
De zorgvraag neemt toe, de complexiteit van de 

problematiek in de thuissituatie wordt groter en 

de hoeveelheid geld en personeel is beperkt. Deze 

uitdagingen in de zorg vragen om meer samenwerking, 

now more than ever! De ervaringen van de afgelopen 

10 jaar in de proeftuinen populatiebekostiging, de 

integrale geboortezorg en de substitutie agenda tonen 

dat o.a.:

• Deze samenwerking complex is blijkend uit de vele 

  stakeholders met hun belangen en onderlinge relaties

• De mogelijkheden zeer afhankelijk zijn van de eigen 

  regionale situatie (Den Haag is geen Drenthe) 

• Lef, lenigheid en leiderschap van zorgbestuurders   

  noodzakelijk is 

• flexibiliteit in bekostiging en wet- en regelgeving          

  gevraagd wordt. 

Internationaal is dezelfde trend van integrale 
zorg naar integrale zorgorganisaties ingezet; het 
Duitse Kinzigtal, de Belgische Pilootprojecten, NHS 
experimenten en de Accountable Care Organisaties 
in de US illustreren dit.

Het rapport ‘de zorg op de juiste plek’ en de 
zorgakkoorden eerste lijn met extra geld voor 
de Organisatie & Infrastructuur en tweede 
lijn met transformatiegelden stimuleren de 
ontwikkeling naar integrale zorg in nieuwe integrale 
organisatiestructuren. 

Uw initiatieven om te komen tot meer samenwerking 
in de regio zijn een uitvloeisel van deze ontwikkeling. 

DOELGROEP

Bestuurders en bestuurlijk actieve zorgprofessionals 
die aan regionale samenwerking denken en doen. 
Zorgverzekeraars en gemeenten die de regionale 
samenwerking verder willen ondersteunen. We gaan 
ervan uit dat elke regio inmiddels een regionale 
samenwerking kent waarin een gemeenschappelijke 
visie is geformuleerd.

DOELSTELLING

Het Jan van Es Instituut organiseert samen met haar 
partners de Bestuurdersdagen voor de eerstelijns 
zorg: ‘regionale samenwerking in de zorg: van praten 
naar doen! Tijdens deze bestuurdersdagen krijgt u 
informatie, gaat u aan het werk met collega’s en legt u 
de volgende basis voor uw regionale samenwerking.

DE ONDERWERPEN WAAR WE MEE AAN 
DE SLAG GAAN ZIJN: 

Governance

Leiderschap

Interventies

Bekostiging

Data

REGIONALE SAMENWERKING 
IN DE ZORG:  
VAN PRATEN NAAR DOEN!

DATUM: DONDERDAG 23 & VRIJDAG 24 

APRIL 2020

Datum: 
Donderdag 23 & Vrijdag 24 april 2020

Locatie:
Van der Valk Veenendaal

Prijs: 
€895,- inclusief diner, exclusief overnachting


