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Samenvatting 
In dit plan van aanpak wordt beschreven hoe een publiek-privaat samenwerkingsverband van twaalf 

partijen op een structurele en duurzame wijze werkt aan de oprichting en ontwikkeling van een zorg- 

en welzijnsboulevard in Roosendaal, dé ontmoetingsplaats waar onderwijs, zorginstellingen en 

zorginnovaties bij elkaar samen komen. De thema’s zorg en zorgeconomie hebben hoge prioriteit bij 

bedrijfsleven, overheid en onderwijs voor de regionale economie en de arbeidsmarkt. In 

verschillende regionale documenten, waaronder de recent opgestelde Regiovisie West-Brabant (mei 

2014), wordt gewezen op de belangrijke rol van zorg in de regio bij het behoud van de hoge kwaliteit 

van leven van haar inwoners. Daarnaast wordt gewezen op het verwachte tekort aan gekwalificeerde 

MBO’ers en HBO’ers op de arbeidsmarkt dat gaat ontstaan doordat de zorgvraag de komende jaren 

gaat toenemen, terwijl de beroepsbevolking vanaf 2020 gaat afnemen. Om toch aan de vraag op de 

arbeidsmarkt te kunnen voldoen, zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau, zal het onderwijs 

moeten inspelen op de ontwikkelingen in de zorg en zullen de zorgberoepen aantrekkelijker moeten 

worden voor de zorgmedewerkers van de toekomst.  

  

Het plan van aanpak voor de zorgboulevard in Roosendaal is gericht op het realiseren van een betere 

aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk door de ontwikkeling van op de beroepspraktijk 

gericht onderwijs, de structurele samenwerking tussen publieke en private partijen en het delen van 

kennis, voorzieningen en faciliteiten. Het plan van aanpak kent twee hoofdactiviteiten. De eerste 

hoofdactiviteit richt zich op de samenwerking rondom de ontwikkeling en oprichting van de 

zorgboulevard, een fysieke omgeving die wordt gerealiseerd in het nieuwe gebouw van het Kellebeek 

College te Roosendaal. De tweede hoofdactiviteit omvat zeven projecten die op dit moment al deels 

concreet zijn uitgewerkt. De projecten zijn voortgekomen uit overleg met bedrijfsleven, overheid en 

onderwijs. Voor ieder project is de aanleiding, doelstellingen, activiteiten, planning en de 

deelnemende partners beschreven. In ieder deelproject trekken bedrijfsleven en onderwijs samen 

op. 

 

Er is veel commitment bij de deelnemende partijen voor dit project, die al langere periode intensief 

met elkaar samen werken. In de periode na afloop van de projectperiode, die loopt van 1 september 

2014 tot 1 september 2018, heeft de zorgboulevard bestaansrecht, omdat partijen zich op financieel 

gebied hebben gecommitteerd aan de zorgboulevard, partijen structureel met elkaar samenwerken 

en onderwijs en beroepspraktijk nadrukkelijk op elkaar zijn afgestemd.  
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1. Inleiding 
In het westelijk deel van de regio West-Brabant zijn de laatste jaren twee duidelijke demografische 

ontwikkelingen waar te nemen:  

- Een toenemende vergrijzing, die sterker is dan het landelijk gemiddelde 

- Een krimpende bevolking 

Ook de gemeente Roosendaal wordt geconfronteerd met een veranderende samenstelling van de 

bevolking. In de komende jaren zal het aantal mensen dat zorg nodig heeft daarom sterk toenemen. 

Met name de vergrijzing en de daarmee samenhangende toenemende vraag naar specialistische en 

innovatieve zorg wordt gezien als grote opgave voor de komende decennia. Niet voor niets staat de 

zorg bij zowel overheid als bij zorginstellingen hoog op de agenda. De noodzaak om in te spelen op 

de ontwikkelingen is duidelijk.  

1.1 Zorg-infrastructuur in Roosendaal 

Roosendaal kent een sterke zorg-infrastructuur en heeft een goede naam op het gebied van zorg. Zo 

is in Roosendaal een aantal grote werkgevers in de innovatieve zorgsector actief en verzorgen het  

Da Vinci College en het Kellebeek College van het ROC West-Brabant gerenommeerde (V) mbo 

opleidingen voor de zorg en welzijn.  

Op verschillende terreinen wordt al intensief samengewerkt tussen verschillende zorgpartners uit 

zowel het publieke als private domein. Zo is er de interactieve website Zorgstad Roosendaal, een 

initiatief van de gemeente Roosendaal waar belangrijke partners uit de sectoren ondernemers, 

onderwijs en overheid zijn gebundeld.  

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat de zorg veel aandacht krijgt in Roosendaal is de oprichting van 

de Focusgroep Zorgeconomie met vertegenwoordigers uit de overheid, zorginstellingen, onderwijs 

en het bedrijfsleven. Zorgeconomie, waaronder wordt verstaan alle economische activiteiten die 

direct of indirect een relatie hebben met de zorg, is één van de drie speerpunten van de gemeente. 

De zorgeconomie bestaat niet alleen uit de gezondheidssector zelf, maar ook uit de voor de zorg 

relevante kennis- en onderwijsstructuur en de industriële en dienstverlenende bedrijvigheid die aan 

de zorg toelevert of uit de zorg is voortgekomen.  

De Focusgroep Zorgeconomie wil het initiatief nemen bij het op regionaal niveau versterken van de 

zorg, zowel op kwalitatieve als op kwantitatieve wijze. Het onderwijs en het bedrijfsleven kiezen voor 

een gezamenlijke strategie om deze doelstelling te bereiken.  

1.2 Oprichting en ontwikkeling zorgboulevard Roosendaal  

De verregaande samenwerking tussen publieke en private partijen in Roosendaal op het gebied van 

zorg moet in de komende jaren vorm krijgen door de oprichting en ontwikkeling van een zorg- en 

welzijnsboulevard. Op dit moment wordt op de Kop van de Kade in Roosendaal gebouwd aan het 

nieuwe gebouw van het Kellebeek College. De bouw is in november 2012 gestart en wordt medio 

2014 formeel opgeleverd. Het gebouw biedt plaats aan zo’n 2000 studenten en 140 medewerkers, 

op een totaal bruto vloeroppervlak van 11.500m2. Centraal staan de diverse onderwijsfuncties 

gericht op onze mbo-opleidingen in verpleging en verzorging, uiterlijke verzorging, welzijn en 

assisterende gezondheidszorg. Daarnaast is 1.500m2 gereserveerd voor de zorgboulevard die plaats 

biedt aan meerdere zorgbedrijven en zorg gerelateerde instellingen.  
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Zo komen onder andere Thuiszorg West-Brabant, Kober Groep (een organisatie voor kinderopvang) 

en de zorginstellingen S&L zorg en SDW in de boulevard. Binnen het gebouw zijn alle voorzieningen 

rondom een centrale ontmoetingsruimte gegroepeerd. Door de open en transparante entree is de 

centrale hal van het gebouw zichtbaar en is de school daardoor ook direct als zodanig te herkennen. 

De onderwijsruimten, in het bijzonder de praktijkruimten en de leerbedrijven, zijn vanuit de centrale 

hal binnen duidelijk te onderscheiden, maar vormen samen wel één geheel. Het exterieur van het 

gebouw wordt gekenmerkt door gewelfde gevels met daarin de raampartijen als horizontale banen 

  
 

  
Figuur 1. Artist impressions en foto van het nieuwe gebouw van het Kellebeek College  
(bron: www.jeannedekkers.nl)  

  
De opening van het nieuwe gebouw biedt een unieke kans voor continuering en uitbreiding van de 

reeds bestaande samenwerking tussen de gemeente Roosendaal, onderwijsinstellingen en zorg 

gerelateerde instellingen op het gebied van zorg en welzijn. Een zorg- en welzijnsboulevard die in het 

gebouw wordt opgericht gaat fungeren als proeftuin voor nieuwe concepten in de zorg, maar biedt 

ook opleidings- en stagemogelijkheden voor studenten. De intentie is om de samenwerking tussen 

school en partners vanuit de zorgboulevard zo optimaal mogelijk te benutten. Dit betekent dat 

studenten stages zullen vervullen bij de partners in de zorgboulevard en dat de medewerkers van de 

partners vanuit de zorgboulevard actuele kennis en vaardigheden vanuit het werkveld in de opleiding 

brengen. Ook gezamenlijke scholingsbehoeften worden ingevuld door de verschillende partners. 

Door de samenwerking met deze partners in de zorgboulevard komt er een betere aansluiting van 

het onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio. Overheid, onderwijs en het bedrijfsleven komen hier 

samen en gaan in sterke mate met elkaar samenwerken. De zorgboulevard wordt ook een proeftuin 

voor implementaties van zorginnovaties. Hierbij speelt het Huis van Morgen een belangrijke rol. Het 

Huis van Morgen maakt onderdeel uit van het Care Innovation Center (CIC) dat is gevestigd in de 

zorgboulevard.  

http://www.jeannedekkers.nl/
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Belangrijke doelstelling van het CIC is om zorginnovaties en –initiatieven voor een breed publiek 

toegankelijk te maken. Studenten, docenten, patiënten, mantelzorgers en professionele 

zorgverleners kunnen in het Huis van Morgen, een fysieke proeftuin, kennis maken met innovaties op 

het gebied van gezondheid en welzijn. Denk daarbij aan verschillende mogelijkheden op het gebied 

van huiselijke elektronica in bestaande en nieuwe huisvesting, speciale meubels en sanitair, maar 

ook toepassingen op het gebied van verlichting die een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid 

van mensen. Alle innovaties in het Huis van Morgen zijn direct toepasbaar.  

  
Figuur 2. Impressie van het Huis van Morgen in het Care Innovation Center 

(bron: www.cic-westbrabant.nl)  

Met deze unieke samenwerking tussen publieke en private partijen, met bijzondere focus op het 

realiseren van goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt én aandacht voor 

toekomstgerichte zorginnovaties is de oprichting en ontwikkeling van de zorg- en welzijnsboulevard 

hét paradepaardje van het actieprogramma Zorgeconomie dat door Roosendaal tot speerpunt is 

verklaard. 

1.3 Plan van aanpak  

In dit plan van aanpak wordt het initiatief voor de oprichting en ontwikkeling van de zorg- en 

welzijnsboulevard door middel van publiek private samenwerking verder toegelicht en uitgewerkt. 

Met dit plan beoogt ROC West-Brabant om op een structurele en duurzame manier samenhang aan 

te brengen in de samenwerking met zorgpartijen en overheden. Het plan sluit aan bij de opgestelde 

Regiovisie West-Brabant (mei 2014), het actieprogramma “Speerpunt Zorgeconomie” van de 

gemeente Roosendaal, de “Uitvoeringsstrategie Zorgeconomie – Brabant, Region of Smarth Health” 

van de provincie Noord-Brabant en het position paper “Care en Cure” van de Focusgroep 

Zorgeconomie.   

http://www.cic-westbrabant.nl/
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2. Aanleiding voor het plan van aanpak 
De gezondheidszorg in Nederland is sterk in ontwikkeling. Door enerzijds vergrijzing, de toename van 

het aantal ouderen in de bevolking ten opzichte van het aantal jongeren, en anderzijds krimp van de 

bevolking verandert zowel de zorgvraag als het aanbod van zorg. Door de toename van het aantal 

ouderen neemt de vraag naar zorg niet alleen toe in volume, maar de patiënten van de toekomst 

stellen ook andere eisen. Zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau wordt daarom strategisch 

gekeken naar de gevolgen van deze ontwikkelingen in de zorgsector. Ook in West-Brabant en 

Roosendaal wordt ingespeeld op de huidige ontwikkelingen.  

2.1 Ontwikkelingen op nationaal niveau 

Op nationaal niveau speelt de decentralisatie van Rijksoverheid naar gemeenten van taken die nu 

nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vallen. In 2015 worden gemeenten 

verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk & inkomen en zorg aan langdurig zieken & ouderen. De 

gemeenten krijgen er dus belangrijke taken bij. In april 2014 is de nieuwe Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning 2015 door de Tweede Kamer aangenomen, waarmee de decentralisatie van AWBZ-

onderdelen naar gemeenten definitief is geworden. Overheden, onderwijsinstellingen en 

ondernemers moeten inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen in de zorg. De toekomst vraagt dan 

ook om deskundige en flexibele zorginstellingen, -medewerkers en -onderwijs. 

2.2 Ontwikkelingen op regionaal niveau 

Ook op regionaal niveau worden afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak. Reeds in juli 

2012 is het “Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda West-Brabant” vastgesteld. In dit 

programma staan, naast de opgaven Maintenance, Logistiek en Biobased Energy, ook de opgaven 

Toerisme & Recreatie, Agro en Zorgeconomie. Zorg speelt in West-Brabant een belangrijke rol bij het 

behoud van de hoge kwaliteit van leven van haar inwoners. Nu al is de zorgsector de grootste 

werkgever in de regio. Tot 2020 zijn in de regio nog circa 10.000 mensen in de zorg nodig om de 

gevolgen van de vergrijzing op te kunnen vangen. Om de krachten nog verder te bundelen is in mei 

2014 een regiovisie voor West-Brabant vastgesteld. Ook in deze regiovisie wordt het belang van zorg 

voor de regio onderschreven met een nadrukkelijk aandachtspunt voor de samenwerking en 

afstemming tussen opleiding (onderwijs) en arbeidsmarkt (bedrijfsleven). De belangrijkste ambitie 

van de regio is om, samen met het bedrijfsleven, de lokale overheid en andere regionale 

kennisinstellingen, te zorgen voor voldoende en goed gekwalificeerd personeel. Het 

Zorginnovatieplatform (ZIP) heeft becijferd dat er in 2025 op landelijk niveau een tekort dreigt van 

liefst 450.000 medewerkers. Zeker in de regio West-Brabant zal dit tekort merkbaar worden. Het 

verwachte tekort ontstaat doordat de zorgvraag de komende jaren gaat toenemen, terwijl de 

beroepsbevolking vanaf 2020 gaat afnemen. Vooral aan mbo’ers en hbo’ers zal dan gebrek zijn. Om 

toch aan de vraag van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen, zullen de zorgberoepen nu al 

aantrekkelijker moeten worden. In de regiovisie wordt gewezen op tal van initiatieven die door het 

onderwijs worden ontplooid om zorgopleidingen aantrekkelijker te maken voor studenten en de 

noodzaak tot verdere samenwerking tussen publieke en private zorgpartijen.  

