Prettige hulp
in de zorg.
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Commitment – Gemeente Delft
ZorgHub streeft ernaar om eind 2022 50 langdurig bijstandsgerechtigden in Delft duurzaam aan
betaald werk te helpen in ondersteunende banen in de zorg. Hiermee zal de druk op het bestaande
zorgpersoneel worden verlicht, kan de kwaliteit van de zorg omhoog en is er meer tijd voor
vroegsignalering, waardoor ouderen bijvoorbeeld langer thuis kunnen worden en zorgkosten
worden bespaard. Doordat er meer tijd is voor het verlenen van zorg, wordt ook de eenzaamheid
bestreden. Tegelijkertijd zal de eenzaamheid onder de nieuwe medewerkers afnemen, doordat zij
weer volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

Gemeente Delft onderschrijft het belang van het project ZorgHub en hecht er waarde aan haar
betrokkenheid en ondersteuning te bevestigen. Gemeente Delft hoopt samen met de andere partners uit
het sociaal domein van Delft dat het ingediende plan ZorgHub één van de winnaars zal zijn van de
Werkinnovatieprijs.
Dankzij ZorgHub worden mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt in gelegenheid gebracht terug te
keren in het reguliere arbeidsproces en vervullen zij tegelijkertijd een belangrijke maatschappelijk bijdrage
door de zorgprofessionals in de regio te ontlasten.

Aldus getekend op 8 december 2020 te Delft,
Namens het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Delft,

___________________
Burgemeester Marja van Bijsterveldt

ZorgHub
Jiske Kiers
Projectmanager BHAG

's-Gravelandseweg 555
Postbus 366
3100 AJ Schiedam
Tel (010) 242 27 33
www.zorgkantoordsw.nl

Datum 03-12-2020
Betreft Samenwerking Werkse! en Zorgkantoor DSW

Geachte mevrouw Kiers,
Zorgkantoor DSW onderschrijft het belang van het project van ZorgHub waarmee
bijstandsgerechtigden in Delft op een duurzame wijze worden begeleid naar
ondersteunende banen in de zorg. Wij zien dit project als een mogelijke bijdrage aan het
oplossen van de arbeidsmarktproblematiek. Aangezien werken een positieve bijdrage kan
leveren aan het welbevinden, zullen we onderzoeken of dit project bijdraagt aan het
verminderen van de (mogelijke aanwezige) zorgvraag.
Het zorgkantoor is voornemens om samen met Werkse! de besparing op zorgkosten van
nieuwe medewerkers die via ZorgHub aan het werk gaan in kaart te brengen. Daarnaast
draagt het zorgkantoor bij aan de opleidingskosten van de nieuwe medewerkers met een
bijdrage van € 25.000,- , welke reeds is ontvangen door Werkse!.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Zorgkantoor DSW

Dirk Wolbers,
Manager Care



Letter of Commitment – MKB Delft
ZorgHub streeft ernaar om eind 2022 50 langdurig bijstandsgerechtigden in Delft duurzaam aan
betaald werk te helpen in ondersteunende banen in de zorg. Hiermee zal de druk op het bestaande
zorgpersoneel worden verlicht, kan de kwaliteit van de zorg omhoog en is er meer tijd voor
vroegsignalering, waardoor ouderen bijvoorbeeld langer thuis kunnen worden en zorgkosten
worden bespaard. Doordat er meer tijd is voor het verlenen van zorg, wordt ook de eenzaamheid
bestreden. Tegelijkertijd zal de eenzaamheid onder de nieuwe medewerkers afnemen, doordat zij
weer volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.

MKB Delft onderschrijft het belang van het Werkinnovatieprijs project ZorgHub en committeert zich middels
deze overeenkomst.
Werkse!, gevestigd in Den Hoorn, Gantel 23, 2635 DP, hierbij vertegenwoordigd door J. Kiers,
projectmanager BHAG Delft en MKB Delft hierbij vertegenwoordigd door haar voorzitter Jeroen Heemskerk
komen het volgende overeen:
MKB Delft zal haar leden actief betrekken bij het initiatief ZorgHub en hiermee een bijdrage leveren aan het
succes van ZorgHub.
Aldus overeengekomen op 4 december 2020 te Delft,

MKB Delft

ZorgHub

Jeroen Heemskerk, Voorzitter

Jiske Kiers, Projectmanager BHAG

___________________________

___________________________

