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Aan de Raad,
Ter uitvoering van het economische beleidsplan (2009-2020) en in het kader van de gemaakte afspraken
in het raadsakkoord 2014-2018, is een verkenning gestart om de kansen en mogelijkheden op het gebied
van de zorgeconomie in kaart te brengen. Eveneens is het thema zorgeconomie in het economisch
uitvoeringsprogramma als apart actiepunt opgenomen. Voor u ligt het eerste resultaat van deze
verkenning; het benchmark onderzoek. Door middel van deze benchmark wordt invulling gegeven aan het
begrip zorg/gezondheidseconomie. Het benchmarkonderzoek geeft een extern beeld van wat er gebeurt
op het gebied van gezondheidseconomie. De lokale context in Steenbergen is alleen op hoofdlijnen
onderzocht. Er zijn gesprekken gevoerd met provinciemedewerkers, ambtenaren van andere gemeenten
en (uitvoerings)organisaties die beleid hebben ontwikkeld of zich op een andere wijze inzetten voor de
zorgeconomie. Hierbij is gevraagd naar de achterliggende doelstellingen, beleidsinstrumenten,
maatschappelijke trends, resultaten en nieuwe samenwerkingsvormen. In het voor u liggende rapport
worden deze resultaten gepresenteerd en wordt gekeken in welke mate de voorbeelden bij andere
gemeenten aansluiten bij de lokale context in Steenbergen. In andere woorden: wat kan de gemeente
Steenbergen hieruit leren?
Kijkend naar andere gemeenten wordt duidelijk dat de nadruk niet altijd op de economische resultaten ligt
maar dat ook maatschappelijke doelstellingen een belangrijke rol spelen in dit beleidsterrein. De opgave
van een vergrijzende samenleving en een verhoogde zorgvraag staat centraal. Deze opgave vormt niet
alleen een uitdaging voor zorginstellingen en gemeenten maar biedt ook kansen voor ondernemers.
Vraag en aanbod binnen de zorg zijn nog niet altijd goed op elkaar afgestemd. Innovatie in de zorg kan
verbetering brengen in de aanbodzijde. Maar ook meer inzet op preventie draagt bij aan een betere
afstemming tussen vraag en aanbod maar dan vanuit de vraagzijde. Vanuit dit perspectief is het ook niet
vreemd dat er door veel gemeenten wordt gesproken over gezondheidseconomie in plaats van
zorgeconomie. Gemeenten proberen te bewerkstelligen dat inwoners zo lang mogelijk buiten het systeem
van de professionele zorg blijven zonder inbreuk te doen op de kwaliteit van leven. Het vertalen van deze
maatschappelijke opgave naar economische kansen biedt voor de gemeente Steenbergen de
meerwaarde om gezondheidseconomie een prominentere rol te laten spelen in het eigen beleid. Op dit
moment lopen er verschillende initiatieven waarbij de economische mogelijkheden onderbelicht blijven.
Ook het verbinden van andere sectoren met de zorgeconomie biedt kansen. De huidige economische
speerpunten, biobased en agrofood, kunnen ook een bijdrage leveren aan de opgaven in de zorg. Dit is
ook terug te zien bij de gemeente Bergen op Zoom en Uden waar deze sectoren al met elkaar worden
verbonden.
Gezien de groeiende vraag naar toegankelijk toerisme liggen er ook economische kansen op het gebied
van zorgtoerisme. Maar zorgtoerisme staat niet op zich zelf. Een extra focus op zorg- en toegankelijk

toerisme heeft alleen effect wanneer het uitmaakt van een totale strategie om het toerismeaanbod te
verbeteren.
Op welke wijze de uitdagingen in de zorg in Steenbergen kunnen worden omgezet in kansen wordt verder
met lokale partners vorm gegeven. In het rapport zijn verschillende vervolgstappen weergegeven waarbij
de verbinding tussen verschillende beleidsterreinen ook in de praktijk zullen worden gelegd.
Terugkoppeling volgt in het eerste kwartaal van 2016.
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