
£*( Rooseridaal lllllllllllllllll 
Datum: 27 FEB. 2012} Nr 

Raadsmededeling 

Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: Wethouder Hans Verbraak, Christophe van der Maat, Ingrid Stuurman, Ali Essousi 
Onderwerp Stand van Zaken speerpunt Zorgeconomie 
Bijlage: 

Inleiding 
Ook in de toekomst vinden we goede zorg belangrijk. Om dit te kunnen realiseren zijn nieuwe ideeën 
nodig. Dit stimuleren we vanuit zorgeconomie en uiteraard is er een directe relatie met de transities in de 
zorg. 

Omdat Roosendaal succesvol is als het gaat om goed functioneerde allianties (HetPunt, het Centrum voor 
Jeugd en Gezin) voelt het als vanzelfsprekend dat ondernemers, onderwijs en overheid samen innovaties 
ontwikkelen en uittesten om de benodigde verandering te kunnen doormaken. 
Roosendaal en de partners gaan in de regio voorop in deze verandering (Strategische Agenda West-
Brabant). 

Roosendaal heeft de zorgeconomie gezien als belangrijke economische pijler. 
Uw Raad heeft op 6 februari 2013 ingestemd met het actieprogramma "Speerpunt Zorgeconomie". 
In het actieplan "Speerpunt Zorgeconomie" zijn acties benoemd om enerzijds de kwalitatieve zorg voor 
onze burgers op niveau te kunnen houden en anderzijds ervoor te zorgen dat de banen in de zorg mee 
veranderen. Dit laatste is nodig omdat op termijn er minder arbeidskrachten beschikbaar zullen zijn en we 
veel meer zorgvragers verwachten. 
Om het actieplan te kunnen uitvoeren heeft u € 700.000,- beschikbaar gesteld voor de jaren 2013, 2014 en 
2015. De ambities die we zien voor 2020 beginnen met goede voorbereidingen nu. 

Doel 

De raad informeren over de voortgang van het actieplan "Speerpunt Zorgeconomie". 

Informatie 
Onderwijs neemt een belangrijke plaats in voor de huidige en toekomstige werknemers. Zij horen een 
goede praktijkgerichte en innovatieve opleiding te kunnen krijgen in Roosendaal. 
Daarnaast dient het innovatieklimaat in Roosendaal voor ondernemers gunstig te zijn en te blijven. Alleen 
dan komt het bedrijfsleven met hun innovaties naar Roosendaal. 
De gemeente Roosendaal pakt haar rol als facilitator, aanjager en mede-investeerder om dergelijke 
initiatieven te ondersteunen. 
We stimuleren innovaties om; 

mensen gezond te houden of gezonder te maken, 
zorgvragers zoveel mogelijk zelfredzaam te kunnen laten zijn, 
de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen leveren, intra- of extramuraal, 
studenten op te leiden als de werknemers "voor morgen", optimaal op de hoogte van innovaties en 
in staat deze toe te passen. 

2013 ls als opstart jaar al succesvol geweest omdat er nu al prima tastbare resultaten zijn; 
1. Care Innovation Center West-Brabant 
2. Zorg- en Welzijnboulevard 
3. Website Zorgstad Roosendaal 

1. Care Innovation Center West-Brabant (www.cic-westbrabant.nl) 
Het Care Innovation Center beoogt zorginnovaties toe te passen in het dagelijkse leven van mensen en in 
het opleiden van mensen voor de gezondheidszorg, met het doel mensen zo lang mogelijk in de 
thuissituatie te verzorgen en verplegen, de kosten van de gezondheidszorg te beperken en mensen al 
tijdens hun opleiding te interesseren voor en te laten werken met innovaties. 