2.3 Ontwikkelingen op lokaal niveau  

Op lokaal niveau heeft de gemeente Roosendaal het initiatief genomen belangrijke partners uit 

zorginstellingen bij elkaar te brengen in een Focusgroep Zorgeconomie. De gemeente Roosendaal wil 

met de Focusgroep Zorgeconomie voorop lopen in de regio waar het gaat om de kwaliteit en de 

kwantiteit van de zorg voor nu en in de toekomst.  
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Het versterken van het ketenzorgdenken, de introductie van nieuwe technologische ontwikkelingen 

en de opleiding van huidig en toekomstig personeel zijn daarvan belangrijke onderdelen. Hiermee 

wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de opgave die de regio zich op het gebied van zorg stelt, 

maar ook aan de ambities van de provincie zoals die in de Agenda van Brabant geformuleerd zijn. 

Van essentieel belang hierbij is een goede afstemming en samenwerking tussen verschillende 

zorginstellingen en het onderwijs.  

2.4 Afbakening van de regio 

De zorg- en welzijnsboulevard wordt fysiek gevestigd in het nieuwe gebouw van het Kellebeek 

College te Roosendaal, maar heeft nadrukkelijk een regionale aantrekkingskracht. Het ROC West-

Brabant is een sterke regionale opleider voor jongeren en volwassenen en is met vestigingen in 

Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur en Roosendaal één van de grotere ROC’s in Nederland. Ook 

meerdere zorg- en welzijn aanbieders in het samenwerkingsverband werken regionaal. Met 

betrekking tot het afbakenen van de regio heeft dit plan van aanpak betrekking op het westelijke 

gedeelte van de provincie Noord-Brabant.  

2.5 Huidige situatie: onderwijs- en zorg en welzijnsvoorzieningen in Roosendaal  

Roosendaal kent een zeer sterke zorg-infrastructuur. Er zijn drie grote lokale spelers die samen een 

groot deel van de zorg bieden:  

 
- Het Franciscus Ziekenhuis levert multidisciplinair professionele specialistische zorg en is sterk 

geworteld in de regio. In 2010 heeft het Franciscus Ziekenhuis Visie 2020 ontwikkeld. Deze 

visie geeft richting aan het ziekenhuis voor de komende jaren en geeft antwoord op de vraag 

hoe het ziekenhuis wil omgaan met de veranderende eisen van de omgeving en de wensen 

van de patiënt. Op dit moment is het Franciscus Ziekenhuis betrokken in een fusieproces met 

het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom. Het Franciscus Ziekenhuis en het Lievensberg 

Ziekenhuis willen, na jarenlange samenwerking, fuseren tot één ziekenhuisorganisatie met 

twee hoofdlocaties met elk een eigen profiel. Op deze manier kunnen patiënten in de regio 

Roosendaal - Bergen op Zoom blijven rekenen op een breed aanbod van ziekenhuiszorg van 

hoge kwaliteit. Door de fusie blijft het ziekenhuis ook een aantrekkelijke werkplek voor 

medisch specialisten en medewerkers. 

 

- Vanwege de toename van chronische zorg en complexiteit aan zorgvragen, focust 

Ouderenzorg Stichting Groenhuysen zich op het doorontwikkelen van specialistische kennis 

en expertise op het gebied van ouderenzorg en preventieve behandeling. Zo heeft 

Groenhuysen het Kennis & Expertise Centrum (KEC) waarin alle (para)medische disciplines en 

verpleegkundige expertise zijn ondergebracht, waar ook anderen gebruik van kunnen maken.  

 

- Thuiszorg West-Brabant (TWB) kiest voor regionaal ondernemerschap. Dat doet zij door goed 

naar de vraag van klanten en partijen te luisteren en haar producten en diensten daarop af te 

stemmen. Haar aandacht ligt vooral op het leveren van extramurale basiszorg en 

specialistische terminale palliatieve thuiszorg. TWB bevordert waar mogelijk de transitie van 

intramurale naar extramurale zorg. 
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Daarnaast is er een aantal overige zorg- en welzijn aanbieders die regionaal werken:  

- De hoofdkantoren van de regionale aanbieders voor begeleiding en zorg voor mensen met 

een verstandelijke handicap, S&L Zorg en SDW Zorg zijn in Roosendaal gevestigd. Ook voor 

die vormen van zorg speelt Roosendaal een centrale rol. Voor mensen met psychiatrische 

problemen is GGZ westelijk Noord-Brabant actief. 

Verder bieden Roosendaal en de regio West-Brabant ook verschillende vormen van (zorg- en 

welzijns) onderwijs:  

- Het eerste Vakcollege Zorg van Nederland is gerealiseerd op het Da Vinci College in 

Roosendaal met als voordelen de garantie van een doorlopende leerlijn en een uitstekende 

samenwerking tussen vmbo en mbo.  

 

- Het Kellebeek College biedt diverse opleidingen in de richtingen van zorg en welzijn, zoals 

Verpleging en Verzorging, Assisterende Gezondheidszorg en Medewerker Maatschappelijke 

Zorg. Studenten kunnen kiezen uit de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), de Beroeps 

Begeleidende Leerweg (BBL) en deeltijdstudies. Daarnaast biedt het Kellebeek College ook 

diverse maatwerktrajecten, veelal in samenwerking met diverse zorginstellingen.  

 

- De Avans Hogeschool in Breda biedt hoger onderwijs in de zorg en welzijn met opleidingen 

als fysiotherapie, hbo-verpleegkunde en Management in de zorg.  

2.6 Care Innovation Center (CIC)   

In een strategische paper heeft de Focusgroep Zorgeconomie aangegeven welke koers Roosendaal 

op het gebied van de zorgeconomie moet varen en waar de sterke en kansrijke mogelijkheden voor 

Roosendaal binnen die zorgeconomie liggen. Hierbij is de suggestie gedaan een centraal punt voor 

kennis en innovatie op het gebied van de langdurige zorg te initiëren. Doel hiervan is het op regionaal 

niveau vinden van oplossingen voor het vraagstuk van toenemende behoefte naar langdurige zorg in 

relatie tot afnemende collectieve voorzieningen en afnemende beschikbaarheid van goed opgeleide 

zorgmedewerkers.  

Mede naar aanleiding van het strategische paper is de Stichting Care Innovation Center West-

Brabant (CIC) opgericht. Het CIC brengt zorg gerelateerde partijen uit overheid, onderwijs en het 

bedrijfsleven bij elkaar om toepassing van zorginnovaties in het leven van mensen mogelijk te maken 

en om zorginnovaties in te bedden in het opleiden van jonge mensen; dit alles met het doel mensen 

zo lang mogelijk gezond te houden of thuis te verzorgen en te verplegen. Samenwerking tussen de 

partijen is van groot belang om tot innovatie te komen. Door de verschillende partijen fysiek onder 

één dak te brengen, worden de mogelijkheden voor samenwerking en innovatie gestimuleerd en 

ontstaat een proeftuin voor praktisch toepasbare zorginnovaties. Dit initiatief wordt medio 2014 

gerealiseerd in de zorgboulevard van het nieuwe Kellebeek College, waarin verschillende organisaties 

die raakvlakken hebben met het opleidingsaanbod een plek krijgen.  
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De ontwikkeling van de zorgboulevard in het nieuwe Kellebeek College draagt bij aan de 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dat is belangrijk, want de toenemende vraag om 

zorg vraagt om oplossingen die deels te maken hebben met technologie maar nog meer met sociale 

innovatie. Daarnaast worden oplossingen steeds vaker door ondernemers, onderwijs en overheid 

samen ontwikkeld. Oplossingen die uitgevoerd worden in een zich sterk ontwikkelende 

zorgeconomie, en die vragen om nieuwe vormen van onderwijs en wonen. Oplossingen die het best 

tot wasdom komen in een innovatieve omgeving waar nu al wordt gewerkt met digitale leerpleinen 

of het samen komen van wonen en zorg op één zorgplein. 

Gelet op deze ontwikkelingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau, de ambitie om de reeds 

bestaande samenwerking tussen publieke en private zorgpartijen verder te verduurzamen én de 

unieke kans om in het nieuwe gebouw van het Kellebeek College in gezamenlijkheid een zorg- en 

welzijnsboulevard op te richten heeft verschillende partijen er toe gebracht een 

samenwerkingsverband aan te gaan. Voordat wordt ingegaan op de concrete activiteiten bij de 

zorgboulevard wordt eerste nader ingegaan op de samenstelling en doelstelling van het publiek-

private samenwerkingsverband.   
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3. Doelstelling van de publiek-private samenwerking; 
Alvorens in te gaan op de concrete doelstellingen van de publiek-private samenwerking in dit project 
worden eerst de door de partners geformuleerde visie en missie aangegeven. 

3.1 Visie en missie 

Visie: De zorgeconomie is een belangrijke focus voor Roosendaal en omstreken, waar een grote 

behoefte bestaat aan innovatie. Met de nieuwbouw van het Kellebeek College ontstaat een unieke 

mogelijkheid om deze zorgeconomie verder te versterken door het leggen van verbindingen tussen 

het onderwijs en het bedrijfsleven. Op dit moment hebben al diverse innovatieve bedrijven zich 

aangemeld om de zorg aan de basis met het onderwijs te gaan ontwikkelen. Ook andere instellingen 

die raakvlakken hebben met het opleidingsaanbod van Kellebeek College krijgen een plek in de 

zorgboulevard, zoals Thuiszorg West-Brabant, Kober Groep, S&L zorg en SDW. Naast het Kellebeek 

College zijn ook andere onderwijsinstellingen betrokken bij de oprichting en ontwikkeling van de 

zorgboulevard. Zo wil de Avans Hogeschool in Breda HBO modules gaan aanbieden voor studenten 

die via het MBO willen doorstromen in gespecialiseerde zorg. Ook ontwikkelt het Kellebeek College 

in samenwerking met het Da Vince College de vakmanschapsroute.  

Deze intensieve samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven biedt mogelijkheden om te 

toekomstige uitdaging van de vergrijzing en de veranderende vraag naar zorg aan te pakken. 

Tegelijkertijd biedt deze samenwerking een kans om het aanbod en de kwaliteit van zorg- en 

welzijnsopleidingen af te stemmen op de toekomstige zorgvraag. Met dit plan van aanpak willen de 

betrokken partners in gezamenlijkheid werken aan een toekomstgerichte zorgeconomie in 

Roosendaal, waarbij rond de zorgboulevard een unieke leer- en werkomgeving ontstaat.  

Missie: Het oprichten en ontwikkelen van de zorg- en welzijnsboulevard Roosendaal in duurzame 

samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. De zorgboulevard wordt een proeftuin 

voor zorginnovaties en een leer- en werkomgeving waarin onderwijs en bedrijfsleven in sterke mate 

met elkaar samenwerken. Zij 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 studenten 

en werknemers tijdens hun opleiding te interesseren voor en te laten werken met innovaties. 

Doelstellingen van de zorgboulevard zijn:  

Algemene doelstellingen 
- Focus op de gezondheid van mensen in plaats van op ziektes van mensen, en dus focus op 

preventie. 

- Innovatie in de gezondheidszorg moet vanuit de persoonlijke behoeften van 

gezondheidsconsumenten worden aangestuurd. 

- Startende bedrijven in de gezondheidszorg hebben een incubator, begeleiding en 

testomgevingen in de zorgorganisaties nodig om hun innovatie snel te vercommercialiseren.  

Onderwijsdoelstellingen:  
- Zorg dragen voor betere aansluiting van vmbo naar mbo. 

- De mogelijkheid om hoogwaardige praktijkleer- en oefensituaties te creëren die specifiek te 

sturen zijn en in een echte stage situatie onmogelijk of lastig te organiseren zijn. 

- Studenten zo vroeg mogelijk in hun opleiding kennis laten maken met het toepassen van de 

nieuwe technologie en methoden. 
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- Het aanbieden van instrumenten om studenten kennis te laten maken met de 

beroepsmogelijkheden in de zorg. 

- Het optimaliseren van examinering en onder controle afnemen van objectieve 

meesterproeven. 

Doelstellingen publiek-private samenwerking 
- De mogelijkheid om hoogwaardige praktijkleer- en oefensituaties te creëren die in een echte 

stagesituatie onmogelijk of lastig te organiseren zijn. 

- Een Triple Helix aanpak met samenwerking tussen verenigingen van consumenten, 

onderwijsorganisaties, zorgorganisaties en bedrijven is noodzakelijk om de gezondheidszorg 

te vernieuwen.  

De missie en visie van de samenwerkingspartners staan ook verwoord in een door partijen 

gezamenlijke ontwikkelde flyer “Samen in de wijk”. In deze flyer hebben de op de zorgboulevard 

gevestigde zorgbedrijven hun beloften en verwachtingen naar elkaar uitgesproken ten aanzien van 

hun duurzame samenwerking. Deze flyer is ook nadrukkelijk een visitekaartje naar bezoekers, 

studenten, docenten, patiënten, professionele zorgverleners en andere geïnteresseerden.  

