De zorgvraag neemt toe, de complexiteit van

DOELSTELLING

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

Het JVEI organiseert samen met haar partners de
Bestuurdersdag voor de eerstelijnszorg. Tijdens de
Bestuurdersdag krijg je informatie, ga je daadwerkelijk
aan de slag met collega’s om regionale aanpak concreet
te maken, zodat de eerste stappen mogelijk zijn.

DE ONDERWERPEN WAAR WE MEE AAN
DE SLAG GAAN ZIJN:

stakeholders met hun belangen en onderlinge relaties.
• De mogelijkheden zeer afhankelijk zijn van de eigen
regionale situatie. (Den Haag is geen Drenthe)

Governance

• Lef, lenigheid en leiderschap van zorgbestuurders
noodzakelijk is.
• flexibiliteit in bekostiging en wet- en regelgeving

Data

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.

Bekostiging

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

REGIONALE SAMENWERKING
IN DE ZORG:
VAN PRATEN NAAR DOEN!
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Uw initiatieven om te komen tot meer samenwerking
in de regio zijn een uitvloeisel van deze ontwikkeling.
De waarom wordt door iedereen nu wel herkend,
erkend en onderschreven. De vraag hoe het nu
verder aan te pakken, om met elkaar naar een
concrete implementatie te gaan en daadwerkelijk de
eerste stap te zetten, is een ingewikkeld proces. Juist
hierom organiseren wij de Bestuurdersdag.

Interventies

Leiderschap

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.

PROGRAMMAVORM

Het publiek, de experts en ondersteunende coaches
geven input op aangegeven pitches (casuïstieken).

Het JVEI kiest een inspirerende en activerende vorm als

Hieruit ontwikkeld elke pitch groep aan de hand van

invulling van de bestuurdersdag. Er worden vier pitches

een aangereikte toolkit en roadmap een plan van

gekozen uit de inzendingen van het het werkveld die

aanpak voor de te volgen activiteiten om tot een

met specifieke vraagstukken aan de slag willen.

concrete oplossing te komen. Het concrete resultaat

De vraagstukken worden ingedeeld in de vier fasen

dat iedereen mee naar huis krijgt is de ingevulde

van netwerkontwikkeling:

toolkit en roadmap behorende bij de vier pitch en
daarbijbehorende netwerk fase..

Het adhoc-netwerk

De dag zal worden afgesloten met presentaties van de

• Separate organisaties

verschillende plannen. Het meest innovatieve maar ook

• Geen gezamenlijke visie

werkbare plan zal worden uitgekozen door het Jan van

• Incidenteel overleg

Es Instituut en zij zal zich committeren te ondersteunen
bij verdere implementatie en uitvoer ervan.

EEN GREEP UIT DE SPREKERS EN
EXPERTS DIE AANWEZIG ZULLEN ZIJN:
Carl Verheijen:
Directeur Kennis en Innovatie Noaber Foundation.
Karin Groeneveld:
Huisarts, bestuurder, innovator.
Dite Husselman:
Zelfstandig adviseur en interim in
eerstelijnsorganisaties. Met passie voor de eerste lijn.
Jelmer Schalk:
Assistant Professor at Leiden University.

Samenwerkende organisaties
• Cultuur van samen optrekken vanuit één visie

Philip Idenburg:

• Structureel overleg in netwerk en afzonderlijke

Managing Partner BeBright &amp; Initiator Diagnose

organisaties

healthcare transformation program.

• Onduidelijke besluitvormingsstructuur
Angelique Schuitemaker:
Regionaal eerstelijnsorganisatie

Director at Institute for Positive Health.

• Eén aanspreekbare eenheid in de regio
• Juridische entiteit

Hans Niendicker:

• Volwassen governance structuur

Entrepreneur, Innovator in Healtcare, CEO Ivido,
Chairman HINQ, transitionmanager, Juiste Zorg Op de

Accountable eerstelijnsorganisatie
• Doelstelling is populatiegericht
• Verantwoordelijke voor kwaliteit en kosten
• Integraal contract met zorgverzekeraar

Juiste Plek.
Nienke Bults:
Consultant Q-Consult Zorg.
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