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Sinds 2018 werken wij, 17 VV&T-organisaties in West-Brabant met zorgkantoor 
CZ, samen in de transitietafel VVT West-Brabant. Daar pakken we de 
uitdagingen, zoals toenemende vergrijzing en een krimpende arbeidsmarkt, 
in gezamenlijkheid aan. Dit doen we door innovatie langs vijf actielijnen 
te stimuleren, in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Om zo de 
noodzakelijke beweging richting anders werken en meer inzet van technologie 
op gang te brengen.

In 2023 zullen we extra inzetten op 
focus en resultaat. Zodat we samen 
met de samenleving en ketenpartners 
vanuit ons krachtige netwerk 
duurzaam goede zorg kunnen blijven 
bieden aan ouderen die ons nodig 
hebben. 

We kijken er met veel energie naar uit!

Avoord
Crataegus Woonzorg
Dagelijks Leven
De Wijngaerd
Egala Zorg
Groenhuysen
Het Hoge Veer
Kloek
Maaswaarden
Mijzo

In dit jaaroverzicht laten we met trots 
zien wat we in 2022 hebben bereikt, 
ondanks de uitdagingen die COVID-
19 met zich meebracht. We zijn er in 
geslaagd succesvolle innovaties te 
integreren in de dagelijkse praktijk en 
waardevolle lessen te leren uit diverse 
experimenten. We hebben kennis 
gedeeld en ervaringen uitgewisseld 
op verschillende terreinen en vele 
nieuwe verbeteringen opgestart. De 
samenwerking in de regio is verder 
versterkt en we vinden elkaar steeds 
beter, ook buiten het regionale 
programma om.

Natuurlijk is het vinden van 
verbinding, resultaat en impact soms 
een uitdaging. Alle leden van de 
transitietafel zijn er het over eens 
dat ‘samen’ de enige juiste koers is, 
ondanks dat visies en belangen niet 
altijd gelijk lopen. 

Park Zuiderhout
Pim Senior
St. Elisabeth
Surplus
tanteLouise
Thebe
Thuiszorg West-Brabant
CZ Zorgkantoor
Vilans - Waardigheid & Trots in de regio
Transvorm

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/nieuws/jaarplan-2023


Realisatie 
jaardoelstellingen 2022

Meer weten?

BEWUSTWORDINGSCAMPAGNE
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Inhoud

Doel van de bewustwordings-
campagne is om met (toekomstige) 
ouderen, mantelzorgers, medewerkers 
en stakeholders het maatschappelijk 
debat aan te gaan. Om zo de 
bewustwording te vergroten van het 
belang van een toekomstbestendige 
zorg voor ouderen. Zodat zorg-
organisaties en partners in Midden- en 
West-Brabant zich hier samen sterk 
voor kunnen maken. 

Resultaten 2022

• De livestreams Tijd voor een ander 
verhaal zijn omgevormd tot een 
toolbox met middelen en materiaal 
om het maatschappelijk debat te 
starten en voeden.

• Op drie momenten zijn de 
campagne, andere best practices 
en learned lessons gedeeld met 
communicatieadviseurs van 
VVT-organisaties in Midden en 
West-Brabant. Ook is bij meerdere 
organisaties, binnen en buiten de 
VVT, meegedacht en materiaal op 
maat aangereikt, onder andere 
GGoud in Tilburg, Primacura, ETZ, 
ZMBR.

• We hebben de dialoog op gang 
gebracht met verschillende 
groepen en stakeholders door 
het ontwikkelen, uitvoeren en 
overdragen van een workshop 
‘Actieve voorbereiding op ouder 
worden’, onder andere bij de 
gemeenteraad in Tilburg en de 
Infomarkt 60+. 

• Op sociale media zijn het hele jaar 
door met regelmaat posts geplaatst 
vanuit de campagne. Het bereik 
op LinkedIn voor de hele regionale 
samenwerking is sterk gegroeid, er 
zijn nu ruim 1.100 actieve volgers.

