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Betreft: reactie op inspreekmoment Gemeenteraad d.d. 1 oktober 2015

Beste Gemeenteraadsleden,

Graag willen we in deze notitie een toelichting geven op de gestelde vragen door de Gemeenteraad
tijdens de Gemeenteraadsvergadering dd 1 oktobe r 20L5 naar aanleiding van het onderdeel uit het
actieplan, waarin een verdere financiële bijdrage aan de Stichting Care lnnovation Center West-
Braba nt wordt voorgesteld.

Er werd gevraagd naar de concrete economische opbrengsten, met name op het gebied van de
werkgelegenheid die tot nu toe tot stand zijn gebracht. ln deze brief willen we u híer meer informatie
over geven.

Het realiseren van arbeidsplaatsen
Hierna wordt een overzicht gegeven van het aantal extra arbeidsplaatsen dat direct voortvloeit uit de
reeds gestarte en binnenkort (2016) te starten activiteiten. Om een indruk te geven van de
economische waarde hiervan is uitgegaan van een gemiddeld inkomen van € 40/k per jaar. Daarnaast
zullen er ook indirecte arbeidsplaatsen ontstaan omdat door de initiatieven van het CIC er een
interessant vestigingsklimaat ontstaat. Roosendaal wordt aantrekkel'ljk voor ondernemers en
organisaties die actief zijn in de zorg of producten en diensten aanbieden aan de zorgsector. De

onder 2,3 en 4 genoemde onderdelen zijn Europese projecten die in de startblokken staan en in
2016 van start zullen gaan.

Op dit moment lopen er ook enkele concrete projecten, waarvan de haalbaarheidsstudie ver is

afgerond, zodat tot realisering in 2016 kan worden overgegaan. Bij het concretiseren van deze
projecten zullen er minimaal 20 tot 30 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan. Deze projecten leiden ook
tot het ontstaan van nieuwe beroepen. Als projecten kunnen genoemd worden het project
zorglogistiek bij Jan de Rijk Logistics (waarvoor medewerkers met zorgkennis nodig zullen zijn), het
project zorgwoningen bij Cubicco (bouwgerelateerde arbeidsplaatsen), Reginahof Steenbergen
(kleinschalig woonzorginitiatief), het project nieuwbouw van Van Broekhoven fysiotherapie waarin
geTntegreerd het lnnovatie expertise Centrum in samenwerking met andere zorgorganisaties, etc.

Beschrijving pro¡ect
Potentieel aantal d¡recte extra
arbeidsplaatsen

1. CIC organisatie 2

2. Cross Care proeftuin * (Vlaanderen/Brabant) 1,5

3. Cross Care ondernemers * (Vlaanderen/Brabant) 18

4. DWELL (diabetes zelfmanagementproiect) * 12,0

5. Zorgboul evard project 1,5

Totaal aantal di recte arbeidsplaatsen 33,0

Concrete proiecten i n besl uitvormingsfase 20,0

Schatting aantal indirecte arbeidsplaatsen t/m 2018 100,0

Totaal aantal arbeidsplaatsen 153,0

Economische waarde ad gemiddeld € 40.000,-

/arbeidsplaats € 6.120.000

lnvesteri ng Gemeente Roosendaal t/ m 2075 € 475.4æ
* na toekenning Europese subsidie

Het reageren op wijzigingen in de bestaande arbeidsmarkt



Het CIC probeert ook nadrukkelijk een rol te spelen bij het zoeken naar werkgelegenheid voor
medewerkers in de zorg die door het toepassen van technische innovaties hun werk dreigen te
verliezen.
Een praktisch voorbeeld van zo'n zorginnovatie is de steunkousen aan-en uittrekker. Het gebruiken
hiervan kan enerzijds aanzienlijk kosten besparen (op jaarbasis een investering van € 80,- die voor
een groot aantal mensen vergoed wordt door de zorgverzekeraars).

