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Geachte lezer,
Voor u ligt het jaarplan van de coöperatie Slimmer Leven. Een jaarplan wat er qua inhoud en ambitie
anders uit ziet dan u van Slimmer Leven gewend bent. De afgelopen maanden heeft het bestuur van
de coöperatie zich gebogen over de missie en toekomst en geconcludeerd dat onze coöperatie meer
dan ooit nodig is om de uitdagingen op het gebied van gezondheid en vitaliteit daadwerkelijk te
adresseren.
De uitgangpositie is goed. Met Coöperatie Slimmer Leven bestaat er reeds een multi-helix
samenwerking op het gebied van zorg en vitaliteit. Er is een integrale agenda die in het afgelopen jaar
in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda is afgestemd met het rijk. Binnen de hierin
opgenomen pijlers zijn de eerste grootschalige projecten gestart die aan een duurzame ontwikkeling
bij kunnen dragen waarover u in dit jaarplan kunt lezen.
Echter, zal een agenda alleen niet het verschil gaan maken. Het succes zal bepaald worden door
partijen, zowel de publieke als de private, die herkennen en erkennen dat ze op het gebied van zorg
en vitaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en daar ook in willen participeren en
investeren. Dat is dan ook de grootste doelstelling van de coöperatie in 2020.
Laten we in deze regio doen waar we zo om geroemd worden, namelijk ondernemen en daadkracht
tonen. En datgene wat we in het verleden leerden in het bedrijfsleven in deze regio nu vertalen naar
een gezamenlijke agenda van het bedrijfsleven en het maatschappelijke domein. We moeten opnieuw
de belangrijkste grondstof van onze regio, verbeeldingskracht, aanwenden om overtuigend én
gezamenlijk deze zorg en vitaliteitscrisis te lijf te gaan.
Als ons dit lukt kunnen we gezamenlijk bijdrage aan onze ambitie: 100.000 Brabanders daadwerkelijk
2 jaar langer gezond en actief mee laten doen in werk en samenleven, met meerwaarde voor de
Nederlandse economie!
Het team van Slimmer Leven staat te trappelen om dit plan gezamenlijk met u ten uitvoer te brengen.
Tot snel!
Marcel de Pender
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Hoofstuk 1 Landelijke missie
De laatste jaren begint er zich een crisis te ontwikkelen op het gebied van gezondheidszorg in
Nederland. Het feit dat de collectieve zorgkosten stijgen is reeds lang bekend. Demografische
ontwikkelingen, aangevuld met steeds geavanceerde nieuwe medische technologie zijn hiervan de
belangrijkste oorzaken. Echter, de omvang van deze stijging en wat dit in de praktijk betekent, worden
gebagatelliseerd. Als de huidige trend zich doorzet, stijgen de collectieve zorgkosten van 100 miljard
euro naar 203 miljard euro in 2040.
Afwachten is niet langer een optie. Het huidige stelsel begint door zijn hoeven te zakken. In de
dagelijkse praktijk begint dit ook zichtbaar te worden. Mensen met een acuut probleem komen op
wachtlijsten wegens gebrek aan capaciteit. Ziekenhuizen en zorginstellingen sluiten afdelingen,
zorgorganisaties kunnen niet meer instaan voor kwaliteit en zijn gedwongen patiënten te weigeren.
Het is een reëel risico dat er tijdens de volgende griepepidemie mensen onnodig overlijden door het
feit dat er te weinig mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Mensen met geestelijke problematiek
komen nu veelal op een wachtlijst van meer dan een halfjaar alvorens noodzakelijke hulp te
ontvangen. De lasten van het sociaal domein bedragen ondertussen één derde tot de helft van de
gemeentelijke begrotingen. Desalniettemin wordt er voor tientallen miljoen euro’s verlies gemaakt,
wat gemeenten dwingt tot het maken van pijnlijke keuzes.
Probleem van deze crisis is dat die zich sluipenderwijs voltrekt. De geleidelijkheid waarmee de crisis
rondom zorg en vitaliteit zich voltrekt is in die zin een groot gevaar.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor dit maatschappelijke thema
vijf missies opgesteld. Een centrale missie die zich richt op langer in goede gezondheid leven, waarbij
gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaal-economische status verkleind
worden. De andere vier missies dragen bij aan deze centrale missie via verandering van de
leefomgeving, meer zorg op de juiste plek aanbieden en betere perspectieven voor mensen met
chronische ziekten en dementie.
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Het bieden van de juist zorg op de juiste plek lijkt het begin van een beweging te worden waarbij de
behoeften van de patiënt een centrale rol speelt. We moeten duurzame zorg voorkomen, het
verplaatsen van zorg naar dichterbij huis, het vervangen van zorg door innovatieve oplossingen. Om
dit te realiseren is hele intensieve regionale samenwerking nodig. In deze Brainport regio en met het
bestaan van de coöperatie Slimmer Leven hebben we een goede uitgangspositie om juist in onze regio
het verschil te maken.