Figuur 3. De door op de zorgboulevard gevestigde zorgpartijen gezamenlijk ontwikkelde flyer “De 

Zorgboulevard brengt mensen bij elkaar: samen in de wijk”.  
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3.2 Hoofddoelstelling 

De hoofddoelstelling van de publiek-private samenwerking is het creëren van een structurele 

samenwerking tussen MBO-instelling, zorginstellingen en overheden, waardoor het 

beroepsonderwijs op zowel korte als lange termijn beter zal aansluiten op de behoefte van de 

arbeidsmarkt. In onderstaande tabel worden de verschillende concrete doelen van de 

samenwerkingspartners weergegeven voor de korte en lange termijn. 

 

Doel 2014-2015 2017-2018 

Creëren van hoogwaardige 
praktijkleer- en 
oefensituaties  
 

1 tot 3 bedrijven op de 
zorgboulevard bieden leer- en 
praktijkwerkplaatsen aan 0 tot 
20 mbo studenten  
 

3 tot 6 bedrijven op de 
zorgboulevard bieden leer- en 
praktijkwerkplaatsen aan 20 tot 
50 mbo studenten 

Optimaliseren van 
examinering en 
meesterproeven 
 

Het trainen van assistenten, 
ontwikkelen van 
meesterproeven en 
kennisdeling 

Examinering en 
meesterproeven zijn 
geïmplementeerd in het 
onderwijs 

Ontwikkeling van een 
gezamenlijke visie op zorg en 
onderwijs 
 

In gezamenlijkheid ontwikkelen 
van een visie 

Visie is opgesteld en wordt 
breed gedragen door de 
deelnemende partners 

Het opleiden van 
gekwalificeerde 
medewerkers gericht op de 
thuiszorg 
 

Per jaar 3 tot 6 studenten lopen 
stage bij dit concept 

Per jaar lopen 12 studenten 
stage bij dit concept 

Het ontwikkelen van 
scenario’s voor studenten ter 
voorbereiding op de 
beroepspraktijk 
 

In gezamenlijkheid tussen 
partners op jaarlijkse basis 
uitschrijven van 20 tot 40 
scenario’s 

Op jaarlijkse basis 
implementatie van 20 tot 40 
scenario’s en ontwikkeling van 
20 tot 40 nieuwe scenario’s 

Het realiseren van 
stageplaatsen op de plint in 
samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven 

5 tot 10 BPV stageplaatsen zijn 
beschikbaar voor studenten 
van het Kellebeek College 

25 tot 30 BPV stageplaatsen 
zijn beschikbaar voor studenten 
van het Kellebeek College 
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4. Het Business model 
Dit hoofdstuk beschrijft welke diensten de zorg- en welzijnsboulevard levert aan de partners en het 

verdienmodel van de zorgboulevard. De beschrijving van deze diensten is tot stand gekomen op basis 

van bestudering van verschillende rapporten en onderzoeken en na overleg met bedrijfsleven, 

overheden en onderwijspartners. Het samenwerkingsverband rond de zorg- en welzijnsboulevard 

biedt de volgende producten en diensten aan:  

1. Een gezamenlijke visie op zorg en onderwijs door het realiseren van uitwisseling van expertise 

tussen de deelnemende partijen.  

2. Kennisuitwisseling tussen zorgpartijen en onderwijsinstellingen in de regio. 

3. Ontwikkeling van praktijkgerichte opleidingen voor bedrijven en onderwijsinstellingen. 

4. Aanbod van beroepsgerichte stages aan studenten van verschillende opleidingen in de regio. 

5. Opleiden van professionele begeleiders en beroepskrachten. 

6. Bijscholen van personeel van bedrijven en instellingen, gericht op het thema zorg en welzijn. 

7. Doorontwikkeling van nieuwe praktijkomgevingen en leerbedrijven. 

8. Overige diensten en kernactiviteiten:  

 Proefruimten zorginnovaties 

 Implementatietrajecten zorginnovaties 

 Ruimte voor praktijkgericht onderzoek op hbo en universitair niveau 

 Kennisoverdracht 

 

Bij de uitvoering van de diensten en producten wordt onderscheid gemaakt tussen  

onderwijsactiviteiten die leiden tot een formeel erkend mbo diploma of certificaat en commerciële 

diensten en producten. 

4.1 Verdienmodel en klantsegmenten 

In de volgende tabel zijn de diverse diensten en producten verbonden aan de verschillende 

klantgroepen van de zorgboulevard aangegeven.  

 

Producten en diensten Betalende 
opdrachtgevers 

Afnemer / gebruiker Financiering 

Onderwijsactiviteiten 

 Ontwikkeling en 
implementatie van 
modules 
zorgopleidingen 
 

 Bijscholing personeel 
van bedrijven en 
instellingen 
 

 Kennisuitwisseling 
zorgpartijen en 
onderwijsinstellingen 

 
 
 

 

 
mbo instelling 
 
 
 
 
Zorgbedrijven en 
instellingen 
 
 
Zorgpartijen en 
onderwijsinstellingen 

 
Student/ deelnemer 
 
 
 
 
Medewerkers 
zorgbedrijven en 
instellingen 
 
Medewerkers 
zorgbedrijven en 
onderwijsinstellingen 
 

 
Bijdrage per 
module 
 
 
 
Bijdrage per 
bijscholingstraject 
 
 
Bijdrage per 
module 
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Commerciële activiteiten 

 (ver)huur 
bedrijfsruimten aan 
derden 
 

 Gebruik proefruimten 
 

 
Zorgbedrijven en –
instellingen 
 
Zorgbedrijven en 
andere instellingen 

 
Werknemers bedrijven 
en instellingen 
 
Zorgbedrijven en 
andere instellingen 

 
Meerjarige 
huurcontracten 
 
Bijdrage per 
activiteit 

 

4.2 Toelichting onderwijsactiviteiten 

1. Ontwikkelen en implementatie van zorgopleidingen 

Het Kellebeek College en de samenwerkende partijen in de zorgboulevard zullen hun bestaande 

onderwijsmodules met betrekking tot zorgopleidingen doorontwikkelen. Specifieke aandacht is 

hierbij voor de modules “accelerated learning” en “scenarioleren”. De ontwikkelde 

onderwijsmodules zullen direct in het onderwijs worden geïmplementeerd. De uitvoering van de 

modules zal worden afgestemd en door de deelprojecten worden verzorgd, waarbij zowel 

faciliteiten als docenten vanuit onderwijsinstellingen worden ingezet. Deels zullen de modules 

worden verzorgd in praktijkomgevingen bij bedrijvenpartners. 

 

Vanuit de zorgboulevard zullen in samenwerking met de partners nieuwe modules worden 

ontwikkeld, die vervolgens weer binnen de mbo opleidingen uitgevoerd zullen worden. Zowel 

het aantal modules zal groeien (zo worden jaarlijks 20 verschillende scenario’s ontwikkeld bij het 

onderdeel scenarioleren), als het aantal studenten dat als onderdeel van hun opleiding een of 

meerdere modules gaan volgen. Het uitvoeren van de modules binnen de opleidingen vindt 

plaats vanuit de reguliere bekostiging. De ontwikkelde modules worden wederzijds ook tegen 

kostprijs aan elkaar en aan andere mbo instellingen aangeboden. 

 

2. Bijscholing personeel bedrijven en instellingen 

Door de partijen op de zorgboulevard en zullen klant-specifieke maatwerktrajecten worden 

ontwikkeld en aangeboden aan bedrijven en instellingen (in samenwerking met de commerciële 

units). Te denken valt aan bijscholingstrajecten op het gebied van zorgonderwijs, toepassing van 

nieuwe zorginnovaties en virtuele omgevingen. Deze zullen door de partijen op de zorgboulevard 

worden uitgevoerd. Hiervoor wordt op termijn een passende (kostprijs +) prijsstelling 

gehanteerd, die uiteraard mede bepaald wordt door de omvang (qua tijd) en inhoud van het 

traject. Opbrengsten komen geheel ten goede aan de partijen op de zorgboulevard. Deze 

maatwerktrajecten zullen vanaf 2015 uitgevoerd worden. 

 

3. Kennisuitwisseling zorgpartijen en onderwijsinstellingen 

In samenwerking tussen zorgpartijen en het Kellebeek College vinden verschillende vormen van 

kennisuitwisseling plaats. Doel hiervan is het vergroten en delen van kennis bij 

praktijkbegeleiders van bedrijven en docenten uit het onderwijs. Voor deze kennisuitwisseling 

wordt vanaf 2015 een verdienmodel ontwikkeld waarbij inzet van medewerkers tegen integrale 

kostprijs wordt aangeboden en uitgevoerd. Daarbij wordt per module per praktijkbegeleider een 

bijdrage gevraagd. Met de uitvoering hiervan wordt gestart in de periode na 2015. Op termijn 

zullen de ontwikkelde begeleidingsvormen ook aangeboden worden aan andere bedrijven en 

instellingen. 

 



18 

 

4.3 Toelichting commerciële activiteiten 

4. Verhuur bedrijfsruimten aan derden 

Partijen op de zorgboulevard hebben meerjarige huurovereenkomsten afgesloten voor het 

gebruik van bedrijfsruimten. Initieel hebben vijf partijen zich gevestigd op de zorgboulevard. In 

de komende jaren zal verdere uitbreiding en samenwerking plaatsvinden waarbij nieuwe 

bedrijven zich zullen committeren aan de zorgboulevard.  

 

5. Gebruik proefruimten 

Op de zorgboulevard kunnen partijen gebruik maken van proefruimten waarin nieuwe 

zorginnovaties worden uitgetest. Vanuit commercieel oogpunt is dit een interessante activiteit, 

omdat nieuwe zorginnovaties op steeds grotere schaal concrete worden toegepast in de praktijk. 

Het (verder) ontwikkelen van nieuwe zorginnovaties zal leiden tot regionale aantrekking van de 

zorgboulevard op nieuwe partijen. Vanaf 2015 is (ver)huur van proefruimten mogelijk.  

4.4 Marketing 

De partijen in het samenwerkingsverband verzorgen gezamenlijk de positionering van de 

zorgboulevard in de markt. De zorgboulevard profileert zich naar buiten als dé innovatieve omgeving 

waarin onderwijs en beroepspraktijk bij elkaar samenkomen, moderne zorginnovaties worden 

ontwikkeld en gepresenteerd en waar structurele afstemming tussen onderwijs, overheid en 

zorgpartijen plaatsvindt. Het brede draagvlak voor en de samenwerking is daarmee een uniek 

kenmerk waarmee de zorgboulevard zich onderscheidt van andere mogelijke aanbieders of 

initiatieven. Uitgangspunt is het creëren van een ‘sterk merk’ in de provincie op het gebied van 

zorgonderwijs, zorginnovaties en afstemming met de beroepspraktijk.  
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5. Wijze waarop de publiek-private samenwerking wordt vormgegeven 

5.1 Organisatiestructuur 

Om de hoofddoelstellingen en bijbehorende deelprojecten van de zorgboulevard Roosendaal 

succesvol uit te kunnen voeren heeft het samenwerkingsverband een efficiënte en transparante 

managementstructuur opgezet. Een binnen het Kellebeek College aan te stellen projectleider is 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Deze projectleider staat aan het hoofd van een 

projectbestuur en rapporteert aan de Raad van Bestuur. Daarnaast is de projectleider de 

contactpersoon en het aanspreekpunt voor DUO. Verder bestaat de organisatiestructuur uit 

deelprojectgroepen en een projectadministratie. Een organogram van de organisatiestructuur bij het 

samenwerkingsverband zorgboulevard Roosendaal is weergegeven in onderstaand figuur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per organisatieonderdeel volgt een omschrijving van de taken en verantwoordelijkheid.  

 

 

DUO Raad van Bestuur 

Directie Kellebeek College 
 

Projectbestuur 

Projectleider 

Projectadministratie 

 

 

 

 

Deelprojecten 

 

 

Deelproject 3 

 

 

Deelproject 2 

 

 

Deelproject X 

 

 

Deelproject 1 
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De projectleider heeft de leiding over de uitvoering van het gehele project 

De bij het Kellebeek aan te stellen projectleider is verantwoordelijk voor: 

 De sturing en leiding van het gehele projectmanagement. 

 De communicatie met DUO. 

 De coördinatie van de financiële, administratieve en contractuele uitvoering van het project. 

 Het oplossen van onverwachte probleemsituaties. 

 Het opstellen van tussen- en eindrapportages. 

 Het informeren van alle partijen in het samenwerkingsverband. 

 Het voorzitterschap van boardvergaderingen. 

 De organisatie van reguliere voortgangsoverleggen. 

 Het managen en coördineren van de activiteiten van projectleiders. 

 Rapportage en verantwoording naar de raad van besturen. 

 Inlichten van het projectbestuur over mogelijke problemen, zoals op het gebied van 

opzeggingen van partners als gevolg van overmacht/faillissement. 

 Andere voorkomende werkzaamheden die behoren tot het takenpakket. 

 

De projectleider wordt ondersteund door de projectadministratie, zowel secretarieel, financieel als 

voor juridische kwesties. 

 

Het projectbestuur is het hoogste beslisorgaan binnen het samenwerkingsverband. Het 

projectbestuur wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de deelnemende partijen uit het 

samenwerkingsverband en wordt voorgezeten door de projectleider. 

Het projectbestuur is verantwoordelijk voor: 

 Accordering van de projectresultaten op basis van de aanbevelingen van de projectleider en 

de betreffende projectleider van het (deel)project. 

 Indien nodig, het aanpassen van de projectuitvoering, de verdeling van subsidiegelden en het 

dientengevolge wijzigen van de begroting. 

 Voostellen doen voor de projectpartners voor aanvullingen/wijzigingen in de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 Beslissingen over de begroting. 