Ervaringen en onderzoeken wijzen uit dat voor mensen die met behulp van een steunkousen aan- en

uittrekker zelf de kousen aan- en uit kunnen trekken de kwaliteit van leven verbetert. Men kan zelf
bepalen wanneer men naar bed gaat en wanneer men op staat en men kan weer uitstapjes maken.
De keerzijde hiervan is dat een gedeelte van deze groep mensen zich eenzamer dreigt te gaan voelen
omdat het dagelijkse bezoek van de verpleegkundige niet meer nodig is en dat juist één van de
weinige dagelijkse sociale contacten voor hen is. Het CIC wil dat een gedeelte van de te realiseren

besparingen ingezet wordt om het eenzaamheidsvraagstuk op een andere manier op te lossen,

bijvoorbeeld door inzet van MBO t en 2 opgeleide medewerkers in het sociaal maatschappelijk
begeleiden van mensen die alleen zijn. Het is momenteelvoor medewerkers met een MBO Len2
opleiding erg moeilijk om betaald werk te vinden. Er wordt momenteel gewerkt aan een aangepaste

opleiding in de zogenaamde vakmanschapsroute in samenwerking tussen het Da Vinci en het
Kellebeek College om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het verbeteren van de aansluiting van het opleidingsniveau van het personeel op de arbeidsmarkt.
Vanuit het Zorgpact roept Doekle Terpstra bestuurders en professionals in onderwijs, zorg en

overheid op samen aan de slag te gaan. Terpstra: "De samenwerking tussen zorg en onderwijs moet
allereerst in de regio plaatsvinden. Daar treffen onderwíjs- en zorginstellingen elkaar en daar kan

goed worden ingespeeld op de specifieke zorgbehoefte van elke regio." (zie bijlage persbericht
zorgpact).
De Zorgboulevard in Roosendaal wordt als 1 van de 2 koploper projecten in Nederland genoemd. Het

CIC speelt hierin als partner van de Zorgboulevard ook een belangrijke rol.
Recent is op verzoek van het CIC bijvoorbeeld door 3 grotere bedrijven (Jan de Rijk Logitics, Ordina
en Paradigit) en 4 grotere zorgorganisaties (Groenhuijsen, TWB, Prisma en Tante Louise Vivensis)

aangegeven wat de nieuwe beroepen van de nabije toekomst zijn. Hieruit blijkt dat het overgrote
deel van de huidige zorgprofessionals niet aan dit profiel voldoen terwijl deze bedrijven en

zorgorganisaties wel op die manier zullen moeten gaan werken om de zorg betaalbaar en van
voldoende kwaliteit te kunnen blijven aanbieden. Dit heeft geleid tot concrete acties door het
Kellebeek College en het Markiezaat College.

Partijen verwachten van zorgprofessionals:
o Meer ondernemerschap bij de werknemer (levenlang leren, duurzame inzetbaarheid)
o De professionals worden ingedeeld in:

o Zorgondersteuning (als support voornamelijk MBO 7,2 en deels 3)

o Behandeling (MBO 4 en hoger) hoogwaardige verpleegthuiszorg waarbij een andere

attitude wordt verwacht. Niet meteen zorgen voor, maar ervoor zorgen dat de

patiënt zoveel mogelijk zelf kan of met zijn/haar eigen omgeving en als dat n¡et gaat

dat er betaalde zorg wordt ingezet. Het bedrijfsleven en de zorgorganisaties
beginnen nu de eerste HBO studenten aan te nemen die op deze manier zijn

opgeleid. MBO's leiden nog niet op deze manier op. Ook nagenoeg alle huidige
zorgprofessionals zullen deze omslag moeten gaan maken.
Hierbij 

ffi :ï:ilnnis va n ziektebeerden
o Toepassen op de juiste wijze van technologie in de zorg
Zie Dr.M. Kaljouw naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren (adviesnota)



. Zorgprofessionals moeten multidisciplinair samenwerken ondersteund door technologie. De

ervaring en wetenschappelijk onderzoek wijzen echter uit dat het een grotere uitdaging is
om zorgprofessionals mee te krijgen in het toepassen van zorgtechnologie dan de
eindgebruikers.

Een belangrijke eerste stap is dat (toekomstige) zorgprofessionals en cliënten beter kennis nemen
van zorginnovaties om langer gezond te blijven of langer zelfstandig thuis te kunneri blijven wonen.
Het CIC voorziet hierin met het Huis van Morgen. Sinds de opening in maart 2015 hebben er in 7
maanden ongeveer 600 mensen (240 studenten, 1L0 zorgprofessionals, 200 inwoners en 50
ondernemers) een bezoek gebracht aan het Huis van Morgen en hebben kennis gemaakt met diverse
zorginnovaties.
Anderzijds is het van groot belang dat die zorgprofessionals behoeftes van cliënten beter kunnen
inschatten. Door de contacten die het CIC met veel burgerbelangen-organisaties heeft, biedt dit ook
weer een toegevoegde waarde.
Het resultaat is dat de (toekomstige) zorgprofessionals in onze regio beter opgeleid zullen zijn en
daardoor betere kansen hebben voor een plaats op de arbeidsmarkt.

