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Met deze nieuwsbrief informeren we alle betrokkenen bij het

programma ‘SO-functie in toekomstperspectief’ in de regio Apeldoorn-

Zutphen over de activiteiten en de voortgang binnen de actielijnen van

het programma SOG-AZ. De nieuwsbrief verschijnt elke maand en is

tevens te vinden op het regionale kennisplatform

https://sog2025.nl/nieuws als onderdeel van het programma ‘SO in

toekomstperspectief’ en vindbaar in de vorm van een SOG-AZ Blog. 

Vragen, opmerkingen en/of reacties op deze nieuwsbrief kunt u richten

aan info@sog2025.nl 

https://sog2025.nl/nieuws
mailto:info@sog2025.nl


ACTIELIJN A

Anders Werken

In de maand mei’21 is er een traject gestart om in

een open dialoog met elkaar het vraagstuk van

Taakzuiverheid van de SO inzichtelijk te maken. De

voorbereidende werkzaamheden in de vorm van

een bespreeknotitie vormen de basis voor de start

van een Webinar-reeks in deze. Het eerste Webinar

is succesvol verlopen en leidde direct tot een

aanvullende informatiebehoefte bij de deelnemers.

Op basis van een ieders inbreng zijn 10 vragen

opgesteld die in de vorm van een digitale enquête

onder ALLE professionals binnen de SO-

functiefamilie zijn uitgezet. Daarmee wordt een

gewenste grotere betrokkenheid gecreëerd

rondom het beleidsthema Taakzuiverheid. De

komende Webinars zijn gepland en tevens zal dan

ook de uitkomsten van de enquête met elkaar

gedeeld worden. De voortgang is te volgen op het

kennisplatform.

ACTIELIJN B

Anders Behandelen

In de maand mei ’21 is er een voortraject gestart

van waaruit een go verkregen is om te komen tot

een toekomstgerichte oriëntatie op de

samenwerking tussen de specialist ouderen-

geneeskunde en de huisarts, zo verwachten we de  

integratie van de medische zorg aan kwetsbare

ouderen en doelgroepen te bereiken. Onder de

werktitel IMOZ (integrale medische ouderenzorg)

zijn de voorbereidingen gestart om een viertal

pilots in de regio Apeldoorn-Zutphen vorm te

geven. De vorming van een huisartsen-netwerk, de

beleidsmatige kadering van deze integrale

samenwerking en de organisatie van IMOZ vormen

de hoofdbestanddelen van deze pilots. De pilots

zullen georganiseerd worden rond een viertal

zorgorganisaties: SZMK, Nusantara, Den Bouw en

WZU Veluwe. Contact met het zorgkantoor om

samen naar de regelgeving te gaan kijken en de

mogelijkheden te onderzoeken van de financiering

van de dienstverlening door HA of SO binnen deze

medische integratie is in voorbereiding. 



ACTIELIJN C

Anders kennisdelen

In de maand mei ’21 is een proeflancering van het

kennisplatform SOG-AZ uitgevoerd met succes. De

combinatie met een Webinar maakte deze

uitprobeeractie succesvol en vormt nu de basis

voor de officiële lancering in juni 2021. Via het

kennisplatform zullen stapsgewijs alle actielijnen

gaan lopen en aldaar de weg vinden om te

communiceren en te informeren over de voortgang

van zaken binnen de betreffende actielijn. Binnen

deze actielijn worden ook de mogelijkheden

verkend voor het toepassen van interactieve

leertechnologie m.b.v. de Holo-Lens. Eind juni’21

wordt het besluit genomen om in de 2e helft van

2021 met deze beeldtechniek een aantal pilots te

starten binnen de regio SOG-AZ. De

voorbereidende gesprekken met Velicus zijn

gestart om de mogelijkheden te verkennen (zie

ook https://velicus.nl/mixed-reality/). 

ACTIELIJN D

Anders besturen

In de maand mei ’21 is een inventarisatie gestart

van de kleinschalige zorgorganisaties binnen de

regio Apeldoorn - Zutphen om de mogelijkheden te

verkennen deze kleinschalige zorgorganisatie

verder aan te laten haken bij het programma SOG-

AZ. Deze oriënterende eerste verkenning vindt

rechtstreeks onder leiding van de penvoerder (R.

Dom) plaats in samenspraak met het

programmateam. Zo hopen we een beeld te krijgen

van de wensen en de mogelijkheden om, indien

gewenst, actief deel te nemen aan het programma

SOG-AZ.

ACTIELIJN E

Anders organiseren

In de maand mei ’21 heeft er een evaluatiegesprek

plaatsgevonden met de Erasmus universiteit om

samen vast te stellen hoe het nog te plannen actie-

onderzoek het beste binnen de regio AZ ingezet

kan worden. Inmiddels heeft dit alles een follow-up

gekregen en wordt er thans actief gewerkt aan een

actie-onderzoek rond het ANW-dienstenvraagstuk.

De verwachting is dat we eind juni’21 diverse

deelnemers hebben geïnterviewd op grond

waarvan we kunnen komen tot een rapportage

over de bevindingen in deze.

https://velicus.nl/mixed-reality/


ACTIELIJN F

Anders positioneren

In de maand mei ’21 zijn de voorbereidingen

getroffen om te komen tot een regionaal traject

voor positionering van de SO-functie in

toekomstperspectief. Een bespreeknotitie

vormde de basis voor de verdere uitwerking van

de hulpvraag aan externe ondersteuners

(Morgens). Inmiddels worden de interviews

gepland met de SO’s uit de deelnemende

zorgorganisaties. Dialoog-voeren en de Dialoog

box nemen een centrale plaats in binnen dit

toekomstgerichte traject. 

Met als inzet om deze methoden en technieken

straks ook in de eigen zorgorganisatie toe te

kunnen passen.

In de maand mei’21 zijn opnieuw de contacten

gelegd met de SO’s die direct of indirect

betrokken zijn bij opleiden, leren en

ontwikkelen in de eigen zorgorganisatie. Met als

doel om samen een hernieuwde prioritering van

beleidsthema’s te laten vaststellen. Daarbij zal

concreet worden uitgewerkt welke actuele

opleidingsvraagstukken binnen deze actielijn

opgepakt gaan worden, gecombineerde

opleiden, bij- en nascholing van de SO’s e.a.

Inmiddels zijn SO’s met de kader Opleiden

benaderd vanuit Zorggroep Apeldoorn, Zorgroep

Atlant, zorgcombinatie SZMK om mee te denken

en mee te doen. Deze maand zal duidelijk

worden waar de experts hun prioriteiten willen

gaan leggen.

Anders Opleiden
ACTIELIJN G

Tenslotte
De website www.sog2025.nl is krijgt een update die we juni ’21 afronden.

Het programma SOG-AZ is voorzien van een professioneel SharePoint waarmee alle documentatie overzichtelijk
toegankelijk blijft.

Het programma werkt daarnaast met een gezamenlijke app-groep 