 Oplossen van geschillen over publicaties en persberichten betreffende het project. 

 Beslissingen rondom toelating en terugtrekking van projectpartners 

 Goedkeuren van de structurele samenwerkingsstructuur en bijbehorend businessplan. 

 

Het projectbestuur komt periodiek samen om het plan van aanpak te updaten, de voortgang en 

resultaten van de afgelopen periode te bespreken, de plannen voor de komende periode te bepalen 

en accorderen en eventuele strategische vraagstukken te bespreken die gerelateerd zijn aan het 

project. Indien nodig kunnen tussendoor telefonische overleggen ingepland worden. De projectleider 

is verantwoordelijk voor de organisatie van de fysieke en telefonische overleggen, eventueel op 

aanvraag van de projectpartners.  
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Beslissingen worden genomen op basis van stemmen bij een meerderheid van twee derde van de 

stemmen. Het bestuur kan alleen belangrijke beslissingen nemen wanneer meer dan twee derde van 

de leden aanwezig zijn. Het oplossen van conflicten is de verantwoordelijkheid van de projectleider, 

echter wanneer deze er niet uitkomt worden de kwesties voorgelegd aan het projectbestuur. 

 

De projectadministratie wordt georganiseerd door het Kellebeek College  

De projectleider heeft de eindverantwoordelijkheid voor het financiële management van het project. 

De projectleider wordt hierbij in de uitvoering ondersteund door de projectadministratie van ROC 

West-Brabant – Kellebeek College. De projectadministratie bestaat uit zowel secretariële krachten, 

controllers als juristen die worden ingeschakeld wanneer nodig. De projectadministratie ondersteunt 

bij:  

 de coördinatie en verdeling van de subsidiegelden. 

 voldoen aan de administratieve vereisten vanuit de subsidieregeling. 

 organiseren van vergaderingen en overleggen. 

 het verspreiden van informatie binnen en buiten het consortium. 

 het oplossen van juridische vraagstukken en problemen. 

 

De raad van bestuur bestaat uit ……. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het bewaken van de aansluiting met de regiovisie en 

afstemming met de partners uit de regiovisie. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor: 

 de aansluiting met de regiovisie en de overall missie en doelen van deze visie. 

 monitoren en bewaken van de algehele opleidingskwaliteit en de scholing van de leerlingen. 

 communicatie van het project naar strategische partners, zoals de provincie Noord-Brabant, 

het Ministerie van OC&W, platform Bètatechniek, DUO en andere mbo-instellingen binnen 

en buiten de regio.  

 

De projectleiders zijn verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van de deelprojecten. 

De projectleiders zijn verantwoordelijk voor: 

 het overzicht en de evaluatie van het gehele deelproject. 

 afstemming van de subtaken binnen het deelproject. 

 aansturing van de individuele projectleden. 

 rapportage van de voortgang van het deelproject aan de projectmanager 

 het leveren van bijdragen aan de communicatie rondom het project. 

 

De uitvoering van de deelprojecten gebeurt bij en in overleg met de betrokken projectpartners, 

onder leiding van de projectleider. De projectleider wordt aangesteld door het projectbestuur. 
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6. Opbrengsten voor de partners 
De oprichting en ontwikkeling van de zorgboulevard zorgt voor toegevoegde waarde voor zowel 

onderwijsinstellingen, (zorg)bedrijven en overheden. De volgende groepen hechten specifieke 

waarde aan de totstandkoming van de zorgboulevard:  

Onderwijs 

- Zorg en welzijn als vakgebied krijgt betere aansluiting op de actuele maatschappelijke 

ontwikkelingen op zorggebied doordat de toekomstige werknemers beter zijn voorbereid op 

praktijksituaties. Daarnaast worden de nieuwste innovatieve technieken en middelen op 

zorggebied geïmplementeerd in het onderwijs en toegepast bij praktijksituaties.  

- Zorgonderwijs wordt aantrekkelijk en nieuwe groepen jongeren worden bereikt die 

geïnteresseerd zijn in het volgen van een beroepsopleiding op zorg- en welzijnsgebied. 

- Het realiseren van een doorlopende leerlijn op het gebied van zorg tussen vmbo -mbo en 

hbo. 

- Nieuwe leerbedrijven. 

- Aanvullende mogelijkheden voor leerlingen op niveau 1. 

- Door de ontwikkelingen en activiteiten op de zorgboulevard ontstaat een betere aansluiting 

tussen onderwijs en praktijk. De studenten van nu worden hierdoor beter voorbereid om als 

medewerker van de toekomst aan het werk te gaan in de zorg.  

 

Zorgbedrijven 

- Door samenwerking met onderwijs en overheid worden zorginnovaties ontwikkeld én 

geïmplementeerd bij zorgbedrijven. 

- Door de ontwikkelingen en activiteiten op de zorgboulevard ontstaat een betere aansluiting 

tussen onderwijs en praktijk. Zorgbedrijven kunnen putten uit een arbeidspool met beter 

gekwalificeerde medewerkers. 

- Fysieke nabijheid van andere zorgbedrijven leidt tot betere en structurele samenwerking, 

onderlinge uitwisseling van kennis en kansen voor alle partijen. 

 

Overheid 

- Het concept zorgeconomie is één van de speerpunten van de gemeente Roosendaal. De 

zorgboulevard zorg voor concrete invulling van de doelstellingen zoals opgenomen in dit 

concept. 

- De nadrukkelijke afstemming tussen onderwijs en beroepspraktijk draagt bij aan het 

signaleren van kansen en bedreigingen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Dit is 

zeer waardevolle informatie voor de gemeente. 

- Activiteiten gericht op leefbaarheid en samenwerking in de wijk dragen bij aan leefbaarheid 

en positieve ontwikkelingen in de samenleving. 

- Demografische ontwikkelingen rondom de thema’s vergrijzing, vergroening en 

arbeidsmarktontwikkelingen worden in kaart gebracht. De gemeente krijgt zicht op huidige 

en toekomstige problematiek en kan op zowel bestuurlijk als beleidsmatig niveau inspelen op 

deze ontwikkelingen. 
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7. Overzicht van de kernactiviteiten waarvoor subsidie wordt 

aangevraagd en tijdsplanning 
Ten behoeve van de oprichting en ontwikkeling van de zorg- en welzijnsboulevard heeft het 

samenwerkingsverband zes concrete kernactiviteiten nader uitgewerkt. De volgende twaalf partijen 

maken onderdeel uit van dit samenwerkingsverband: 

7.1 Samenwerkingspartners 

ROC West-Brabant – Kellebeek College 

Het Kellebeek College is onderdeel van het ROC West-Brabant en biedt mbo-opleidingen aan in de 

richtingen van zorg, welzijn en uiterlijke verzorging. Naast het reguliere mbo-aanbod biedt het 

Kellebeek College Nova en Via onderwijs aan doelgroepen die om welke reden dan ook een nieuwe 

kans of basis nodig hebben. 

TWB Thuiszorg met Aandacht 

TWB, Thuiszorg met Aandacht is een thuiszorgorganisatie in de regio West-Brabant die dagelijks zorg 

verleent bij klanten thuis. 

S&L Zorg 

S&L Zorg biedt professionele dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. De 

dienstverlening is gericht op ondersteuning van de cliënt waarbij kwaliteit van het bestaan de 

leidraad vormt.  

SDW 

SDW begeleidt, ondersteunt en behandelt mensen met een verstandelijke beperking. Circa 870 

betrokken en gekwalificeerde medewerkers en ruim 370 enthousiaste vrijwilligers zetten zich 

dagelijks in voor een Goed Leven voor ongeveer 1330 cliënten. Naast ruim vijftig woon- en 

dagbestedingslocaties midden in de samenleving biedt SDW ook ondersteuning thuis en in het 

onderwijs aan cliënten en hun netwerk. Binnen de dienstverlening van SDW staat de cliënt centraal 

en heeft de regie over zijn eigen leven.  

Kober Groep 

Kober Groep heeft op meer dan 170 locaties in West-Brabant kinderdagverblijven, peuteropvang en 

buitenschoolse opvangcentra. Daarnaast biedt Kober Groep ook gastouderopvang en overblijven. 

Care Innovation Center 

Het Care Innovation Center biedt een uitgebreide dienstverlening voor zorg gerelateerde partijen. In 

het centrum werken elf bedrijven, onderwijsinstellingen en semipublieke partijen uit de zorg en 

welzijn samen in een innovatieve proeftuin.  

Da Vinci College 

Het Da Vinci College biedt verspreid over de regio diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende 

branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast biedt het Da 

Vinci College educatie- en inburgeringsopleidingen, Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs 

(vavo) en enkele hbo-opleidingen aan. 

 



24 

 

Franciscus Ziekenhuis 

Het Franciscus Ziekenhuis is een algemeen ziekenhuis in Roosendaal. Het verzorgingsgebied ligt 

tussen Tholen/Breda en Essen/Moerdijk. Ruim 1500 medewerkers, 132 medisch specialisten en 150 

vrijwilligers bieden professionele zorg, kwaliteit en persoonlijke aandacht.  

Stichting Groenhuysen 

Stichting Groenhuysen biedt (overwegend) ouderen gerichte aandacht en maatwerk op het gebied 

van preventie, ondersteuning, begeleiding, verzorging, verpleging en behandeling, zoveel mogelijk 

thuis in de eigen leefomgeving als in een goed verzorgde woonvoorziening.  

Ziekenhuis Lievensberg 

Ziekenhuis Lievensberg behoort tot de middelgrote ziekenhuizen in Nederland. Met ruim 135 

medisch specialisten en circa 1.600 medewerkers en vrijwilligers verleent het ziekenhuis zorg aan de 

inwoners van West-Brabant en de Zeeuwse gemeenten Tholen, St. Philipsland en Reimerswaal.  

Stichting Tante Louise – Vivensis 

Stichting Tante Louise - Vivensis biedt als ouderenzorgorganisatie hoogwaardige zorg op maat in de 

regio West-Brabant. Ouderen kunnen gebruik maken van een compleet dienstenpakket van 

thuiszorg, (begeleid) wonen, verzorging en verpleging en aanvullende dienstverlening. 

Gemeente Roosendaal 

De gemeente Roosendaal is een gemeente gelegen in het Zuidwesten van de provincie Noord-

Brabant en telt 76.930 mensen (1 januari 2014, bron: CBS).  

Schematisch weergegeven leidt dit tot de volgende mogelijke samenwerkingsverbanden tussen 
partijen:  

 

Op gestructureerde wijze is per project aangegeven wat de aanleiding voor het project is, welke 

doelstellingen er zijn, welke activiteiten worden ondernomen om de geformuleerde doelstellingen te 

bereiken, hoe de planning voor de komende vier jaar eruit ziet, welke partijen uit het 

samenwerkingsverband deelnemen in het project en hoe de begroting is opgebouwd op basis van 

kosten, cofinanciering en bijdrage vanuit het Regionaal investeringsfonds mbo.  

RELATIESCHEMA ROC FZ TWB Gr S&L Gem SDW Kob CIC DVC ZL TL-V 

ROC West-Brabant             

Franciscus Ziekenhuis             

TWB Thuiszorg met Aandacht             

Stichting Groenhuysen             

S&L Zorg             

Gemeente Roosendaal             

SDW             

Kober Groep             

Care Innovation Center             

Da Vinci College             

Ziekenhuis Lievensberg             

Tante Louise - Vivensis             
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7.2 Project 1 “Innovatie Plint – duurzame samenwerking zorgpartijen en onderwijs” 

Aanleiding 

Het Kellebeek College heeft als speerpunt het opleiden van gekwalificeerde medewerkers voor de 

beroepspraktijk. Medio 2014 wordt het nieuwe gebouw van het Kellebeek College opgeleverd en 

gaat het Kellebeek College intensief samenwerken met verschillende zorgpartijen in de 

zorgboulevard. Verschillende partijen hebben hiervoor ruimten gehuurd op de zorgboulevard en 

hiervoor meerjarige huurovereenkomsten afgesloten. Het gaat om de volgende vijf partijen: 

Naam organisatie Gehuurde ruimte(n) Omvang Looptijd contract 

Thuiszorg West-
Brabant 
 

Individuele ruimte begane grond 
 

(…) (…) 

Aandeel gemeenschappelijke ruimte 
 

(…) 

Individuele ruimte 1e verdieping 
 

(…) 

Kober Groep Individuele eigen ruimte 
 

(…) (…) 

Gebruik buitenruimte 
 

(…) 

Stichting S&L Zorg Individuele ruimte begane grond 
 

(…) (…) 

Aandeel gemeenschappelijke ruimte 
 

(…) 

SDW Individuele ruimte begane grond 
 

(…) (…) 

Aandeel gemeenschappelijke ruimte 
 

(…) 

Care Innovation 
Center 

Individuele ruimte begane grond (…) (…) 

Verkeersruimte begane grond (…) 

 

Door langjarige huurovereenkomsten af te sluiten hebben partijen zich duurzaam gecommitteerd 

aan de zorg- en welzijnsboulevard en is de samenwerking van structurele aard. Belangrijke reden 

voor de zorgpartijen om zich langdurig te verbinden aan de zorgboulevard is dat zij op deze manier 

fysieke nabijheid hebben tot de onderwijsinstelling. In de komende jaren hebben partijen behoefte 

aan stagiaires voor het uitvoeren van zorgwerkzaamheden. Bij dit project hebben de zorgpartijen 

voornamelijk belang bij gebruik kunnen maken van voldoende aanbod van goede stagiaires die door 

het onderwijs worden geleverd. Het Kellebeek College wil daarom samen met deze zorgpartijen gaan 

kijken op welke manier zij stages kunnen laten vervullen door studenten bij de verschillende partijen 

in de zorgboulevard. Tegelijkertijd hebben zowel zorgpartijen als het Kellebeek College baat bij een 

goede afstemming tussen onderwijs en beroepspraktijk. Naast het laten vervullen van stages beoogt 

dit project ook om medewerkers van de zorgpartijen actief te betrekken bij het onderwijs door 

actuele en relevante beroepsinformatie vanuit het werkveld in de opleiding in te brengen. Hierdoor 

kunnen gezamenlijke scholingsbehoeften ingevuld worden door de verschillende zorgpartijen. De 

concretisering van samenwerking met deze zorg- en welzijnsorganisaties leidt tot een betere 

aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de regio. 
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Doelstellingen 
Het project beoogt de volgende doelstellingen te behalen:  
 
Vanuit verschillende opleidingen en op verschillende niveaus wordt studenten de mogelijkheid 

geboden een beroepsgerichte stage te volgen in de zorgboulevard. Studenten werken met een 

begeleider/beroepskracht die fungeert als coach. Door het volgen van een gerichte state die aansluit 

op de opleiding doen studenten ervaring op bij verschillende organisaties. Het opdoen van 

praktijkervaring leidt tot duurzaam gekwalificeerde medewerkers voor de arbeidsmarkt.  