De eerste samenwerking met Avans Hogeschool wordt concreter vormgegeven waarbij ook gekeken
wordt hoe HBO studenten in Roosendaal een deel van hun opleiding kunnen volgen. Denk aan het
samenwerken met en leidinggeven aan MBO studenten.

Het opzetten van een regionale zorg infrastructuur
Het CIC heeft gewerkt aan het bouwen van een regionale zorg infrastructuur in West-Brabant. Deze
infrastructuur en de kracht van de regio zijn niet onopgemerkt gebleven. Zo is de regio West-Brabant
zowel provinciaal, nationaal als internationaal zichtbaar geworden door het bouwen van een krachtig
netwerk.
Het rol in het nationale netwerk is erkend door het feit dat West-Brabant de eerste regio is met wie
het programmabureau Alles is gezondheid (initiatief van de 4 ministeries) een regionale
samenwerking is aangegaan. Dit biedt kansen voor partijen in West-Brabant. Bijvoorbeeld het bedrijf
Databyte heeft hierdoor de kans gekregen mee te doen met een nationaal aanbestedingsproject
'dienstencheque' en is samen met 1 andere partij hiervoor ook geselecteerd. Het aantal
arbeidsplaatsen dat dit soort projecten biedt is aanzienlijk.

Het internationaal netwerk waarin het CIC participeert biedt voor ondernemers kansen om hun
producten en diensten in verschillende landen aan te bieden. Hogere verkoopcijfers creriren
daarmee meer arbeidsplaatsen in onze regio.

Andere sectoren zoals de logistieke sector, de bouwsector, de creativiteitssector en de technische
sector worden binnen het netwerk door het CIC gemotiveerd om in de zorgsector actief te worden
waarmee nieuwe beroepen en nieuwe arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Denk bijvoorbeeld aan
zorglogistiek, waarbij patiënten nu en in de nabije toekomst in hun eigen huis behandeld worden
(o.a. nierdialyse en chemotherapie).
Verder heeft het CIC tijd en energie geïnvesteerd in het tot stand brengen van de relat¡e met
belangrijke kenniscentra in Nederland zoals het UMC en de Universiteit van Nijmegen (Lucien
Engelen), sector Life Science & Health vanuit de landelijke overheid, het programmabureau Alles is
gezondheid vanuit de 4 ministeries, etc. Hierdoor kan het CIC de partners in West-Brabant van haar
netwerk voeden met de meest recente ontwikkelingen en kansen die zich voor hen voordoen.
Hierdoor krijgen organisaties in West-Brabant de kans om hun organisatie voor te bereiden op de
toekomst en bij nieuwe projecten bijvoorbeeld Europese middelen naar de regio te halen.



Het aantrekken van bedrijfsvestigingen in de Gemeente Roosendaal
Roosendaal kan door fysiek ruimte te bieden aan nieuwe organisaties in de zorg meer
zorgondernemers en zorgorganisaties verleiden om zich in Roosendaal te vestigen. Er is via het CIC

een aanvraag gedaan bij de BOM om procesgeld naar Roosendaal te halen ad € 100.000,-. Dit
initiatief is ontstaand doordat de BOM bij het CIC betrokken is en zij ziet welke stappen er gemaakt
worden.

Er is een samenwerking met de BZW. Zij ziet de meerwaarde van het CIC voor haar Roosendaalse
maar ook West-Brabantse achterban als cruciaal zowel vanuit arbeidsmarkt als vanuit
onderwijsperspectief. Bijgaand treft u een brief van de BZW waarin zij dit bevestigen.

Financiële situatie
Door het CIC is voor het jaar 2016 een bijdrage gevraagd aan de Gemeente Roosendaal ter
overbrugging, tot er een bredere financiering vanuit de diverse partijen (overheid, onderwijs,
organisaties en ondernemers) in West-Brabant is georganiseerd. Het CIC wil medio 2016 de
genoemde bredere financieríng gerealiseerd hebben. We hopen met voorgaande notitie ons verzoek
tot een financiële ondersteuning in 2016 voldoende te hebben gemotiveerd.
Van het eerder verleende krediet van € 700/k voor zorgeconomie ís door het CIC € 475/k besteed. De

noodzaak tot verdere fínanciering is vooral ontstaan doordat Europese programma's ruim een jaar
later zijn opengesteld dan aanvankelijk in het opgestelde businessplan voor het CIC werd
aangenomen.

