Ga direct naar de monitor
Nieuwsbrief 1. November 2019.

Wonen en Zorg op de kaart is dé monitor van de regio Zuid-Kennemerland & IJmond ter ondersteuning
van het Wonen, Welzijn en Zorgbeleid in de regio. De regio bestaat uit de gemeenten Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. De monitor is opgesteld in
directe samenwerking tussen de gemeenten en de corporaties die actief zijn in de regio.
De monitor bevat informatie over
inwoners, huishoudens, woningen en
beschikbare voorzieningen. Onderdeel
van de monitor is de WoonZorgwijzer.
Dit instrument brengt in kaart waar
mensen met een bepaalde aandoening
of problematiek wonen en op welke
levensdomeinen zij mogelijk beperkt
worden bij het zelfstandig wonen.
Hiermee is de monitor een belangrijk
instrument voor de wonen en zorgprofessionals die in de regio werkzaam
zijn. De monitor wordt jaarlijks
geactualiseerd.

Iets voor u?
Wonen en Zorg op de kaart brengt op een interactieve manier wijken en huishoudens in beeld. U kunt zelf
kaartlagen aan- en uitzetten, inzoomen op gebieden, of juist uitzoomen om gemeenten te vergelijken. Voor elke
beleidsmedewerker zorg, welzijn of wonen bij een gemeente, corporatie, een welzijns- of zorgaanbieder is het
een waardevol instrument. Maar ook als u samen aan tafel zit om lokaal te kijken wat de wijk kan versterken. Met
de monitor kunt u vragen beantwoorden als:
• In welke wijk wordt het meest gebruik gemaakt van de Wmo-voorziening hulp bij huishouden?
• Wat is een goede locatie voor een Taalpunt?
• Hoe is de leefbaarheid in de buurt?
• Welke Wonen, Zorg en Welzijnsvoorzieningen zijn er in mijn wijk?
• Hoe is de verdeling tussen koop- en huurwoningen in deze buurt?
• Welke corporaties hebben woningen in deze wijk?

Analyse
Naast de monitor waar via diverse kaartlagen de gegevens zichtbaar
worden, staan op de site www.wonenenzorgopdekaart.nl
ook diverse analyses in rapportages.

Vragen
De monitor is nu al openbaar en vanaf 1 januari 2020 geheel up-todate. Probeer het eens uit! Als u nog vragen hebt, kunt u natuurlijk
altijd contact opnemen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in het verleden uitgenodigd bent voor de regionale kennisbijeenkomsten
Wonen en Zorg. Afmelden voor deze nieuwsbrief ? Mail naar info@wonenenzorgopdekaart.nl.