Vervolg in 2023

• Bewustwording vergroten bij 
medewerkers dat anders werken 
nodig is en hoe dat er uit kan zien.

• Een brug bouwen tussen de ambitie/
urgentie/passie van bestuurders 
en het gesprek over ‘het hoe’ met 
medewerkers.

• De campagne is een inspirator om 
te leren van en met elkaar in de 
regio’s Midden- en West-Brabant. 

75%

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/bewustwordingscampagne-tijd-voor-een-ander-verhaal
http://www.samenrichtinggeven.nl/anderverhaal
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LANGER ACTIEF THUIS 

Inhoud

Het programma Langer Actief Thuis 
(LAT) is een kortdurende inter-
disciplinaire interventie, gebaseerd 
op de principes van reablement, 
waarmee ouderen begeleid worden 
om zo lang mogelijk zelfstandig in hun 
woning te kunnen blijven functioneren. 

Resultaten 2022

• Alle geïnteresseerde organisaties in 
de regio zijn geïnformeerd over de 
werkwijze van LAT.

• Bij vier organisaties in de regio 
werken één of meerdere wijkteams 
volgens LAT.

• In 2022 hebben ongeveer 140 
cliënten in de regio deelgenomen 
aan LAT.

• Er is een wetenschappelijk 
onderzoek gestart om de effecten 
van LAT te meten op het gebied 
van verschil in tijdsinzet van 
de wijkverpleging en ervaren 
zelfstandigheid van cliënten.

Vervolg in 2023

• Afronden effectiviteitsonderzoek.

• Verdere implementatie van LAT bij 
meer teams in de deelnemende 
organisaties.

• Doorontwikkelen LAT bij de 
deelnemende organisaties.

• Regionale bijeenkomst voor 
uitvoerende medewerkers gericht op 
eenduidig werken in de regio.

• Toewerken naar structurele 
financiering.
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https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/langer-actief-thuis
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ZORGZAME BUURT 

Inhoud

Het project ‘een zorgzame buurt’ is 
erop gericht het informele netwerk 
zo groot en sterk mogelijk te maken 
en het formele netwerk te beperken 
tot het hoogst noodzakelijke. Op 
deze manier kunnen ouderen langer 
zelfstandig wonen en wordt een 
zorgvraag voorkomen, beperkt of 
uitgesteld. 

Resultaten 2022

• Realisatie en verspreiding van 
een overzicht (levend document) 
van landelijke projecten, regionale 
projecten en lessons learned 
die men kan gebruiken in de 
vormgeving van een zorgzame 
buurt.

• Project Oud West in Roosendaal 
is gestart en ontwikkelde een 
gezamenlijke visie op een zorgzame 
buurt. Tussen wonen, zorg en welzijn 
in Oud West in Roosendaal kwam 
meer verbinding en samenwerking 
tot stand. 

• Er is een buurtwerkgroep Oud West 
gerealiseerd die de visie omarmt.

• Project Oud West is bij diverse 
organisaties en partijen onder de 
aandacht gebracht.

Vervolg in 2023

• Kennis op gebied van een zorgzame 
samenleving blijven delen in de regio 
door het levende document een 
update te geven.

• Binnen project Oud West in 
Roosendaal zet de buurtwerkgroep 
de visie om naar concrete sociale 
en fysieke interventies die bijdragen 
aan een zorgzame buurt.

• Ontwikkelen van een 
samenwerkingsmodel en methodiek 
‘een zorgzame buurt’ die op andere 
plekken ook ingezet kan worden.

• Start project ‘zorgzaam dorp Made’.
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https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-een-zorgzame-buurt
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TRANSMURALE ZORG BREDA E.O. 

