
Samen bewegen voor een 
gezonder en gelukkiger leven

Actieplan Zorginnovatie Breda

Breda bruist van de energie om samen te 
werken aan implementatie van innovaties
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De visie van Breda

Voor u ligt de visie van Breda op zorginnovatie. Waar gaat het over? Het gaat over hoe innovaties sneller in 

de gezondheidssector kunnen worden geïntroduceerd en geaccepteerd. Want, we kunnen blijven innoveren 

maar zonder acceptatie zijn alle inspanningen voor niets. Als we blijven focussen op resultaat zullen we nooit 

veranderen, wanneer we focussen op verandering, zien we resultaat.

Daarom moet er worden samengewerkt met de creatieve industrie, technische-, logistieke- en andere 

sectoren. Laten wij kennis delen en verbeteren, en elkaars bijdragen versterken en verbindingen maken.

Met ‘wij’ bedoel ik het onderwijs, maatschappelijke organisaties, de ondernemers en de overheid. En dat 

brengt me bij de rol van de creatieve industrie in Breda. De ondernemers die zijn verenigd in City of 

imagineers. Als logo hebben ze een sleutel, een opwind sleutel. En deze sleutel brengt partijen bij elkaar en 

zet ze in beweging.

In de Regio West-Brabant werken we goed samen op het gebied van zorginnovatie. We hebben de wens om 

onszelf te onderscheiden op dit gebied. Met de ultieme doelstelling om gezonder ouder worden te promoten 

en te stimuleren door gebruikmaking van onze goede innovaties die bijdragen aan een goede kwaliteit van 

leven.

Ter illustratie 

‘Samen zorgen we ervoor dat die oude dame die in haar kleine gezellige appartement helemaal op zichzelf woont ook 

gebruik kan maken van al deze mooie innovaties om haar kwaliteit van leven te verbeteren.’

Wethouder Miriam Haagh

Voorwoord

Onafhankelijk zijn, genieten van het leven en 
de regie houden over je zorg. Dat is wat we 

mensen gunnen.  
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1. Aanleiding en context
De wereld van zorg en welzijn is volop aan het veranderen. Als gevolg van de dubbele vergrijzing en 

ontgroening zal de vraag naar zorg de komende jaren sterk toenemen. Meer en meer willen mensen zelf regie 

en gerichte zorg op basis van behoefte. Door de vraag van mensen integraal te benaderen vervagen de 

grenzen tussen gezond-heidszorg en welzijnszorg. Technologie kan als middel hier een belangrijke rol in 

vervullen. Nieuwe technologieën zijn beschikbaar om een bijdrage te leveren aan efficiëntere en betaalbare 

zorg en aan het ondersteunen van burgers om langer zelfstandig te kunnen blijven leven en wonen. 

Voorwaarde is dat de bestaande en nieuwe technologieën ook daadwerkelijk van meerwaarde zijn en inspelen 

op de behoeften van burgers en professionals. Uit onderzoek blijkt dat innovaties maar al te vaak niet 

succesvol worden uitgerold. 

Staatssecretaris Van Rijn stelt niet voor niets de vraag: ‘Hoe kom je nu tot het zodanig invoeren van nieuwe 

technieken, dat niet alleen de cliënt daar beter door wordt en de kwaliteit van de zorg misschien wel 

toeneemt, maar ook dat het geïmplementeerd wordt met enthousiasme door de zorgverleners zelf?’  

(staatssecretaris Van Rijn, 2013). 

Alle veranderingen in het sociale domein bieden kansen voor het MKB in de regio en daarmee de regionale 

economie. Zo biedt het kansen voor bedrijven met nieuwe technologische producten maar ook andere 

sectoren, zoals logistiek, bouw en creatieve industrie kunnen hun weg vinden naar de “gezondheidsecono-

mie”. In Breda vinden Bredase partners elkaar en daarnaast is er ook samenwerking in de regio met Bergen op 

Zoom en Roosendaal; het zogenaamde ‘Cross Care’ project waarvoor een EU-subsidie aanvraagd is ingediend 

binnen het ‘Interreg Nederland-Vlaanderen programma’ voor het opzetten van proeftuinen in Brabant. Hierin 

wordt ook nauw samengewerkt met de provincie.

