
Jaarplan 2023
West-Brabant
TRANSITIETAFEL VVT



In de regio West-Brabant hebben 17 Verpleeg-, Verzorgingshuizen en
Thuiszorgorganisaties zich sinds 2018 met CZ zorgkantoor verenigd in de
transitietafel VVT West-Brabant. 

Ons doel is gezamenl�ke beelden en taal te ontwikkelen. 
Om een kompas voor het actuele en toekomstig handelen te creëren. 
En creatieve en duurzame oplossingen te vinden. 
Zodat we de zorg voor kwetsbare ouderen kunnen garanderen. 

Dit doen we in nauwe samenwerking met de regio Midden-Brabant, VGZ
zorgkantoor, Waardigheid & Trots en Transvorm. 

Inleiding

In 2020 hebben we een regionale visie op de toekomst
van de zorg voor ouderen geformuleerd met daarin v�f
actiel�nen. Deze visie vormt nog alt�d een actuele
leidraad voor onze samenwerking en dit jaarplan. 

Op de volgende pagina's werken we uit hoe de
werkagenda van de transitietafel VVT West-Brabant er in
2023 uit ziet. Het is een middel om de dialoog over de
inzet, resultaten en de besteding van de middelen in 2023,
maar ook in de jaren daarna, vorm te geven. 

https://d3m4mod31nk72t.cloudfront.net/k088-l-dr-l-202007-l-regiovisie-vvt-wb-l-web.pdf


De manier waarop de zorg voor ouderen is
georganiseerd, is niet langer houdbaar.

RADICALE KEUZES 

Door dubbele vergr�zing en ontgroening van
de samenleving z�n we aanbeland in de
eindfase van de huidige levenscyclus van de
ouderenzorg. De manier waarop de zorg voor
ouderen is georganiseerd, is niet langer
houdbaar. Het is wat ons betreft t�d voor een
radicale transformatie, waarb� we de randen
van het huidige zorgstelsel opzoeken. 

Onze keuzes:

We zetten in op preventie van zorg. 
We slechten de schotten tussen domeinen.
We leveren Wlz zorg in principe thuis. 
Opname in het verpleeghuis vindt alleen (t�del�k) plaats als
er een cognitieve noodzaak is en een ondersteunend sociaal
systeem ontbreekt (ZZP 4 thuis, tenz�).
Traditionele intramurale capaciteit breiden we niet meer uit.
We zetten technologie in waar dat kan.
We gaan voor een regionaal afgestemd zorgaanbod.
Voor het welz�n en levensgeluk van cliënten betrekken we
andere part�en.
Om goede zorg voor ouderen in stand te houden, is goede
zorg voor medewerkers een vereiste. 



Waarb� leren van elkaar, eigenheid en impact maken belangr�ke
waarden z�n. We gaan daarover in gesprek met lokale, regionale en
landel�ke (keten)partners. Uiteraard samen met zorgvragers,
mantelzorgers en zorgprofessionals. 

Het vraagt veel van betrokken part�en om invulling te geven aan de
gezamenl�ke keuzes. De radicale stip op de horizon is echter
noodzakel�k, ook al zal transformatie p�n gaan doen. De weg er naar
toe - de vertaling naar de prakt�k - vraagt organisatiespecifieke
aandacht. We hebben elkaar nodig en willen elkaar tegel�kert�d de
ruimte geven de uitvoering in te vullen. We z�n het er over eens dat
transparantie naar elkaar hierin essentieel is. En bl�ven daarom ter
inspiratie onze successen en missers delen en her�ken keer op keer
opnieuw de route die we bewandelen richting ons doel. Van belang is
om elkaars tempo en werkw�ze te respecteren en niet vanuit controle te
gaan handelen.

Werkel�ke innovatie kan alleen in
gezamenl�kheid tot stand komen. 



Jaarprogramma
Binnen de actiel�nen werken de verschillende
organisaties projectmatig met elkaar samen. In
het overzicht dat hier links afgebeeld staat,
staan alle regionale projecten van 2023
benoemd die vanuit de regionale middelen
gefinancierd worden. Ook de verantwoordel�k
bestuurders en projectleiders z�n benoemd. 

De regionale middelen omvatten het regionaal
stimuleringsbudget en het regiobudget scheiden
wonen en zorg.

