
Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen in veel gevallen prima zelfstandig blijven wonen. Maar daar 
moeten de woonruimte en de omgeving wel geschikt voor zijn. Dat vraagt om het aanpassen van de huidige woning en 
woonomgeving, maar ook om voldoende aanbod van nieuwe woonruimte en woonzorgvarianten. Deze opgave raakt 
verschillende domeinen (o.a. fysiek en sociaal) en organisaties. Dat maakt samenwerking en het pakken van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid noodzakelijk. Om gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders hierbij te 
helpen is het landelijke Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ) samengesteld.

Wat doet het ondersteuningsteam? 
Het OWZ helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij 
het vertalen van de opgave van langer zelfstandig thuis 
wonen naar een visie, beleid en strategie, de concrete 
uitwerking hiervan in een aanpak en bij de opstart van of een 
knelpunt in de uitvoering van een project. Dat kan het 
formuleren zijn van een (wijk-)aanpak op basis van 
onderzoeken naar de woon- en zorgbehoefte. Hulp bij het 
opstellen van een afwegingskader. Of bij het creëren van een 
flexibele woningvoorraad voor mensen die zorg en 
ondersteuning nodig hebben. Het OWZ kan ook meedenken 
over het faciliteren van vernieuwende woonzorginitiatieven 
voor senioren en andere doelgroepen. Hoe het OWZ helpt 
hangt af van uw ondersteuningsbehoefte.

Werkwijze
U kunt (liefst) per e-mail of telefonisch contact opnemen 
met het OWZ. Indien uw vraag past binnen de bedoeling van 
het OWZ, bespreken we in een ‘intakegesprek’ het knelpunt 
en de manier waarop het OWZ u verder kan helpen, met 
afspraken over de samenwerking en de inzet van expertise. 
De ondersteuning door een of meerdere OWZ-experts mag 
maximaal 80 uur (netto) in beslag nemen.

De kosten
Het eerste contact en het intakegesprek zijn kosteloos. Voor 
verdere inzet van het OWZ draagt de gemeente, corporatie 
en/of zorgaanbieder een derde van de kosten bij van de inzet 
van de expert, tot een maximum van € 4.000 (incl. BTW).
Het Rijk vergoedt de overige kosten van de expert, tot een 
maximum van € 8.000. Ook de reistijd komt voor rekening 
van het Rijk.

Achtergrond
Het OWZ is een initiatief van de Minister van VWS en de 
Minister van BZK en komt voort uit de Actielijn Wonen van 
het programma ‘Langer thuis’.
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Voorwaarden inzet OWZ
-  de vraag komt van een gemeente, corporatie of 

zorgaanbieder;
-  de vraag past binnen het thema wonen en zorg / langer 

zelfstandig thuis wonen;
-  de vragende partij(en) betaalt een derde van de kosten 

van de expert(s) tot een maximum van € 4.000 incl. BTW.
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert duurzaam, 

agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het 

vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. 

RVO.nl werkt in opdracht van ministeries, andere overheden en de Europese 

Unie.

RVO is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wie? 
Het team bestaat uit deskundigen op het gebied van wonen, 
welzijn en zorg en adviseurs van het RVO. RVO coördineert de 
inzet van de inhoudelijk deskundigen, begeleidt het 
ondersteuningstraject en zorgt voor landelijke 
kennisoverdracht. 

Het OWZ beschikt over expertise op het gebied van (woon-
zorg)vastgoed waaronder multifunctionele accommodaties, 
innovatieve woonvormen, woonaspecten van de 
verschillende doelgroepen en heeft ervaring met 
veranderprocessen.

Zodoende kan het OWZ u helpen bij de vertaling van de 
lokale of regionale opgave in een strategie, visie en beleid, 
bij een plan van aanpak, de weg naar uitvoering en bij het 
organiseren en vormgeven van (woonzorg)concepten op 
gebouw- en buurtniveau. En het OWZ kan processen 
begeleiden waarbij verschillende afdelingen en organisaties, 
met hun eigen achtergrond, visie, ambitie en belang, aan 
een gezamenlijk doel werken.

Contact
Voor meer informatie: kijk op www.rvo.nl/owz, stuur een 
bericht met uw vraag en contactgegevens naar 
wonenzorg@rvo.nl of bel 06-2570 8222 (Matthijs van Gent, 
coördinator OWZ).
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