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Programma van Eisen en aanbesteding zijn vereist

Door de toenemende, dubbele vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg verandert de vraag naar zorg en
dienstverlening. Wijkontwikkeling en herstructurering moeten daarop een antwoord geven. Hoog tijd om innovatief
gedachtegoed uit de wereld van wonen, zorg en welzijn in te brengen. Centraal daarin staat een andere visie op de
wijk, die handen en voeten kan krijgen door te werken met een Programma van Eisen voor welzijn en zorg, gevolgd
door aanbesteding.
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