Noord

Wat is onze regionale ambitie?
• ‘Innovatie in zorg en welzijn is de kern.
Het raakt de drie O’s: als we elkaar kunnen
vinden, hebben we een goede richting.
• We hebben experimenteerruimte nodig.
• We kijken naar de inhoud in plaats van het
aanbod van arbeidsmarkt/onderwijs/zorg.
Schotten verdwijnen als we uitgaan van wat
burgers nodig hebben.
• Burgers agenderen andere thema’s dan ‘wij’
(‘de vierde O’). Wij kijken hier ook naar!
• Optimaal gebruikmaken van de goede
samenwerkingsverbanden in onze regio.
Wie zijn er betrokken?
Ieder actiepunt wordt gedragen door een
brede samenwerking van partijen uit
onderwijs, overheid en zorg- en welzijns
organisaties.
Welke acties gaan we ondernemen?
• Flexibiliteit en kwaliteit door samenwerking.
Zeven organisaties en een gemeente werken
samen op basis van het ‘cloud-agreement’
om goede en ervaren medewerkers te
behouden die anders vertrekken door
schommelende budgetten en krimp.
• Een centrum voor innovatief vakmanschap
Zorg en (sensor)technologie. Initiëren en
begeleiden van technologische innovaties
in de zorg door multidisciplinaire teams
van mbo- en hbo-studenten uit de zorg en
techniek, docenten, medewerkers van
zorginstellingen, bedrijven, lectoren,
docenten en onderzoekers.

• Aanvraag RIF voor NetwerkZON2020, een
Publiek Private Samenwerking (PPS) van
24 welzijns-, zorg- en onderwijsinstellingen
en lokale overheden. Vernieuwend is vooral
het grensoverschrijdende aspect en de
samenwerking tussen de 3 O’s.
• Kortere, efficiëntere opleidingen door
modulair en stapelbaar onderwijs, in
samenwerking met werkgevers waarbij
het commitment ligt op het gebied van
co-creatie, benutten van kansen en leggen
van verbindingen tussen praktijk en het
onderwijs. Ook gemeenten kunnen worden
betrokken bij dit experiment vraag
financiering h.o.
• Knelpunten in wet- en regelgeving opsporen
en oplossen om zorg en begeleiding op
maat te leveren. Dit doen we met zorg- en
welzijnsaanbieders, zorginkopers van
gemeenten, zorgverzekeraars en de rijksoverheid.
• Zorggebruik is afhankelijk van regionale
demografische en sociaaleconomische
factoren. Monitoring van het lokale zorg
gebruik geeft i nformatie over de toekomstige
vraag naar zorg en ondersteuning.