Door deze zogenaamde cross-overs ontstaat een nieuwe wereld van gezondheidszorg en welzijn waarbij 

co-creatie door burgers, zorgorganisaties, het MKB, kennisinstituten, burgers en overheden het sleutelwoord 

is. Samen aan de slag om slimme innovaties ook daadwerkelijk te implementeren. Innovaties die echt het 

verschil maken en waarde toevoegen voor de burger en professional. 

En daar is de rol van de gemeente Breda op gericht. Focus op het verbinden van partijen, het stimuleren en 

aanjagen van innovatie zodat nieuwe initiatieven en kansrijke projecten tot stand komen. Dit willen we de 

komende drie jaar bereiken door het aanjagen van duurzame  

Versnel innovaties: 
- maak samenwerkingen structureel
- communiceer herkenbaar intern én extern 
- ondersteun waar nodig
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De kernwaarden die hierbij in Breda centraal staan zijn: kwaliteit, toegankelijkheid,  

werkgelegenheid en betaalbaarheid.

•		Bredanaars	ervaren	een	betere	kwaliteit	van	leven,	een	gezonder	gedrag	of	zijn	sneller	 
 geholpen door de zorg en of welzijn. Er is sprake van gezondheidswinst.

•		De	toegang	tot	de	zorg	wordt	laagdrempelig	georganiseerd.	
  Alle Bredanaars (waaronder ook laaggeletterden) vinden hun weg naar zorg en welzijn.

•		De	zorg-	en	welzijnssector	creëert	voldoende	werkgelegenheid.	Innovatie	draagt	zichtbaar	
  bij aan de ontwikkeling van kennis en banen in de regio Breda.

•		De	kosten	van	de	zorg	zijn	betaalbaar	voor	de	Bredanaar.	
    Door slimme verbindingen en innovaties dalen de kosten.

De kernwaarden

samenwerkingsverbanden en deze ook daadwerkelijk te realiseren en te vertalen naar tastbare resultaten voor 

de inwoners van de stad. Er is een sterke community van gelijkgestemden die al werken aan een gemeen-

schappelijk doel en nut rond het thema zorg en innovatie. De structuur van een Community of Practice biedt 

daarbij structuur en continuïteit om de beweging op gang te houden en daar waar mogelijk te versnellen. Het 

biedt de ruimte voor meerdere projecten en om te §communiceren met de community.

Een Health Community of Practice betekent participatie, samenwerking en actief bijdragen om tot concrete 

resultaten te komen.

In de gemeente Breda stijgt het aantal inwoners van 65 jaar of ouder aanzienlijk. In 2012 

was 28,1% van de Bredanaars 65+, en dat aantal neemt toe tot 35,2% in 2025 en 43,4% 

in 2040 (CBS, statline). 

Dit brengt een toenemende en andere vraag naar gezondheidszorg en welzijnswerk 

met zich mee en een daarmee gepaard gaande andere organisatie en financiering. 

Daarnaast is er een snelle opmars van chronische aandoeningen, psychische klachten en 

problemen van geestelijke ongezondheid waardoor de vraag naar zorg sterk zal  

toenemen en veranderen en de gezondheidsuitgaven verder zullen stijgen. 

Verder bepalen de complexe interacties tussen een groot aantal genen en omgevings-

factoren welke aandoeningen en beperkingen optreden. Het hebben van voldoende 

reserve en veerkracht om van schade te herstellen en deze te compenseren is dan 

cruciaal. 

