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Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Kennisnemen van de memo Juiste Zorg op de Juiste Plek  

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
13-11-18 Netwerk Goed en Gezond 

Leven 
Bespreken In lijn met het bijgevoegd 

procesvoorstel wordt de 
bijeenkomst/het evenement 
georganiseerd.  

29-11-18 Portefeuillehoudersoverleg Kennisnemen Volgt 
 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Netwerk goed en gezond leven 
Het netwerk goed en gezond leven bestaat uit zorg en welzijn organisaties uit de 0e, 1e, 2e lijn en 
gemeenten en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Deze partners hebben met het netwerk de volgende 
doelen 

 Verbeteren en vernieuwen van zorg en ondersteuning door samenwerking. 
 Aanjagen van initiatieven. 
 Samenwerking in en tussen het sociaal/medisch domein door kennisdelen. 
 ICT samenwerking. 
 Het faciliteren van zorg en welzijn professionals in de samenwerking door een digitaal 

(netwerk)dossier. 
 Financieringsvraagstukken en grensvlak vraagstukken tussen wetten oplossen. 
 Versterken en verspreiden van het gedachtegoed van positieve gezondheid. 

Het Netwerk Goed en Gezond Leven loopt sinds 2015. Wethouders in de Gooi en Vechtstreek 
worden van harte uitgenodigd om bij de bijeenkomst van het netwerk aan te sluiten. De voorzitter 
van het portefeuillehoudersoverleg Gezondheid en Ondersteuning is vaste deelnemer namens 
gemeenten. Bij de portefeuillehoudersoverleggen wordt er – indien er een netwerk heeft 
plaatsgevonden – kort teruggekoppeld over  relevante ontwikkelingen. De agenda en stukken van 
het Netwerk zijn via de volgende link te benaderen: https://www.regiogv.nl/vergaderingen/goed-en-
gezond-leven/.  
 
Tijdens het portefeuillehoudersoverleg krijgt u een korte terugkoppeling van het netwerk goed en 
gezond leven van 13 november. Tijdens de (informatie) sessie gezondheid (zie hieronder) wordt 
dieper ingegaan op de samenwerking binnen het netwerk.  
 
Samenwerking binnen het netwerk 
In het Netwerk Goed en Gezond Leven van 13 november is gesproken over hoe de samenwerking in 
het Netwerk bevorderd kan worden. Dit is aan de hand van het memo: ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ 
gedaan. Bijgevoegd ontvangt u dit memo. Het Netwerk wil meer en beter samenwerken om de juiste 
zorg op de juiste plek te realiseren. Dit doen zij aan de hand van het proces wat bijgevoegd 
uitgewerkt is.  
 
 

https://www.regiogv.nl/vergaderingen/goed-en-gezond-leven/
https://www.regiogv.nl/vergaderingen/goed-en-gezond-leven/
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Sessie Gezondheid 
Op verzoek van de wethouders gezondheid en ondersteuning wordt er in december/januari een 

aparte informatiesessie georganiseerd over gezondheid. Tijdens de sessie is er gelegenheid om in 

te zoomen op opgaven en ontwikkelingen en om de speerpunten/richting voor de komende periode 

te bespreken.  

  

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Memo Juiste Zorg op de Juiste plek 
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MEMO 

Juiste zorg op de juiste plek 

 

Algemeen 

Aan Portefeuillehouders gezondheid & ondersteuning 

Van Netwerk Goed en Gezond leven 

Datum 15 november 2018 

Verspreiden Ja 

Kenmerk 18.0010101 

 

Inleiding 

In het netwerkoverleg  Goed en Gezond Leven van 10 september jl. is de notitie: “Waar staan we in 
onze regio in 2030?” besproken. In deze notitie worden de ontwikkelingen genoemd die op ons 

afkomen: 

- Andere kijk op gezondheid (positieve gezondheid) 

- De tekorten in de zorg (RAAT) 

- Rapport Taskforce De juiste zorg op de juiste plek, Wie durft!  

- Shared Savings 

- Ervaringen studiereis Denemarken: Maak de burger meester! 

Daarnaast wordt in deze notitie het volgende procesvoorstel gedaan wat door het netwerk 

aangenomen is:  

2 bestuurders gaan samen met 2 beleidsondersteuners een voorzet maken, hoe we deze 

doorontwikkeling met ons netwerk kunnen gaan maken.  

 

Korte weergave van totstandkoming procesvoorstel 

De volgende actualiteit heeft de voorbereidingsgroep aangegrepen om dit procesvoorstel te doen: 

Zilveren Kruis en Tergooi gaan een intensieve samenwerking opstarten. Aanleiding hiervoor is dat in 

2023, 20% van de ziekenhuiszorg naar buiten verplaatst gaat worden. Tergooi wordt mogelijk door 

Zilveren Kruis aangewezen als landelijke showcase n.a.v. het nieuwe te bouwen ziekenhuis.  Ook hier 

is het centrale thema:  de juiste zorg op de juiste plek: het voorkomen van (duurdere) zorg, het 

verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door ándere zorg zoals e-

health). 

Door bovenstaande ontwikkeling ontstaat nog meer de urgentie  tot echte samenwerking. Als we 

met elkaar stappen willen zetten en de ambitie waar willen maken om vanuit samenwerken de juiste 

zorg op de juiste plek te bieden, moeten we een aantal zaken scherp hebben: 

- Wat is de sterrenhemel waaronder wij allen bezig zijn; 

- Hoe verhouden we ons tot elkaar en hoe zouden we ons tot elkaar moeten (willen) verhouden; 

- Wat is onze visie op samenwerken; 

- Zijn we bereid onze belangen te benoemen en op tafel te leggen; 

- Zijn we in staat ons eigen belang, regiobelang en gedeelde belang te combineren;  

- Kunnen we ons gedeelde belang met elkaar vaststellen, betekenis geven en omarmen; 

- Zijn we bereid elkaar ruimte te geven om toe te werken naar het gezamenlijke belang en elkaar, 

waar nodig, daarbij te ondersteunen; 

- Wat is de vorm waarin wij samen willen werken om ons doel (juiste zorg op de juiste plek) te 

bereiken/welk model past bij ons. 

 

Procesvoorstel aan de leden van het Netwerk 

De leden van het Netwerk GGL gaan met elkaar, onder begeleiding van een externe procesleider 

bovengenoemd vraagstuk aan.  
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Ieder lid neemt een introducé uit de eigen organisatie mee om de discussie te verbreden. Bij 

voorkeur een introducé die betrokken is bij (vraagstukken rondom) samenwerking tussen de eigen 

en andere organisaties.  

Het programma begint in de avond met een etentje en informeel nader kennismaken als opwarming 

voor de volgende dag. We blijven met elkaar op een nader te bepalen locatie overnachten. Het 

voorstel is om begin 2019 de  bijeenkomst te plannen. 

 

Financiering 

- De kosten voor het dagprogramma van de genoemde bijeenkomst worden uit de begroting van 

de Regio gedekt.  

- De Kosten voor deelname aan het informeel avondprogramma en overnachting wordt door 

iedere organisatie zelf gedragen. 

 

Vragen aan het netwerk 

- Herkent het netwerk bovenstaande urgentie; 

- Herkent het netwerk bovenstaande vraagstukken; 

- Is het netwerk akkoord met het procesvoorstel en financiering; 

- Welke namen kunnen aangedragen en onderzocht worden als externe procesleider; 

 

 

November 2018 

Angelika Pelsink/Ben Hammer/ René Batenburg/ Judith Kole/ Jeannette van der Veer 

 

 