Wanneer de bijdrage voor 20L6 onverhoopt niet wordt toegekend, heeft het CIC-project een serieus
probleem omdat er onvoldoende financiële middelen zullen zijn voor zeker de eerste helft van 20L6,
met als wordt case scenario dat het CIC ophoudt te bestaan. Dat zou als consequentie hebben dat
alle lopende projecten tot stilstand komen, dat het CIC zich terug moet trekken uit Europese
projecten, maar ook bestaat dan het risico dat er veel geld terug betaald moeten worden aan het
ministerie vanuit het Zorgboulevard project, waarin het CIC participeert.

Tot nadere informatieverstrekking zijn wij graag bereid

Met vriendelijke groet,
Chantal van Spaendonck

C. uon spaondo,ch

Bijlagen

Care lnnovation Center West-Brabant

a Kopgroep Zorgpact van start met succesvolle samenwerkingsprojecten
Brief BZWa



Zorgpact
-PERSBERICHT-

Kopgroep Zorgpact van start met succesvolle samenwerkingsprojecten
Eerste zeven regionale voorbeeldprojecten van samenwerking tussen onderwijs, zorg en overheid

Den Haag,9 oktober 2015 -Vandaag lanceert het Zorgpact de kopgroep van vernieuwende en succesvolle

initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid. Doekle Terpstra, aanjager van
het Zorgpact, maakte vandaag de eerste zeven koplopers bekend. Allemaal initiatieven waarin het opleiden
van goede zorgprofessionals nu en in de toekomst centraal staat. De koplopers hopen anderen te inspireren
tot nieuwe of hechtere samenwerking en nodigen hen uit zich ook aan te sluiten bij de Kopgroep.

Vanuit het Zorgpact roept Terpstra bestuurders en professionals in onderwijs, zorg en overheid op samen aan

de slag te gaan. Ierpstra: "De samenwerking tussen zorg en onderwijs moet allereerst in de regio plaatsvinden.

Daar treffen onderwijs- en zorginstellingen elkaar en daar kan goed worden ingespeeld op de specifieke
zorgbehoefte van elke regio." De koplopers onderscheiden zich door het regionale karakter van de

samenwerking, met partners vanuit de 'gouden driehoek' onderwijs, zorg en overheid en de concrete
resultaten die bijdragen aan een verbeterde aansluitingvan onderwijs en arbeidsmarkt in zorgen welzijn.

Koplopers zijn community en inspiratiebron

De Kopgroep vormt de voorhoede van de Zorgpactbeweging. Met het delen van ervaringen en resultaten
dienen zij als inspiratiebron voor andere regio's en instellingen. Tegelijk leren de koplopers van en met elkaar

over bijvoorbeeld de aanpak en het overkomen van belemmeringen. Zo vormen zij een "community" waarbij

steeds meer initiatieven kunnen aansluiten. De eerste 25 koplopers zullen zichzelf tijdens de Landelijke

Werkdag Zorgpact op 2 december presenteren. Doekle Terpstra: "Die voorbeelden laten perfect de kracht van

het Zorgpact zien: de samenwerking in de regio. Ze laten zien hoe de invulling er in de praktijk eruit kan zien."

Twee van de voorbeelden die Terpstra tot de top vindt horen zijn Zorgtechniek Limburg en de Zorgboulevard
Roosendaal.

Zorgtechniek Limburg biedt echte innovatieve, technologische oplossingen voor de zorg van de toekomst. De

nieuwe opleiding Zorgtechnicus, waarin studenten worden opgeleid om het zorgproces te ondersteunen met
technologie zoals tablets en robots, is hier een mooi voorbeeld van. Zorgtechniek Limburg werkt hierin nauw

samen met een andere koploper in Limburg, het Expertisecentrum voor lnnovatieve Zorg en Technologie.

Zorgboulevard Roosendaal combineert heel praktisch de driehoek van onderwijs, zorg en overheid. Om

voorbereid te zijn op de zorg van de toekomst brengt de Zorgboulevard alle facetten van de zorg onder één

dak: opleidingen in zorg en welzijn, praktijkruimten van diverse instellingen zoals dagopvang voor ouderen met
niet-aangeboren hersenletsel, maar bijvoorbeeld ook het Huis van Morgen met innovatieve producten van

zorgondernemers. De Zorgboulevard is zo een proeftuin voor praktisch toepasbare zorginnovaties met daarbij
een leer-en werkomgeving voor een toekomstgerichte zorgeconomie.