Op de volgende pagina's lichten we de projecten
kort toe. De kop van elk project bevat een link
naar meer informatie op de website. Gr�s
gemarkeerde projecten behoeven nog
uitwerking. Gedetailleerde projectplannen z�n
hier te vinden.

https://d3m4mod31nk72t.cloudfront.net/projectplannen-2023-transitietafel-wb.pdf


Bewustwordingscampagne
We creëren b� (toekomstige) ouderen,
mantelzorgers, medewerkers, ketenpartners en
stakeholders de bewustwording dat de huidige zorg
voor ouderen niet langer houdbaar is. Met als
uiteindel�ke doel dat de zorg voor  ouderen
toekomstbestendig vorm gegeven wordt.

Langer Actief Thuis
In programma LAT implementeren en onderzoeken we
een interdisciplinaire werkw�ze. Waarb� ouderen die
zich aanmelden voor w�kverpleging in max 12 weken
door de w�kverpleging, fysiotherapeut, ergotherapeut
en waar mogel�k huishoudel�ke ondersteuner worden
begeleid naar maximale zelfstandigheid. 

Mantelzorgondersteuning
VVT organisaties in West-Brabant creëren een online
handboek voor alle collega VVT-organisaties, dat hen
helpt om vanuit de eigen context samenredzaamheid
en draagkracht van de naasten in alles fases van de
klantreis te verstevigen. En waarb� we een brug
bouwen tussen voorliggend veld en formele zorg.

Projecten binnen actiel�n 1
actieve voorbereiding op ouder worden

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/bewustwordingscampagne-tijd-voor-een-ander-verhaal
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/langer-actief-thuis
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-mantelzorgondersteuning


Projecten binnen actiel�n 2 en 3
de zorgzame samenleving en de juiste zorg op de juiste plaats

Transmurale zorg
In de gehele keten in het adherentiegebied van het Bravis en
het Amphia ziekenhuis ambiëren we langdurige intensieve
zorg en WLZ-zorg voor kwetsbare ouderen te voorkomen en
uit te stellen. Dit vraagt nauwe samenwerking op zowel
zorginhoud, -logistiek en informatiesystemen. Deze
domeinoverst�gende samenwerking moet uiteindel�k leiden
tot meer doelmatigheid, betere kwaliteit van zorg en meer
werkplezier.Community Care 

We verkennen in de regio wie gaat participeren in een
pilot met het Community Care Dongen-concept. Dit
concept kenmerkt zich door een domeinoverst�gende
werkw�ze met leefcoaches die een spilfunctie hebben.
En doorzettingsmacht om de ondersteuning van de
cliënt over de grenzen van financieringsdomeinen
heen te organiseren.

Zorgzame samenleving
Langer thuis wonen is het uitgangspunt. Iedereen doet
mee en levert een b�drage in de w�k waar men
woont. In dit project delen en ondersteunen we
initiatieven om het informele netwerk zo groot en sterk
mogel�k te maken en het formele netwerk te beperken
tot het hoogst noodzakel�ke. 

Sprints Anders Werken 
Er z�n eenvoudige (zorg)handelingen die door de thuiszorg
worden gedaan en die mensen met een beetje hulp en
instructie ook zelf kunnen doen. Eén van deze handelingen is
het oog druppelen. In een sprintweek hebben betrokken
part�en uit de keten de klantreis rond oog druppelen
herontworpen, later doen we dat rond andere handelingen. 

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-transmuraal-werken-adherentiegebied-bravis-ziekenhuis
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-transmuraal-werken-adherentiegebied-amphia
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/community-care-a-la-maria-oord
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/community-care-a-la-maria-oord
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-een-zorgzame-buurt
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/anders-werken-bij-oogdruppelen
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/anders-werken-bij-oogdruppelen
https://samenrichtinggeven.nl/toolbox-anders-werken-bij-oog-druppelen/


Medische behandelcapaciteit
In de ouderenzorg is een groeiend tekort aan zorg-
medewerkers en specifiek aan medisch behandelaren.
Een groot aantal ouderenzorgorganisaties in de regio
heeft de krachten gebundeld om dit knelpunt
gezamenl�k te analyseren, waarb� gekeken wordt
naar toekomstbestendige oplossingen. 

Modern werkgeverschap
De arbeidsmarktkrapte, het hoge verzuim en verloop
onder medewerkers dwingen ons tot een
vernieuwde, eigent�dse benadering van onze
(toekomstige) werknemers. De kartrekkend
bestuurders van actiel�n 4 verkennen de oplossingen
op dit terrein. 

ZOHRA, onderw�svernieuwing
Ontwikkelingen in het zorglandschap en op de
arbeidsmarkt vragen om versteviging van de
samenwerking tussen zorg en onderw�s. Een
herontwerp van het onderw�s, in cocreatie met diverse
part�en, is noodzakel�k om professionals duurzaam op
te leiden voor de toekomst. 