Sinds de start van CIC in februari vorig jaar hebben zich al 18 projecten verbonden aan het CIC. 
Dankzij de participatie van 18 projectpartners is er in 2013 veel meer ingezet op het omzetten van kennis 
naar haalbare producten (valorisatie). De grote winst die innovatieprojecten hebben ingebracht is goed 
voor de kennisuitwisseling en het onderwijs. 
Op de website van het CIC kunt u desgewenst nog meer lezen. 
Eind 2013 is gestart met regioverbreding. Aan de hand hiervan werden 60 bedrijven met een zorginnovatie 
in West-Brabant geïnventariseerd en wordt nu onderzocht welke bedrijven geïnteresseerd zijn om aan te 
sluiten in ons innovatieprogramma. Daarnaast wordt er een speerpuntenprogramma ontwikkeld voor en 
met deze bedrijven. 
Er Is een goede relatie opgebouwd met Avans Hogeschool en er zijn contacten gelegd met de hoge school 
NHTV. Er zijn 6 stage- en onderzoeksprojecten op HBO-niveau ontwikkeld waarop studenten van o.a. 
Avans hogeschool deelnemen en zo doende direct leren over de nieuwe ontwikkelingen. 

Bovenstaande ontwikkelingen in 2013 hebben een positieve invloed op het vestigingsklimaat en een 
toegevoegde waarde voor de gezondheidssector in Roosendaal. Potentiële partners zijn sneller geneigd 
om aan te haken bij deze ontwikkelingen. Dat bewijst de acquisitie van 5 servicepartners die samen 
€12.500 aan servicepartnerfees hebben ingebracht en de fondsenwerving die € 75.000 uit de regio heeft 
opgeleverd. 

2. Zorg- en Welzijnboulevard in het Kellebeek college 
In 2013 is gestart met de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de zorgopleidingen van het Kellebeek 
College een onderdeel van het ROC West-Brabant. Zoals u kunt zien is het gebouw bijna klaar en wordt 
het in september in gebruik genomen. In de school komt een Zorg- en Welzijnboulevard waarin 
verschillende (zorg)organisaties, die raakvlakken hebben met het opleidingsaanbod, een plek krijgen. 
Studenten, docenten, patiënten, mantelzorgers en professionele zorgverieners krijgen de mogelijkheid om 
op de zorgboulevard kennis te maken met innovaties op het gebied van gezondheid en welzijn. 
Zo wordt er een 'Huis van Morgen' ingericht. In dit huis worden zorginnovaties zichtbaar gemaakt. Alle 
innovaties in het Huis van Morgen zijn direct toepasbaar. 

3. Roosendaal Zorgstad 
Er is een website ontwikkeld www.zorqstadroosendaal.nl om een transparant platform te bieden voor 
samenwerkingsprojecten en initiatieven. Tevens biedt het de mogelijkheid om kennis maar ook successen 
met elkaar te delen. In 2014 zal deze website worden vernieuwd en zal deze website de vindplek worden 
voor al onze pilots en innovaties in de zorg(economie). 

Vervolg (procedure) 
Het Care Innovation Center zal doorgaan om haar eigen verdienmodel te ontwikkelen, gebaseerd op het 
feit dat zij waarde toevoegt aan bedrijven, zorginstellingen en onderwijsorganisaties waarvoor betaald 
wordt. 
Daarnaast zal het CIC samen met de gemeente Roosendaal vanaf 2014 de haalbaarheid bekijken van een 
keten integratie experiment met een zorgverzekeraar. 
Er wordt verdere samenwerking met de regio en de zorgaanbieders opgezocht. Dit zal concrete projecten 
moeten opleveren ter bevordering van onze doelen en regionale samenwerking. 
Vanzelfsprekend wordt er samenwerking gezocht met de andere proeftuinen in midden- en oost Brabant 
en niet te vergeten de ontwikkelingen in Vlaanderen bij Flanders Care die veel belovend zijn. 
Tenslotte zijn wij verheugd met het verzoek van de provincie Noord-Brabant aan de gemeente Roosendaal 
om gastheer te zijn voor het grensoverschrijdende congres over Zorgeconomie in het kader van 
de Delta Region Week. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend-
Burgemeesterien wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen,\ 
De wethouder vdèr Economie 

Hans Verbra 


