Een responsive website voor uw werkgebied

De 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. Steeds meer partijen maken er dan ook gebruik van bij de beleidsvorming op lokaal niveau (zie voor een overzicht en voorbeelden www.woonzorgwijzer.info).

Inleiding
De afgelopen jaren is door Stichting In Fact en Rigo hard gewerkt aan de WoonZorgwijzer.
Het model is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en vervolgens omarmd door de Provincie Zuid-Holland. Samen met deze opdrachtgevers en Platform
31 streeft Stichting In Fact naar een landelijke open source applicatie, maar dit gaat vermoedelijk nog even duren. In de tussenliggende periode willen we ook (lokale) partijen buiten Zuid-Holland de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de inzichten die de WoonZorgwijzer biedt.
Een GIS-applicatie voor uw werkgebied
Het is vanaf oktober 2017 mogelijk de WoonZorgwijzer voor uw werkgebied via een responsive website beschikbaar te krijgen. Op deze website vindt u kaartlagen met de spreiding
van de inwoners met uiteenlopende aandoeningen (zoals somatiek, dementie, psychisch,
LVB, zintuiglijk en NAH). U kunt zo direct zien in welke buurten en wijken sprake is van concentraties of waar bepaalde groepen juist minder vaak voorkomen. Ook kunt u tabellen opvragen met de aantallen per CBS-buurt. Daarnaast bevat de website een indicatie van het
aandeel en aantal inwoners dat beperkingen ervaart op verschillende levensdomeinen zoals
‘sociale redzaamheid’, ‘mobiliteit’ of ‘regie’. Een groeiend aantal gemeenten en regio’s
maakt gebruik van de WoonZorgwijzer, via www.woonzorgwijzer.info zijn de betreffende
websites in te zien.
Kosten
De kosten voor de ontwikkeling van de lokale webpagina’s zijn niet te dekken uit de budgetten die door de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken beschikbaar zijn gesteld. Bij de financiering is daarom geput uit het innovatiefonds van Stichting In
Fact. Dit fonds heeft een revolving karakter: het is niet de intentie aan innovaties te verdienen, maar wel om de ontwikkelkosten terug te verdienen. Vanuit deze gedachte komen we
tot een bedrag van €4.000 exclusief btw per gemeente met meer dan 50.000 inwoners en
€2.500 exclusief btw voor kleinere gemeenten. Indien u een regionale applicatie met meerdere gemeenten wenst, valt de prijs per gemeente lager uit.

Hosting
Voor dit bedrag krijgt u toegang tot een webpagina met daarin de uitkomsten van de WoonZorgwijzer voor uw werkgebied voor de looptijd van één jaar. Als u na dat jaar besluit langer
gebruik te willen maken van de WoonZorgwijzer worden alleen kosten voor de hosting in rekening gebracht. Die zijn afhankelijk van het aantal partijen dat met de WoonZorgwijzer gaat
werken, maar bedragen naar huidige inzichten maximaal € 500 per gemeente per jaar. Deze
kosten vervallen als er t.z.t. een landelijke open source applicatie beschikbaar is.
Updates
Op dit moment bevat de WoonZorgwijzer gegevens met als peildatum 1-1-2012, 1-1-2016 en
het prognosejaar 1-1-2020 (op basis van een demografische prognose). Het is de intentie
om de WoonZorgwijzer in de toekomst (minimaal) om de vier jaar te actualiseren. De verwachting is dat bij een volgende actualisering de WoonZorgwijzer in beheer is bij een landelijke partij, die ook de actualisatie (mede) financiert. Indien dit niet het geval is, zal naar alternatieve financiering worden gezocht.
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. In aanvulling daarop wordt bij elke vijf nieuwe afnemers door In Fact een gebruikersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten
wordt de WoonZorgwijzer mondeling toegelicht en bestaat er ruimte om vra gen te stellen. U
kunt maximaal drie collega’s of lokale partners meenemen naar deze bijeenkomst. De deelname aan de bijeenkomsten is inbegrepen in de prijs. Indien u niet op de vijfde nieuwe afnemer kan wachten en/of u een interne gebruikersbijeenkomst voor collega ’s binnen uw organisatie wenst zal een meerprijs in rekening worden gebracht.
Uitbreiding
De gegevens uit de WoonZorgwijzer krijgen nog meer betekenis in combinatie met lokale gegevens (over het aanbod en gebruik). 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 zelf doen, maar wij kunnen er ook bij helpen. Het is mogelijk om kaartlagen met lokale data (tegen een meerprijs) aan de site toe te voegen. Ook is
het mogelijk de site te voorzien van uw eigen logo en kleurstelling. Op www.woonzorgwijzer.info zijn daar voorbeelden van te vinden. In aanvulling hierop kunnen wij voor u geografische analyses uitvoeren en/of procesbegeleiding bieden bij specifieke toepassingen. Bij
deze begeleiding schakelen wij dan partners in, die goed bekend zijn met de WZ-wijzer. Ten
slotte kunnen wij adviseren over de opzet van een ‘mapgallery’ specifiek gericht op uw organisatie, waarbij de mogelijkheid bestaat informatie op te nemen die alleen voor uw medewerkers toegankelijk is (de sites van de WoonZorgwijzer zijn openbaar).
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van Iersel (johan.van.iersel@infact.eu) of Kees Leidelmeijer (kees.leidelmeijer@infact.eu) van Stichting In Fact
(+31202338794).

