
Workshop Wonen en Zorg 
 
Tijdens het middagprogramma van de GKG Community dag heeft de workshop Wonen en Zorg 
plaatsgevonden, georganiseerd door Gegevensknooppunt Groningen en de gemeenten Midden-
Groningen en Stadskanaal, met medewerking van HHM en Object Vision.  
 
De middag is afgetrapt met een korte inleiding gevolgd door een demonstratie van de 
WoonZorgwijzer en Wonen en Zorg op de kaart door Martin van der Beek van Object Vision.  
 
Tijdens de demonstratie konden de deelnemers van de workshop ondervinden hoe beide monitors 
als een instrument gebruikt kunnen worden om de (lokale) beleidsvorming op het gebied van 
wonen, zorg en ondersteuning te faciliteren.  
 
Na de demonstratie was het woord aan Eline Lubbers en Frank Terpstra van HHM. Zij hebben aan de 
hand van twee projecten laten zien hoe men voor een gebied zorggeschikte woningen in kaart kan 
brengen, en hoe vraag en aanbod van voorzieningen voor dementerenden op elkaar kunnen worden 
afgestemd. 
 
Na de presentatie was het tijd voor de deelnemers van de workshop om de handen uit de mouwen 
te steken. Zij hebben vragen geformuleerd ten behoeve van een gebiedsgerichte aanpak. Vervolgens 
hebben data experts van GKG en de gemeente Midden-Groningen data verzameld om de vragen van 
de deelnemers te beantwoorden. Deze data is aangevuld met gegevens uit de WoonZorgWijzer en 
Wonen en Zorg op de kaart. Voor het beantwoorden van de meeste vragen was het een vereiste om 
de data op grote kaartschaal weer te geven (op wijk- of buurtniveau). Op dit niveau kan je al gauw te 
maken krijgen met persoonsgegevens. 
 
Aan het einde van de workshop zijn de deelnemers met de sprekers in gesprek gegaan over de 
mogelijkheden om data zo te verwerken dat de gegevens niet meer op individuele personen te 
herleiden zijn. Dit biedt in de toekomst niet alleen kansen om meer vragen in het sociaal domein te 
kunnen beantwoorden met de data van de bronhouders maar biedt ook mogelijkheden om 
bijvoorbeeld prognoses te ontwikkelen.  
 
 


