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Waarom Slimmere Zorg?
De nieuwe Wmo-participatiewet (2015)
daagt de gemeente Alkmaar uit om het heft
in eigen hand te nemen. Samen met partijen
uit het veld en afnemers van de zorg neemt
de gemeente graag deze uitdaging aan.

worden opgelost, maar vragen een grotere
beweging. Daarom vraag de gemeente aan
zorgpartijen en cliënten om met haar mee te
denken over een passende en constructieve
oplossing.

Slimmere Zorg is eenvoudig en dichtbij
georganiseerd voor zowel de cliënt als
zorgprofessionals, en er wordt meer gebruikgemaakt van slimme ICT-oplossingen (op het
gebied van communicatie en thuistechnologie). Dit kan leiden tot een kostenreductie,
waarbij uiteraard de hoge kwaliteit wordt
gehandhaafd.

Ons uitgangspunt is lichte zorg en ondersteuning waar mogelijk, en we passen
zwaardere zorg pas toe als dat nodig is.
Het sociale netwerk, vrijwilligers en mantelzorgers worden zoveel mogelijk betrokken
in het totale ondersteuningsnetwerk.
Daarnaast is wederkerigheid een belangrijk
aandachtspunt: iedereen kan zijn of haar
talent inzetten, ook wanneer hij of zij op een
ander vlak beperkt is. Dit maakt de positie
tussen ‘gever’ en ‘ontvanger’ meer gelijk
waardig en het zorgt voor een gezonder
evenwicht.

We kunnen deze ontwikkeling alleen
realiseren door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. De actuele uitdagingen
kunnen niet door organisaties afzonderlijk

Centrale uitdagingen
De gemeente, zorgvoorzieningen en
inwoners krijgen te maken met allerlei
uitdagingen, bijvoorbeeld om langer veilig
en zo gezond mogelijk thuis te kunnen
blijven wonen. Deze situaties worden verzameld op het online platform Slimmere Zorg,
om zo passende, vaak organisatie-overstijgende oplossingen te kunnen creëren.
Iedereen die hierover wil meedenken kan lid
worden van het Slimmere Zorg-netwerk. De
gemeente benadert zowel gecontracteerde
als nieuwe organisaties om zo tot nieuwe
constructies te komen.
Om die reden is het Start-Up Netwerk (zie
slimmerezorg.com) in het leven geroepen.
Beginnende ondernemers op het grensvlak
van ICT en zorg kunnen zich hierbij aansluiten en actief meedenken over de Alkmaarse
vraagstukken. Gevestigde organisaties
kunnen hen om nieuwe inzichten vragen en

wegwijs maken in de huidige systematiek.
Daarmee is er extra aandacht voor een goede
integratie tussen het bestaande aanbod en
kansrijke ontwikkelingen.
Hoewel Slimmere Zorg een initiatief is van
de gemeente, bestaat het netwerk inmiddels uit onder andere (zorg)professionals,
vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, betrokken cliënten en mantelzorgers, maar ook
woningcorporaties, creatieve ondernemers,
ICT’ers en bewonersondernemingen. De
rol van de gemeente is faciliterend: zowel
online als offline biedt zij de mogelijkheid
tot ontmoeting en projectontwikkeling.
De gemeente daagt het werkveld uit om
met passende oplossingen te komen die
de behoeften van de cliënt centraal stellen.
Slimmere Zorg-leden zullen elkaar dan ook
moeten opzoeken om van elkaars competenties en kwaliteiten gebruik te maken.

Het innovatieteam
Partijen die zich willen committeren aan één of
meerdere uitdagingen kunnen zich hiervoor
aanmelden en komen dan in contact met
het innovatieteam. Deze teamleden
coördineren de activiteiten en ideeën
rondom de centrale uitdagingen. Het zijn
zogenaamde ‘aanjagers’ die met de partijen
uit het veld op zoek gaan naar de beste
oplossing voor een van de vraagstukken.

Wanneer voor een oplossingsrichting is
gekozen, bewaken zij het proces in 2016.
Is dit iets voor u en wilt u graag meedenken
over oplossingen en mogelijke constructies?
Meld u dan nu aan via
www.slimmerezorg.com

