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Evaluatie ‘Zorgen doen we Samen’
Op verzoek van de Stuurgroep ‘Zorgen doen we Samen’ is in de zomer het programma
geëvalueerd. Alle scrumteamleden en betrokken ambtenaren in de Hart van Brabant
gemeenten kregen een online vragenlijst voorgelegd. Het programma is bekeken op de
volgende onderdelen:
-

Werkwijze scrumteams
Samenwerking verschillende domeinen
Doelen/resultaat
Draagvlak
Effect op dienstverlening
Transitieleer.

De uitkomsten
Betrokkenen hebben veel energie ervaren in de eerste fase van het programma: het
scrummen. De samenwerking tussen het sociaal- en zorgdomein werd als waardevol
ervaren. De uitvoering van de actiepunten is daarna deels opgepakt, mede door de
actieve inzet van scrumteamleden. Een aantal adviezen konden moeilijk worden
opgepakt omdat niet duidelijk was wie er bevoegd was om de vraag te stellen (wie geeft
de opdracht?). De thema’s die aan de orde zijn gekomen leven nog steeds. Er moet wel
kritisch naar de uitvoering en de haalbaarheid worden gekeken.
Het programma is bij sommige gemeenten onbekend. Communicatie behoeft
verbetering.

Vervolg 2020: Ouderen
De Stuurgroep heeft besloten om de thema’s die betrekking hebben op Ouderen verder
te vervolgen tot en met tenminste het einde van het jaar. De thema’s Jeugd worden niet
opgepakt vanuit Zorgen doen we Samen, omdat dit niet de scope is die het Zorgnetwerk
kiest voor de komende jaren.
Dit leidt tot de volgende acties in de komende maanden:

-

WLZ-experteam Hilvarenbeek; beschrijven van de resultaten voor ouderen en
professionals. En of dit verbreed kan worden naar andere gemeenten in de
regio.

-

1 Loket; 1 telefoonnummer en 1 e-mail: stand van zaken en servicelevel per
gemeente in beeld en good practice per gemeente.

-

1 aanspreekpunt vanuit het sociale team voor de huisarts, in heel de regio
geïmplementeerd; stand van zaken en analyse per gemeente en advies voor
doorontwikkeling.

-

2 pilots voor betere samenwerking tussen wijkverpleegkundige, huisarts en lid
sociaal wijkteam; resultaten bekend en advies of dit verbreed kan worden in de
regio.

Terugkoppeling ambtenaren- en managers overleg Sociaal Domein
Regio Hart van Brabant
Op 8 en 10 september heeft programmamanager Gerry Leijten een presentatie gegeven
over de GO van de Stuurgroep op de eerder genoemde onderwerpen. Om de resultaten
te realiseren is naast de inzet van de programmamanager ZdwS inzet nodig van
betrokkenen bij het onderwerp in de gemeenten en van stuurgroepleden ZdwS. Naast
Annet van Heertum (gemeente Heusden), Anja van de Westelaken (gemeente
Hilvarenbeek) en Gisela Verduijn (gemeente Loon op Zand) zijn we nog op zoek naar een
aantal andere personen om de resultaten te behalen. Het betreft ongeveer 8 uur per
onderwerp over de periode van oktober 2020 - januari 2021.
Heb je interesse? Graag een bericht naar gerry.leijten@leijten-advies.nl

Nieuwe programmamanager Zorgnetwerk Midden Brabant
Veronique Holtmaat, 1 van de 2 programmamanagers, is per 1 oktober gestopt als
directeur Zorgnetwerk Midden-Brabant. Zij is opgevolgd door Tonny de Groot (directeur
ZMBR a.i.). Tonny neemt de taken van Veronique over wat betreft het programma
Zorgen doen we samen en zal samen met Gerry Leijten het programma-management
invullen.
Voor meer informatie over het programma T.deGroot@zmbr.nl of gerry.leijten@leijtenadvies.nl
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