Zelfstandig functioneren zonder hulp van buiten lukt niet goed meer. Voor wie lager 

opgeleid is liggen de cijfers ongunstiger dan voor hoger opgeleiden.
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De individualisering van de samenleving wordt wel de belangrijkste sociale trend van de naoorlogse 

geschiedenis genoemd. Het leverde een ethos op waarin de zelfontplooiing van de autonome burger centraal 

staat. Vaste verbintenissen en hiërarchie doen er steeds minder toe, terwijl de verschillende netwerken waarin 

mensen functioneren belangrijker worden. Daarmee verandert automatisch de sociale ordening. De manier 

waarop de samenleving is georganiseerd, is steeds minder gebaseerd op duidelijke, voor iedereen 

vanzelfsprekende taken en rollen van overheid, burgers, markt en maatschappelijke organisaties en wordt 

steeds meer gekenmerkt door netwerken (Huygen et al., 2013). Deze ontwikkelingen zijn versterkt door de 

huidige transitie van de verzorgingsstaat naar een participatiestaat, de druk van de crisis en de nieuwe 

technologische mogelijkheden. Als het gaat om gezondheid en welzijn zijn eigen verantwoordelijkheid, 

autonomie, eigen keuze en eigen regie kernwoorden bij deze ontwikkeling.  (Kooiker, Hoeymans, Burgers en 

Gezondheid, themarapport Volksgezondheid Toekomstverkenning 2014)

Als aanjager en stimulator van innovatie 
en het door het aangaan van duurzame 
verbindingen pakt de gemeente haar rol. 

2. Waarom innovatie van zorg en welzijn       
    Breda?

Het verbinden van partijen in duurzame samenwerkingen 
én het stimuleren van innovatie. Dat is de rol van 

gemeente Breda.
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De inwoners van Breda willen zo lang mogelijk onafhankelijk blijven, genieten van het leven en gezond zijn. 

Gezondheid wordt hier gedefinieerd als ‘het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in 

het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (Huber, 2014). Belangrijk hierbij is 

contact met familie, partner en kinderen. Het optimale uit het leven halen kan alleen als mensen gezond leven. 

ZorgvoorelkaarBreda is een netwerk bestaande uit partijen op het gebied van welzijn en 

zorg. Er is een ontwikkelgroep die dit netwerk verder aan het ontwikkelen is. Doel van het 

netwerk is om samen te werken zodat mensen de weg in het zorg en welzijnslandschap 

goed kunnen vinden. Er is een telefoonteam bestaande uit vrijwilligers van verschillende 

organisaties. Ook gaan organisaties hun activiteiten op elkaar afstemmen zodat deze 

elkaar versterken in plaats van dat er dubbel werk wordt gedaan.

Vanuit verschillende onderzoeken naar de behoeften, wensen en verwachtingen van de verschillende partijen 

uit het veld van zorg en welzijn in de stad Breda (de burgers, zorgorganisaties, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, 

kennisinstituten en overheid, provincie, gemeente) zijn de volgende speerpunten naar voren gekomen die de 

komende jaren centraal dienen te staan:

Serious Gaming biedt oplossingen in de gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld voor 

ouderen die kampen met eenzaamheid. De game “Familiegeheimen” helpt hen 

om in contact te komen met andere ouderen die ook deze game spelen en elkaar 

vervolgens in het echt leren kennen om daarmee in de game tot de “next level” te 

komen. Een ander voorbeeld dat ook in Breda is ontwikkeld door Atlantis Games BV 

(samen met de game opleiding van NHTV), is de game “Dolphin Dreams” die het 

mogelijk  maakt om dolfijnen therapie voor kinderen met autisme of het syndroom 

van down mogelijk te maken zonder daarvoor af te reizen naar Harderwijk. Deze en 

andere games worden ontwikkeld in het onderwijs door studenten van de game 

opleiding van NHTV en door Atlantis Games BV (onderdeel van NHTV Business BV 

en gevestigd in de Dutch Game Garden Breda).
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Speerpunten

Preventie 

Voorkomen is beter dan genezen. Inzetten op het behouden van een goede gezondheid en het voorkomen

van gezondheidsproblemen. Goede zorg alleen daar waar het nodig is.

Eenzaamheid 

In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reële valkuil. Eén op de drie Nederlanders is 

eenzaam volgens onderzoek van TNS/NIPO. De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Gemeenten,

woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties spelen een belangrijke rol bij het voorkomen of verminderen

van eenzaamheid.