Hoofdstuk 2 Brainport – samen de zorg- en vitaliteitscrisis te lijf
De effecten van de crisis op het gebied van zorg en vitaliteit blijven niet beperkt tot de burger en het
publieke domein. Sterker nog, het is misschien wel de grootste bedreiging geworden voor de verdere
economische ontwikkeling van de Brainport-regio.
Bedrijven zien waardevolle medewerkers minder presteren of afhaken omdat mantelzorg voor zowel
kinderen als ouders niet meer te combineren is met een drukke baan. Desalniettemin neemt de druk
op mantelzorg verder toe met de afbouw van de verzorgingsstaat en ontwikkeling naar een
zogenaamde ‘participatie samenleving’. Mensen met een geestelijk probleem zijn veel langer afwezig
(of vallen definitief uit) omdat hulp niet vroegtijdig beschikbaar is. Het lukt niet de lasser daadwerkelijk
tot zijn 67e aan het werk te houden. Maar nieuwe aanwas is niet beschikbaar. Bedrijven uit andere
sectoren nemen werknemers uit de zorg aan om mensen te vervangen die ziek thuis op zorg zitten te
wachten.
Geconcludeerd kan worden dat publieke partijen niet in staat zijn deze crisis alleen op te lossen. Als er
geen modus gevonden wordt om dit met alle belanghebbende partijen gezamenlijk te doen
(overheden, bedrijven, kennisinstellingen, zorgorganisaties en individuen), zal deze crisis langzaam de
maatschappij ontwrichten en economische welvaart niet duurzaam blijken.

2.1 Brainport regio is bekend met dit soort crisissen

Onze regio heeft in dit opzicht een groot voordeel. De Brainport-regio is immers bekend met
existentiële crises. Het faillissement van DAF en de massaontslagen die bij Philips plaatsvonden in het
kader van ‘Operatie Centurion’ veroorzaken begin jaren negentig een sterk crisisbesef in de regio.
Ontslagbrieven worden bijna huis-aan-huis bezorgd.
Dat is echter ook het moment dat een aantal leiders uit de regio elkaar opzoekt. Daadkracht wordt
hier van oudsher slim gecombineerd met ‘daadkracht’: de kunst om verbindingen te smeden, agenda’s
te vervlechten, welbegrepen eigenbelang te koppelen aan een bredere betrokkenheid bij de
maatschappij. Egoïsme en altruïsme zijn geen elkaar uitsluitende of concurrerende begrippen.
Integendeel, ze ondersteunen elkaar. Zo wordt een opgedoemd inktzwart scenario omgezet in een
ongekend momentum. Een nieuw regionaal innovatiesysteem komt tot stand. Stimulus en het
Horizonprogramma, getrokken door koplopers uit het bedrijfsleven, de overheid en de
kennisinstellingen zorgen voor nieuwe elan en ondernemerschap in de regio. Met de kenmerkende
bottom-up aanpak en resultaatgerichtheid. Hoe doen we meer met minder, introduceren we nieuwe
stimulansen in de markt en passen we nieuwe businessconcepten toe?
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2.2 Coöperatie Slimmer Leven
De Brainport-regio heeft al een langjarig samenwerkingsverband op het gebied van zorg en welzijn
waar publieke en private partijen elkaar vinden, genaamd: Coöperatie Slimmer Leven. Precies die
vragen die we ons nu in de het maatschappelijk domein stellen zijn de vragen die we in Slimmer Levenverband willen beantwoorden. Waarbij er een verschuiving plaatsvindt van een triple helix- naar een
quadruple helix samenwerking waarbij maatschappelijke organisaties en de burgers volledig worden
betrokken in de strategie.