Inhoud

Transmurale Zorg Breda e.o. wordt 
gedragen door VVT-organisaties, 
huisartsengroepen, het Amphia 
Ziekenhuis, MSBA, Revant, de GGZ 
en zorgverzekeraar CZ. Doel is de 
(organisatie van) zorg voor kwetsbare 
ouderen in de regio te verbeteren. 
Door passende zorg op de juiste 
plek, bij te dragen aan ‘thuis tenzij’ en 
‘zelfstandig tenzij’ en elkaars taal beter 
te leren verstaan.

Resultaten 2022
 
• De werkwijze en doelgroep voor de 

Afdeling Transmurale Zorg (ATZ) 
zijn aangescherpt, beschreven en 
klaar voor implementatie in het 
eerste kwartaal 2023. 

• Het Aanmeldportaal is geprofes-
sionaliseerd waardoor niet geplande 
spoedzorg voor kwetsbare ouderen 
toekomstbestendig is gemaakt.

• Het ontwikkeltraject Advance Care 
Planning (ACP) is in 2022 nagenoeg 
afgerond. 

• Inventarisatie van bestaande 
initiatieven/activiteiten op het terrein 
van Vroegsignalering in de TMZ-
regio is in 2022 afgerond.

• Logeerzorg: 536 overnachtingen, 
door 36 unieke logees (72% Wlz en 
26% Wmo).

• Oriëntatie voor capaciteitssysteem 
en verschillende puzzelstukjes 
ontwikkeld tot dashboard Keten 
Control Center (KCC).

• Concept kaders voor ICT-
vraagstukken in de keten zijn 
bepaald. 

Vervolg in 2023

• Werkwijze ATZ verder operationa-
liseren, betrokken professionals 
scholen en financiering van de zorg 
op de ATZ verder concretiseren. 
Verwachte opening Q2 2023.

• Binnen Aanmeldportaal focussen op 
de klantenreis en klant pas loslaten 
als bestemming is bereikt.

• In Q1 2023 start implementatie ACP 
in de deelnemende organisaties.

• Betrokkenheid van gemeenten 
bij verdere stappen van vroeg-
signalering realiseren.

• Communicatie offensief en 
drempels verlagen om te zorgen 
dat logeerzorg voor mensen met 
dementie de normaalste zaak van 
de wereld wordt. 

• Puzzelstukjes voor dashboard KCC 
samenbrengen en vanuit daar 
maandelijkse datarapportage.

• Op basis van prioriteit en 
haalbaarheid kiezen met welke 
concrete ICT vraagstuk(ken) we nu 
verder gaan en met welke externe 
partij.

* Deze percentages zijn gerelateerd aan de 
jaardoelen 2022. De percentages worden 
voor ACP en Logeerzorg lager als het 
gaat om daadwerkelijke realisatie van de 
einddoelen.  
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https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-transmuraal-werken-adherentiegebied-amphia
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TRANSMURAAL WERKEN BRAVIS ZIEKENHUIS 

Inhoud

Via het regionale samenwerkings-
verband WestWest werken huisartsen, 
spoedeisende hulp, GGD, GGZ, welzijn, 
ouderenzorgorganisaties en het Bravis 
Ziekenhuis aan manieren om ouderen 
met een spoedvraag zo snel mogelijk 
de beste en meest passende zorg te 
bieden. Hun doel: langdurige inten-
sieve zorg en Wlz-zorg voor kwetsbare 
ouderen voorkomen en uitstellen.

Resultaten 2022

• Om de spoedzorg toegankelijk 
en houdbaar te houden, is een 
gezamenlijke regionale visie en 
actieplan wenselijk. Tijdens een 
werkconferentie is input opgehaald 
om een programma spoedzorg te 
starten.

• Er is een nieuwe visie ontwikkeld 
voor een centrum voor acute 
ouderenzorg met Groenhuysen, 
Bravis en tanteLouise waarin de 
Juiste Zorg op de Juiste Plek het 
uitgangspunt is en ketenzorg op 
innovatieve wijze is ingevuld. 

• Netwerkbijeenkomsten hebben 
plaatsgevonden om kennis uit te 
wisselen rondom gezonder ouder 
worden.