Zelfredzaamheid 

Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen, actief deelnemen aan de maatschappij en 

dit alles met relatief weinig zorg. Maar als er gezondheidsklachten optreden kan technologie middel zijn om

de kwaliteit van leven te vergroten. 

Laaggeletterdheid 

1 op de 9 Nederlanders vanaf 16 jaar is laaggeletterd. Mensen die problemen hebben met lezen en schrijven, 

hebben meer moeite om een baan te vinden of te behouden. De helft van deze groep is werkloos of inactief.

Laaggeletterdheid zorgt ook voor een slechtere gezondheid. Laaggeletterden kunnen bijvoorbeeld geen 

bijsluiters van medicijnen lezen.

Speerpunt: 
Vergroten zelfredzaamheid
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3. Wat doen we aan innovatie in Breda?
De gemeente Breda brengt de verschillende partijen uit het veld van zorg en welzijn bij elkaar en stimuleert 

kennisdeling. Doel hiervan is het benoemen en in kaart brengen van kansen en behoeften, signaleren van 

knelpunten en gezamenlijk optrekken bij het creëren en concreet uitvoeren van waardevolle projecten. Niet 

eenmalig maar continue. Toewerken naar een duurzame samenwerking die een beweging op gang brengt en 

versnelling realiseert. Deze beweging sluit zichtbaar aan op de behoeften van inwoners, liggen binnen de 

mogelijkheden en sluiten aan op de ambities en van MKB, zorg-en welzijnsorganisaties, kennisinstituten en 

overheden.

De GGD West- Brabant en de Universiteit van Tilburg hebben onderzoek gedaan naar de 

werking van de Obli. Een drinkbeker ontwikkeld door de Fresh Idea Factory. Deze 

drinkbeker monitort het drinkgedrag van met name ouderen om uitdroging te voorkomen. 

Hierdoor worden veel onnodige ziekenhuisopnames voorkomen. Het resultaat van dit 

onderzoek blijkt dat dit product zeer effectief is. Wij brengen dit product samen met de 

GGD, WIJ en Elisabeth onder de aandacht van burgers. Verder heeft de GGD een 

‘BigBuddy’ app ontwikkeld die gericht is op het stimuleren van gezond gedrag bij

kinderen/jeugd met de bedoeling om meer te bewegen en gezonder te eten.  Met hen 

zijn wij in gesprek hoe deze initiatieven verder in Breda uitgevoerd kunnen worden.

Succesvol implementeren met enthousiasme 
door ondersteuners en inwoners zelf



10

Door de innovatiekracht te vergroten door creatief en anders te denken en samen te werken aan  relevante 

vraagstukken. Niet alleen die thema’s en vraagstukken aanpakken met partijen uit de zorg- en welzijnssector 

maar dit juist cross sectoraal door gebruik te maken van kennis en inzichten uit de creatieve industrie (design 

thinking, gaming, grafische toepassingen etc.), de logistieke sector (bevoorrading van ziekenhuizen, 

patiëntenstromen, levering van zorgmiddelen zoals medicijnen, wondmateriaal etc.), de bouwsector 

(aanpassingen aan bestaande woningen, inrichting van omgevingen etc.) en de financiële sector (nieuwe 

verdienmodellen, andere investeringsbronnen etc.). 

In Breda zijn verschillende partijen reeds actief op het gebied van sociale én technologische innovatie binnen 

zorg en welzijn. Denk hierbij aan inrichting van wijkteams, nieuwe digitale platformen  

(zoals ZorgvoorelkaarBreda.nl, zorginnovatie in het HBO-onderwijs (zoals het Gezondheid en Technologie 

Lab van de Avans Hogeschool), serious gaming in de revalidatie (zoals de GRAIL van Revant), zorg op afstand 

initiatieven (zoals beeldbellen door thuiszorgorganisaties), nieuwe verdienmodellen (zoals het bedrijf CM die 

de hele logistiek en betaling van tv kijken in ziekenhuizen uit handen neemt van de ziekenhuisorganisatie). 

