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Opzet workshop

- Korte introductie Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk 

Annette Duivenvoorden, Platform31

- Pitch Gebiedscoalitie Heerlerbaan 

Paul Weller, corporatie Weller en Patrick Hermanns, MeanderGroep Zuid Limburg

- Pitch Gebiedscoalitie Westergouwe 

Katrien Overal, Gemeente Gouda en Henk Brückmann, Mozaïek Wonen

- Reflectie op samenwerking, proces en regie 

Guido de Ruiter, procesmanager Wonen-Welzijn-Zorg en lid van het 

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg 

- In gesprek over inclusieve wijk – via chat

moderator Susan van Klaveren, Platform31 



Inclusieve wijk: Elk woongebied, geschikt en inclusief

− Wat is goed wonen?

− Wat is een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving?

− Welke voorzieningen in de nabijheid zijn helpend?

− Welke aanpakken helpen om gezamenlijk aan de slag te gaan?

− Het innovatie programma levert voorbeelden en aanpakken op om tot de 

gewenste ‘uitrusting’ van deze wijk te komen

− 22 gebiedscoalities: gemeente, corporatie, zorg, welzijn en wijkbewoners 

− In opdracht van: Ministerie VWS, ministerie BZK en G40



22 gebiedscoalities ontwikkelen bouwstenen voor de inclusieve wijk

Op vijf innovatiethema’s:

1. Wonen2050; een geschikte bestaande woonvoorraad - sociaal & eigenaar-

bewoners

2. Woonvariaties voor senioren; woonprofielen, bewustwording, verhuizen, 

gemengde woonvormen 

3. Buurt voor iedereen; een sociaal netwerk en sterke, levendige 

gemeenschappen

4. Voorzieningen; locatie, nabijheid en aanbod

5. Innovatief organiseren; een energie gevend proces

Innovatieprogramma Langer thuis in de 
inclusieve wijk



Aanpak Heerlerbaan: flatrenovatie en zorgtechnologie & domotica

Paul Leufkens, Weller

Patrick Hermanns, 

MeanderGroep Zuid 

Limburg



Meanderpresentatie
Ruimte voor titel van powerpointpresentatie



Inleiding project HogerOpHeerlerbaan+



Het ontwerptraject

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen op een veilige manier zo lang mogelijk 

zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? (probleemstelling) 



Onderzoek bewonersbehoefte HoH+ 2016

HogerOpHeerlerbaan+



Het concept Virtuele Thuiszorg

Ecosysteem

Bewoner in regie 

over de                     

data

Werken aan 

persoonlijke 

doelen

Bevorderen       

van sociale  

interactie



Producten uit het ecosysteem Virtuele Thuiszorg



Nieuwbouwwijk Westergouwe als inclusieve wijk

Katrien Overal, gemeente 

Gouda

Henk Brückmann, Mozaïek

Wonen



Gebiedscoalitie Inclusieve wijk 

Westergouwe

Werken aan een inclusieve wijk in een 

nieuwbouwwijk

25-11-2020



Aantal huizen/bewoners groeit gestaag sinds 2016





Het Ouden Huis (1)







Reflectie op samenwerking, proces en regie door Guido de Ruiter



Gesprek Inclusieve wijk – werk in uitvoering

Geef uw inbreng of vraag 

via de chat



Online: Opbrengsten & kennisproducten Inclusieve wijk

Platform31.nl/wonenenzorg

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/innovatieprogramma-langer-thuis-inclusieve-wijk


- Van start in februari 2021

- Doelgroep: gemeenten

- Meer informatie: 

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-

zorg/woonzorgvisie

Kennis- en leerprogramma Woonzorgvisie

https://www.platform31.nl/thema-s/wonen-zorg/woonzorgvisie

