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Voorwoord
‘Samen op weg naar 
brede welvaart’

Met dit jaarverslag kijken wij terug op onze activiteiten in 2021, het tweede jaar van de 
coronapandemie. Wederom waren we zoekende hoe we ons werk zo goed mogelijk konden 
uitvoeren. Want contact met inwoners, hun verhalen horen en onderlinge verbondenheid met en 
tussen hen, is de kern van ons werk. Met een hoop creativiteit en met hulp van lokale initiatieven is 
het ons gelukt om in contact te blijven en met hen te bouwen aan een zorgzame samenleving. 

Behalve de coronacrisis hield ook de transitie van onze organisatie ons bezig. De aangekondigde 
afbouw van de structurele subsidierelatie met de provincie Noord-Brabant versterkt en versnelt 
de opgave om een omslag te maken naar een projectmatige, dienstverlenende partner voor een 
breed scala aan stakeholders. We hebben deze transitie niet gezien als bedreiging, maar hebben 
deze ingezet met een positieve en toekomstgerichte focus. In- en externe gesprekken over onze 
impact, het wát en het hoe van de organisatie, de kwaliteit en unieke waarde leidden in 2021 tot een 
toenemende trots op de eigen organisatie en zelfvertrouwen in onze meerwaarde. Op basis van een 
kritische blik op onze eigen activiteiten maakten we keuzes in onze positionering en dienstverlening. 
Onze lokale en regionale verankering is bevestigd als unieke waarde én voorwaarde om ons werk 
goed uit te kunnen voeren. Daarom hebben we in 2021 versterkt ingezet op de interne regioteams 
en hun externe aansluiting bij relevante regionale partners en partnernetwerken. Daarmee sluiten 
we nog meer aan bij de leefwereld van inwoners: want iedere Brabander voelt zich verbonden met 
Brabant, maar vaak nóg meer met de eigen gemeente, wijk en buurt. 



Dit jaarverslag geeft een inhoudelijke terugblik op een 
aantal sprekende voorbeelden van waarop wij ons de 
afgelopen periode hebben ingezet. Onze impact is op 
bredere terreinen voelbaar dan dat wij kunnen overzien, 
mede als gevolg van alle verbindingen die wij hebben 
gelegd en partners die wij aan elkaar hebben gekoppeld in 
ons netwerk. De resultaten die voor ons wél direct zichtbaar 
zijn, benoemen we met trots. 

Het komende jaar en ook de jaren hierna staan voor ons 
wederom in het teken van een transitie: de transitie zorg 
naar gezondheid. Op het brede terrein van gezondheid 
zien wij hier een grote herstelopgave opdoemen, waarin, 
naast de provincie, vele partners een rol en taak hebben. 
Onze opdracht is om de participatie van inwoners hierbij 
vorm te geven en te stimuleren, uitgaande van de kracht en 
initiatieven van inwoners zélf voor het realiseren van een 
maximale maatschappelijke impact. Wij gaan ervoor! 

Jiska van den Hoek

Directeur-bestuurder Zorgbelang 
Brabant|Zeeland



Inleiding
2021, het jaar van 
écht horen



Het provinciale akkoord 'Samen, Slagvaardig 
en Slim: Ons Brabant' raakt aan alles. Aan hoe 
we wonen, hoe we onze vrije tijd besteden, 
hoe gezond onze omgeving is en of we aan 
de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Vanuit 
het perspectief van de burgers is het niet een 
reeks van op zichzelf staande programma’s, 
maar zijn het vraagstukken die de kwaliteit 
van leven van henzelf en van hun ouders en 
kinderen beïnvloeden. De beleidsvoorstellen 
die in de provinciale toren worden besproken, 
vastgesteld en uitgevoerd, hebben gevolgen voor 
de inwoners in de steden en dorpen van Brabant. 
Daarnaast zijn het ook de omstandigheden in de 
leefomgeving van die inwoners die het omgaan 
met deze gevolgen bepalen. Hun betrokkenheid 
is noodzakelijk om mede vorm te geven aan 
de uitwerking en uitvoering van het nieuwe 
bestuursakkoord. 



Om de responsieve werkwijze van de provincie te versterken, 
leverden wij in 2021 symbolisch de ogen en oren door regionaal 
en lokaal betrokken te zijn. Zorgbelang Brabant zorgde samen met 
haar netwerkpartners voor de vertaling van ieders mogelijkheden 
en wensen naar innovatieve oplossingen, waarbij de kracht 
van de burger centraal staat. Het doel van onze inzet was 
om de samenlevingscomponent invulling te geven en het 
perspectief van de samenleving leidend te laten zijn in de 
provinciale opgaven. Wij volgden drie lijnen om dit vorm te 
geven: via burgerparticipatie, via sociale innovatie én door 
het bevorderen en inzichtelijk maken van maatschappelijke 
impact. Met onze inzet leverden wij een bijdrage aan de 
uitvoering van verschillende provinciale opgaven. 