En zo zijn er nog vele projecten te noemen. Al deze mooie voorbeelden werken inspirerend voor andere 

partijen en het is daarom belangrijk om deze successen openbaar te delen én te etaleren. Niet alleen tussen 

zorgprofessionals maar juist samen met bedrijven, kennisinstellingen en inwoners.

Ook de Huisartsen ZorgGroep Breda en omstreken is actief met innovaties. Binnen de 

eerstelijnszorg wordt meer regionaal samengewerkt en wordt zorg uit de tweede lijn 

overgenomen. In onze regio is er een samenwerkingsverband Verbonden In Zorg (VIZ) 

waar populatiegericht zorg doelmatiger wordt georganiseerd. Hieraan liggen complexe 

businesscases ten grondslag, waarbij de huidige bekostigingssystematiek niet goed 

aansluit bij de organisatie van het werkveld. In VIZ participeren onder andere regionale 

collectieven van huisartsen, CZ, gemeenten, het Amphia ziekenhuis, Thuiszorg 

organisaties en GGZ instellingen.

Een voorbeeld van succesvolle innovatie in de huisartsenpraktijk is de introductie van 

e-health voor patiënten met psychische klachten. Patiënten kunnen thuis op een zelf 

gekozen tijdstip via internet werken aan hun klachten. De praktijkondersteuner monitort 

voortgang en ondersteunt waar nodig. De zorgverzekeraar stelt budget beschikbaar voor 

deze vorm van e-health voor de huisarts.

In aansluiting op de maatschappelijke trends, de wensen en behoeften uit het veld, de kenmerken en 

kernwaarden van de stad Breda en definitie van gezondheid van Machteld Huber betekent dit concreet dat 

innovatie bijdraagt aan het bevorderen van de gezondheid en het geluk van de inwoners van Breda door het 

vergroten van de aandacht voor preventie, het langer zelfstandig (onafhankelijk) thuis wonen, het voorkomen 

van eenzaamheid en het aanpakken van laaggeletterdheid.
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Afbeelding Meedoen betekent

4. Hoe geven we innovatie vorm 
    in Breda?
De rol van de gemeente is gericht op het verbinden van partijen, het stimuleren en aanjagen van innovatie. 

Nieuwe initiatieven, kansrijke innovatieve projecten komen tot stand door het aanjagen van duurzame samen-

werkingsverbanden en deze ook daadwerkelijk te realiseren en te vertalen naar tastbare resultaten voor de 

inwoners van de stad. De initiatieven zijn merkbaar tot achter de voordeur bij Bredanaars. Zoals bij het project 

“Oud ontmoet Jong” waarbij kinderen van de basisschool in contact zijn met ouderen uit de wijk, die een 

structurele bijdrage leveren aan het onderwijs waardoor de sociale cohesie toeneemt, en eenzaamheid 

voorkomen wordt. Dit contact is zowel ‘live’ als via beeldbel-technologie. Bij dit projecten zijn naast de inwon-

ers, gemeente, het onderwijs (basisschool en HBO), zorgorganisaties en mkb betrokken.

In het concept ‘Oud ontmoet Jong’ leveren ouderen een structurele bijdrage aan het 

onderwijs voor kinderen op de basisschool. Kinderen doen kennis en kunde op door de 

ervaringsverhalen van ouderen, leren hen te waarderen en krijgen een betere beeld-

vorming van ouderen. En de ouderen op hun beurt zijn actief maatschappelijk 

betrokken en voelen zich waardevol. Onderzoek heeft aangetoond dat zij hierdoor 

langer gezond en zelfstandig blijven en eenzaamheid tegen gegaan kan worden. 

De ontmoetingen vinden plaats op school maar ook buiten school in de wijk waardoor 

de sociale cohesie zal toenemen. Momenteel wordt dit concept in Breda door INOS 

(stichting Katholiek Onderwijs Breda) opgepakt om het binnen een aantal scholen uit te 

rollen.

Meedoen betekent o.a.: 
actief bijdragen en kennis delen
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Om projecten als deze en eerder genoemde initiatieven te etaleren, verder door te ontwikkelen en nieuwe 

initiatieven te starten neemt de gemeente Breda het voortouw om een zogenaamde Health Community of 

Practice (HCoP) op te starten waarin alle betrokken partijen werken aan het gemeenschappelijk doel en nut. 

