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Geachte heer Bos,
Met veel belangstelling hebben wij ‘Oud en zelfstandig in 2030, een reisadvies’ van de
commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen gelezen. In uw rapport is ook een
aanbeveling opgenomen betreffende de rol van interne toezichthouders en hun aandacht
voor de maatschappelijke opgave. Als verenigingen van toezichthouders in wonen en in
zorg en welzijn zien wij dat uw aanbevelingen meer vragen van bestuur en toezicht op de
betreffende organisaties. Dit vloeit voort uit de noodzaak van ander aanbod, van
gebiedsgerichte samenwerking, van digitalisering, van de Juiste Zorg op de Juiste Plek,
van het vraaggericht organiseren van het aanbod én van versterking van de positie van
bewoners/cliënten en medewerkers daarbij.
Samenwerking is één van de belangrijkste pijlers bij een succesvol ‘reisadvies’ om
ouderen langer zelfstandig te laten wonen en wordt ook in uw rapport benoemd. De
opgaven die u in uw advies schetst, kunnen alleen in verbinding met organisaties uit de
andere sectoren aangepakt worden. Gemeenten vervullen hierin een sleutelrol. Uw
commissie pleit voor het opstellen van woonzorgvisies waarbij aansluitende
prestatieafspraken conform de Woningwet worden gemaakt. Ook in onze optiek moeten
welzijnsorganisaties en zorgaanbieders daarbij betrokken worden. De wijze waarop
partijen nu al als gelijkwaardige partners optrekken bij de totstandkoming van
prestatieafspraken zien wij als voorbeeld.
Als voorzitters van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) hebben wij
daarom de handen ineengeslagen en zijn we een meerjarig samenwerkingstraject
gestart. Omdat wij van mening zijn dat het voor toezichthouders in de sectoren wonen,
welzijn en zorg nodig is om oog te hebben voor de maatschappelijke opgave, de
sectorkenmerken van de netwerkpartners als ook van governance bij gebiedsgericht
samenwerken in netwerken.
Eén voorbeeld is de samenwerking van de VTW en de NVTZ met de Haagse Hogeschool
in het onderzoek ‘Verantwoorde rebellie: Governance en inspraak bij collectieve
woonvormen voor ouderen.’ In uw rapport beschrijft u dat nieuwe (collectieve)
woonvormen, tussen het aloude eigen huis en het verpleeghuis in, een oplossing kunnen
bieden. In het onderzoek met de Haagse Hogeschool verkennen we de wijze waarop
governance en zeggenschap passen bij de verantwoorde rebellie die helaas veelal nodig
is om deze woonvormen te realiseren.

Een tweede activiteit binnen de samenwerking van VTW en NVTZ is het ontwikkelen van
een programma van ‘educursies’ voor onze leden. Toezichthouders uit wonen, welzijn en
zorg bezoeken gezamenlijk projecten die een duurzame oplossing bieden voor
vraagstukken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij gaan daar met elkaar in
dialoog over telkens een ander aspect van de thematiek en de betekenis voor de eigen
regio. Daarbij zullen we ook aandacht schenken aan (oudere) mensen die tussen wal en
schip dreigen te vallen.
Daarnaast organiseren NVTZ en VTW gezamenlijke bijeenkomsten over de gevolgen van
de vergrijzing in samenwerking met Habion.
Dit zijn drie voorbeelden van onze inzet, die aansluiten bij een aantal van de
aanbevelingen die uw commissie doet in het rapport. Tot slot delen wij graag enkele
publicaties met u welke bij kunnen dragen aan de reis die voor ons ligt.

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

Guido van Woerkom
voorzitter VTW

Aad Koster
voorzitter NVTZ
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