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over onze 
activiteiten onder deze drie thema’s: burgerparticipatie, sociale 
innovatie en maatschappelijke impact. 

Goed werken en leven in Brabant

Verstevigen draagvlak
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Ve
rs

te
vi

ge
n 

re
al

is
at

ie
kr

ac
ht

Functies Zorgbelang

Bu
rg

er
pa

rt
ic

ip
at

ie

Sociale innovatie

M
aatschappelijke im

pact

Impactmonitoring            Academ
ie Zorgbelang           Stérk.Brabant           BroedplaatsZ

    
    

   C
om

m
un

ity
   

   
   

  E
-p

an
el

Burgerperspectief
Eigen regie

Positieve Gezondheid

Mobiliteit 
voor 

iedereen Sporten 
voor alle 
burgers

Langer 
thuis wonen 

en eigen 
regie

Basisivaar-
digheden

Toeganke-
lijkheid van 
zorgvoor-
zieningen 

Corona
herstel

opgaven

Gebruikers-
perspectief

(gezondheid) 
innovatie

Burger-
participatie
omgevings-

wet

Draagvlak 
gezonde 

leefomgeving



1. Burgerparticipatie
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Onder de noemer ‘Burgerparticipatie’ halen wij op wat er 
leeft en speelt in de maatschappij, zodat dit een plek krijgt 
in het lokale en provinciale beleid. Daarmee dragen we bij 
aan draagvlak in de samenleving voor de gekozen koers van 
de overheid. Daarom zetten wij in op de infrastructuren en 
methodieken om burgerparticipatie mogelijk te maken en 
betrekken wij inwoners om deel te nemen aan regionale 
beleidstafels. Hiervoor benutten wij ons groot netwerk 
van inwoners, mede via de bij ons bekende (patiënt)
belangenorganisaties en partners in het maatschappelijk 
middenveld. Wij bieden daarmee ook toegang tot de meer 
kwetsbare doelgroep, inwoners die vanwege een beperking, 
aandoening of ziekte niet vanzelfsprekend meedoen. 
We bevorderen de inbreng van ervaringsdeskundigen in 
beleidsvorming. Dit deden en doen wij onder andere op het 
gebied van digitale zorg, bij de beweging naar preventie en 
positieve gezondheid en in regionale (zorg)netwerken. 

Daarnaast halen wij signalen op vanuit de samenleving 
en vanuit ons adviespunt. In 2021 hebben we voor deze 
signaleringstaak focus gelegd op de doorontwikkeling van 
BroedplaatsZorg, onze online community.
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werkend maken

De eHealth Meetlat als aanleiding
Zorgbelang Brabant|Zeeland voerde in 2016, 2018 en 2020 de eHealth Meetlat uit, een 
onderzoek naar het aanbod van digitale diensten van zorginstellingen in Brabant, Zeeland 
en Gelderland. De koplopers in het aanbieden van digitale diensten gaven we een podium, 
hierop deelden zij over hun aanpak omtrent digitale diensten. Zo is het consortium ontstaan. 
Gedurende de jaren werd digitale zorg belangrijker en sloten steeds meer organisaties zich 
aan bij het consortium om informatie en kennis uit te wisselen. Naast vertegenwoordigers 
van organisaties in zorg en welzijn nemen ervaringsdeskundigen deel aan het consortium.

Het doel van Samen eHealth werkend maken
Alle organisaties willen eHealth werkend maken in de praktijk. Het doel van het consortium 
is dan ook om informatie en kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en verder te helpen 
op het gebied van digitale zorg. Alle zorgdomeinen zijn vertegenwoordigd in het consortium, 
wat betekent dat deelnemers geïnspireerd worden door andere deelnemers uit zowel hun 
eigen zorgdomein als domeinoverstijgend. 
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keer bijeen om informatie en kennis uit te wisselen over digitale zorg. In de 
bijeenkomsten van 2 uur, meestal op een woensdag- of donderdagmiddag, 
deelden steeds andere deelnemers een praktijkvoorbeeld, de aanpak van hun 
project, geleerde lessen, uitdagingen, vraagstukken of stellingen omtrent digitale 
zorg. Er was ook altijd ruimte voor vragen en interactie. Uit een evaluatie onder 
de deelnemers, eind 2021, bleek dat zij de contacten, inspiratie en uitwisseling in 
het consortium waardeerden en dat het hen helpt om eHealth binnen de eigen 
organisatie verder en meer gericht op eindgebruikers vorm te geven.