De inhoudelijke focus van de HCoP Breda is gericht op zorginnovatie waarbij de eerder genoemde thema’s te 

weten preventie, zelfredzaamheid, eenzaamheid en laaggeletterdheid uitgangspunt zijn. De structuur van de 

HCoP biedt continuïteit voor de langere termijn, omvat meerdere projecten en biedt de mogelijkheid om met 

de aangesloten deelnemers kennis en ervaringen te delen en initiatieven op te pakken en te concretiseren. 

Binnen het innovatieproces neemt iedere deelnemer zijn eigen rol en brengt informatie, kennis en eventueel 

producten/diensten in. Burgers, ondernemers, zorg- en welzijnprofessionals, vrijwilligers, onderzoekers, 

docenten, studenten werken samen aan individuele en gezamenlijke doelen. Gaande weg wordt kennis en 

ervaring opgebouwd en gedeeld. De wijze waarop informatie wordt gedeeld, wordt afgesproken met de 

groep. De interactie en het delen van informatie zorgt voor leerervaringen en innovatie / first use. Vaak is het 

ook geen innovatie (nieuwe producten of processen), maar first use: voor het eerst gebruik maken van ideeën, 

producten, diensten en processen in de eigen situatie.

Op 1 juli 2015 is gestart met de pilot scootmobielpool (Heksenwiel), waarbij klanten die 

in het postcodegebied wonen en in aanmerking komen voor een scootmobiel in eerste 

instantie worden doorverwezen naar de scootmobielpool als voorliggende voorziening. 

Bij veelvuldig gebruik van de scootmobiel kan het zijn dat de klant uiteindelijk een eigen 

scootmobiel krijgt of dat er misschien een extra scootmobiel in de pool erbij gezet moet 

worden. Het voordeel van de scootmobielpool is dat mensen geen eigen bijdrage hoev-

en te betalen voor deze scootmobiel. Afhankelijk van de resultaten kan de pilot worden 

uitgebreid naar andere delen in de stad.

Samen maken we verschil: 
- We creëren waardevolle projecten

- We leren van elkaar en ontwikkelen tools
- We signaleren en lossen knelpunten op

We dragen allemaal bij
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CZ wil samen met de gemeente Breda verbeteringen doorvoeren bij de thema’s 

wijkverpleging, ggz en langer thuis wonen met inzet van technologie en preventie. 

Zoals rond het toenemende aantal ouderen en chronisch zieken en de wens om deze 

groep zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving te laten wonen. Tegelijkertijd 

ligt veel druk bij VVT zorgaanbieders om kosten te besparen en processen efficiënter 

in te richten. En er liggen kansen voor nieuwe diensten die bijdragen aan een betere 

kwaliteit van leven en aan het langer zelfstandig thuis wonen. Duurzame innovaties met 

brede maatschappelijke impact in de ouderenzorg zijn dan ook noodzakelijk. Innovaties 

die bijdragen aan een vitale levensloop: meer eigen regie, langer zelfstandig en veilig 

thuis wonen en een betere ondersteuning door mantelzorgers. Thuiszorgtechnologie is 

een cruciale sleutel voor een houdbaar zorgstelsel.

De HCoP bevordert het doelgericht leren, stimuleert interactie en vergroot begrip, maakt bestaande kennis 

toepasbaar en creëert nieuwe kennis, vergroot bewustwording, maakt een netwerk van kennis(sen) 

toegankelijk rondom bepaalde onderwerpen en levert bruikbare kennis, tools en methoden op.

De HCop biedt hulp bij het identificeren en analyseren van problemen en vraagstukken, zorgt voor 

regelmatige updates en op vraag/probleem toegesneden informatie, ondersteuning bij vragen, inzicht in 

nieuwe relevante oplossingen, selectie van kansrijke oplossingen, actieplan met heldere doelen en stappen, 

tools die interactie en informatie uitwisseling en probleemoplossend vermogen vergroten en daarnaast 

regelmatig communicatie verzorgt in interne en externe media over projecten.

