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PROGRAMMA ZORG & 
SOCIAAL DOMEIN 2021

DUURZAME SAMENWERKING MET WELZIJN IN DE VORM 
VAN EEN PLATFORM IS TOT STAND GEBRACHT, WAARIN 
AANDACHT VOOR:

• Regionale krachtenbundeling t.b.v. ontwikkelingen in  
sociaal domein.

• Faciliteren van ontmoetingsplekken als tegenwicht voor  
verdere tweedeling hoge – lage SES.

• Met elkaar komen tot andere vormen dagbesteding.

PROGRAMMATISCHE AANPAK ROND ‘JUISTE ZORG OP 
DE JUISTE PLEK’, WAARONDER:

• Ophalen van best practices bij de netwerkpartners en in mooie 
uitgave verwerken. Daarmee wordt kennis gedeeld en biedt het 
inspiratie voor verdere samenwerking.

• Regionale aanpak rond thema JZOJP met ‘coalition of the willing’. 
Met deze coalitie komen we tot een meerjarenagenda en een 
plan van aanpak.

Uitwerking programmatische samenwerkingsagenda 
zorg en welzijn in de regio, waaronder:

• In 2021 wordt de methodiek scenariodenken onderdeel van 
de P&C-cyclus voor VBZ en wordt het proces als zodanig 
ingevlochten. 

• RBS nieuwe stijl door ontwikkelen, minimaal 3 nieuwe 
stakeholders treden toe en er worden in 2021 twee 
bijeenkomsten georganiseerd. De agendacommissie RBS is 
verantwoordelijk voor inhoud programma én opbrengst.

Platform Gehandicaptenzorg: 

• LVB-/ GGZ-problematiek.
• Wijkgerichte en informele zorg.
• SROI/participatiebanen.

 
Platform Jeugd:

• Veiligheidsketen versterken en vereenvoudigen.
• Bijdragen aan de transformatie jeugdzorgregio’s.
• Arbeidsmarkt versterken: opleidingen en werkklimaat.

Netwerk Palliatieve Zorg:

• Transmurale samenwerking.
• Advanced Care Planning.
• Deskundigheidsbevordering. 
 
Netwerken CVA/NAH: 

• Integrale aanpak door samenvoeging netwerken.
• Inzet ervaringsdeskundigheid.
• Regionale implementatie landelijke Breinlijn.

Meer weten? 

Neem contact op met Helen Passchier, 
programmacoördinator Zorg & Sociaal Domein, 
h.passchier@vbzkam.nl.

ARBEIDSMARKT IN BALANS

• Dit thema maakt inhoudelijk geen onderdeel van het werkplan 
Zorg & Sociaal Domein uit. Wel staat het in sommige platforms en 
netwerken op hun jaaragenda. Zo is Arbeidsmarkt & Opleidingen 
een vast agendapunt op het Platform Gehandicaptenzorg en wordt 
werkklimaat in Platform Jeugd en deskundigheidsbevordering in het 
Netwerk Palliatieve Zorg besproken. De programma coördinatoren 
bewaken dat er daar waar mogelijk synergie ontstaat.

SOCIALE & TECHNOLOGISCHE INNOVATIE

• Dit thema maakt inhoudelijk geen onderdeel van het werkplan 
Zorg & Sociaal Domein uit. Wel staat het in sommige platforms 
cq. netwerken op hun jaaragenda, zoals Technologie & E-health 
in het Platform Gehandicaptenzorg. De programma coördinatoren 
bewaken dat er daar waar mogelijk synergie ontstaat.

ER IS MET GEMEENTEN EN WOONCORPORATIES 
SAMENGEWERKT AAN DE TOTSTANDKOMING VAN EEN 
REGIONALE WOONZORGVISIE, WAARIN AANDACHT VOOR:

• Het concept ‘inclusief wonen’ voor verschillende doelgroepen  
is uitgewerkt. 

• Het idee rond (her)gebruik van buurt-/zorglocaties, waarbij 
verschillende disciplines én diversiteit qua gebruikers samenkomen,  
is uitgewerkt.

ER IS TENMINSTE 1 PROEFTUIN OPGEZET WAARVOOR 
KETENFINANCIERING IS AANGEVRAAGD.

• In 2021 wordt de business case voor het Zorgpad COPD 
Complex sluitend gemaakt en financiering aangevraagd.

CLIËNT-/PATIËNTPARTICIPATIE VORMT HET VERTREKPUNT 
VOOR (INRICHTING VAN) IEDERE ZORGKETEN/-
NETWERK/-REIS.

• In 2021 starten we initiatief om dit sectoroverstijgend uit te 
werken, te beginnen met (panel van) Spaarne Gasthuis.

mailto:h.passchier@vbzkam.nl
s.arends
Geplaatste afbeelding