De rol van Zorgbelang Brabant|Zeeland
Zorgbelang zorgt voor verbinding van het netwerk en 
faciliteert de interactie tussen deelnemers. Tijdens de 
bijeenkomsten geven we ruimte aan het patiëntperspectief 
en bieden daarmee de deelnemers een scherpe focus op de 
eindgebruiker(s) en het belang van tijdige betrokkenheid. 
In 2021 heeft het consortium de beschikking over een 
online besloten groep ‘Samen eHealth werkend maken’ op 
de community Broedplaats Zorg waar de terugkoppeling en 
presentaties van bijeenkomsten gedeeld worden en waar 
ruimte is voor vragen, actuele ontwikkelingen en interactie 
tussen de bijeenkomsten door.  
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Duurzame veerkracht en een hoger gezondheidspeil zijn 
hard nodig. En dan bedoelen we met ‘veerkracht’ niet alleen 
het vermogen om je aan te passen tot je terug kunt naar het 
oude. Echte veerkracht gaat verder, maakt sterker, geeft 
nieuwe inzichten, laat dóórgroeien. Net zoals ‘gezondheid’ 
niet slechts ‘niet ziek’ betekent, maar ook en vooral eenieders 
aanpassingsvermogen en behoud van de eigen regie bij fysieke, 
emotionele of sociale uitdagingen. 
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landelijke beweging #MissieVeerkracht. Het eerste 
kwartaal van 2021 stond in het teken van het laten 
horen van ons geluid. Vanuit Missie Veerkracht sloten 
we ons aan bij de ‘initiatiefnemers Preventieakkoord’. 
De initiatiefnemers zetten zich in om op een positieve 
manier de beweging naar preventie en zowel de fysieke 
als de mentale gezondheid, te realiseren. Samen 
hebben we in februari een brief geschreven naar de 
formateurs met voorstellen voor preventie dichtbij de 
mensen: op school, in de wijk en op het werk. 

Ook hebben we voorstellen gedaan om de juiste 
randvoorwaarden te creëren, bijvoorbeeld op het 
gebied van digitalisering, de financiering en de 
noodzakelijke coördinatie op landelijk niveau. 

Zorgbelang heeft in het kader van #MissieVeerkracht 
een winterschool verzorgd met daarin de cliënt/
burger centraal: “De digitale routekaart voor mentale 
veerkracht”. De deelnemers reikten we kennis aan over 
digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden en 
de voorwaarden voor succesvolle implementatie van 
eHealth toepassingen, allemaal vanuit het perspectief 
van de cliënt.



Grip op kwetsbaarheid
Zorgbelang is één van de partners in het netwerk 
‘Grip op Kwetsbaarheid’, een netwerk in westelijk 
west-Brabant waarin zorgaanbieders, gemeenten, 
verzekeraars en vertegenwoordigers van inwoners 
samenwerken om inwoners in staat te stellen 
zoveel mogelijk zelf te doen met en in zijn/haar 
directe omgeving. Met als gezamenlijk doel het 
uitstellen/voorkomen van (zwaardere) zorg en 
ondersteuning. 

In 2021 deden wij binnen dit 
samenwerkingsverband een onderzoek naar 
ervaringen van ouderen op het gebied van 
zelfredzaamheid, hun ondersteuningsvragen, 
knelpunten die zij ervaren bij ondersteuning 
en zorg, en welke verwachtingen en behoeften 
respondenten hebben van het network en van 
zorgorganisaties. 

In de afgenomen interviews kwamen regelmatig 
dezelfde aanbevelingen naar boven, namelijk een 
informeel netwerk of systeem waarin je in de wijk 
gebruik kan maken van buddy’s en de behoefte 
aan maatwerk. De meeste vragen hebben 
helemaal niet een ‘zware’ oplossing uit de zorg 
nodig, maar vaak is een veel simpeler vorm van 

ondersteuning 
voldoende. 
Hierbij kan het gaan 
om een autorit naar de 
apotheek of het ziekenhuis, het 
ophalen van een recept of het overnemen 
van eenvoudige zorgtaken van een mantelzorger.