2.3 Gezamenlijke regionale Health strategie

Door het zorg en welzijn netwerk van Slimmer Leven en het bedrijven cluster (economische agenda)
van Brainport met elkaar te verbinden willen we synergie behalen en kunnen we de ambities van het
regionaal Health ecosysteem realiseren. Kortom: Brainport Slimmer Leven.

Hoofstuk 3 Coöperatie Slimmer Leven
Coöperatie Slimmer Leven, opgericht in 2012, is de kern van één van de tien zorginnovatieregio’s in
Nederland. Met haar 60 leden uit de Brainport-regio, initieert en stimuleert dit zorginnovatienetwerk
maatschappelijke en economische oplossingen voor uitdagingen rondom gezondheid en vitaliteit. In
2019 heeft het bestuur van de coöperatie zich gebogen over de missie en toekomst en geconcludeerd
dat de coöperatie meer dan ooit nodig is om de uitdagingen op het gebied van gezondheid en vitaliteit
daadwerkelijk te adresseren. Besloten is dat Slimmer leven zich minder moet richten op het stimuleren
van nieuwe concepten en bedrijvigheid maar meer op grootschalige toepassingen om daarmee
maatschappelijk (en economisch) rendement te behalen.
Gelukkig hoeven we niet van nul te beginnen. Met Coöperatie Slimmer Leven bestaat er reeds een
multi-helix samenwerking op het gebied van zorg en vitaliteit. Er is een integrale agenda die in het
afgelopen jaar in het kader van de Brainport Nationale Actieagenda is afgestemd met het rijk. Binnen
de hierin opgenomen pijlers zijn de eerste grootschalige projecten gestart die aan een duurzame
ontwikkeling bij kunnen dragen.
Echter zal een agenda alleen niet het verschil gaan maken. Het succes zal bepaald worden door
partijen, zowel de publieke als de private, die herkennen en erkennen dat ze op het gebied van zorg
en vitaliteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben en daar ook in willen participeren en
investeren. Laten we in deze regio doen waar we zo om geroemd worden, namelijk ondernemen en
daadkracht tonen. En datgene wat we in het verleden leerden in het bedrijfsleven in deze regio nu
vertalen naar een gezamenlijke agenda van het bedrijfsleven en het maatschappelijke domein. Het is
tijd dat de leiders van dit moment elkaar opnieuw opzoeken. We moeten opnieuw de belangrijkste
grondstof van onze regio, verbeeldingskracht, aanwenden om overtuigend én gezamenlijk deze zorg
en vitaliteitscrisis te lijf te gaan.
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3.1 Brainport nationale actie agenda gezondheid
In de afgelopen periode is er onder regie van Coöperatie Slimmer Leven in het kader van de Brainport
Nationale Actieagenda een gezamenlijke agenda ontstaan op het gebied van zorg, gezondheid en
vitaliteit, waar de maatschappelijke en economische component elkaar versterken. Doelstelling hierbij
was nadrukkelijk niet om nieuwe initiatieven te starten maar te kijken naar hoe bestaande initiatieven
versterkt kunnen worden.
Zoals hierboven beschreven kan de crisis alleen worden opgelost als alle partijen en inwoners in de
regio hier samen verantwoordelijkheid voor nemen. We willen 100.000 Brabanders langer gezond,
vitaal functionerend en actief willen houden op een manier die bemensbaar en betaalbaar is met
meerwaarde voor de Nederlandse economie.

