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Intentieverkla ring
Zorgzaa m Netwerk Rosm a I e n

De ondergetekenden, hierna te noemen de partijen, spreken gezamenlijk de
volgende intentie uit:

Partijen (instellingen zorg en welzijn, seniorenvereniging HEVO, gemeente
's-Hertogenbosch, Zorgkantoor Noordoost Brabant) herstarten gezamenlijk het Zorgzaam
Netwerk Rosmalen.

Overeenkomstig het beleid van de gemeente (Sociale Kracht van de Stad) wordt hiermee
beoogd een samenhangende keten van welzijn en zorg in te richten, startende bij het
gewone leven in ieders thuissituatie.

1. In het kader van de Transitie AWBZ-begeleiding zien partijen het als een uitdaging
om in onderlinge samenhang te werken aan nieuwe vormen van dagbesteding en
ontmoeting in Rosmalen. Voorop staat dat kwetsbare burgers zo lang mogelijk in hun
eigen omgeving kunnen deelnemen aan allerlei vormen van ontmoeting en
dagbesteding.

2. Inzet van vrijwilligers is hierbij essentieel. Actieve ouderen en mensen met een
beperking worden gestimuleerd om vrijwilliger te worden (onder meer: Zilveren
Kracht). Zij organiseren en voeren de contactmiddagen uit. Daarnaast zullen zij een
nieuw aanbod voor kwetsbare ouderen het huiskamerproject mee gaan opzetten en
uitvoeren.

3. Complexe problemen van kwetsbare burgers m.b.t, zorg en welzijn dienen tijdig en
adequaat gesignaleerd en aangepakt te worden.

Partijen trachten dit te realiseren door:

1. Samenwerking

1.1. Het Zorgzaam Netwerk Rosmalen is een samenwerkingsverband van instellingen
voor zorg en welzijn, Seniorenvereniging HEVO en de gemeente 's-Hertogenbosch. Het
Zorgkantoor Noordoost Brabant staat positief tegenover deze samenwerking.

1.2. Nieuwe toetreders op het terrein van zorg en welzijn zijn welkom als voldaan wordt
aan:

- complementaire voorzieningen in het netwerk;
- onderschrijven van de doelstellingen van het netwerk;
- bereidheid actief bij te dragen in het realiseren van deze doelstellingen.

Lokale samenwerking wordt gezocht met onder andere:
. Het Wijknetwerk, gericht op de leefbaarheid in de wijken en buurten, waarbij

veiligheid, criminaliteitsbestrijding en -preventie en sociale infrastructuur voorop
staan. De wijze van aansluiting zal in beide netwerken onderwerp van gesprek zijn.

. Het Wijkplein in Perron3, hetgeen als frontoffice wordt gebruikt.

. Met de zorgorganisaties voor psychische- en verstandelijke beperkingen (Cello en
Reinier van Arkel) zal afstemming plaatsvinden, zodat participatie in het netwerk
uiterlijk op 1 januari 2014 zal plaatsvinden.

o Er wordt gebruik gemaakt en waar zinvol de samenwerking gezocht met initiatieven
elders in de gemeente 's-Hertogenbosch (bijvoorbeeld project "de kracht van de
wijk") en de Meierij. Afstemming vindt plaats met het ZonMW project in
's-Hertogenbosch: Ouder worden op eigen wijze.

o Door middel van een pilot wordt gestimuleerd en onderzocht of de ontwikkeling van
een zorgcoóperatie voor hulp bij het huishouden WMO mogelijk is.
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o Het Bewoners - wijkradenoverleg en de afzonderlijke Wijkraden (project "de
zotgzame wijk"), te beginnen met een update van Rosmalen Ouderenproof t,b.v. de
mogelijkheden voor het uitbouwen van seniorencontactmiddagen in de wijken.

2. Doelstellingen

o Het realiseren van (wijkgebonden) voorzieningen voor ontmoeting en dagbesteding
nieuwe stijl, uitgaande van een zo groot mogelijke substitutie van 2d" naar ltt" lijn,
en van 1't" naar od" liin.

o Het versterken van het vrijwilligerswerk.
o Het inrichten van een multidisciplinair overleg wonen, zorg en welzijn Rosmalen.

3. Organisatie

De organisatie van het project Zorgzaam Netwerk kent een stuurgroep/bestuurlijk
netwerk, een zorgteam en een vrijwilligersplatform.

3.1. Stuurgroep / bestuurlijk netwerk
De stuurgroep / het bestuurlijk netwerk wordt gevormd door bestuursleden van de
deelnemende organisaties. De deelnemende organisaties benoemen een voorzitter.