Zorgpact

ln april is het Zorgpact van start gegaan op initiatief van de minister van OCW en de bewindslieden van VWS.

Hiermee spelen zij in op de veranderingen in de zorg zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol
van technologie en het belang van regie bij de patiënt. Dit vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van

zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderw¡jsinstellingen is

hierbij cruciaal. Het Zorgpact wil dit stimuleren en versterken door op regionaal niveau partijen bijeen te
brengen, aan te jagen en inhoudelijk te ondersteunen. Concrete doelen zijn het ontstaan van breed gedragen

regionale actieagenda's, opgesteld en uitgevoerd door de betrokken partijen en het in beeld brengen van
goede voorbeelden in de Kopgroep.

Meer informatie over de Kopgroep en aanmelden
Kijk voor meer informatie over de Kopgroep en de mogelijkheid om aan te melden op www.zorgpact.nl



Zorgpact
Noot voor de redactie - niet voor publicatie

Voor meer informatie en aanvragen voor interviews met Doekle Terpstra kunt u contact opnemen met Lisa van
den Eijk, BijI PR, T:+31(0)10 28429 29, E: L.vandenEiik@biilpr.nl
Zie ook www.zorepact.nllkopgroep

Voor meer informatie en aanvragen voor interviews over Zorgtechn¡ek Limburg kunt u contact opnemen met
Jeroen Veen, T +31 (0)6 2t295 305, E: ieroen.veen@chillabs.nl,
Zie ook www. innovatiesindezorg.eu

Voor meer informatie en aanvragen voor interviews over de Zorgboulevard Roosendaal kunt u contact
opnemen met Karin van Nieuwenhuijzen, T:06 22t24087 E: k.vannieuwenhuiizen@rocwb.nl
Zie ook http://www.kel lebeek. nllzorgbou leva rd
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Care Innovation Center West-Brabant
Mevrouw C. van Spaendonck
Postbus 1059
47OO BB ROOSENDAAL

Tilburg, 21 oktober 2015

102274
steunbetuiging

Geachte mevrouw Van Spaendonck,

Het bedrijfsleven, in deze vertegenwoordigd door de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging
(BZW), wil graag haar steun uitspreken voor het Care Innovation Center West-Brabant (CIC).
De strategische meerwaarde van het Care Innovation Center West-Brabant onderschrijven we, mede
omdat 'de zorg' een van de grootste werkgevers van West-Brabant is. Vanuit dat perspectief is het
een economische factor die mede bepalend is voor de welvaart en het welzijn in de regio.

Het CIC past goed in de visie die de BZW heeft opgesteld in de notitie "Zorg in Balans", waar
we ontwikkelingen zienwaarbij zorginstellingen ondememers worden. Deze transitie kan alleen
gebeuren door een goede triple helix organisatie, waarbij overheden, ondernemers en onderwijs
samenwerken. Het door CIC opgebouwde netwerk, de activiteiten, maar ook de opgezette
infrastructuur zijn zowel voor Roosendaal, maar zeker ook voor West-Brabant zeer van belang.

CIC is het coördinatiecentrum om vanuit de regio en zeker ook vanuit Roosendaal als Zorgstad, de

verbinding te maken met provinciale en nationale initiatieven, c.q. middelen. Hierin zien we veel
mogelijkheden voor de koppeling van zorgeî logistiek in de regio, dat weer goed aansluit bij o.a.
de logistieke agenda van de Delta-Regio en de Economische Agenda van Roosendaal. Daarnaast is
met een grote zorgopleiding in Roosendaal het CIC de ideale plaats om het innovatieve
zorgrlatform verder te ontwikkelen.

De uitdagingen in het huidige zorglandschap van grote en middelgrote werkgevers zijn enorrn
complex. De ontwikkelingen gaan ook dusdanig snel dat een andere manier van werken en

samenwerken noodzakelijk is. Innovatieve producten en diensten moeten ingezet worden om de
kwaliteit vanzorg, maar ook de arbeidsmarkt in de zorgin onze regio te behouden of te verbeteren.
Het CIC zien we daarin als belangrijk centrum ter ondersteuning voor ondernemers en tevens
centraal kenni scentrum.

Met groet,

plo

Eric van der Horst,
vice-voorzitter BZW Roosendaal-Moerdijk

Engels,
regiomanagerBZW

BZW is de regionale werkgeversvereniging van VNO-NCW.
BZ/t/ is ingeschreven onder 40258492 bij de Kamer van Koophandel Brabant.


