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Coöperatieve vereniging Slimmer Leven 2020
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A.

Samenvatting

Door de toenemende vergrijzing, stijgende zorgvraag en verschraling van het arbeidspotentieel wordt de
inzet van technologie op het gebied van wonen, zorg en welzijn steeds belangrijker. In de Brainportregio
is daarom besloten een coöperatieve vereniging met de naam ‘Slimmer Leven 2020’ op te richten. Binnen
deze samenwerking bundelen partners hun krachten om te komen tot innovatieve oplossingen die gericht
zijn op het verhogen van de kwaliteit van leven en op de lange termijn ook kostenbesparing voor de
maatschappij en economische meerwaarde opleveren. De gemeenten in de regio Eindhoven zijn gevraagd
toe te treden tot de coöperatieve vereniging. Hiertoe is een besluit van uw raad nodig.

B.

Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met het toetreden tot een coöperatieve vereniging Slimmer Leven 2020.

C.

Inleiding

In juni 2011 kwam een groep regionale (zorg)bestuurders bijeen op het Intelligent Community Forum
waar de Brainportregio de titel ‘World’s Smartest Region’ kreeg toegekend. Het besef groeide dat
samenwerking op het gebied van technologie en innovatie in de zorg-, wonen- en welzijnssector nodig is.
Er moest een gezamenlijke en strategische visie en agenda geformuleerd worden. Om dit te realiseren
werd het toekomstig samenwerkingsverband met de titel ‘Slimmer Leven 2020’ in het leven geroepen.
Partners in zorg- en welzijnsorgansaties, woningcorporaties, het bedrijfsleven, onderwijs- en
kennisinstellingen en (lokale) overheden zijn betrokken bij dit netwerk. De specifieke kennis en expertise
van deze partijen kan gebundeld worden ten behoeve van de inzet van technologie op het gebied van
wonen, zorg en welzijn. Het netwerk Slimmer Leven 2020 heeft de ambitie om zowel in Nederland als in
Europa voorloper te zijn op het gebied van gezondheid en technologie.

D.

Wat willen we bereiken?

Het is van belang dat er een basis wordt gecreëerd waarbij ICT en technologie kunnen worden ingezet
om de kwaliteit van welzijn, zorg, wonen en leven te vergroten. Juist in de Brainportregio kunnen
veranderingen bewerkstelligd worden om in de toekomst goede en betaalbare zorg in stand te houden.
Op die manier kunnen mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven behouden en kunnen zij,
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ondanks lichamelijke of andere beperkingen, actief aan de maatschappij deelnemen. Hiermee kunnen de
demografische veranderingen van een krimpende bevolking, verschraling van het arbeidspotentieel,
veranderende sociale netwerken en tegelijkertijd een stijgende zorgvraag en daarmee ook collectieve
kosten gedeeltelijk opgevangen worden.
Het idee van Slimmer Leven 2020 sluit aan bij de Toekomstvisie Valkenswaard 2030 waarin de inzet
van slimme technologieën om de leefbaarheid te vergroten wordt benadrukt. Er wordt gepleit voor inzet
van techniek om zorg op afstand te verlenen. Daarbij wordt Brainport Eindhoven genoemd als een
broedplaats voor innovatie en de thuisbasis voor bedrijven en kennis- en researchinstellingen.
Verder past de visie van Slimmer Leven 2020 bij het ‘kantelingsdenken’ uit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Een manier van werken waarbij behoud van eigen regie over het leven en
zelfredzaamheid voorop staan. ICT en technologie kunnen daarin een grote toegevoegde waarde hebben.
Om deze doelstellingen te kunnen bereiken is een coöperatieve vereniging opgezet. Ook Valkenswaard
is gevraagd toe te treden.

E.

Wat gaan we er voor doen?

Om het netwerk Slimmer Leven 2020 verder vorm te geven is het idee ontstaan om een coöperatieve
vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid op te richten. Leden committeren zich aan de
uitgangspunten van het Business plan door participatie en ondertekening van de intentieverklaring
Slimmer Leven 2020 (zie bijlage 2) en een bijdrage van € 5.000,- per jaar. Deze contributie geeft elk lid
recht op deelname aan bestaande en nieuwe projecten, congressen, kennisdelingsactiviteiten en andere
netwerkactiviteiten. Het lidmaatschap wordt voor minimaal één jaar aangegaan.
De coöperatieve vereniging is op 26 maart 2012 opgericht. Omdat veel gemeentebestuurders hebben
aangegeven de besluitvormingsprocedure niet voor die tijd afgrond te kunnen hebben, werd men in de
gelegenheid gesteld vooraf een intentieverklaring te tekenen. Op die manier is er voldoende tijd om de
formele procedure te doorlopen en kan alsnog geparticipeerd worden in de coöperatie.
Deelname aan de coöperatie zorgt ervoor dat de gemeente Valkenswaard, samen met de andere partners
uit het netwerk, kan werken aan de inzet van technologische toepassingen op het gebied van zorg, wonen
en welzijn. Dit brengt een aantal voordelen met zich mee.