Voor de zorgpartijen op de zorgboulevard heeft dit project als voordeel dat zij nauw worden 

betrokken bij het onderwijs en hierdoor vraag- en aanbod gestuurde stageplaatsen kunnen 

ontwikkelen. Partijen beschikken over een moderne leeromgeving, kunnen gebruik maken van 

faciliteiten en hebben direct contact met docenten en leerlingen.  

Activiteiten 

Concrete activiteiten bij het project “Innovatie Plint” zijn:  

- Het duurzaam committeren van zorgpartijen aan de zorgboulevard door het afsluiten van 

meerjarige huurovereenkomsten. 

- De oprichting van werkgroepen en het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten om de 

structurele samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te concretiseren. 

- Het realiseren van aanbod stageplaatsen (beroepspraktijkvorming (BPV) in samenwerking 

tussen onderwijs en zorgpartijen. 

- Het realiseren van aanbod zorgprogramma’s door de deelnemende zorgpartijen in 

samenwerking tussen onderwijs en zorgpartijen. 

- Het opstellen van een gezamenlijke visie “Onderwijs, bezoekers en bewoners 

Zorgboulevard”. 

- Het Inventariseren van aanwezige voorzieningen en faciliteiten en opstellen van een plan van 

aanpak voor optimalisering van onderling gebruik van voorzieningen en faciliteiten.  

Planning 

Medio 2014 is het aanbod van stages (BPV) in de zorgboulevard bekend. Medio 2014 is ook het 

aanbod aan programma’s die worden aangeboden in de zorgboulevard door de zorgpartijen bekend. 

In september 2014 is er een communicatiestructuur ontwikkeld zodat de samenwerking tussen het 

onderwijs en de zorgpartijen structureel is vastgelegd. Verder worden in 2014 werkgroepen 

opgericht die in 2015 en in de jaren daarna op structurele wijze bij elkaar komen om actuele 

ontwikkelingen op zorggebied te bespreken, kennis uit te wisselen tussen onderwijs en 

beroepspraktijk en verdere afspraken rondom de samenwerking te maken. In 2015 wordt de 

gezamenlijke visie “Onderwijs, bezoekers en bewoners Zorgboulevard” ontwikkeld met als 

uitgangspunt om daarin concrete doelen op te nemen die in 2015 en de jaren daarna worden 

geïmplementeerd. In 2015 en daarna worden tevens gezamenlijke scholings- en studiedagen 

georganiseerd voor het werven van studenten voor zorgopleidingen. Op deze scholings- en 

studiedagen krijgen potentiele studenten inzicht in zowel de mogelijkheden in het onderwijs als een 

kijk op de beroepspraktijk. Verder wordt in 2015 en de jaren erna gewerkt aan het creëren van 

praktijkleerwerkplaatsen buiten de reguliere BPV mogelijkheden om. Ook wordt gekeken naar 

mogelijkheden om personeel onderling uit te wisselen. Tot slot zal de samenwerking jaarlijkse 
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worden geëvalueerd, bijgesteld en uitgebreid waar nodig. Omdat partijen zich voor lange termijn 

hebben gecommitteerd aan de zorgboulevard is de samenwerking van structurele en duurzame aard.  

Deelnemende partijen 

- ROC West-Brabant – Kellebeek College 

- TWB Thuiszorg met aandacht 

- Kober Groep 

- SDW 

- S&L 

- Care Innovation Center 

Kosten en begroting 
(…) 

7.3 Project 2 “Accelerated Learning –  een gezamenlijke visie op zorg en onderwijs” 

Aanleiding 
De partijen in het samenwerkingsverband zien dat studenten van zorgopleidingen en medewerkers 

van thuiszorgorganisaties onvoldoende zijn toegerust op de huidige en toekomstige ontwikkelingen 

in de thuiszorgsector. Er is op dit moment te weinig aandacht en focus op het dragen van individuele 

verantwoordelijkheid in zelfsturende teams en het werken aan bijbehorende competenties. De 

partijen willen daarom samen gaan werken aan een gezamenlijke visie op zorg en onderwijs met als 

doel elkaar op deze gebieden te versterken. De ontwikkeling van dit proces is het realiseren van 

uitwisseling van kennis en expertise tussen partijen dat zal leiden tot beter gekwalificeerde 

studenten en individuele ontplooiing van medewerkers in de thuiszorg. De gezamenlijke visie en 

samenwerking wordt de komende vier jaar gefaseerd ontwikkeld. De werktitel van dit project is 

“Accelerated learning: een gezamenlijke visie op zorg en onderwijs”. Ter verduidelijking van dit 

project behoeft het begrip “Accelerated Learning” een korte toelichting.  

Accelerated Learning kent zeven belangrijke principes. Deze principes vormen de basis in het denken 

en de grondhouding van een Accelerated Learning trainer of docent. Deze uitgangspunten zijn: 

1) Activiteitgerichte leerprogramma’s overtreffen presentatiegerichte leerprogramma’s   

(studenten werken samen met wijk gebonden thuiszorgteams). 

2) Een Accelerated Learning trainer faciliteert meer dan dat hij/zij presenteert (actieve rol 

studenten, zij bepalen volgorde en prioritering leerprogramma). 

3) Een positieve leeromgeving stimuleert het leren (door samen te werken met professionals 

uit de thuiszorg en in direct contact met zorgvragers). 

4) Samenwerking tussen cursisten geeft een grote verbetering van het leerproces. 

5) Effectieve leerprogramma’s doen een beroep op alle leerstijlen. 

6) Leren gaat als-van-zelf wanneer het plezierig is. 

7) Leren is samen creëren en niet alleen consumeren. 

De partijen in het samenwerkingsverband hebben een gezamenlijk belang bij het opleiden van goed 

gekwalificeerde en op de beroepspraktijk toegeruste medewerkers en kiezen daarom voor de 

ontwikkeling van een gezamenlijke visie gericht op Accelerated Learning.  
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Doelstellingen 
Het project beoogt verschillende doelstellingen op zowel individueel niveau (student, docent en 

medewerker) als op organisatorisch niveau (onderwijsinstelling en zorginstelling):  

Door het project is de student in staat eigen leervragen te formuleren onafhankelijk van tijd en 

plaats. Hierdoor wordt de student duurzaam inzetbaar. Verder toont de student een hoger 

rendement op het gebied van ondernemen, creativiteit en analytisch vermogen, waardoor hij of zij 

ook buiten bekende kaders kan treden. De student heeft geleerd antwoord te kunnen geven op 

impliciete en expliciete vragen van cliënten op zorg- en maatschappelijk gebied. Dit sluit aan bij de 

competenties die de zorgondernemer van zijn werknemer vraagt. 

Door dit project kan de docent onderwijs bieden op basis van de individuele leervraag van de student 

met in achtneming van de wettelijke beroepseisen. De leerkracht kan zijn professionalisering zodanig 

sturen zodat deze aansluit bij het vraag gestuurd onderwijs. 

Door dit project is de thuiszorgmedewerker van een maatschappelijke organisatie voldoende 

toegerust op de extramurale zorgsetting. Daarnaast nemen de competenties toe m.b.t. individueel 

werken.  

Door dit project is de onderwijsinstelling beter in staat om haar studenten voor te bereiden op de 

extramurale werksituatie in een zelfsturend team. Daarnaast heeft de onderwijsinstelling als 

doelstelling om een gezamenlijke visie op zorg en onderwijs te ontwikkelen die is afgestemd op de 

financiële en technologische mogelijkheden. Tot slot is uitwisseling van expertise tussen 

onderwijsinstelling en maatschappelijke organisatie een doelstelling. Uitwisseling van kennis leidt tot 

beter gekwalificeerde medewerkers voor de beroepspraktijk.  

Door dit project kan het Care Innovation Center vraag, aanbod en scholing bij elkaar brengen en 

partijen attenderen op innovatieve en technologische toepassingsmogelijkheden in zowel het 

onderwijs als in de beroepspraktijk.  

Activiteiten 
De beoogde doelstellingen worden gerealiseerd door de volgende vijf concrete activiteiten:  
 

1. Het opleiden van op de thuiszorg gerichte gekwalificeerde medewerkers niveau 2, 3 en 4. Bij 

deze activiteit wordt gebruik gemaakt van de expertise op praktijkgebied van TWB Thuiszorg 

met aandacht en onderwijskennis van het Kellebeek College.  

2. Het realiseren van samenwerking tussen medewerkers van TWB Thuiszorg met aandacht en 

Kellebeek College door uitwisseling van expertise. Hierdoor worden zowel de medewerkers 

van TWB als het Kellebeek College individueel ontplooid, waarbij vakmanschap, organiserend 

vermogen, samenwerkend vermogen en ondernemerschap centraal staan. 

3. Het doen van onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van E-Health. 

4. De introductie van nieuwe technieken en denkwijzen middels het Care Innovation Center en 

het concept van scenarioleren. 

5. Op jaarlijkse basis twaalf studenten stage laten lopen bij dit concept. Het gaat om studenten 

van verschillende niveaus (2, 3, en 4).  

Planning 
Medio 2014 wordt het ontwerp voor “Accelerated learning; een gezamenlijke visie op zorg en 

onderwijs” ontwikkeld en geschreven. Vanaf 1 september 2014 start de voorbereidingsfase. In 2015 
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wordt de pilot “Accelerated learning” gestart en geëvalueerd. In 2016 wordt de tweede pilotgroep 

(fase 1 en 2 van de opleiding) gestart en geëvalueerd. In 2017 vindt de nazorgfase plaats, bijstelling 

van de visie en implementatie van fase 3. In 2018 vindt implementatie van fase 3 plaats.  

Deelnemende partijen 
Deelnemende partijen bij dit project zijn: 
 

- ROC West-Brabant – Kellebeek College 
- TWB Thuiszorg met aandacht 
- Care Innovation Center 

 
Kosten en begroting 
(…) 

7.4 Project 3 “Scenarioleren – het ontwikkelen van een virtuele zorginstelling” 

Aanleiding 

Binnen de nieuwbouw fase van het Kellebeek College heeft het idee post gevat om, mede op basis 

van opgedane ervaring in de Verenigde Staten, het onderwijs meer virtueel aan te bieden. Een 

virtuele zorginstelling kan voorzien in deze behoefte. In de virtuele zorginstelling wordt gewerkt met 

digitale poppen die vanuit een centrale regiekamer worden aangestuurd. De verpleegkundige in 

opleiding moet op de juiste manier zien te reageren en weten welke medische handelingen 

noodzakelijk zijn. Daarnaast leert de verpleegkundige in opleiding communicatieve aspecten van het 

vak en hoe in bepaalde situaties moet worden omgegaan met kwetsbare patiënten. Het concept van 

praktijkgericht scenarioleren maakt het hierbij mogelijk om studenten van geleid (fase 1) naar 

begeleid (fase 2) tot zelfstandig beroepsbeoefenaar (fase 3) op te leiden. Binnen deze drie fasen 

worden op verschillende manieren situaties en ontwikkelingen gecreëerd die inspelen op concrete 

beroepssituaties. Door deze manier van scenarioleren te ontwikkelen en toe te passen worden 

studenten beter voorbereid op de beroepspraktijk. Dit project beoogt om in samenwerking tussen 

onderwijs en beroepspraktijk het concept scenarioleren en bijbehorende scholing te ontwikkelen.  

Doelstellingen 
Het project beoogt de volgende drie doelstellingen te behalen:  
 

1) Het uitschrijven van scenario’s. Door samen met de diverse werkvelden uit de zorg- en 

welzijnssector verschillende scenario’s uit te schrijven wordt een reële voorbereiding op het 

toekomstig zorgberoep ontwikkeld. Doelstelling is om per jaar ten minste 20 scenario’s te 

ontwikkelen en uit te schrijven. In de periode 2014 tot 2015 betekent dit in totaal 70 

verschillende scenario’s (2015: twintig. 2016: twintig. 2017: twintig. 2018: tien).  

 

2) Deze scenario’s worden in het onderwijs individueel en in groepsverband (na)besproken. 

Hierbij zijn zowel medewerkers vanuit de onderwijsinstelling als vanuit de beroepspraktijk 

betrokken. Het (na)bespreken van de scenario’s versterkt het leereffect van virtueel leren en 

zorgt er voor dat studenten een realistischere kijk ontwikkelen op de praktijksituaties in de 

zorg. Daarnaast krijgen studenten inzicht in het effect van hun eigen handelen op de 

zorgvrager.  
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3) Naast de nadruk op handelingen en vaardigheden speelt communicatie met cliënt en 

omgeving een steeds belangrijkere rol. Virtueel leren draagt bij aan het ontwikkelen van 

vaardigheden op het gebied van communicatie in praktijksituaties.  