De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor:
o het scheppen van voorwaarden om de geformuleerde doelstelling te realiseren;
. het instellen en het waarborgen van de continuïteit van het zorgteam en het

vrijwi I I i ge rsp latfo rm ;. het opstellen van de begroting, het jaarplan en het jaarverslag ten behoeve van
externe verantwoording van het project;

. de voortgang en invulling van hetZorgzaam Netwerk.

3.2. Zorgteam ZNR
Aan het Zorgteam nemen naast de zorgverleners / zorgcoórdinatoren en
ouderenadviseurs van de deelnemende ZNR - organisaties, huisartsen (namens de
coóperatieve vereniging van huisartsen) en de apotheker deel. Het Zorgteam wordt
voorgezeten door een voorzitter met zorginhoudelijke achtergrond en affiniteit met de
doelstellingen van ZNR.

Het Zorgteam ZNR heeft tot taak:
. het signaleren en afstemmen van problemen en aandachtspunten m.b.t, kwetsbare

ouderen en andere kwetsbare groepen;
. het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid en isolement onder kwetsbare

burgers;
. het uitwisselen van casuïstiek van de deelnemende zorgverleners / zorgcoórdinatoren

en ouderenadviseurs;
. het onderkennen van hiaten in de keten van ZNR;
o in het verlengde van kwetsbare ouderen zal het zorgteam zich eveneens richten op

andere kwetsbare groepen en individuen in de Rosmalense gemeenschap.

3.3. Vrijwilligersplatform
Het functioneren van het netwerk van welzijn en zorg zal een groot beroep gaan doen op
vrijwilligers. Daartoe zal het eerdere platform vrijwilligersorganisaties Rosmalen opnieuw
worden geïntrod uceerd.
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De taakstelling van dit platform is onder meer:
o promotie van vrijwilligerswerk in het algemeen en het bereiken van nieuwe potentiële

vrijwilligers;
o inrichten van talentenbanken voor vraag en aanbod van vrijwilligers en vrijwillige

inzet;
. ondersteuning van nieuwe vrijwilligersinitiatieven zoals burenhulp, maatjesprojecten;
. afstemming van behoeften aan vrijwilligers binnen de deelnemende organisaties;
o definiëring van profielen, verwachtingen en vereisten;
. afstemming van werving, scholing, begeleiding, doorstroming.

Het vrijwilligersplatform wordt ondersteund en voorgezeten door Galant.

4. Financiën en middelen

4.1. Inbreng partijen
De deelnemende partijen stellen de in de projectstructuur genoemde medewerkers om
niet beschikbaar ten behoeve van de realisatie van hetZorgzaam Netwerk Rosmalen.
Daar waar extra projectinzet nodig is, zullen er aanvullende financiële middelen worden
gezocht via fondsenwerving, provinciale en gemeentelijke (WMO) subsidies en
anderszins.

4.2. Bekostiging
De stuurgroep heeft een begroting opgesteld ten behoeve van subsidieverwerving, te
onderscheiden naar projectondersteuning en versterking vrijwilligerswerk.
Partijen dragen voor het overige gezamenlijk, voor zover mogelijk, de financiële
verantwoordelijkheid voor het realiseren van het Zorgzaam Netwerk Rosmalen.

5. Slotbepalingen

5.1. Aanvangsdatum
Deze intentieovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2013.

5.2. Opzegtermijn
Partijen kunnen zich, met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar, terugtrekken
uit de samenwerking.

5.3. Verplichtingen
Bij beëindiging van de samenwerking zal een overzicht worden gemaakt van lopende
verplichtingen, voortvloeiend uit deze overeenkomst en de overname van deze
verplichtingen door één of meerdere van resterende partijen.

5.4. Toetreden
Nieuwe partijen kunnen tussentijds toetreden tot het samenwerkingsverband op basis
van beoordeling door het bestuur/de Stuurgroep van de door de haar gestelde
toetred ingscond ities.

Intentionele toetreding m.i.v. 1januara 2ÍJ14
Stichting Cello, Stichting Reinier van Arkel, toekomstige toetreders

Aldus overeengekomen en in achtvoud opgemaakt en ondertekend op
9 september 2O13, te Rosmalen.
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Namens

Stichting Zorgcentrum De Annenborch
Henk Hermsen, Directeur/bestuurder

Stichting Vivent
Inge Fleischeuer, Voorzitter Raad van Bestuur
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Stichting Divers
Bert Ha bra ken, Directeu r
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Stichting Juvans
Joep Verhoevefl , Directeur/bestuu rder
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Seniorenvereniging H EVO Rosmalen
Jan Jansen, Voorzitter bestuur
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Gemeente's- Hertogen bosch
Geert Snijders, Wethouder Ruimtelijke Ordenin
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Zorggroep BeRoEmD
Elseline Verheul, huisarts te Empel, voorzitter

Apotheek Rosmalen
Jan Andeweg/ apotheker te Rosmalen

Handtekening
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