Deze structurele samenwerking biedt kansen voor het MKB om te komen tot productontwikkeling. Producten 

en diensten die in andere sectoren reeds ontwikkeld en toegepast worden, kunnen worden ‘omgezet’ en in 

worden gezet binnen de  zorg en welzijn. 

Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen binnen de community praktijksituaties inbrengen en zoeken naar partijen 

met wie samen gewerkt kan worden aan een oplossing. Zij doen dit vanuit de eerder genoemde gedeelde 

waarden zoals kwaliteit van leven. Dit kan in aparte subgroepen rond een bepaald thema. Belangrijk is om de 

uitkomsten met de gehele community te delen. Hier  ontstaat de beweging, een versnelling en daar willen 

partijen bij horen. De verschillende kennisinstituten (MBO, HBO en universitair) zijn een belangrijke schakel 

voor het verbinden van kennis en onderzoek. Breda blinkt uit met de beste hogescholen van Nederland 

(Avans en NHTV) en heeft hiermee ‘goud in handen’ om bij te dragen aan kennisvalorisatie. Het etaleren van 

ideeën, activiteiten, producten en diensten in de HCoP zullen in de stad fysiek en digitaal zichtbaar zijn voor 

de eindgebruikers. Samen met de City of imagineers zal de HCoP de komende tijd verder ontwikkeld worden. 

Hierdoor ontstaat een trots gevoel omdat alle betrokkenen de eigen ontwikkelingen maar ook de resultaten 

van anderen kunnen zien. 
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In februari 2015 zijn wij begonnen in de vorm van het ZorgInnovatie diner bij het Cingel College in Breda. 

Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, zorgorganisaties, burgers, overheden, 

verzekeraars en kennisinstituten kwamen in een open, uitdagende omgeving bij elkaar om te spreken over de 

kansen en mogelijkheden van zorginnovatie in de regio Breda. In de link is de impressie van deze bijeenkomst 

te vinden. 

https://goo.gl/3zJA1s

Nadien zijn er nog verschillende andere bijeenkomsten georganiseerd en gefaciliteerd door de gemeente 

Breda waarbij de verschillende stakeholders met elkaar knelpunten, kansen, behoeften en kennis en ervaring 

hebben gedeeld en concrete projecten zijn opgepakt.

Zo hebben deelnemers kennisgemaakt met de GRAIL bij Revant in Breda. De GRAIL is een innovatief systeem 

waarmee revalidanten op een geheel nieuwe, stimulerende en leuke manier (door toepassing van gaming 

technologie) behandeld kunnen worden. Daarnaast wordt de GRAIL gebruikt om zeer nauwkeurige en 

uitgebreide bewegingsanalyses te maken. Interessant was de discussie die ontstond over de vergoedingen 

systematiek die ondertussen heeft geleid tot een dialoog tussen Revant en een zorgverzekeraar over de 

voordelen van deze revalidatie methode. 

Wie doen er mee?
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najaar 2015

Mede mogelijk gemaakt door:

Een andere deelnemer aan de sessies is Jan de Rijk Logistics die als logistiek ondernemer zeer actief is in de 

gezondheidssector en op zoek is naar niches om met logistieke kennis en kunde bij te dragen aan 

maatoplossingen voor klanten en patiënten. Voorbeelden zijn de bevoorrading van ziekenhuizen, apotheken 

en zorginstellingen maar ook de levering aan huis van dialyseproducten. De markt is aan het veranderen en 

wordt een spiegel voorgehouden, allemaal in het belang van de klant/patiënt. We wisselen ervaringen en 

delen kennis maar komen ook tot nieuwe concepten, onverwachte verbindingen zoals tussen GGD, Amphia 

én de City of imagineers rond het thema laaggeletterdheid.

Kortom, Breda bruist van de energie om de zorg en welzijn naar een hoger plan te tillen, bestaande 

initiatieven verder uit te breiden en nieuwe initiatieven verder te ontplooien en daadwerkelijk uit te voeren. 

Samen in beweging voor een gezond en gelukkig leven in Breda!