Activiteiten 
Concrete activiteiten bij het project “Scenarioleren – Virtuele zorginstelling” zijn:  
 

- Het ontwerpen van een format voor de beschrijving van scenario’s. 
- Het organiseren van scholing voor het werken met scenario’s. 
- Het evalueren en bijsturen van scenario’s. 
- Het organiseren van werkgroep bijeenkomsten (één dag per onderwijsperiode). 

 
Planning 
In 2014 wordt een format voor de beschrijving van de scenario’s ontwikkeld. In deze opstartfase 

wordt fase 1 van de opleidingen ingericht. Daarnaast organiseert het Kellebeek College scholing voor 

het werken met scenario’s en voor de aan te stellen regisseur.  

In 2015 is een virtuele omgeving ontwikkeld en vindt implementatie van fase 2 van diverse 

opleidingen plaats. Per onderwijsperiode komen afzonderlijke groepen bij elkaar om cases te 

bespreken en een start te maken met het schrijven van scenario’s. Per jaar worden ten minste 

twintig scenario’s ontwikkeld. In 2016 vindt implementatie van fase 3 van de diverse opleidingen 

plaats. Ook in 2016 komen de afzonderlijke groepen bij elkaar om cases te bespreken en een start te 

maken met het schrijven van scenario’s. Weer worden ten minste twintig scenario’s ontwikkeld. Dit 

herhaalt zich in 2017. In de eerste helft van 2018 worden de laatste tien scenario’s ontwikkeld. In 

totaal zijn er in 2018 zeventig scenario’s ontwikkeld.  

Deelnemende partijen 
Deelnemende partijen bij dit project zijn: 

- ROC West-Brabant – Kellebeek College 

-  TWB, thuiszorg met aandacht 

- Franciscus ziekenhuis 

- Ziekenhuis Lievensberg 

- St. Groenhuysen 

- Tante Louise Vivensis 

- S&L 

- SDW 

- TWB 

- Kober groep 

Kosten en begroting 
(…) 

7.5 Project 4 “Dienstencheque” 

Aanleiding 

De arbeidsmarktpositie van niveau 2 leerlingen staat onder druk. Belangrijke reden hiervoor is de 

aanhoudende economische recessie. Deze beperkt de uitbreidingsvraag op korte termijn en zorgt 

voor concurrentie van andere groepen op de arbeidsmarkt, die vaak hoger opgeleid zijn maar op hun 

eigen niveau geen passende baan kunnen vinden. Mede door demografische ontwikkelingen, zoals 
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de vergrijzing van de samenleving, zullen ook in de toekomst zorgtaken voor laagopgeleiden blijven 

ontstaan. Hoewel de zorgsector zich richt op het blijvend ontwikkelen van haar medewerkers naar 

een hoger opleidingsniveau, blijkt in de praktijk dat niveau 2 voor een bepaalde groep studenten het 

eindniveau is. Om te voorkomen dat niveau 2 leerlingen op de arbeidsmarkt worden gepasseerd bij 

de laagopgeleide zorgtaken is het van belang dat partijen hier actie op ondernemen. Dit wordt 

gedaan door het ontwikkelen van dienstencheques. De dienstencheque is een oplossing voor 

gemeenten waarmee de uitvoering van ondersteuning vereenvoudigd wordt, grote besparingen 

worden behaald en die beter is toegesneden op de behoefte van de inwoners. Het concept is niet 

nieuw, maar de basis gaat uit van een bewezen concept, dat door overheden in binnen- en 

buitenland op verschillende manieren wordt ingezet.  

Doelstellingen 

Belangrijkste doelstelling van dit project is het voorkomen van een verloren generatie. Voor 

leerlingen niveau 2 biedt de ontwikkeling van dienstencheques perspectief op de arbeidsmarkt. Het 

voorkomt dat zij werkeloos aan de zijlijn moeten toekijken. Op onderwijsgebied wordt hiervoor 

verdere aandacht besteed aan de doorlopende leerlijn vmbo-mbo met speciale aandacht voor de 

positie van niveau 2 leerlingen op de arbeidsmarkt. Het Kellebeek College werkt op het gebied van 

leerlijnen al intensief samen met het Da Vinci College.  

Belangrijke doelstelling hierbij is om leerlingen niveau 2 meer klant- en ondernemersgericht te laten 

werken en denken. Door focus op individuele ondernemerskwaliteiten van niveau 2 leerlingen 

worden zij beter voorbereid op hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Dit is belangrijk, omdat ook 

voor niveau 2 leerlingen in de toekomst belangrijke zorgtaken in het verschiet liggen.  

Een tweede doelstelling bij dit project het ontwikkelen en implementeren van dienstencheques. De 

samenwerkende partijen bepalen welke doelgroepen in aanmerking komen voor de dienstencheque. 

De dienstencheque kan bijvoorbeeld ingezet worden voor inwoners met een WMO-indicatie, maar 

ook voor inwoners zonder indicatie die graag langer thuis willen blijven wonen. Per vastgesteld 

ondersteuningsuur ontvangt een cliënt een cheque. De cliënt bepaalt zelf waarvoor hij of zij de 

cheques inzet. Daarbij valt te denken aan:  

- hulp bij huishouding 

- klussen in en om het huis  

- maaltijden bereiden 

- boodschappen doen  

- financiële administratie  

De financiële afwikkeling vindt plaats op basis van de door de zorgverlener ingediende cheque. De 

samenwerkende partijen kunnen er voor kiezen om de administratieve afwikkeling zelf de doen, 

maar kunnen dit ook uitbesteden. 

Activiteiten 

- Het ontwikkelen en implementeren van de doorlopende leerlijn vmbo-mbo niveau 2, met 

specifieke focus op klant- en ondernemersgerichtheid. 

- Het inhuren van een praktijkopleider beroepspraktijkvorming in school om het traject te 

begeleiden. De praktijkopleider wordt ingehuurd door het Da Vinci College. 
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- Het in samenwerking met tussen de samenwerkingspartners opstellen van een plan van 

aanpak voor de ontwikkeling van een dienstencheque. 

- Het opstellen van een implementatietraject waarbij de dienstencheque wordt geïntegreerd 

in het onderwijs. 

- Het vormen van werkgroepen. 

Planning 

In 2014 wordt het idee voor de dienstencheque verder uitgewerkt door de partijen. Ook wordt in 

2014 het onderwijs voorbereid op de doorlopende leerlijn vmbo-mbo. In 2015 is het plan van aanpak 

voor de dienstencheque ontwikkeld. In samenwerking tussen alle partijen wordt de doorlopende 

leerlijn vmbo-mbo geïmplementeerd in het onderwijs. In 2016 en 2017 is er duidelijkheid over de 

financiële en administratieve verplichtingen rondom de dienstencheque. Uiterlijk 2018 treedt het 

systeem in werking.   

Deelnemende partijen 

- Da Vinci College 

- Kellebeek College 

- Gemeente Roosendaal 

- Thuiszorg West-Brabant 

- Stichting Groenhuysen 

- SDW 

- S&L 

Kosten en begroting 

 (…) 

7.6 Project 5 “CREA in de wijk”  

Aanleiding 

In de Roosendaalse wijk Westrand wonen circa 7000 mensen. Huurwoningen, woningen van voor 

1980 en appartementen zijn ten opzichte van de rest van Roosendaal oververtegenwoordigd; 

vrijstaande woningen/2-onder-1 kappers, nultredenwoningen en gemengde bouwstijlen zijn 

ondervertegenwoordigd. Bewoners van Westrand oordelen veelal negatief over de kwaliteit van hun 

(huur- of koop)woning en de omgeving. De wijk vergrijst sterker dan andere wijken in Roosendaal.  

In de wijk is het buurtcentrum Wijkbedrijf Westrand gevestigd. Dit wijkcentrum heeft twee doelen: 

- Het bieden van een ontmoetingsplaats voor alle bewoners van Westrand 

- Het organiseren van activiteiten voor bewoners van Westrand 

 

Omdat in Westrand een duidelijke zorgbehoefte ontstaat, het wijkcentrum hierbij als centraal punt in 

de wijk een rol van betekenis kan spelen en de samenwerkingspartners SDW en S&L haar cliënten wil 

betrekken bij de ontwikkelingen is het initiatief ontstaan voor het opstarten van het project “CREA in 

de wijk”. In samenwerking tussen het Kellebeek College, de gemeente Roosendaal en SDW en S&L 

worden in dit project creatieve thema’s ontwikkeld. Door bewoners van Westrand, zorgbehoevenden 

en leerlingen van het Kellebeek College in gezamenlijkheid aan creatieve oplossingen voor 

knelpunten op zorggebied te laten werken moet de negatieve spiraal in deze wijk worden 

doorbroken. Het stimuleren van creativiteit in de wijk draagt bij aan de leefbaarheid, de onderlinge 
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verhoudingen tussen bewoners en organisaties en geeft de wijk een positieve impuls. Het project is 

er verder op gericht om de motivatie van studenten binnen de creatieve vaardigheden te vergroten 

en hen meer keuze mogelijkheden aan te bieden vanuit een vaststaand thema. Daarnaast wordt 

hiermee het leerrendement vergroot door de door hen geleerde vaardigheden te delen met diverse 

doelgroepen in de wijk rondom de school.  

Doelstellingen 

Voor dit project wordt een buurthuis coördinator aangesteld door de gemeente Roosendaal. De 

partijen SDW en S&L leveren begeleiding voor het betrekken van cliënten. Tot slot investeert ook het 

Kellebeek College in het organiseren van themabijeenkomsten, het vullen van een database en 

uitvoering binnen de onderwijslessen. Per jaar zijn de doelstelling:  

- 2014: Studenten, binnen de combi VZ/MZig, werken in de eerste 2 blokken aan 2 thema’s om 

hun creatieve vaardigheden te vergroten 

- 2015: Na het tweede thema vind er een bijeenkomst plaats met een doelgroep vanuit de wijk 

waarin vaardigheden worden gedeeld. In de vierde schoolperiode nieuw thema met daaraan 

opnieuw een bijeenkomst gekoppeld 

- 2015: Evaluatie en eventuele uitbreiding naar MZ 

- 2016: Eventuele uitbreiding naar PM/OA 

- 2017-2018: verbreding binnen de diverse opleidingen 

Activiteiten 
2014: 

- Het vullen van een database met vaardigheden die de keuze voor studenten vergroten 

- In gesprek gaan met partners in de wijk 

- Uitvoering binnen de lessen 

2015: 
- Het organiseren van twee thema bijeenkomsten 

- Evaluatie 

- Verder uitdragen binnen het eigen team 

- Opnieuw opstarten van verbeterde thema-cyclus 

2016: 
- Evaluatie 

- Verder uitdragen binnen de organisatie 

- Opnieuw opstarten van verbeterde thema-cyclus 

2017 
- Verder uitdragen binnen de organisatie 

- Opnieuw opstarten van verbeterde thema-cyclus (PDCA) 

 

Planning 

2014 

- Mei-juni: maken van data base aan activiteiten/vaardigheden 

- Sept: starten met de lessen 

- Okt/nov: contacten met derden binnen de wijk 
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2015:  

- Jan: Eerste bijeenkomst studenten en doelgroep 

- Febr: eerste bevindingen in het hele team presenteren 

- Maart: Bijstellen en database vullen voor het laatste thema 

- Juni: Tweede bijeenkomst studenten en doelgroep 

- Juni: evaluatie en besluit om uit te rollen binnen het hele team 

- Sept. Starten met MZ. 

- Tm. December Herhaling Cyclus 

2016 

- Febr.: bevindingen delen met andere teams binnen de organisatie 

- Mei/juni: evalueren en besluit of het verder vervolg krijgt. 

Deelnemende partijen 

- SDW 

- S&L 

- Gemeente Roosendaal 

Kosten en begroting 

 (…) 

7.7 Project 6 “Pilot leerafdeling Weihoek– coachen van BOL leerlingen” 

Aanleiding 

Het centrale thema in dit projectplan is het ontwerpen van een succesvolle werkwijze om leerlingen 

die de beroep opleidende leerweg (BOL) volgen te coachen tot zelfbewuste professionals. In 

september 2014 wil Stichting Groenhuysen daarom, in nauwe samenwerking en afstemming met het 

ROC Kellebeek College, starten met een leerafdeling binnen het Regionaal Behandelcentrum 

Weihoek op woning 25. Weihoek is een Regionaal Behandelcentrum voor cliënten met lichamelijke 

aandoeningen. De locatie bestaat uit 6 woningen met ieder 10 bewoners. Weihoek werkt op het 

gebied van patiënten met chronische longziekten, hartfalen en Parkinson veel samen met het 

naastgelegen Franciscus Ziekenhuis. Patiënten verblijven na hun ontslag uit het ziekenhuis tijdelijk in 

Weihoek om aan te sterken.  

Deelnemende partijen in dit project hebben de intentie om theorie en praktijk beter op elkaar te 

laten aansluiten om zo kwalitatief betere stageplaatsen aan te bieden, waardoor leerlingen BOL zich 

optimaal kunnen ontwikkelen tot professional. 

