Op basis van dit overleg kunnen 

zij een maatwerkofferte opstellen. 

PLUSVARIANTEN 

De gegevens uit de WoonZorgwijzer krijgen nog meer betekenis in combinatie met andere 

data, waaronder lokale gegevens over het aanbod en gebruik. Voor de provincie is dit 



 

 

 

aanleiding geweest om een aantal aanvullende kaarten in de provinciale applicatie op te 

nemen, omtrent het woningaanbod, het intramurale aanbod en de inwoners.  

Verdere uitbreiding van de kaarten-set op lokaal of regionaal niveau is mogelijk en vaak ook 

wenselijk. Zo is het interessant om kaartlagen met de spreiding van WMO-indicaties (het 

gebruik) te leggen naast kaartlagen uit de WoonZorgwijzer (de behoefte). Dat soort analyses 

kunt u uiteraard zelf doen, maar er zijn mogelijkheden deze te faciliteren met een 

WoonZorgwijzer-plus voor uw regio of gemeente. 

In een plusvariant wordt in principe alleen uw gemeente of regio getoond. Via de site van de 

WoonZorgwijzer zijn diverse voorbeelden van plusvarianten in te zien, waaronder die van 

Hart van Brabant. De kosten van een plusvariant zijn voor gemeenten en regio’s in Brabant 

relatief beperkt, omdat de provincie de provinciale data al beschikbaar heeft gesteld.  

De ervaring leert dat het opzetten van een dergelijke plusvariant een enorme impuls kan 

geven aan de regionale (of gemeentelijke) samenwerking. De provincie vindt dat belangrijk, 

want de opgaven die voorliggen kunnen alleen in samenwerking met alle partijen op het 

gebied van wonen, zorg en welzijn worden gerealiseerd.  

De prijs van een plusvariant hangt af van het aantal gemeenten, de gewenste kaarten en 

hoe de data verzameling op lokaal niveau georganiseerd wordt. Het alleen opzetten van een 

gemeentelijke/regionale applicatie, met daarin de kaarten uit de WoonZorgwijzer en de 

andere door de provincie beschikbaar gestelde kaarten kost ongeveer € 3.000 e xclusief btw. 

De ervaring leert dat het opzetten van een ‘volledig’ gevulde plusvariant, inclusief de 

lokale/regionale demografie, sociaaleconomische indicatoren, het voorzieningenaanbod 

(inclusief loopafstanden), het WMO gebruik en kenmerken als de woningtypering en het 

bouwjaar van vastgoed uitkomt op bedragen tussen de € 7.500 en € 15.000.  

 

INBEDDING IN EIGEN APPLICATIE 

Alle applicaties van de WoonZorgwijzer zijn openbaar. Dat betekent ook dat nu de 

WoonZorgwijzer door de provincie beschikbaar is gesteld , het gebruik van de informatie 

verder gratis is. Als uw organisatie al een eigen GIS-applicatie heeft, is het ook mogelijk 

kaartlagen op te vragen in een eigen gis -applicatie. Als uw ICT-collega’s daar niet zelf uit 

komen, kunnen wij daarbij desgewenst ondersteunen. Ook dan brengen wij alleen deze uren 

op regiebasis in rekening. 

 

ANALYSE EN BEGELEIDING 

Stichting In.Fact. heeft een ruime ervaring met het gebruik van de (gegevens uit de) 

WoonZorgwijzer op uiteenlopende inhoudelijke vraagstukken. Uiteraard kunnen wij in 

opdracht ook voor u (geografische en/of thematische) analyses uitvoeren om meer inzicht 

te bieden in de situatie binnen uw werkgebied. De meeste toepassingen van de 

WoonZorgwijzer spelen een rol in lokale beleidsprocessen. Onze samenwerkingspartners 

kunnen daarbij de benodigde procesbegeleiding te bieden.  

http://www.woonzorgwijzer.nl/
https://hvb.wzwkaart.nl/


 

 

 

 

CONTACT 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van 

Iersel (johan.van.iersel@infact.eu) van Stichting In Fact 020 233 

87 94. 
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