• De netwerken TMZ en WestWest 
zijn dichter bij elkaar gebracht. 
Beide regio’s gebruiken dezelfde 
digitale systemen en bovenregionale 
overdracht van client- en 
patiëntgegevens sluiten naadloos 
op elkaar aan. Gegevens komen op 
een eenduidige wijze in de ECD’s en 
EPD’s terecht.

Vervolg in 2023

De deelnemers van WestWest 
gaan samen werken aan toekomst-
bestendige spoedzorg in de regio. 
Het doel is om integraal samen 
te werken aan kwalitatieve en 
toegankelijke spoedzorg in westelijk 
West-Brabant en Tholen. In 2023 zal 
de opdracht voor het programma 
Spoedzorg definitief worden vast-
gesteld en van start gaan. Ook 
worden voorbereidingen getroffen 
om de nieuwe visie voor het centrum 
voor acute ouderenzorg verder te 
implementeren.
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https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-transmuraal-werken-adherentiegebied-bravis-ziekenhuis
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VERSTERKEN VITALITEIT

Inhoud

Vanaf 2019 zijn vitaliteitscoaches aan 
de slag gegaan bij Thebe, De Wever, 
Mijzo, tanteLouise en Groenhuysen. 
Met als ambitie medewerkers vitaal 
te houden door hen inzicht te geven 
in hun fysieke en mentale vitaliteit 
en de regie op hun welbevinden en 
werkvermogen te versterken. 

Resultaten 2022

• Zes vitaliteitscoaches zijn in 2022 
aan de slag gebleven vanuit de 
eigen begroting van betreffende 
organisaties.

• Alle compacte organisaties zijn 
benaderd met de mogelijkheid 
om de coaches in te zetten. Zeven 
organisaties hebben van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt voor 
advies of een workshop. 

• Bij professionals, HR en managers 
is bewustwording en kennis rond 
vitaliteit uitgebouwd en is de 
veranderbereidheid vergroot.

• Het programma Fit en Vitaal is 
geëvalueerd en verbeterd. Een 
werkboek is voorhanden. Andere 
programma’s zijn: Voeding en 
Beweging en Generatietafel.

• Er is een levendig lerend netwerk 
van vitaliteitscoaches vanuit West- 
en Midden-Brabant.

Vervolg in 2023

• Het programma Fit en Vitaal wordt 
in 2023 bij meerdere organisaties 
gegeven.

• Het lerend netwerk wordt geconti-
nueerd, zal 5x per jaar bijeenkomen.

• De programma’s worden door-
ontwikkeld.
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https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-iii
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Inhoud

Onder de naam Z.O.H.R.A. (Zorg 
Onderwijs Herontwerp: Radicaal 
Anders) is het programma op 21 
november 2022 officieel gestart. 
Z.O.H.R.A. heeft als doel om in 
co-creatie tussen zorg en onderwijs 
op een innovatieve manier het 
zorgonderwijs van de toekomst te 
ontwikkelen. 

Resultaten 2022

• Er vond een kick-off bijeenkomst 
in juni 2022 plaats voor alle 
deelnemende zorgorganisaties en 
onderwijsinstellingen binnen West-
Brabant.

• Een kerngroep van drie zorg-
organisaties en twee onderwijs-
instellingen trekt het programma 
met ondersteuning van Transvorm 
en de programmamanager die per 
september 2022 is aangesteld. 

• Externe partij Fronteer is aange-
sloten. Fronteer begeleidt het 
programma met ondersteuning 
van de programmamanager en 
Transvorm.

• Er is een plan van aanpak opgesteld 
dat in 2023 wordt uitgevoerd. 

Vervolg in 2023

• Het plan van aanpak uitvoeren.

• De visies van zorg en onderwijs 
vertalen naar impact op stake-
holders & ontwerpvragen voor  
fase 2.