Coöperatie Slimmer Leven neemt hierin het voortouw door deze samenwerkingen te faciliteren, het
bewaken van de integrale agenda, projectontwikkeling en het herontwerpen van processen en
financieringsstromen. Dit doen we op een programmatische manier. Met als doel de regio een
nationaal voorbeeld te laten zijn voor hoe dit nieuwe zorglandschap er uit kan zien; met grootschalige
inzet van eHealth, in combinatie met nieuwe organisatiemodellen in de zorg en met meer
mogelijkheden voor de patiënt om zelf regie te voeren. Niet door nieuwe projecten te starten, maar
juist door te versterken wat er al gebeurt. Met behulp van deze integrale aanpak organiseren we
kritische massa waardoor projecten opschalen, standaardiseren en convergeren. Daarnaast ontstaan
er waardevolle crossovers tussen de lijnen waarop innovatie plaatsvindt. Hierdoor ontstaat zowel
economisch als maatschappelijk rendement.
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3.2 Taken Coöperatie Slimmer Leven
Slimmer Leven is in de eerste plaats een netwerk, voor haar leden en door haar leden. De
uitvoeragenda van Slimmer Leven is derhalve een optelsom van een groot aantal initiatieven die door
haar leden tot uitvoer worden gebracht. De taak van Slimmer leven hierbinnen is het aanjagen,
combineren en opschalen van projecten. Hiertoe heeft de coöperatie voor zichzelf vier hooftaken
gedefinieerd:
1. Kennis delen en verbinden
2. Agendasetting & matching
3. Projecten initiëren, ontwikkelen en verder helpen
4. Regie in de regio: Standaardiseren en Convergeren

3.2.1. Taken voor 2020

1. Kennis delen en verbinden
A. Initiëren van een kennisnetwerk per programmalijn (6 in totaal)
B. 4 Thema bijeenkomsten (programmalijn overstijgend om de verbinding tussen de
programmalijnen op te zoeken)
C. 3 Netwerkbijeenkomsten voor het gehele netwerk, o.a. Dutch Design Week en Dutch
Technologie Week, Zorginnovatieprijs
D. Organiseren een bestuurlijke Inspiratiereis 2020
E. Het regioverhaal actief uitdragen zowel binnen de regio als daarbuiten
F. Organiseren en faciliteren Inkomende bezoeken (rondleiding)
2. Agendasetting & -matching (nationaal en regionaal)
A. Verbinding naar de economische Brainport agenda
B. Liaison naar nationale agenda- en programma’s
C. Verbinding naar Europese programma’s
D. Contact met partnernetwerken, o.a.: zorginnovatie.nl / Health~Holland / ZonMw / Brainport
/ BOM / Sports & Technology / Precies / Transvorm
3. Projecten: initiëren, ontwikkelen en verder helpen
A. Agendasetting & matching tussen projecten in programmalijnen
B. Population Health
C. Monitor ontwikkelen voor Brainport Slimmer Leven
D. Innovatiemakelaarsregeling ten uitvoer brengen
E. Organiseren van de Health Innovation school
4. Regie in de regio: Standaardiseren en Convergeren
A. Regionaal Regieteam Health opgericht voor matching tussen de programmalijnen
B. Coherent regionaal beleid ontwikkelen
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Hoofstuk 4 Programmalijnen
Middels de zes programmalijnen geven we invulling aan de in hoofdstuk 3 omschreven strategie en
ambitie. Dit hoofdstuk geeft uitleg over de verschillende programmalijnen en beschrijft per
programmalijn het doel, de initiatieven, de activiteiten en de gewenste resultaten voor 2020. Figuur 2
geeft de programmalijnen weer die worden ingevuld door de regio.