Vergroting van zelfredzaamheid
Eigen kracht en participatie van burgers zijn belangrijke elementen in hedendaags overheidsbeleid. In de
Wmo komt dit tot uiting doordat De Kanteling als een rode draad door het beleid loopt. Deze nieuwe
werkwijze gaat onder andere uit van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers en hun
sociale netwerk. Burgers hebben vaak de behoefte om zelfstandig en met eigen regie hun leven in te
richten.
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ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan deze nieuwe gedachtegang. De inzet van bijvoorbeeld
Domotica draagt op een efficiënte wijze bij aan het plezier, de waarde en duurzaamheid van wonen.
Beeldbellen of andere internettoepassingen zoals speciale internetfora voor de buurt vergemakkelijken
sociale verbindingen tussen mensen. Ook als mensen minder mobiel of sociaal actief zijn. De sociale
activering van burgers wordt gestimuleerd waardoor zij minder snel in een isolement raken. Daarbij
wordt de sociale cohesie in een wijk vergroot.
Preventie en gezondheidsbevordering
Naast het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger wordt in toenemende mate ingezet op het
organiseren van zorg dichtbij de burger waardoor zij zelf verantwoordelijkheid voor hun gezondheid
kunnen nemen. Projecten met betrekking tot preventie en gezondheidsbevordering kunnen mensen
helpen hun eigen gezondheid te monitoren of dienen als motivatie om gezonde keuzes te maken. Een
voorbeeld hiervan is het meten van het gewicht, vetmassa, bloeddruk, hartslag en bloedsuiker via slimme
meters thuis of in een gemeenschapshuis. Deze gegevens worden vervolgens aan een professional
overgedragen. Voor de burger betekent dit een grotere mate van controle over de eigen gezondheid.
Daarnaast draagt een dergelijk project bij aan een verminderde druk op dure medische zorg.
Betere geïntegreerde zorg
Geïntegreerde zorg richt zich op de individuele behoeften van de cliënt, waarbij professionals hun
activiteiten zo veel mogelijk op elkaar afstemmen. Hierdoor ontstaat een samenhangend aanbod rond de
gebruiker. Voor mensen met meerdere aandoeningen is het van groot belang dat zorgaanbieders goed
samenwerken. Een betere afstemming tussen bijvoorbeeld huisartsen, verpleegkundigen en de thuiszorg
draagt bij aan een vroegere signalering van gezondheidsproblemen. Digitale inzage in de eigen medische
gegevens zorgt ervoor dat patiënten een actievere rol kunnen spelen in hun eigen zorgproces.
Mantelzorgers kunnen de zorg voor hun naaste beter organiseren door middel van bijvoorbeeld een
zorgsite. Daarmee kunnen zij alle activiteiten rondom de zorg beter coordineren en op elkaar afstemmen.
Dit bespaart tijd en kan mogelijkerwijs drempelverlagend werken omdat iedereen zelf in kan tekenen in
een agenda wanneer de mantelzorgtaak hem of haar het beste uitkomt.

F.

Financiën

Er is een structurele bijdrage van € 5.000,- per jaar nodig om deel te nemen aan de coöperatieve
vereniging Slimmer Leven 2020. Deze contributie geeft recht op deelname aan bestaande en nieuwe
projecten, congressen, kennisdelingsactiviteiten en andere netwerkactiviteiten. Voorgesteld wordt deze
kosten ten laste te brengen van programma 4, onderdeel Zorg (“gezondheidszorg algemeen”).

G. Vervolgstappen

Wanneer u een positief besluit heeft genomen, moet er door het college op grond van artikel 160, lid 3
van de gemeentewet, om goedkeuring van Gedeputeerde Staten gevraagd worden. In dat geval zal de
brief in bijlage 3 ondertekend en verstuurd worden. Daarnaast wordt de aanvraag ter akkoordverklaring
in het bestuur van Slimmer Leven 2020 behandeld.
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H. Communicatie

Op dit moment hoeft verder nog niet gecommuniceerd te worden.
Daar waar acties vanuit de samenwerking Slimmer Leven 2020 leidt tot concrete projecten, zal met de
relevante doelgroepen gecommuniceerd worden.

I.

Bijlage(n)

--

J.

Ter inzage liggende stukken

1) Intentieverklaring Slimmer Leven 2020;
2) Brief aan Gedeputeerde Staten inzake goedkeuring toetreding coöperatieve vereniging;
3) Business plan Slimmer Leven 2020.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11-09-2012, nummer
12b&w00530;
Gelet op de Gemeentewet ;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 11-10-2012
BESLUIT
1. In te stemmen met het toetreden tot een coöperatieve vereniging Slimmer Leven 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 25-10-2012

de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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