Binnen de leerafdeling zijn de studenten verantwoordelijk voor hun eigen leerproces tot zelfstandig 

beroepsbeoefenaar en worden in teamverband ‘coachend’ begeleid. In eerste instantie wordt deze 

nieuwe vorm van praktijkleren binnen Groenhuysen in Regionaal Behandelcentrum Weihoek, woning 

25 als pilot ingericht. Het inrichten van een leerafdeling is een verdere uitwerking van het zijn van 

een leerbedrijf. Het gaat een stap verder dan twee, hieraan voorafgaande en inmiddels afgeronde 

pilots “action learning”. In deze pilots is een start gemaakt met het gebruiken van de 

begeleidingsmethodiek “action learning” voor de BBL-studenten. De pilot van de leerunit gaat een 

stap verder doordat niet alleen gebruik gemaakt wordt van een andere begeleidingsmethodiek, maar 

doordat de werkzaamheden op de leerunit grotendeels door de BOL-studenten worden uitgevoerd. 
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Om de zorg op een verantwoorde manier aan de cliënten te kunnen leveren, werken binnen de 

leerafdeling enkel BOL-leerlingen verzorgende uit het 3e leerjaar, BOL-leerlingen VZIG/MMZ uit het 

3e leerjaar en/of BOL-leerlingen verpleegkundige uit het 4e leerjaar. Daarnaast zullen er altijd 1 of 2 

gediplomeerde medewerkers werkzaam zijn binnen de leerafdeling, omdat er 

verantwoordelijkheden zijn die niet overgedragen kunnen worden aan de BOL-studenten 

(bijvoorbeeld invulling van de nachtdienst door een BOL-student alleen). De taken van de 

zorgcoördinator worden onder eindverantwoordelijkheid van de zorgcoördinator uitgevoerd. Ook 

voorbehouden en risicovolle handelingen worden onder eindverantwoordelijkheid van 

gediplomeerde medewerkers uitgevoerd. Concrete afspraken over de invulling hiervan worden met 

betrokkenen gemaakt. 

Doelstellingen 

Het starten van de pilot van een leerafdeling binnen Regionaal Behandelcentrum Weihoek heeft als 

algemeen uitgangspunt de kwaliteit van beginnende beroepsbeoefenaren te verhogen (via een 

integratie van leren en doen op de werkplek toe te laten werken naar zelfstandig functionerende 

beginnende beroepsbeoefenaren), door: 

- Kwaliteit van de wijze van opleiden te verbeteren. 

- Betere integratie tussen theorie en praktijk te realiseren. 

- De inzetbaarheid van deelnemers aan de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) van de BOL-route 

(stagiaires) te verhogen door het zelfstandig functioneren te bevorderen (middels 

‘vraaggestuurd’ en ‘zelfverantwoordelijk’ leren). 

- Kwaliteit van beginnende beroepsbeoefenaren na BOL-opleiding te verhogen. 

- Voldoende aanwas gekwalificeerd personeel te hebben. 

- Vergroten van informeel leren op de werkplek en daarmee het hele team medewerkers 

verder te professionaliseren zodat de kwaliteit van geleverde zorg toeneemt. 

Door de vergrijzing van met name de verzorgende medewerkers die de komende jaren op 

Groenhuysen af komt, is de noodzaak om te zorgen voor voldoende nieuwe aanwas van 

verzorgenden en in mindere mate ook verpleegkundigen. Wat nog meer meespeelt, is dat de 

populariteit van het vak verzorgende afneemt. Door de manier van leren voor potentiele 

verzorgenden aantrekkelijker te maken, is de verwachting dat dit van positieve invloed is op het 

imago van het vak verzorgende. Ook de omslag binnen Groenhuysen naar het werken met 

zelfregulerende teams vraagt uiteindelijk een andere werkwijze. Vanuit dit oogpunt is het goed om 

studenten op deze verandering voor te bereiden. 

Activiteiten 

Concrete activiteiten bij dit project bestaan uit: 

- Het realiseren van concrete samenwerking tussen Stichting Groenhuysen en Kellebeek 

medewerkers door uitwisseling van expertise en kennis. Vakmanschap, organiserend 

vermogen, samenwerkend vermogen en vraaggericht werken staan hierbij centraal; 

- Introductie van nieuwe technieken en denkwijzen middels het Care Innovation Center ; 

- Het instellen van een projectgroep bestaande uit een manager Regionaal Behandelscentrum 

Weihoek, een opleidingsconsulent en praktijkbegeleiders; 

- Het ontwikkelen van een werkwijze voor BOL-studenten;  

- Het ontwikkelen van een programma voor kennisoverdracht;  
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- Het realiseren van 12 tot 15 BPV plaatsen binnen de leerafdeling;  

- Het begeleiden van BOL-studenten door de werkbegeleiders; 

- Interne afstemming over de pilot met de adviseur bedrijfsvoering en het stafhoofd HRM; 

- Afstemming met de betrokkenen vanuit het Kellebeek College 

Planning 

Fase Wanneer 

Voorbereidingsfase incl. akkoord Raad van Bestuur op projectplan September 2013 t/m mei 
2014 

Productiefase incl. het opstellen en ondertekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst met Kellebeek College 

September 2013 t/m 
augustus 2014 

Voorbereiding implementatie, deskundigheidsbevordering en 
voorlichting 

September 2013 t/m 
augustus 2014 

Start leerunit September 2014 

Uitvoering  Schooljaar 40 weken stage 

Evaluatie en besluitvorming voortgang September 2015 

Doorlopen PDCA cyclus, op basis van die gegevens 
Start tweede pilotgroep 

Medio 2015 

Onderzoeken koppeling met Accelerated Learning en continuering 
pilot 

Medio 2016 

Evaluatie en besluitvorming over continuering pilot en/of 
implementatie van leereffecten uit de pilot 

Medio 2017 

Evaluatie periode 2014 – 2018, besluitvorming over continuering 
pilot en/of implementatie van leereffecten uit de pilot 

Medio 2018 

 

De pilot richt zich nadrukkelijk op het opzetten en realiseren van een leerunit. De looptijd van het 

project eindigt wanneer de leerunit een schooljaar heeft gedraaid en de evaluatie is afgerond. Na de 

pilot op de leerunit vindt besluitvorming plaats over de voortgang van de leerunit door opname in 

het reguliere BPV-aanbod. 

Deelnemende partijen 

ROC West-Brabant – Kellebeek College 

Stichting Groenhuysen 

Care Innovation Center 

Kosten en begroting 

(…) 

7.8 Project 7 “Implementatie Zorginnovaties” 

Aanleiding 

Door toename van het aantal ouderen (vergrijzing) en de daaraan gekoppelde zorgbehoefte moet de 

organisatie van zorg veranderen zodat deze betaalbaar blijft. Hierbij spelen ICT-toepassingen 

waaronder E-health, oplossingen in de huishoudelijke sfeer met behulp van slimme elektronica, 

oplossingen op het gebied van communicatie en veiligheid maar ook preventieve behandelmethoden 

die zich richten op een goede gezondheid en welzijn een belangrijke rol. Met behulp van dit soort 

zorginnovaties wordt het mogelijk om zorg slimmer te organiseren waardoor mensen langer 

zelfstandig kunnen blijven wonen. Het Care Innovation Center, het Kellebeek College en 
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zorginstellingen willen deze nieuwe zorginnovaties op een professionele wijze implementeren en 

toepassen in het onderwijs en praktijksituaties op school. Op deze manier wordt bijgedragen bij het 

geven van invulling aan het veranderende zorglandschap waarbij de focus ligt op preventie en 

zelfzorg. Op dit moment is een twintigtal zorginnovaties in ontwikkeling bij het Care Innovation 

Center. Enkele voorbeelden van zorginnovaties waar concreet aan wordt gewerkt zijn: 

- De belevingswand. Het is bekend dat de omgeving en sfeer van invloed zijn op hoe wij ons 

voelen. S&L Zorg doet in dit kader onderzoek naar het effect van geur, kleur en licht op het 

gedrag van de cliënten. De organisatie heeft, samen met het bedrijfsleven, een prototype 

van een ‘belevingswand’ (3 x 4 meter) ontwikkeld waar deze elementen in zijn verwerkt. Dit 

prototype zal medio september 2014 gereed zijn 

 

- Veilig Toegang thuis. Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde 

omgeving blijven wonen, ook al hebben ze zorg nodig. Zij krijgen dan vaak meerdere 

zorgverleners thuis over de vloer, maar ze zijn niet altijd in staat om zelfstandig de deur te 

openen. Dan moet er iets geregeld worden. Een manier is om de voordeur van de cliënt 

automatisch en veilig op afstand te openen, waarbij de cliënt kan aanmelden wie autorisatie 

heeft om binnen te komen. Met dit systeem wil TWB, samen met andere organisaties die 

extramurale zorg verlenen en woningcoöperaties, die veilige toegang bij cliënten borgen. 

Inmiddels is onderzoek gedaan naar geschikte systemen en een keuze gemaakt welk systeem 

het meest geschikt is.  

 

- Cubicco bouwt eenvoudig en met duurzame materialen een gezonde en natuurlijke extra 

werk- of woonplek. Het bedrijf Cubicco International zal op korte termijn innovatief modulair 

bouwen introduceren o.b.v. duurzame materialen. Vanuit dit concept is een 

levensloopwoning (54m2) ontstaan die een nieuwe dimensie geeft aan wonen in het 

algemeen en specifiek voor zorgwoningen. 

 

- PillBox4U B.V. biedt zorgverleners de mogelijkheid om op afstand en op een verantwoorde 

manier het medicatieproces van cliënten te borgen. Voor chronisch zieken is het soms 

moeilijk bij te houden welke medicatie op welke tijdstippen ingenomen moeten worden. 

Daar heeft het bedrijf PillBox4U iets voor bedacht met de PillBox. Dat apparaat geeft 

medicijnen uit aan patiënten die een Medicatierol gebruiken en het zorgt ervoor dat de 

medicijnen op het juiste moment worden aangeboden. Wie de medicijnen dan niet uit de 

PillBox neemt, krijgt een signaal, net als zijn of haar verzorger. Op deze manier wordt nooit 

teveel of te weinig medicatie ingenomen. En elke medicijninname wordt geregistreerd. De 

PillBox bevordert dus juist medicijngebruik 

Door samen met de deelnemende partijen actief aan deze zorginnovaties te werken en deze binnen 

het CIC te presenteren draagt het project “Implementaties Zorginnovaties” enerzijds bij aan de 

ontmoeting tussen docenten en studenten (en studenten onderling) en anderzijds tussen het 

Kellebeek College en de samenleving. Daarnaast wordt een koppeling gemaakt met het werkveld en 

de omgeving. 

Doelstelling 

- Het koppelen van CIC, het Kellebeek College en zorginstellingen aan innovatie 



38 

 

- Het organiseren van demonstraties in het Huis van Morgen 

- Implementatie en onderzoekstraject 

Activiteiten 

- Ontwikkeling van concepten gericht op een brede doelgroep zodat deze kennis kunnen 

maken met zorginnovaties die morgen al toepasbaar zijn 

- Het organiseren van demonstraties in het Huis van Morgen 

Planning 

In 2014 vind verdere afstemming plaats tussen partijen voor concrete activiteiten om de 

zorginnovaties aan een breed publiek te presenteren. Ook wordt in 2014 het onderwijs voorbereid 

op toepassing van nieuwe zorginnovaties. In 2015 vinden structureel demonstraties, 

informatiebijeenkomsten en bedrijfspresentaties plaats. In samenwerking tussen alle partijen 

worden deze activiteiten in 2016 en 2017 gecontinueerd.  

Deelnemende partijen 

- Het Kellebeek College 

- Care Innovation Center (CIC) 

- Het organiseren van demonstraties in het Huis van Morgen 

- Implementatie en onderzoekstraject 

Kosten en begroting 

 (…) 
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8. Mijlpalen na twee en vier jaar 
In dit hoofdstuk worden de mijlpalen beschreven die na het tweede en na het vierde jaar zijn bereikt. 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds: 

- De algemene mijlpalen van de zorg- en welzijnsboulevard 

- De mijlpalen van de kernactiviteiten 

Implementatiestrategie en fasering 

De formele opening van het nieuwe gebouw van het Kellebeek College in september 2014 is tevens 

de formele start van de zorg- en welzijnsboulevard. In de eerste bestaansperiode worden in en 

rondom de boulevard meerdere kernactiviteiten uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen 

onderwijs, overheden en de betrokken zorgpartijen. Een aantal projecten zal gedurende de gehele 

projectperiode worden uitgevoerd. Een aantal andere projecten is binnen een schooljaar afgerond. 

Bij de beschrijving van ieder (deel)project is een aparte planning opgenomen. Nadrukkelijk moet 

worden opgemerkt dat:  

- De planning van de afzonderlijke (deel)projecten niet volledig afhankelijk is van de planning 

en ontwikkelingen van de zorgboulevard 

- Alle partijen de ambitie hebben om, gedurende de looptijd van de projectperiode, nieuwe 

projecten toe te voegen.  

In onderstaand schema wordt ingegaan op de planning voor de tot stand komst en de activiteiten 

van de zorgboulevard 

  

 

 

 

 

 

De werkwijze voor de voorbereiding en start van de zorgboulevard is als volgt:  

 

Fase 1: Voorbereiding start en inrichting (1 september 2014 – 1 januari 2015). In fase 1 wordt de 

zorgboulevard formeel geopend en in gebruik genomen. Verwachte openingsdatum ligt rond 

1 september 2014. Na opening en in gebruik name van de zorgboulevard wordt door de 

partners in het samenwerkingsverband structureel overleg gevoerd over de werkwijze, 

verbeterpunten en de manier waarop de zorgboulevard verder vorm moet krijgen.  

Fase 2: Eerste uitvoeringsperiode (1 januari 2015 – 30 december 2015). Voor zover (deel)projecten 

nog niet in september 2014 zijn gestart, is dit is het eerste jaar waarin de verschillende 

diensten van de deelprojecten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Een belangrijke activiteit in 

het eerste uitvoeringsjaar is het werken aan de afstemming tussen de verschillende 

(deel)projecten. Om dit te bereiken zal regelmatig afstemming plaatsvinden tussen de 

verschillende projecten.  