• Nieuwe onderwijsconcepten 
ontwikkelen in co-creatie met 
experts & stakeholders. 

• Nieuwe onderwijsconcepten toetsen 
in de praktijk met advies voor 
vervolg.

• Inspiratiesessie(s) organiseren voor 
alle deelnemende zorgorganisaties 
en onderwijsinstellingen binnen 
West-Brabant om hen te informeren, 
te betrekken en de mogelijkheid 
te geven om mee te leren met het 
programma.

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/zohra
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MEDISCHE BEHANDELCAPACITEIT IN DE REGIO 

Inhoud

Het project medische behandel-
capaciteit in de regio is gericht op 
het efficiënter en effectiever inrichten 
en organiseren van medische 
behandeldiensten om antwoord 
te geven op de maatschappelijke 
vraag: ‘behoud van toegankelijkheid 
en betaalbaarheid van zorg voor 
kwetsbare ouderen’.

Resultaten 2022

• Good practices op het gebied 
van verticale en horizontale 
taakherschikking zijn met elkaar 
gedeeld.

• Eenduidige triage door alle 
professionals aan de hand van een 
tool/app.

• De eerste verkenningen zijn gedaan 
ten aanzien van een gezamenlijke 
avond-, nacht- en weekenddienst.

• Gezamenlijke intervisie, inter-
collegiale toetsing, opleiden/
scholing/training en afspraken ten 
aanzien van cao-wijziging. 

• Werkconferentie door en voor 
zorgprofessionals, bestuurders, 
managers en stakeholders.

Vervolg in 2023

• Doorontwikkeling van taak-
herschikking, met name horizontale 
taakherschikking. 

• Oprichten van samenwerkings-
verband om regionaal en 
gezamenlijk GZ-psychologen op te 
leiden.

• 2,5 daagse training over leiderschap 
en samenwerking, voor 12 
regievoerders uit de regio.

• Samen en eenduidig invullen van 
coschappen.

• Concreet organiseren van 
en inzetten op gezamenlijke 
ANW-diensten, ten minste twee 
zorgorganisaties.

• Eenduidige triage door alle 
zorgprofessionals aan de hand van 
een tool of app.

• Organisaties in gesprek brengen 
over mogelijkheden tot gezamenlijke 
avond-, nacht- en weekenddienst. 46%

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-medische-behandelcapaciteit
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RITZ

Inhoud

RITZ (Regionale Inzet Tijdelijke Zorg) 
is een initiatief waarbij medewerkers 
de mogelijkheid krijgen openstaande 
diensten in te vullen bij andere 
zorgorganisaties. 

Resultaten 2022

• Zowel de Ritzers als teams die 
een Ritzer hebben ontvangen, zijn 
positief. Er blijkt behoefte te zijn bij 
medewerkers voor uitwisseling in het 
kader van loopbaanontwikkeling. 

• Het RITZ platform werkt prima en is 
zeer overzichtelijk. 

• Corona, de krapte op de arbeids-
markt en de daarbij behorende 
hoge werkdruk hebben gemaakt dat 
de uitwisseling van medewerkers in 
en na de pilotfase achter is gebleven 
bij de verwachtingen.

• Vanuit deze ervaringen en een 
toename in het aantal medewerkers 
dat voor het zzp-schap kiest, is 
de noodzaak ontstaan ons te 
herbezinnen op het regionaal 
werkgeverschap en onze relatie 
met zzp’ers. De initiële opzet van 
RITZ loopt door, we bezinnen ons 
daarnaast op een uitbreiding naar 
zzp’ers.

Vervolg in 2023

Betrokken bestuurders richten zich op 
een vergelijking van de initiatieven in 
het land en een herijkte strategie ten 
aanzien van vaste medewerkers én 
zzp’ers, waar RITZ onderdeel van is.

