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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij reageren wij op de internetconsultatie van de discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’.
Algemeen
We staan voor een aantal grote opgaven die om een integrale samenwerking vragen, zoals in de
discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’ staat. De nota geeft tevens aan dat deze samenwerking tussen het
sociale en zorgdomein wederzijds moet zijn. Wij herkennen en onderschrijven dat een werkwijze op basis
van samenwerking en gelijkwaardigheid van noodzakelijk belang is om tot een goed resultaat te komen.
Juist voor onze inwoners is het van belang dat wij als één kijken en werken. Graag reageren wij op diverse
punten van deze nota.
Samenwerking
Zoals ook in de discussienota wordt geschetst, is samenwerking tussen diverse partners belangrijk. Lokaal
zijn wij bezig met een integrale samenwerking met zorgkantoren, zorgverzekeraars, vvt-instellingen, ggzinstellingen, wooncorporaties, schuldenpartners, werkgevers, onderwijs, huisartsen, ziekenhuis en onze
gemeente. Dit uit zich onder andere in een succesvolle samenwerking van alle zorgpartners in een
spoedzorgnetwerk, Helmonds preventieakkoord, netwerkaanpak overgewicht, integrale geboortezorg en
afspraken over langer zelfstandig thuis wonen.
De eerste samenwerkingen hebben ons een stap voorwaarts laten maken om de tweedeling in de
maatschappij met werkgevers te verkleinen. Dit wettelijk borgen op schaal van de zorgverzekeraars, kan de
lokale slagkracht verminderen. Wij pleiten wel voor een wettelijke bepaling waarmee zorgverzekeraars
worden verplicht om mee te investeren in preventie.
Bestaanszekerheid
Wij in Helmond vinden dat maatschappelijke thema’s dusdanig veel invloed op elkaar hebben dat ze
daardoor een grotere impact hebben op de maatschappij. Wanneer we wezenlijk en duurzaam willen
ontwikkelen dan moeten we deze thema’s op een andere manier benaderen. Samen met het sociaal
domein, zorgdomein, onderwijs én werkgevers hebben we het thema rondom de tweedeling opgepakt en
zijn we daar samen vorm aan het geven. Eind februari 2021 zijn de bestuurders vanuit deze domeinen
samen om verder richting te geven op de korte en middellange termijn om dit voor Helmond voorwaarts te
brengen. In de discussienota zien we de samenhang tussen de diverse thema’s binnen het sociaal domein,
zorgdomein, onderwijs en werkgevers onvoldoende terug. Thema’s zoals wonen, armoede en schulden,
werk en inkomen worden onvoldoende uitgewerkt, want armoede (zoals werkeloosheid) en gezondheid
liggen samen aan de voet van de tweedeling in de maatschappij.
Lokale analyse
We zien een Helmond ontstaan van twee snelheden. Volkswijken waar armoede, ongezond leven en slechte
huisvesting een hoge tol eisen in de vorm van een lagere levensverwachting, meer ziekte en minder
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veiligheid. Laag opgeleide mensen met weinig inkomen leven gemiddeld zeven jaar korter dan mensen met
hogere opleidingen en betere welstand. Maar het gat tussen te verwachten gezonde levensjaren is nog veel
groter: negentien jaar. De uitdaging is het gezondheidspotentieel in de meest kwetsbare wijken in Helmond
te vergroten en het deelnemen aan de maatschappij, zodat de tweedeling niet verder wordt vergroot.
Helaas laat de impact van corona een toename van de tweedeling zien. De kloof tussen arm en rijk, gezond
en ongezond wordt steeds duidelijker, waarbij de groep aan de arme en ongezonde kant van de kloof
momenteel groeit door enerzijds verlies van inkomsten, minder sociale contacten, minder mogelijkheid tot
hulp en een tendens van meer isoleren. Anderzijds zien we meer ziekte (o.a. zij die hiermee niet terecht
konden bij de zorg), minder bewegingsmogelijkheden en stress met als gevolg een verslechterde leefstijl.
Juist nu moeten we domein overstijgend samenwerken en de inwoner centraal stellen. De kracht is deze
lokale analyse ook met zorgpartners op te pakken. Vanwege de sterke verschillen tussen de wijken, zal dit
leiden tot gedifferentieerde implementatietrajecten. De oplossing van deze problematiek, moet heel dicht bij
de mensen in de maatschappij komen.
Lokale voorbeelden
Zoals eerder geschreven, werken we als zorg- en sociaal domein, onderwijs en werkgevers steeds meer
samen. Als voorbeeld: het ziekenhuis en jeugdgezondheidszorg geeft aan veel huilbaby’s te zien, waar geen
medische oorzaak maar hechtingsproblematiek aan ten grondslag ligt. De oplossing hierbij ligt in
opvoedondersteuning, waar de gemeente in voorziet. Het ziekenhuis signaleert dit en denkt ook mee met
passende interventies rondom opvoedondersteuning. Ook wanneer het gaat om obesitas is deze
samenwerking sterk en krijgt vorm in de netwerkaanpak overgewicht.
Daarnaast zijn er nog vele lokale voorbeelden te noemen van interventies op verschillende leefstijlthema’s.
Zoals beweegcoaches voor ouderen, vakleerkrachten voor jongeren, rookvrij maken van sportparken en
speeltuinen en denormaliseren van alcohol- en drugsgebruik. Dit en veel meer kunnen we snel oppakken
vanwege onze lokale middelen (zoals de middelen Gezond In De Stad). Al deze lokale voorbeelden moeten
uiteindelijk meegenomen worden in de integratie van alle verschillende activiteiten tot een overkoepelende
visie die in Helmond de tweedeling moet veranderen.
Wat hebben we nodig?
Op dit moment zijn er financiële prikkels om een cliënt of patiënt wel of niet binnen een bepaald domein te
houden. We laten ons daar niet door leiden, we zorgen dat de inwoner de beste hulp krijgt die er is. Maar het
zorgt wel voor een extra overweging, dat willen we niet. We willen dat er meer ruimte is om de overgang
tussen de domeinen te vereenvoudigen. We willen integrale opdrachten uit kunnen voeren, mogelijk in
solidariteit. Daarnaast merken we dat het passende financiering vraagt voor zorgprofessionals om aan te
sluiten en bij te dragen in lokale netwerken. Wij pleiten voor meer ruimte hierin voor onze zorgprofessionals.
Op die manier kunnen we met elkaar regie voeren op de infrastructuur van het totale aanbod ten behoeve
van individuele mens, familie of gezin vanuit de samenhang tussen zorg- en sociaal domein, onderwijs en
werkgevers. Dit levert resultaat op wanneer het gaat om in te zetten op de juiste preventie interventies.
Tot slot
Vanuit het zorg- en sociaal domein, onderwijs en werkgevers hebben we onze eerste conferentie eind
februari 2021. Daarna volgen nog diverse transitiecafés en u bent van harte uitgenodigd om u te laten
verrassen in de gemeente Helmond en aan te sluiten. Ons uitgangspunt is dat onze inwoners geen last
mogen hebben van de diverse schotten. Wij gaan graag met u in gesprek om onze lokale voorbeelden te
delen en tot concrete tegenvoorstellen te komen, zodat we samen het beste kunnen doen voor onze
inwoners. Deze reactie is in overleg en met volledige instemming van mw. Prof.dr. E. de Bont, voorzitter
raad van bestuur Elkerliek ziekenhuis in Helmond.
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