4.1 Programmalijn Regionale Digitale Zorginfrastructuur
Het doel van deze programmalijn is om een goede digitale infrastructuur te ontwikkelen, zodat burgers
en professionals in de Brainport-regio gebruik kunnen maken van innovatieve
dienstverleningsconcepten, die hen ondersteunen bij langer prettig, zelfstandig en veilig thuis wonen
en meedoen in de samenleving. Hierbij worden de privacy gegevens van de zorgvrager geborgd
middels beveiligde connectiviteit.

4.1.1 Inhoud Programmalijn
Subdoel
Standaardiseren en
convergeren

Projecten en activiteiten
Regiodeal: Doorontwikkeling van een regionaal
monitoring centrum

Verantwoordelijk
Centrale24

Standaardiseren en
convergeren
Standaardiseren en
convergeren

Regiodeal: Doorontwikkeling van een Regionaal
Zorgplatform
Regio Deal: Doorontwikkeling van glasvezel en
het gebruik ervan

RZCC
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BRE-EFX

4.2 Programmalijn Talent & Capaciteit
Het doel van deze lijn is om onderwijs en werkgevers in de zorg dichterbij elkaar te brengen, zodat de
schaarse capaciteit van nieuwe en bestaande zorgmedewerkers optimaal ingezet kan worden en zorg
voor iedereen toegankelijk blijft.

4.2.1 Inhoud programmalijn
Subdoel
Ontwikkelen gezamenlijke aanpak
arbeidsmarktproblematiek

Projecten en activiteiten
Kennisnetwerk
arbeidsproblematiek
opzetten

Verantwoordelijk
Slimmer Leven

Ontwikkelen van een
innovatieopleiding voor
professionals in de zorg

Eerste editie draaien van
Health Innovation School,
editie Brabant

GGzE
in samenwerking met
Reshape, Alles is
Gezondheid, ministerie
VWS

Integreren van innovatie in het
onderwijs voor toekomstige
professionals

Opzetten van een Brainport
Slimmer Leven Challenge
Opzetten Minor Brainport
Slimmer Leven opleiding

Slimmer Leven
Fontys

4.3 Programmalijn: Bewegen & vitaliteit

Het doel is om digitalisering, data en technologie inzetten om mensen te activeren, zowel in fysieke
als sociale en mentale zin. Door mensen te ondersteunen en zelf te laten werken aan hun vitaliteit,
blijven we langer gezond en vitaal.

4.3.1 Inhoud programmalijn
Subdoel
Afstemmen en verbinden
Onderzoeks -en
innovatieprogramma
Duurzame inzetbaarheid
vergroten
Oplossingen bedenken om
mensen gezond en actief te
houden
Gezonde en slimme wijken
stimuleren

Projecten en activiteiten
Bespreken in Regionaal
Regieteam Health
Verkennen mogelijkheden voor
Onderzoeks- en
innovatieprogramma FITT
Opzetten Vitality@work
programma icm PSV Consortium

Verantwoordelijk
Slimmer Leven

Vitality Living Lab

S&T, Provincie
(René Wijlens en Marc van
der Zande)
S&T en Provincie (René
Wijlens en Marc van der
Zande)

Vitality Living Lab
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S&T
Brainport, PSV, TU/e

Population Health
Veldhoven Fit

Slimmer Leven
Gemeente Veldhoven en
Simac (projectleider Jos van
Nunen)

4.4 Programmalijn E-Health

Het doel is om digitale zorgdiensten op te schalen, zodat we (duurdere) zorg kunnen voorkomen en
zorg kunnen verplaatsen (van wachtkamer naar huiskamer) onder het mom van dichtbij als het kan en
verder weg als het moet.

