• Informeren:
• Verkennen:

wat is er?
waar liggen de
economische kansen?
* Lou, Oudenoord Utrecht

• Er werken 6.240 (gegevens 2019) medewerkers in de zorgsector; dit is de
3e bedrijfstak na Informatie & Communicatie en Groot- en Detailhandel.
• De zorg is goed voor 945 bedrijven, variërend van ZZP-ers, start-ups tot
bijvoorbeeld organisaties als Tergooi MC en Hilverzorg.
• Zorg is verdeeld over de hele gemeente, zowel qua voorzieningen als
banen.
• Het accent in de gezondheidszorg komt meer bij preventie te liggen, het
beïnvloeden van omgevingsfactoren en het modelleren van
gezondheidsrisico’s.

• Grote en
stabiele sector in
de Hilversumse
economie.
• Aantal banen in
de zorg is tussen
2010-2019
gedaald met
10%.

• Geneeskunde ontwikkelt zich van generieke naar gepersonaliseerde
behandeling.
• ICT/digitale media ondersteunen daarbij om de kosten in bedwang te
houden.
• Een intensievere samenwerking met eHealth Utrecht en Utrecht Science
Park (USP) kan de mogelijkheden bij digitale media-bedrijven versterken
• Hilversum krijgt een nieuw, compacter toekomstgericht ziekenhuis en
biedt meer zorg aan huis ipv intramuraal. Technologische innovaties
bieden nieuwe mogelijkheden en ondersteunen deze ontwikkeling
• Corona heeft inzicht gegeven in een tekort aan zorgpersoneel; ook daar
liggen mogelijkheden; qua werk en opleiding

• We hebben een nauwe samenwerking met Utrecht, waar eHealth een van
de speerpunten is in het beleid Gezond Stedelijk Leven; we kunnen
daarvan leren en profiteren.
• Ons inwoneraantal neemt toe; de voorzieningen groeien niet mee.
• Onze inwoners worden steeds ouder en de zorgbehoefte neemt daarmee
toe. Wij zijn daarop onvoldoende voorbereid. Als er nu geen maatregelen
worden getroffen, komt de (eerstelijns)zorg onder druk te staan
• Veel medici zitten aan het eind van hun loopbaan; jonge artsen willen
anders werken, kiezen andere werktijden en willen in gezamenlijke
praktijken werken. Dit vraagt om een aanpassing van de voorzieningen
waar NU al rekening mee gehouden moet worden.

• Alles online in verbinding
• Verschuivingen naar de consumentenmarkt + DIY
• Big Data
• K.I.
• Risico- en veiligheidsoplossingen
• Robots in de zorg
• Cyborgs
• Drones
• Reality technology
• Blockchain
• 3-D printing
• Biotech
Allemaal ontwikkelingen waar Hilversumse bedrijven in kunnen ondersteunen (als dat al niet gebeurt)

• Gezondheid is naast communicatie en informatie één van de
grootste sectoren in Hilversum.
• In Hilversum zijn (super)gespecialiseerde techbedrijven gehuisvest.
• Eenzijdige focus op media maakt kwetsbaar, zeker met een
veranderend medialandschap- en sector.
• Utrecht ziet kansen met Hilversumse (content)bedrijven naar online
technische faciliteiten, het ontwikkelen en produceren van online
concepten aanbieden van data-gedreven diensten.
• Met Utrecht delen we digitale netwerken en verbindingen; dat
maakt verdere kruisbestuiving mogelijk.

• Dit wordt onderschreven in één van de aanbevelingen uit
het Economisch Perspectief 2040 (Ecorys, 2021):

“Ontwikkel door in de Media, ICT en zorg. Met
name in Media & ICT ligt de kracht van
Hilversum, maar ook in zorgtechnologie ligt
potentie.”

•

•

•

We verwachten dat er door een transformatie in de zorg, meer “slimme”
ontwikkelingen/ oplossingen nodig zijn om de zorg betaalbaar te houden. Dus:
arbeidskansen en een sterkere profilering als “gezonde” stad. Er is tevens een
relatie met het stedelijk ontwerp/fysieke infrastructuur
De basisvoorwaarden, IT ontwikkelaars, AI, content-bedrijven en techinnovaties zijn aanwezig, voornamelijk media-gerelateerd maar ook crossovers met andere sectoren. Hier liggen kansen voor crossovers met
zorg/gezondheid.
Economie Regio Utrecht herkent dit en vraagt om inbreng van die kennis en
vaardigheden. Hilversum is een van de “parels” van economische ontwikkeling
regio Utrecht. Samen met Amersfoort en Wageningen kunnen we een
parelsnoer vormen van innovatie en toegepaste wetenschappelijke
ontwikkelingen.

• Wat ontbreekt er: de technologiebedrijven kennen elkaar
niet, wel contacten met Utrecht;
• Het netwerk ontbreekt zodat geen synergie ontstaat;
• Er is voor Hilversumse bedrijven weinig fysieke ruimte
om te groeien;
• Bij de eerstelijnszorg zal meer inzet en ondersteuning
gevraagd worden; er ontstaat grotere
huisvestingsbehoefte. Hiervoor is geen ruimte
gereserveerd.

• Binnen de gemeente heeft cluster Sociaal/welzijn een subsidierelatie met Cure, maar is er geen beleid op noodzakelijke
voorzieningen. Vragen over voorzieningen (kleinschalige
ouderenzorg, HOED/TOED, medische kinderopvang, dagbesteding)
komen bij cluster fysiek-economie terecht. Hier sluit het fysiek en
sociaal domein niet goed op elkaar aan en is verbetering mogelijk.
• Tussen cluster Sociaal/welzijn en fysiek-economie is van oudsher
een beperkte samenwerking. Zonder passende aandacht ontstaat
een tekort aan voorzieningen op een termijn van enkele jaren.

• Spoor 1) Zorgsector één van de grootste sectoren voor
Hilversum. Veel werkgelegenheid in de wijken. Hoe kunnen
we deze brede sector beter faciliteren?
• Spoor 2) Verdere ontwikkeling van technologische bedrijven,
die ook producten voor de zorg gaan ontwikkelen en
digitaliseringskansen benutten. We benutten het
groeipotentieel van de zorg en accommoderen het op
passende werklocaties, zoals het Arenapark. Versterken
relatie en netwerk van het ecosysteem, o.a. met ROM.
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Gezondheid & ICT biedt kansen voor mensen die nu als ICT-er in de Media actief zijn
Gezondheid & ICT biedt mogelijkheden voor instroom zorgpersoneel, via opleidingen
ROC/ zij-instroom/omscholingsprogramma’s
Naast Media kan Hilversum tweede profiel krijgen als stad voor Gezondheid & ICT
Door betere samenwerking tussen Sociaal en Fysiek kunnen voorzieningen die horen bij
een groeiende stad op orde gebracht worden
Door het netwerk te versterken kunnen partijen elkaar makkelijker vinden en kunnen
nieuwe ontwikkelingen tot stand komen
Samenwerken met UU/UMCU en WUR, topziekenhuizen, een Amersfoortse campus in
opbouw rond fysiotherapie en een cluster van toegepaste kennisinstellingen op
(geestelijk) gezondheidsgebied biedt een spectrum aan kansen, innovatieve
ontwikkelingen qua voeding, gezondheid en zorg waar Hilversumse ICT-bedrijven
naadloos in kunnen participeren; daar wil je bij horen!

