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Beste leden en burgerleden,

Enkele organisaties in het voorliggend veld op het vlak van welzijn en zorg hebben elkaar eind vorig jaar opgezocht, met
als doel door beter samen te werken meer en efficiëntere impact voor onze zorgvragende inwoners.
Model voor die betere samenwerking staat de werkwijze zoals die in de Osse wijk Ruwaard plaatsvindt. We willen een
omslag realiseren van een gefragmenteerd stelsel naar een ontschot stelsel van sociale ondersteuning en zorg voor alle
leefgebieden en voor alle levensfasen van wijkbewoners die dit nodig hebben. Ondersteuning wordt geboden als de
eigen kracht tekort schiet en is gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden of die van het sociale netwerk. We
sluiten daarbij aan op de leefsituatie van de wijkbewoners en de mate waarin ze in staat zijn verantwoordelijkheid te
nemen en op eigen kracht mee te doen in de samenleving. Professionals praten niet over maar met inwoners. En
organisatie-eigen regels en procedures worden ondergeschikt gemaakt aan de meest passende oplossing.
Inmiddels hebben er enkele verkennende sessies plaatsgevonden en breidt het aantal organisaties dat interesse heeft in
deze vernieuwende aanpak gestaag uit. De verkennende sessies zijn de opmaat naar een proeftuin zoals Ruwaard. De
deelnemende organisaties zijn op dit moment WijZijn Traverse groep, GGZ WNB, SOW, TWB, huisartsen, Stad lander en
de gemeente Bergen op Zoom. Daarnaast wordt deze aanpak toegejuicht door de zorgverzekeraar.
Als gebied voor de proeftuin is er gekozen voor de wijken Gageldonk en Warande. Deze wijken lenen zich hiervoor, qua
omvang en voorkomende problematieken, uitstekend.
De voorgestane aanpak sluit naadloos aan bij de transformatie van het voorliggende veld en de transformatie van het
sociaal domein, zoals d.m.v. de vorming van de USD in gang is gezet.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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Dhr. A.Harijgens
Wethouder

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G
Bergen op Zoom, gemeente op de Brabantse Wal

Etab.....,,~cW~L