Als vervolg op dit onderzoek startte Zorgbelang 
eind 2021 met het organiseren van een 
‘spiegelgroep’ binnen Grip op Kwetsbaarheid: 
een groep (toekomstig) oudere inwoners die, 
parallel aan de partners in het netwerk, met elkaar 
eraringen uitwisselt, onderwerpen agendeert en 
goede voorbeelden deelt. Door deze spiegelgroep 
enerzijds los en anderzijds als Spiegel van het 
netwerk te positioneren, komt beter in beeld wat 
inwoners zelf en samen organiseren en krijgen 
alle partners meer zicht op mogelijkheden om 
informele en formele zorg en ondersteuning goed 
aan elkaar te verbinden.  
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Trainingen versterken cliëntpositie
We verzorgden in 2021 in totaal 5 trainingen 
voor inwoners, patiënten en cliënten vanuit de 
Zorgbelang Academie. Op verzoek van Tom-I 
organiseerden we in samenwerking met hen een 
masterclass over therapie op maat voor patiënten/
ervaringsdeskundigen.

E-magazine
Ons e-magazine verscheen in 2021 vier maal. 
Daarnaast verscheen zeven keer een wat kleinere 
nieuwsbrief voor aangesloten patiënten- en 
cliëntenorganisaties en stakeholders. We deelden 
hierin verhalen en projectvoorbeelden.

Mobiliteit en toegankelijkheid
We namen deel aan een aantal 
informatiebijeenkomsten van de provincie over 
mobiliteit voor iedereen.  
We legden daarvoor verbinding met onder andere 
het reizigersplatform Brabant.
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Ophalen signalen en verbinden aan beleidstafels
We haalden signalen op over ouderenmishandeling en deelden onze 
kennis in gemeentelijke en regionale  samenwerkingsverbanden en 
netwerken. 
Het ontbreken van goed herstelgericht aanbod voor ggz-cliënten 
brachten we onder de aandacht bij verzekeraars. Daarnaast maakten 
we een overzicht van burgerinitiatieven op dit gebied en deelden die in 
ons netwerk.

Broedplaats Zorg
De community BroedplaatsZ is in 2021 overgegaan van een 
facebookpagina naar een Mett platform. Waarbij de focus eerst lag 
op het thema corona en zelfzorg, kwam daar al snel digitale zorg en 
positieve gezondheid bij. In het laatste kwartaal van 2021 hebben we 
de look en feel aangepast en een plan ontwikkeld om de community 
naar het volgende niveau te brengen en hét instrument te laten zijn 
voor onze signalerende taak. Hierbij hoort de ambitie: Broedplaats 
Zorg is een toegankelijk en vooruitstrevend platform, constant op 
zoek naar- en verbindingen leggend tussen (innovatieve) initiatieven 
die bijdragen aan de gezondheid(zorg) van de toekomst. Hier komen 
ervaringen, vragen en antwoorden samen en gaan we met jou en een 
breed netwerk in zorg en welzijn samen op zoek naar hoe het wél kan.



2. Sociale Innovatie
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ondernemers die een maatschappelijk 
vraagstuk/probleem op een 
ondernemende, effectieve en 
innovatieve manier oplossen, vormen 
een belangrijke drijvende kracht 
om verschillen in de samenleving te 
dichten. In 2021 droegen wij bij aan 
Stérk.Brabant om initiatiefnemers 
te versterken en lokale partners te 
mobiliseren en verbinden. Over deze 
activiteiten rapporteren wij samen 
met Stichting Zet in een separate 
jaarrapportage. Het jaarrapport van 
Stérk.Brabant is als bijlage toegevoegd.

Daarnaast gaven wij invulling aan 
‘sociale innovatie’ door een nieuwe 
samenwerking aan te gaan met de 
Koepel voor Zorgcoöperaties.
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Koepel Zorgcoöperaties

Als we zo doorgaan, loopt de zorg op allerlei 
fronten vast. Dat is geen nieuws. Overheden en 
geïnstitutionaliseerde zorg zien dat het anders moet, 
dat ze bewoners meer moeten betrekken, maar denken 
vooral vanuit hun eigen kunnen en mogelijkheden en 
pas aan het einde komen bewoners in beeld. De grote 
uitdaging is juist de verbinding tussen de informele 
en formele zorg, ze hebben elkaar nodig. De Koepel 
Zorgcoöperaties Zuid-Nederland ondersteunt en 
stimuleert burgerinitiatieven waar nodig en gewenst 
om via netwerken hun gemeenschapskracht te 
versterken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft de Koepel hierin in 
2021 ondersteund. Nadat in de eerste helft van 2021 
gesprekken zijn gevoerd met leden van het bestuur 
en de achterban van de Koepel, is met behulp van de 
opgehaalde informatie een 2-jarig werkplan voor de 
Koepel opgesteld.
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Het laatste kwartaal van 2021 heeft in het teken gestaan van de uitvoering 
van dit werkplan: ondersteuning van bestuur, platforms en leden en bij 
relatiebeheer en zichtbaarheid bij inwoners en stakeholders. 

