Partijen:
Zorgnetwerk Midden-Brabant*
Regio Hart van Brabant**
Overwegende dat:
-

-

-

-

Er in Midden-Brabant steeds meer ouderen zijn die kwetsbaar worden door hun hoge
leeftijd, gerelateerd aan sociale en gezondheidsproblemen, zoals meerdere
chronische aandoeningen en een beperkt sociaal netwerk. En er bij de jongeren
steeds meer kwetsbare groepen komen die tussen wal en schip dreigen te vallen
door sociale problemen thuis, onduidelijke en lange procedures of
afstemmingsproblemen tussen alle hulpverleners.
Er met de wijzigingen in het zorgstelsel kansen zijn ontstaan, maar ook nieuwe
schotten.
Er door inspanningen vanuit gemeenten en zorgaanbieders al veel bereikt is in het
streven om deze burgers langer zelfredzaam en thuiswonend te houden. In de
praktijk echter blijkt dat in de afstemming tussen het sociale domein en zorg er nog
verschillende fricties zijn waar burgers last van hebben. Omdat ze lang moeten
wachten door procedures, er onduidelijkheden zijn door informatiegebrek en
hierdoor onzekerheden of omdat meer (dure) zorg wordt ingezet dan nodig is.
Er dus winst te behalen is op efficiëntere wijze het juiste aanbod bij de vraag te
krijgen door het creëren van een betere aansluiting tussen zelfzorg met
ondersteuning, en professionele zorg gericht op gezondere en veerkrachtiger
inwoners van Midden-Brabant.
Dit vraagt om een integrale aanpak. Kijkend vanuit de omstandigheden, behoeften
en wensen van inwoners. Startend bij preventie, het voorkomen van onnodig dure
zorg, en het bieden van de juiste ondersteuning, begeleiding en behandeling als de
draagkracht overschreden wordt.

Komen overeen dat:
-

Er een gezamenlijk programma wordt opgezet om op een pro-actieve wijze
preventie, welzijn en zorg te integreren voor ouderen en jongeren.
Startend vanuit de behoeften van de burgers in Midden-Brabant en in nauwe
samenwerking met hen.
In een lerend netwerk, waarbij oplossingen voor knelpunten met elkaar gedeeld
worden en als inspiratie en voorbeeld dienen.
De inspanningen moeten bijdragen aan het langer thuis kunnen wonen en
zelfredzaam zijn van burgers.
De regio daarbij de schaal is, om zo maximaal van elkaar kennis en expertise gebruik
te kunnen maken.
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En spreken als randvoorwaarden af dat:
- Het programma iets toevoegt aan de reeds bestaande initiatieven en
samenwerkingsvormen en er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van
bestaande overleggen en structuren om overlap en inefficiëntie te voorkomen.
- Er een aanpak wordt gekozen die uitgaat van het oplossen van knelpunten en komt
vanuit de (werk)praktijk.
- De samenwerking niet-vrijblijvend is om ervoor te zorgen dat de oplossingen ook
echt landen bij mensen en niet blijven steken in analyses.
- Daar waar de oplossingen lokaal gevonden worden dit maximaal de ruimte krijgt en
wordt gedeeld zodat er regio-breed bekendheid mee is en kan worden gebruikt.
- Er een gezamenlijk plan wordt voorbereid met daarin beschreven hoe de doelen
worden geoperationaliseerd en binnen welke condities.
- Dit plan behoeft de instemming van het bestuur van Zorgnetwerk Midden-Brabant
en het Portefeuillehouders overleg van Hart van Brabant gemeenten.
Opdracht aan:
Namens Regio Hart van Brabant:
Marijo Immink (Bestuurslid en voorzitter stuurgroep MO Regio Hart van Brabant,
Wethouder (o.a. jeugd en welzijn) gemeente Goirle)
Hans Kokke (Bestuurslid Regio Hart van Brabant, Wethouder (o.a. zorg en
maatschappelijke ondersteuning) gemeente Tilburg)
Frans Swinkels (Ambtelijk opdrachtgever Hart van Brabant, Directeur Sociale stijging
Gemeente Tilburg)
Namens Zorgnetwerk Midden-Brabant:
Anita Wydoodt (voorzitter Zorgnetwerk Midden-Brabant, Raad van Bestuur
ElisabethTweesteden Ziekenhuis)
Angela van Liempd (lid Dagelijks Bestuur Zorgnetwerk Midden-Brabant, bestuurder
Regionale Coöperatie Huisartsen)
Marijke Megens (lid Dagelijks Bestuur Zorgnetwerk Midden-Brabant, Raad van
Bestuur Thebe)

Bereiden op basis van hierboven beschreven intentie een programma voor en leg dit voor
aan het Portefeuillehouders-overleg Maatschappelijke Ondersteuning (HvB) en het
Algemeen Bestuur Zorgnetwerk Midden-Brabant (ZMBR)

* Leden van het Zorgnetwerk Midden-Brabant: ETZ, Thebe, RCH, LHV, De Wever, Het Laar, Volckaert, Schakelring, GGZ Breburg, GGD Hart
van Brabant, Instituut Verbeeten, Stichting Maasduinen, Stichting Mariaoord

** Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in Midden-Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle,
Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.
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