
Kennissessie Voor Later 
Innnovatief gemeentelijk lokaal platform voor senioren 

3 juli 2017 – Stadskantoor Utrecht 

 

  
In 2040 is 24% van de bevolking 65+. Hoe ga je hier als gemeente mee om? 
Hoe zorg je ervoor dat senioren de lokale oplossingen kennen? En, hoe voorkom je dat mensen onnodig in een kwetsbare 
woonsituatie terecht komen? Utrecht ging de uitdaging aan. Het resultaat: Utrecht.Voorlater.nl. Hét platform dat senioren 
inspireert over woonmogelijkheden, hen informeert over wonen, hulp en zorg en verwijst naar lokale oplossingen. 
 

Iedere gemeente een eigen Voor Later platform
De gemeente Utrecht, Stichting Woonz, geven u graag inzicht in het platform Voor Later. De oorsprong van het 
platform ligt in het VNG programma “initiate”. Vanaf nu is de opgedane kennis en het ontwikkelde concept ook 
voor andere gemeenten beschikbaar. Wij nemen u mee in de in ‘the making off’ en de eerste resultaten. 
Samen denken we na over wat er nog meer mogelijk zou zijn! 
 

Programma 
 Landelijke trends, de uitdagingen waar we voor staan en de landelijke visie op ouder worden. 
 Hoe ga je om met steeds meer senioren in de stad? Welke vragen hebben zijn en hoe breng 

je hen het antwoord. 
 Making off van het platform: utrecht.voorlater.nl. Van VNG-Challenge via 

co-creëren naar concreet resultaat.  
 Samen bedenken wat nog meer mogelijk is voor voorlater.nl voor iedere gemeente. 
 Korte terug blik en interesse voor deelname. Tot Later! 
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Annemiek Schut             
Bestuurder Stichting Woonz 
Oprichter Woonz.nl  

Liane den Haan            
Voorzitter Stichting Woonz 
Directeur ANBO 

 

Femke Scholten 
Beleidsadviseur 
Gemeente Utrecht 

Kosten 
De toegang is gratis, mits u bent 
aangemeld. 
 
Doelgroep 
Gemeentelijke managers & 
directeuren sociaal domein en de 
beleidsmakers. 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan t/m 23 juni 2017 
door te mailen naar info@woonz.nl. 
 
Datum 
Maandag 3 juli 2017 
 
Tijd 
14.30 uur inloop 
15.00 tot 17.00 uur symposium 

 
Locatie 
Stadskantoor Utrecht 
Stadsplateau 1  
3521 AZ Utrecht 

Joost Broumels       
Projectmanager innovatie Sociaal 
Domein VNG - initiate 

 

http://www.utrecht.voorlater.nl/
mailto:info@woonz.nl?subject=Aanmelden%20Kennisessie%20Utrecht.Voorlater