4.4.1 Inhoud programmalijn
Subdoel
Opschalen
Opschalen en
implementeren E-Health
toepassingen.
Standaardiseren en
convergeren

Projecten en activiteiten
Eerste editie draaien van Health Innovation
School, editie Brabant
Centraal initiatief Wellshop door ontwikkelen
als digitaal behandelplatform voor GGZ
patiënten in de eerste lijn
Invulling geven aan het E-Health platform

Verantwoordelijk
GGZE
GGZE
CSL

4.5 Programmalijn: Langer Thuis Wonen

Uitrollen van bestaande initiatieven bedoelen om kwetsbare ouderen zo lang mogelijk thuis te laten
wonen, in lijn met Pact Ouderenzorg (VWS). Doel is de thuiszorg anders te organiseren met behulp van
sociale en technologische innovaties zodat mensen zelfredzaam worden.

4.5.1 Inhoud programmalijn
Subdoel
Verbinden

Projecten en activiteiten
Woningcorporaties, gemeenten en
zorgverzekeraars

Verantwoordelijk
Slimmer Leven

Experimenteren

CrossCare W5+: ontwikkelen langer
thuiskompas
Experiment starten met verzorgingshuis
zonder muren
Implementeren OZOverbindzorg
Ruimte voor Gezondheid - GELIJK

Thuisleefgids

Opschalen
Gezonde en slimme wijken
stimuleren

4.6 Programmalijn: Klinische innovatie

ntb
Precies
Tu/e, Tranzo

Realiseren van Eindhoven Medtech Innovation Center, waarin Philips en de TU/e samenwerken op het
gebied van klinische innovaties met drie lokale topklinische ziekenhuizen gespecialiseerd in
zwangerschap en geboorte, slaapaandoeningen en hart- en vaatziekten.
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Het doen van onderzoek met als doel de ontwikkeltijd van research tot resultaat voor de patiënt te
verkorten. Hierdoor kunnen we ziektebeelden sneller vaststellen en beter en eerder behandelen.

4.6.1 Inhoud programmalijn
Subdoel
Verbinden

Projecten en activiteiten
Cluster medtech bij elkaar brengen en
verbinden met Slimmer Leven netwerk

Verantwoordelijk
Brainport

Data & AI

Opzetten - Benutten van data en Artificial
Intelligence

e/Mtic

Opschalen en verkorten Time to
Market medtech innovaties

Doorontwikkelen van regionaal en landelijk
Medtech Innovation Centre

E/Mtic
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Hoofstuk 5 Organisatie
In de voorgaande hoofdstukken hebben we de verschillende programmalijnen geformuleerd en hoe
we hier invulling aan gaan geven. Dit hoofdstuk beschrijft de organisatiestructuur van coöperatie
Slimmer Leven.

5.1 Organisatiestructuur

Onderstaande figuur geeft de organisatie van de coöperatie weer.

