
Workshop Organisatie & infrastructuur 

voor directeuren, managers en coördinatoren  

Jan van Es Instituut 

Wisselweg 33, 1314 CB Almere 

31 januari 2018  

   11.00 – 18.30 uur 

Zaal 2e etage ( vanaf trap en lift rechts gang in) 

11.00 uur  Ontvangst, welkom en kennismaking. 

 

11.15 uur  Introductie: O&I en de ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg 

Door: Marc Bruijnzeels, Directeur Jan van Es Instituut & Associate professor bij het LUMC 

In het kader van O&I: De noodzaak van het ontwikkelen van sterke organisaties als 

voorwaarde voor de realisatie van regionale en populatie gerichte zorg.  

 

12.45 uur  Lunch.  

 

13.30 uur  O&I, het perspectief van de zorgverzekeraars 

Door: Martien Bouwman,  Zorgverzekeraars Nederland 

Het perspectief van de zorgverzekeraars: Op dit moment wordt het beleid gemaakt dat 

gedurende het ’overgangsjaar’ 2018 in gang gezet zal worden. Hoe kunnen organisaties 

hierop anticiperen. Wat is het (denk)stramien van de zorgverzekeraar en hoe kan je daar 

bij aansluiten? 

 

15.30 uur   Introductie van regionale samenwerkingsvormen 

   Door: Marc Bruijnzeels en Dite Husselman  

In de regionale samenwerkingen zijn vier stadia te onderscheiden: het adhoc netwerk, 

samenwerkende organisaties, de regionale huisartsenorganisaties en de accountable care 

organisatie. Deze vier stadia hebben eigen kenmerken en kwalificaties. Met de O&I 

financiering bijdragen aan het verder ontwikkelen van de regionale samenwerkingsvormen 

in de richting van accountable care organisaties. 

Hoe ver is uw organisaties, welke factoren dragen bij in het bereiken van een volgend 

stadium van samenwerking.   

 

16.00 uur  Werkopdracht in twee groepen: Analyse van de eigen organisatie in de regio.  

Onder begeleiding van Marc en Dite gaan de deelnemers in twee groepen aan de slag  om 

de eigen situatie in beeld te brengen.  



 

17.15 uur  drankje en snack. 

 

17.30 – 18.15 uur De kansen van O&I voor de eigen organisatie.  

  Door: Dite Husselman.  

Afronding werkopdracht.  

Hoe kan de planvorming van de eigen organisatie in de lijn van O&I gebracht worden. In 

dit laatste uur volgt een reflectie op de eigen organisatie in relatie tot de drie bijdragen 

van de sprekers. Wat willen we bewerkstelligen, hoe ver zijn we nu, op welke criteria 

zullen we getoetst worden en wat gaat dat doen met de financiering?  

 

18.30 uur   Afsluiting. 

 

Aanbevolen literatuur ter voorbereiding  

1. Een tussenrapportage in de ontwerpfase, 2014. Naar professionele ondersteuning en infrastructuur voor 

samenwerking van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor samenwerking met andere partijen.   

2. Eindrapport Van Velzel, 2016 . Een sterke eerste lijn voor betere zorg en beheersbare zorgkosten.  

3. NZa beleidsregel BR/REG–18122 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018, hoofdstuk 6.  

4. Sleutel model ontrafelt de kunst van het samenwerken.  

 

 

Accreditatie: Deze workshop is voor huisartsen geaccrediteerd met 5 punten. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begeleidend docenten: Dite Husselman & Marc Bruijnzeels              

 

https://www.jvei.nl/wp-content/uploads/2014-InEen-memo-en-tussenrapportage-infrastructuurbijlage-DO.pdf
https://www.jvei.nl/wp-content/uploads/2016-OI-Doelgerichte-versterking-van-de-Organisatie-en-Infrastructuur-van-de-eerste-lijn.pdf
https://www.jvei.nl/wp-content/uploads/BR_REG_18122__Huisartsenzorg_en_multidisciplinaire_zorg_2018.pdf
https://www.jvei.nl/wp-content/uploads/sleutelmodel-ontrafelt-de-kunst-van-het-samenwerken.pdf