Bewoners en hun initiatieven betrekken bij de voorkant, daar wil de Koepel 
werk van maken. Denkend vanuit kansen en mogelijkheden in plaats vanuit 
risicopreventie. Dat laatste gebeurt te vaak en daardoor sneuvelen helaas 
goede bewonersinitiatieven. Zorgbelang Brabant|Zeeland heeft de Koepel 
ondersteund in het vinden en benutten van het juiste netwerk om hun 
missie vorm te geven en daarmee een bijdrage geleverd aan het versterken 
van dit maatschappelijk middenveld.



3. Maatschappelijke impact
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om de door hen gewenste impact vanuit het 
perspectief van hun eindgebruikers te formuleren 
en inzichtelijk te maken. Het is uiteindelijk de 
bedoeling dat zowel organisaties als initiatieven, 
(sociaal) ondernemers en maatschappelijk 
middenveld organisaties zoveel mogelijk positieve 
impact realiseren bij hun uiteindelijke doelgroepen 
om de door hen gestelde doelen te bereiken. 
Zorgbelang kan helpen om, in gesprek met de 
doelgroep, deze impact inzichtelijk te maken én 
daarbij ook suggesties op te halen hoe de impact 
te vergroten. Zo passen we laagdrempelige tools 
toe en bieden we handvatten waarmee zij zelf 
de volgende stap naar impactvol werken kunnen 
maken.
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Zorgbelang is het afgelopen jaar opnieuw van start 
gegaan met een Zicht op Impact traject, waarin de 
verschillende impact methodieken zijn ingezet.

Tijdens een reeks van drie workshops en individuele 
begeleidingsmomenten gingen de bij Stérk.Brabant 
aangesloten initiatieven aan de slag met het 
inzichtelijk maken van hun impact. Vanwege Covid 
is ervoor gekozen een hybride mix van offline en 
online bijeenkomsten. De initiatieven gingen aan de 
hand van de impact-routekaart aan de slag met het 
impactgedachtengoed en hun verandertheorie. Deze 
routekaart laat zien hoe de initiatieven met hun 
unieke aanpak werken aan hun maatschappelijke 
doelstellingen. De initiatieven legden als onderdeel 
van het traject hun verandertheorie voor aan 
personen uit hun netwerk. Hiermee konden zij hun 
verandertheorie verrijken en nog beter uitleggen 
waarom ze doen wat ze doen en waarom zij geloven 
dat hun aanpak werkt.

Naast de workshopreeks heeft een aantal 
initiatieven een individueel begeleidingstraject 
ontvangen waarin een op een aandacht was 
voor het initiatief. Hiervoor werd gekozen 
vanwege de afwijkende aard van het initiatief of 
de mate van volwassenheid. Ten slotte is er een 
inspiratieworkshop gegeven om initiatieven kennis 
te laten met het begrip ‘impact’ en hen te prikkelen 
om er verder mee aan de slag te gaan.
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Zorgbelang Brabant nam ook in 2021 deel aan diverse 
(regionale) netwerken van zorg- en welzijnsorganisaties, 
overheden en verzekeraars vanuit het perspectief 
van inwoners/zorggebruikers. Dit deden wij in 
2021 onder andere in West-Brabant, in Midden-
Brabant (Samendraads), in Noord-Oost Brabant, 
in de Peelregio (Peel Duurzaam Gezond) en in de 
regio Eindhoven. Wij leverden in deze netwerken 
een bijdrage op thema’s als positieve gezondheid, 
medezeggenschap, participatie en eigen regie. Dit 
resulteert in verander- en ontwikkelprojecten waarbij 
wij burgers faciliteren om op een gelijkwaardige manier 
en in een vroeg stadium mee te denken en mee te werken 
aan (sociaal) innovatieve oplossingen in zorg en welzijn. Met het 
oog op de afbouw van de structurele subsidie versterkten we onze 
eigen regionale positie door intern steviger in te zetten op regionale 
kennisstructuren. Vier Brabantse regioteams kwamen periodiek 
bij elkaar om signalen uit de regio te delen, kennis te benutten en 
netwerkpartners te ontsluiten. 