 

1 september 2014 

1 januari 2015 

 

1 januari 2015 

1 januari 2016 

 

1 januari 2016 

1 januari 2018 

 

Opening en in 

gebruik name 

zorgboulevard 

Eerste 

uitvoeringsperiode 

met bestaande 

partners 

 

Tweede 

uitvoeringsperiode 

met mogelijk 

uitbreiding 

partners 

Verdere groei 

en uitbreiding 

2017 – 2019  
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Omdat het merendeel van de partners uit het samenwerkingsverband fysiek is gevestigd in 

de zorgboulevard zal regelmatig gepland en ongepland overleg plaatsvinden. Ook worden 

periodieke informatie-, uitwisselings- en kennisbijeenkomsten georganiseerd waarin 

projectuitvoerders van (deel)projecten vanuit verschillende onderwijsinstellingen en 

bedrijven elkaar ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen. Daarnaast is de verwachting 

dat in het eerste uitvoeringsjaar andere initiatieven zich zullen aansluiten bij de 

zorgboulevard. Naar alle waarschijnlijkheid worden ook in het eerst uitvoeringsjaar nieuwe 

meerjarige huurcontracten met zorgpartijen afgesloten. Daarbij wordt nadrukkelijk ook 

gezocht naar partijen die niet alleen van toegevoegde waarde zijn voor de zorgboulevard 

maar ook zich ook willen aansluiten bij het samenwerkingsverband.  

Fase 3: Tweede uitvoeringsjaar (1 januari 2016 – 30 december 2016). Dit is de langste fase van de 

periode waarover dit Plan van Aanpak zich uitstrekt. Alle deelprojecten zijn in uitvoering of 

zijn klaar om te starten. Nieuwe deelprojecten zijn in ontwikkeling.  

Fase 4: Verdere groei en uitbreiding (2017 en verder). In de voorafgaande periode van groei, 

ontwikkeling en verdere uitbreiding heeft de zorgboulevard zich een belangrijke positie 

verworven in de regio en daarbuiten. Omdat er meerdere, langjarige huurovereenkomsten 

zijn gesloten, partijen structureel met elkaar samenwerken en onderwijs en beroepspraktijk 

nadrukkelijk op elkaar zijn afgestemd heeft de zorgboulevard ook zonder initiële subsidie 

bestaansrecht.  
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9. Risicoanalyse en SWOT  
In dit hoofdstuk wordt door middel van een SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities & 

Threats) de risico’s van de publiek-private samenwerking bij de zorgboulevard beschreven. De SWOT 

analyse is gemaakt op basis van de activiteiten en deelprojecten. Uit de SWOT-analyse blijkt dat de 

beschreven ontwikkelingen en activiteiten realistisch zijn voor de verschillende partners. De precieze 

baten voor elke partij zijn in deze fase moeilijk met voldoende zekerheid te kwantificeren. Er vindt 

een verdere risicoanalyse van het plan van aanpak plaats middels een confrontatiematrix en een 

concurrentieanalyse.  

9.1 SWOT analyse  

(…) 

9.2 Confrontatiematrix 

(…) 

9.3 Confrontatiematrix 

(…) 
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10. Overzicht van de kwalificaties waarop het plan betrekking heeft 
De verschillende deelprojecten richten zich op de volgende kwalificaties 

Opleiding Niveau Leerweg CREBO 

Mbo Verpleegkundige 4 BOL / BBL 95520 

Verzorgende IG 3 BOL / BBL 95530 

Medewerker Maatschappelijke Zorg 3 BOL / BBL 92650 

Zorghulp 1 BOL / BBL 91420 

Helpende Zorg en Welzijn 2 BOL / BBL 92640 

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 3 BOL / BBL 92620 

Onderwijsassistent 4 BOL / BBL 93500 

Doktersassistent 4 BOL / BBL 91310 

Apothekersassistent 4 BOL / BBL 91300 

Tandartsassistent 4 BOL / BBL 91410 
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11. Tussentijdse evaluatie en bijsturing 
Gedurende het project wordt de voortgang en de samenwerking tussen de partners geëvalueerd. De 

evaluatie is zowel gericht op de samenwerking als op het proces en effect en is opgedeeld in 

verschillende niveaus. De evaluatie wordt uitgevoerd op het niveau van het overkoepelende project 

en voor de verschillende deelprojecten. 

11.1  Evaluatie deelprojecten 

De samenwerkingspartners zullen halverwege en na afloop van elk deelproject de voortgang van het 

project evalueren. Voor de start van elk deelproject wordt de doelstelling, beoogde resultaten en 

gewenste effecten bepaald. Halverwege het project zullen de projectleden evalueren of ze 

verwachten de doelstelling, resultaten en effecten te bereiken. Aan de hand van deze evaluatie 

wordt, indien nodig, de werkwijze aangepast. 

Aan het eind van het deelproject zullen de projectleden nogmaals een evaluatie uitvoeren, om te 

bepalen of de doelstellingen, resultaten en effecten zijn behaald. Eveneens zullen dan de leerpunten 

en de aanbevelingen voor volgende deelprojecten worden beschreven. Zowel de tussentijdse 

evaluatie met daarin wijzigingen in de aanpak van het deelproject, als de eindevaluatie met 

aanbevelingen zullen door de projectleider met de projectmanager worden besproken en naar het 

projectbestuur worden gestuurd. 

Los van deze officiële evaluatiemomenten zal de projectleider voortdurend overzicht houden van de 

voortgang van het deelproject en hierin in bijsturen mocht dat nodig zijn. De projectleider heeft ook 

de verantwoordelijkheid om de projectmanager op de hoogte te houden van de voortgang van het 

deelproject. De projectmanager zal het overzicht houden op de voortgang van het overkoepelende 

project en ingrijpen en bijsturen als dit nodig blijkt te zijn. Deze bijsturing is dus te allen tijde 

mogelijk, in overleg met de projectleden, en hoeft niet te wachten op het officiële evaluatiemoment. 

11.2  Evaluatie overkoepelend project 

Het project bestuur zal jaarlijks de voortgang van het gehele project evalueren om waar nodig nog bij 

te kunnen sturen in de aanpak van het project. Voor deze jaarlijkse evaluatie zullen de voortgangs- 

en evaluatierapporten van de deelprojecten worden gebruikt. Het projectbestuur heeft daarbij het 

overzicht over hoe alle deelprojecten bijdragen aan de algehele doelstelling en of er ergens 

knelpunten, gaten en/of dubbelingen ontstaan. Op basis van de evaluatie zal er bijgestuurd worden 

in de deelprojecten. 

Aan het eind van de projectperiode zal een eindevaluatie plaatsvinden. Het doel van deze 

eindevaluatie is tweeledig. Allereerst is dit een rapportage naar de subsidieverstrekker over de 

behaalde resultaten en effecten. Daarnaast wordt op basis van de eindevaluatie aanbevelingen 

gedaan voor het ZTC, dat na afloop van de projectperiode volledig zelfstandig zal gaan draaien.  

11.3  Evaluatie samenwerking 

Bij de evaluatie van de samenwerking (zowel bij de deelprojecten als bij het overkoepelende project) 

wordt ten minsten getoetst op onderstaande kritische succesfactoren. 
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Kritische succesfactoren 

1 (overeenstemming over) 

visie en doelen 

geven ze richting aan ons samenwerkingsverband, vormen ze 

een leidraad voor beslissingen. 

2 durf en pioniersgeest Kunnen we ‘omdenken’, durven we gebaande paden te verlaten 

voor een nog onzeker perspectief, hebben we trekkers met lef 

en passie. 

3 Interdependentie 

(bewustzijn) 

Hebben we elkaar nodig om de doelen te bereiken, is gelet 

daarop de samenstelling van ons samenwerkingsverband 

adequaat, zijn we ons de onderlinge afhankelijkheid ook goed 

bewust en gedragen we ons daar ook naar. 

4 domeinconsensus Is er voldoende overlap in het werk zodat samenwerken kan 

lonen, zijn we op de hoogte van elkaars werkgebied, betwisten 

we elkaars aanspraken op ieders domein niet, gunnen we de 

ander regie, spreken we elkaar aan als dat nodig is. 

5 elkaar kennen Hebben we zicht op elkaars werk, deskundigheid en specifieke 

competenties, erkennen en respecteren we die ook, maken we 

daar optimaal gebruik van. 

6 onderhandelingsvermogen Erkennen we dat belangen legitiem zijn, dat open oog voor de 

belangen van de ander en duidelijkheid over de eigen belangen 

nodig zijn om tot resultaten te komen, kan en mag er over 

onderhandeld worden. 

7 middelen Beschikken we over de juiste en voldoende mensen en middelen 

in brede zin, hebben we met elkaar de competenties die nodig 

zijn om het doel te bereiken, zijn we adequaat en constructief op 

zoek naar eventuele aanvulling of verbetering van mensen en 

middelen (geld, ..). 

8 structuur Hebben we een adequate structuur en sturing voor het 

samenwerkingsverband, inclusief procedures/spelregels, 

afspraken, overleg en besluitvorming. 

9 methodisch en planmatig 

werken 

Biedt onze manier van werken voldoende garantie voor het 

bereiken van de doelen en geeft deze optimaal houvast aan de 

leden van het samenwerkingsverband, werken we systematisch 

aan het oplossen van problemen. 

10 vertrouwen Realiseren we ons het belang van vertrouwen, investeren we in 

de groei ervan, weten we wantrouwen te signaleren en 

adequaat aan te pakken. 

11 klimaat en sfeer Werken we constructief samen, met respect, een luisterend oor, 

werkelijke interesse in elkaar, in een open klimaat, waar ruimte 
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is voor gezelligheid en ieder zichzelf kan zijn. 

12 regelmatig evalueren Stappen we met enige regelmaat in de helikopter, om de 

zakelijke voortgang en de samenwerking kritisch te bekijken, 

leren we van wat we zien en nemen we waar nodig 

verbetermaatregelen. 

 

11.4  De proces- en effectevaluatie 

Via de proces- en effectevaluatie zullen de evaluatoren inzicht krijgen op de volgende punten: 

 de kosten van het (deel)project. 

 het verloop van het de activiteiten van het (deel)project. 

 de samenwerking met externe partijen, afdelingen of beleidsterreinen. 

 de benodigde tijd voor het (deel)project en of het project volgens de planning verloopt. 

 het aantal stakeholders (studenten, maar ook zorgmedewerkers, beleidsmakers, andere  

mbo-instellingen ed.) dat bereikt is. 

 de ervaringen van samenwerkingspartners en doelgroepen. 

 de succes- en faalfactoren van het (deel)project. 

 de voorwaarden en aanbevelingen voor een vervolg. 

 

Aan de hand van het inzicht uit deze evaluatie, gecombineerd met de vooraf gestelde doelen, zal het 

(deel)project waar nodig worden aangepast en bijgestuurd. 
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12. Voortzetting na afloop van het project 
De structurele samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de zorg- en 

welzijnsboulevard is gebaseerd op sterke fundamenten. Zoals reeds in de inleiding aangegeven 

kunnen partijen staven op een nadrukkelijk track-record waarin zijn reeds gedurende lange tijd met 

elkaar samenwerken. De Focusgroep Zorgeconomie met vertegenwoordigers uit overheid, 

zorginstellingen, onderwijs en het bedrijfsleven is slechts één van de vele voorbeelden waaruit blijkt 

dat samenwerking tussen de partijen ook formeel is geïnstitutionaliseerd.  

De oprichting en ontwikkeling van de zorgboulevard is daarmee een min of meer logisch uitvloeisel 

van gezamenlijke uitgangspunten tussen de partners in het samenwerkingsverband. Deze 

uitgangspunten vormen een solide basis voor de huidige en de toekomstige deelprojecten. De 

gezamenlijke uitgangspunten zijn: 

- Partners hebben een gezamenlijk belang om in te spelen op de huidige ontwikkelingen 

in de zorg. Een vergrijzende bevolking en afname van de arbeidspopulatie betekent dat 

strategische keuzes moeten worden gemaakt zodat ook in de toekomst kwalitatief 

goede en betaalbare zorg kan worden geleverd.  

 

- De opening van het nieuwe gebouw van het Kellebeek College biedt een eenmalige en 

unieke kans om de reeds bestaande samenwerking tussen overheid, onderwijs en 

zorgpartijen verder te formaliseren en optimaliseren.  

 

- Partijen zien de noodzaak om in te spelen op de huidige ontwikkelingen in de 

arbeidsmarkt en hebben belang bij een betere aansluiting tussen onderwijs en 

beroepspraktijk.  

Vanuit de bovengenoemde uitgangspunten hebben bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een groot 

aantal deelprojecten uitgewerkt en opgenomen in dit plan van aanpak. In de komende jaren zullen 

nieuwe deelprojecten worden toegevoegd in aansluiting bij de zich ontwikkelende behoeften van het 

bedrijfsleven. In ieder deelproject wordt opnieuw een bijdrage van het bedrijfsleven opgenomen. 

Partijen hebben zich voor langere tijd aan elkaar gecommitteerd. In de periode na afloop van de 

projectperiode heeft de zorgboulevard bestaansrecht, omdat partijen zich financieel aan de 

zorgboulevard hebben gecommitteerd, partijen structureel met elkaar blijven samenwerken en 

onderwijs en beroepspraktijk nadrukkelijk op elkaar zijn afgestemd. Ook voor de gemeente 

Roosendaal heeft een succesvolle ontwikkeling van de zorgboulevard hoge prioriteit op zowel 

bestuurlijk als op ambtelijk niveau.  

 

Na 2018 vindt ook zonder de initiële opstartsubsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo 

continuering van de samenwerking plaats. Het project is hiermee toekomstbestendig.  
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13. Begroting en toelichting kosten 
(…) 

 


