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Onderwerp 
Huis van morgen

Steenbergen; 20 december 2022

Aan de Raad,

Kennisnemen van
Het Huis van Morgen wordt per 1 februari 2023 voortgezet door Thuiszorg West - Brabant (TWB) 
als hoofdaannemer.

Inleiding
Het Huis van Morgen is opgericht in 2013 en heeft als doel de bekendheid van zorginnovaties te 
vergroten die gericht zijn op langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Het Huis van Morgen 
presenteert technologische, innovatieve hulpmiddelen en geeft hierover voorlichting aan 
inwoners, mantelzorgers, studenten en professionals werkzaam bij zorg- en welzijnsorganisaties.

Informatie
Gebleken is dat de huidige fysieke plek niet uitnodigend is om een continue toestroom van 
inwoners te stimuleren (één hoog, in het oude GGD-gebouw aan de Zuidoostsingel in Bergen op 
Zoom). Onderwijsinstellingen worden bereikt, maar de inwoners van eerder genoemde vier 
gemeenten nauwelijks. Dat moet anders. En om het anders te organiseren zijn er verkennende 
gesprekken gevoerd met partijen die net als, wij gemeenten, het belang hebben langdurige en 
kostbare zorg op een verantwoorde wijze zo lang mogelijk uit te stellen (verlaging zorgdruk, 
verlaging zorgkosten).
De verkenning is succesvol geweest en heeft er tot toe geleid dat Thuiszorg West-Brabant het 
Huis van Morgen overneemt per 1 februari 2023. TWB zorgt tevens voor een fysieke locatie in 
Roosendaal die gekoppeld wordt aan een gezondheidscentrum met brede inloop.

Consequenties
Door overdracht van het Huis van Morgen wordt informatie over zelfzorg dichter bij de behoefte 
van de inwoner en de zorgverlener georganiseerd.

Vervolg
Met zorgorganisatie Tante Louise zal bezien worden wat de mogelijkheden tot samenwerking 
voor de Brabantse Wal kunnen zijn.
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Ook is er contact met onderwijsorganisatie Curio en wordt onderzocht welke rol het Huis van 
Morgen binnen de opleidingen kan vervullen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

M.J.P. dèjongh, RA feit, MBA
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