60%

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/project-transformeren-arbeidsmarktbemiddeling-zorgpersoneel
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SWITCHZ

Inhoud

SwitchZ is een zij-instroomtraject 
dat ontstaan is door intensieve en 
succesvolle samenwerking tussen 
verschillende ouderenzorgorganisaties 
in Midden- en West Brabant en 
opleidingsbureau G&D. SwitchZ leidt 
in een verkort programma op tot 
Verzorgende Individuele Gezond-
heidszorg of MBO Verpleegkundige. 

Resultaten 2022

• Doorlopend nemen zo’n 125  
SwitchZ’rs deel aan het werk-
leertraject. 

• In 2022 zijn 70 nieuwe deelnemers 
gestart en 21 personen door-
verwezen en gestart in een regulier 
leertraject.

• 27 SwitchZ’rs behaalden hun 
diploma en kwamen in vaste dienst.

• Per jaar ondersteunen we circa 350 
mensen bij beeldvorming, selectie 
en starten binnen het traject. Door 
dit centraal in te regelen, nemen we 
veel voorbereidend werk weg bij de 
aangesloten partners. 

• In 2022 is door het aanscherpen 
van de processen de uitval beperkt 
tot 5,6%. Ter vergelijk: landelijke 
uitvalcijfers vanuit het reguliere bbl-
onderwijs liggen al jaren tussen 26 
en 42%.

Vervolg in 2023

• Forse inzet op verhogen nieuwe 
aanmeldingen.

• Start van minimaal 72 nieuwe  
SwitchZ’rs. Minimale start drie 
groepen VIG en drie groepen VPK.

• Uitval tijdens de opleiding <6%.

• Groei met tenminste twee nieuwe 
zorgorganisaties. 

• SwitchZ wordt vanaf medio 2022 
gefinancierd door de betrokken 
organisaties en wordt als project niet 
meer gevolgd vanuit het regionale 
programma.   

100%

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/switchz
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TEAMREFLECTIE

Inhoud

Tijdens de eerste coronapandemie 
in 2020 is de methode Teamreflectie 
ontwikkeld en ingezet, een nazorg-
interventie voor teams. Teamreflectie 
is geïnspireerd op de debriefing-
aanpak van defensie en heeft als doel 
om het werkgeluk te vergroten en 
(ziekmakende) stress tegen te gaan. 

Resultaten 2022

• Compacte organisaties zijn 
geïnformeerd over de methode. 
Twee organisaties hebben hun 
teams ondersteund met behulp van 
een externe coach.

• Teamreflectie is door de deel-
nemende VVT-organisaties 
opgenomen in het palet aan 
HR-tools dat bijdraagt aan het 
welbevinden en werkplezier van 
teams. 

• De rapportage en routekaart 
voor implementatie, die voort zijn 
gekomen uit de effectmeting van 
Significant, zijn gedeeld met alle 
VVT-organisaties in de regio.

• Op de website Waardigheid en Trots 
is de aanpak uitgebreid beschreven. 
Daar is ook de inspiratiesessie over 
dit thema te vinden dat tijdens het 
Waardigheid en Trots congres over 
Werken met Plezier in november 
2021 plaatsvond.

Vervolg in 2023

Het doel van het project is behaald, 
het project is eind Q2 2022 afgerond. 

100%

https://ouderenzorgvoormorgen.nl/projecten/teamreflectie
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ANDERS WERKEN IN DE ZORG WEST-BRABANT

Inhoud

Door het sneller en beter inzetten van 
zorgtechnologie en/of consumententechnologie 
zijn ouderen zelfredzamer en neemt hun 
zorgvraag af. Daarbij bieden we dezelfde of liever 
nog betere kwaliteit van zorg. Dit doen we ‘digitaal 
tenzij’. De inzet van technologie is geen doel an 
sich, maar een middel om bovenstaande ambitie 
te realiseren. Dit doen we aan de hand van een 
aantal doelen. 