Projecten binnen actiel�n 4
regionaal organiseren van goed werkgeverschap

Project ZZP 
Een groeiend aantal medewerkers kiest voor het ZZP-
schap, waardoor een forse spanning ontstaat op vaste
medewerkers en organisaties. Bestuurders bezinnen zich
op de benadering en contractering van zzp'rs om  hen
rechtstreeks te verbinden.

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-medische-behandelcapaciteit
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/zohra
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-zzp-en-modern-werkgeverschap
https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-zzp-en-modern-werkgeverschap


Projecten binnen actiel�n 5 
toepassen van technologie en benutten van data

Anders Werken in de Zorg West-Brabant
Door het sneller en beter inzetten van zorg- en/of
consumententechnologie z�n ouderen en hun netwerk
zelfredzamer en neemt hun zorgvraag af. Daarb�
bieden we dezelfde of liever nog betere kwaliteit van
zorg. Dit doen we “digitaal tenz�”.  

In 2023 zullen we binnen dit programma diverse
technologieën testen en opschalen langs de thema’s:
fysieke belasting, langer zelfstandig thuis en
nachtzorg. Ook formuleren we een visie op het
benutten van data. En brengen we de leercommunity
Anders Werken in de Zorg wederom regelmatig
b�een. 

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/anders-werken


Programmastructuur
De transitietafel VVT West-Brabant
Bestuurders van de zeventien aangesloten VVT-
organisaties, CZ Zorgkantoor, Waardigheid & Trots,
Transvorm en de regionaal programmamanager.
De plek waar de transitie van de ouderenzorg vorm kr�gt.
Komt v�f keer per jaar b�een. 

Het Dagel�ks Bestuur
Zeven bestuurders van VVT-organisaties, de inkoper(s) van
CZ Zorgkantoor en de regionaal programmamanager. Het
DB bereidt de vergaderingen van de transitietafel voor en
monitort de voortgang en de uitvoering van het regionale
programma. Komt v�f keer per jaar b�een.  

De agendacommissie
Camiel Hoek, bestuurder van de compacte organisatie Park
Zuiderhout, en Mireille de Wee, bestuurder van de grote
organisatie M�zo, tevens de voorzitter, en de regionaal
programmamanager. Deze commissie bereidt de
vergaderingen voor van het DB en de transitietafel. 

Kartrekkers per actiel�n 
Per actiel�n voert een aantal bestuurders regie op de
inhoud, voortgang, voorwaarden en resultaten van de
binnen de actiel�n lopende initiatieven en projecten.
Samen met betrokken projectleiders en de regionaal
programmamanager. De kartrekkers komen minimaal
vier keer per jaar b�een.
 
Programmamanager
Een regionaal programmamanager draagt, in nauwe
samenwerking met bestuurders en projectleiders, zorg
voor de ontwikkeling, uitvoering, samenhang en
evaluatie van het programma. De programmamanager
is voor 16 uur per week betrokken b� de regio, als ook
voor 16 uur b� de regio Midden-Brabant. 



Programmastructuur

Projecten
Elk project kent een eigen projectstructuur waar, naast
professionals uit de organisaties, programmamanagers,
projectleiders, implementatiecoaches en bestuurders een
rol in hebben. Om de aansluiting tussen de diverse
initiatieven en organisaties te verstevigen, ontmoeten
deze mensen elkaar regelmatig in inspiratiesessies. De
regionale projectleiders en implementatiecoaches treffen
elkaar t�dens intervisie en samenwerkmomenten. 

Communicatie adviseur
Het gehele programma kr�gt voor 4 uur per week
ondersteuning van een communicatie-adviseur uit een
van de betrokken organisaties.



Begroting 2023



in de breedte uitdragen van het perspectief waarmee VVT-
organisaties de ouderenzorg in de regio vitaal, sociaal en
toekomstbestendig willen houden - informeren

 
draagvlak creëren voor de standpunten en actiel�nen om de
ouderenzorg in de regio op een andere manier gestalte te geven –
mindset beïnvloeden

 
urgentie aanzetten voor versterken van de samenwerking met
partners in de regio richting zelfredzaamheid en
samenredzaamheid - gedrag beïnvloeden

 
beïnvloeden van beeldvorming van zorg, belang van
eigenaarschap en autonomie ouderen en inzet van het netwerk –
reframen

 
rekenschap geven van de lopende projecten, gericht op
samenhang, draagvlak, implementatie en borging
projectresultaten - kennisdeling, inspireren, informeren

Bestuurders van de aangesloten organisaties.

Projectleiders en projectmedewerkers.

Medewerkers van de aangesloten organisaties.

Specifieke groepen medewerkers (verbonden

aan een project). 
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