Algemene ledenvergadering (ALV)
De algemene ledenvergadering is de algemene vergadering van de coöperatie. Alle leden van de
coöperatie zijn welkom. Tijdens deze vergadering wordt het gevoerde en te voeren beleid besproken.
De ALV van Coöperatie Slimmer Leven wordt twee keer per jaar gehouden.
Bestuursoverleg
Het bestuur van Coöperatie Slimmer Leven bevat afgevaardigden van iedere bloedgroep. Het bestuur
komt 6 x per jaar bij elkaar. Tijdens dit bestuursoverleg worden het beleid, initiatieven en richting van
de coöperatie structureel besproken en bijgesteld. Ook gelden de individuele leden van het bestuur
als belangrijke vertegenwoordigers en gezichten van de coöperatie richting alle leden.
Regionaal Regie team health
Dit regie team wordt gevormd door de kartrekkers/aanspreekpunten van iedere pijler. Dit team komt
een keer per maand bij elkaar. Projecten in deze pijler worden uitgevoerd door de leden van Slimmer
Leven zelf. De kartrekkers per pijler bespreken wat er speelt en aan welke projecten gewerkt wordt
zodat er verbinding blijft met de strategie van de coöperatie.
Uitvoerbureau CSL
Naast het uitvoeren van de eerder genoemde taken van Coöperatie Slimmer Leven worden er door de
coöperatie zelf ook projecten uitgevoerd. Deze projecten worden verbonden aan hetgeen er in de
pijlers gebeurd zodat ook deze projecten aansluiten bij de benoemde strategie. De taken hiervoor
liggen bij het uitvoerbureau van Slimmer Leven.
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Hoofdstuk 6 Begroting
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Bijlage 1: Betrokken partijen
Tabel 1 Ledenlijst Coöperatie Slimmer Leven (dd. 25-09-2019)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Acknowledge
Brainport Development N.V.
Catharina Ziekenhuis
Coöperatie VGZ U.A.
De Ondernemende Huisarts
Fontys Hogeschool
Gemeente Best
Gemeente Eersel
Gemeente Eindhoven
Gemeente Geldrop-Mierlo
Gemeente Helmond
Gemeente Someren
Gemeente Veldhoven
Gemeente Bergeijk
GGD Brabant-Zuidoost
GGzE
Human Capital Care
Kempenhaeghe
Lunet zorg
Maxima Medisch Centrum
Mextal B.V.
Philips Healthcare Benelux
POZOB
Provincie Noord Brabant
Rabobank Eindhoven-Veldhoven
Zorg in oktober
Regionaal Zorg Communicatie Centrum
Rino Zuid
ROC ter AA
Savant Zorg
Simac Techniek N.V.
St. Anna Ziekenhuis
Stichting Gezondheidscentrum Eindhoven
Stichting ORO
Stichting Robuust Groep
Stichting Sint Annaklooster
Stichting SWZ
Stichting Synergos / Diagnostiek voor U
Summa College
TRANZO
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41
42
43
44
45
46
47
48
49

TU/e
Valkenhof
Vitalis Zorggroep
Wooninc
Zorgbelang
De Zorgboog
Zuidzorg
Akkedeer BV
Welzijn de Kempen
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Bijlage 2 Organisatiestructuur
Bestuur CSL

Organisatie

De heer ir. E. van Schagen
(voorzitter)
De heer J.E. de Wildt (secretaris)

Simac Techniek N.V.

De heer L. Smeets
(penningmeester)
De heer prof. Dr. J.H. Zwaveling
Mevrouw M. van Dongen
De heer T. de Jong

Lunet Zorg

De Ondernemende Huisarts

Vertegenwoordiging
Bloedgroep
Bedrijven
huisartsen en eerstelijns
zorggroepen
Langdurige zorg

Mevrouw drs. M.L. Vossen

Máxima MC
Gemeente Veldhoven
Fontys Paramedisch
Hogeschool
GGzE

Mevrouw drs. P. Nelissen

Oktober

De heer H. van Noorden
Mevrouw ir. C.F.M. van Vilsteren
Mevrouw E. Jeurissen

VGZ
TU/e
GGD Brabant Zuidoost

De heer P. van Nunen

Brainport Development

Regionaal Regieteam health
Digitale infrastructuur
Talent & Capaciteit
Langer thuis wonen
Klinische Innovatie
Vitaliteit & Bewegen
E-Health
Brainport
Slimmer Leven

Naam
Henri Smits
Margreet Vossen
Senna Swinkels
Carmen van Vilsteren
Marieke van Beurden
N.t.b.
Quirine Verstappen
Marcel de Pender, Noortje Habes en Robin Ruiter

Uitvoerbureau CSL
Directeur
Strategie en samenwerking
Programmamanager
Communicatie
Projectleider
Projectleider
Secretariaat

Naam
Marcel de Pender
Robin de Ruiter
Noortje Habes
Lisanne van Doremalen
John Komen
Benedetta Malagoni
Ilse Verhoeven
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Ziekenhuizen
Gemeenten
onderwijs/
onderzoeksinstellingen
Geestelijke
gezondheidsorganisaties
Langdurige zorg
Thuiszorg
zorgverzekeraars
kennisinstellingen
Gemeentelijke
Gezondheidsdienst
Economische
ontwikkelmaatschappijen
Woningbouwverenigingen
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