Doelen en resultaten 2022

• ‘Van zorgen voor ouderen’ naar ‘zorgen voor het 
vergroten van zelfredzaamheid bij ouderen en 
hun netwerk’:
a. Dit geldt als overkoepelende doelstelling.
b. Voorbeelden zijn Tessa, Skincair, Nobi en 

Medido.

•  Zorgtechnologie: Voortbouwen op wat er is:
• Testen* en opschalen van technologieën: 

In 2022 hebben we thema’s geselecteerd die 
prioriteit hebben: fysieke belasting, langer 
zelfstandig thuis en nachtzorg. Vervolgens zijn 
we in juni gestart met het testen en opschalen 
van een negental bijpassende technologieën. 

Aantal implementaties
in 2022

Juni Sept Dec

1 Skincair 43 120

2 Into D’mentia (VR) 0 15

3 Tessa 44 123

4 Momo Bedsense 761 1.878 2.721

5 Medicijndispenser 
Medido

444 463

6 Exoskelet 0 6

7 Nobi 0 0

8 Helpsoq 0 9

9 Wolk Short 0 83

* Het testen van nieuwe technologieën wordt gedaan 
met maximaal drie deelnemende organisaties 
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•  Data is breed beschikbaar en 
toegankelijk:
• Op het landelijk Anders Werken 

in de Zorg congres organiseerde 
we een workshop ‘Zinvol inzetten 
en gebruikmaken van data’. Voor 
de regio West-Brabant is hiermee 
het gesprek gestart over dit thema. 
De werkgroep is geformeerd 
en in 2023 zullen we tenminste 
één regionaal project uitvoeren 
t.a.v. procesoptimalisatie en 
systeemintegratie.

• Daarnaast ontwikkelen we samen 
met de landelijke stichting Anders 
Werken in de Zorg en de regio 
Midden-Brabant een visie met 
betrekking tot data.

•  Samen sterker door kennisdeling
• Onder de noemer ‘Gewoon Samen 

Doen’ werd mei 2022 de Anders 
Werken in de Zorg Leercommunity 
opgezet. Samen met de werkgroep 
zijn twee regionale bijeenkomsten 
georganiseerd met respectievelijk 
60 deelnemers! Digicoaches, 
leidinggevende, projectleiders, 
adviseurs ect. delen samen kennis, 
worden geïnspireerd door elkaar 
en door externe sprekers om zo te 
leren van elkaar en innovaties nog 
beter in praktijk te brengen.

• Vanuit de Leercommunity boden 
we ook de trainingen ‘Digicoach’ 
en ‘Leidinggeven aan Digitalisering’ 
aan waar 22 enthousiastelingen 
aan deelnamen.

Vervolg in 2023

• Blijvende aandacht en ontwikkeling 
voor innovatief vermogen, waardoor 
de inzet van technologie als 
vanzelfsprekend wordt ervaren, 
zowel door zorgprofessionals en 
managers als cliënten en hun 
netwerk.

• Samen en binnen alle betrokken 
organisaties de focus verschuiven 
van ‘zorgen voor ouderen’ naar 
‘zorgen voor zelfredzaamheid van 
ouderen’ en het verlagen van de 
zorgvraag, ongeacht waar mensen 
wonen.

• De inzet van zorg- en 
consumententechnologie ter 
ondersteuning van ouderen, hun 
netwerk en zorgprofessionals 
verder opschalen. En nadrukkelijk 
voortbouwen op wat er al is. 
Belangrijk blijft dat technologie 
ervoor moet zorgen dat we arbeids- 

tijd besparen, de kwaliteit van zorg 
en de werkprocessen verbeteren en/
of de zelfredzaamheid van ouderen 
vergroten.   

• Data breed beschikbaar en 
toegankelijk maken, uniform 
vastleggen en benutten.

• Kennis en ervaring delen in 
de regio’s, van strategisch tot 
operationeel niveau.

• Het is de expliciete opdracht om in 
2023 met een plan te komen dat 
toewerkt naar structurele inbedding 
& financiering in de komende jaren.

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