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BELEIDSADVIES – Actielijn Anders (be)Sturen 

Herijking betrokkenheid kleinschalige zorgorganisaties in de regio AZ 

 
Auteurs : Programmakernteam (input van regiehouder/penvoerder Roy Dom) 
Cc. : regiehouders programma SOG-AZ 
Datum : 01.06.2022 
Versie : 1.0 – versie definitief 

 

Inleiding 
De ontwikkeling van regionale samenwerking binnen de ouderenzorg zet zich verder door en steeds 
vaker zien we regionale samenwerkingsverbanden ontstaan waarmee duurzame medische zorg 
beter gecontinueerd kan worden. Het betreft dan zowel de grotere VVT-zorgorganisaties als de 
kleinschalige zorgorganisaties binnen deze verbanden. Langzaam begint het instelling gedreven 
concurrentiemodel plaats te maken voor een regionaal samenwerkingsmodel met als inzet de 
beschikbaarheid en continuïteit van (medische) zorg voor kwetsbare ouderen ongeacht de 
verblijfplaats in de regio (thuis, zorggemeenschap, kleinschalige woonvormen, verpleeghuis). 
 
 

1. Aanleiding 
Bij de start van het regionale programma SOG-AZ zijn - inzake de ontwikkeling van de SO-functie in 
toekomstperspectief - keuzes gemaakt omtrent de participatie van de zorgorganisaties in de eerste 
fase van het programma SOG-AZ in de regio Apeldoorn-Zutphen. Omwille van de uitvoerbaarheid is 
er daarbij destijds in deze eerste fase voor gekozen om nog niet alle kleinschalige zorgorganisaties 
direct te laten aanhaken in het programma. Met de afspraak dat in de 2e fase van de programma 
uitvoering opnieuw verkennend gekeken zou worden naar de behoefte en meerwaarde van 
participatie door de nog niet deelnemende kleinschalige zorgorganisaties. In dit beleidsadvies 
worden de uitkomsten van deze aanvullende verkenningsronde gepresenteerd. 
 

1.1 Huidige stand van zaken 
Op het moment van de start van deze verkenning participeren de kleinschalige zorg-organisatie 
Den Bouw (klein) en Nusantara (klein/middelgroot) in het programma. Eerder was ook de 
zorgorganisatie Hanzeheerd betrokken als kleinschalige zorgorganisatie, maar door toedoen van een 
fusie heeft men de participatie in het programma SOG-AZ beëindigd. Ook de aanwezigheid van 
zorgorganisatie Sutfene ten tijde van de start van het programma is gewijzigd als gevolg van een 
bestuurlijke fusie met Sensire. De zorgorganisaties Zorggroep Apeldoorn, zorggroep Atlant, 

zorggroep WZU Veluwe en stichting zorgcombinatie Marge Klompé zijn vanaf het begin betrokken 

en nog steeds als participanten actief betrokken bij de uitvoering van het programma SOG-AZ. 
 
Parallel aan de hierboven genoemde reeds deelnemende zorgorganisaties is een lijst opgesteld van 
potentiële (kleinschalige) zorgorganisaties in de regio Apeldoorn-Zutphen die zo mogelijk in deze 
aanvullende verkenningsronde meegenomen gaan worden. 
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2. Vertrekpunten 
Binnen de regio Apeldoorn Zutphen wordt uitvoering gegeven aan het regionale programma SOG-AZ 
waarbij de SO-functie in toekomstperspectief centraal staat. Het programmaplan SOG-AZ en de 
bijbehorende notitie Einddoel voor ogen SOG-AZ vormen de onderleggers voor de uitvoering van het 
programma SOG-AZ en de realisatie van de beoogde programma-resultaten. Als onderdeel van de 
actielijn Anders (be)Sturen is het vraagstuk rond de regionale samenwerking in beeld. Met deze 
aanvullende verkenning wordt dit beeld nader geconcretiseerd waarbij de behoeften van de 
geïnterviewde kleinschalige zorgorganisaties onderzocht zijn in termen van de behoefte aan: mee 
weten (informeren), meepraten (consulteren) en/of mee besluiten (participeren). 
 

2.1 Visie 
Het visiedocument ‘Ouderenzorg in Apeldoorn en Zutphen, een regionale visie voor betere zorg’ is 
opgebouwd uit visielijnen die tezamen leiden tot een integrale visie op zorg voor kwetsbare ouderen 
en doelgroepen op weg naar 2030. Het programma SOG-AZ is middels de actielijnen direct 
verbonden met het visiedocument via een koppeling met visielijnen. 
Voor een gedetailleerde inkijk verwijzen wij naar het visiedocument. 
 

2.2 Hoofdvraag 
Wat kunnen we in de regio Apeldoorn – Zutphen doen aan de participatiegraad van de kleinschalige 
zorgorganisaties in het programma SOG-AZ teneinde de continuïteit van de medische zorg en 
behandeling op regionaal niveau te kunnen verduurzamen? 
 
 

3. Hypothese 
Door het vergroten van de participatie van meer kleinschalige zorgorganisaties kan de regionale 
bereikbaarheid, beschikbaarheid en inzetbaarheid van de SO-functie worden vergroot en 
samenwerking verder geoptimaliseerd: 
 

• Effectiviteit → doeltreffendheid: optimale beschikbaarheid en inzet van SO-functie; 

• Efficiëntie → doelmatigheid: optimaal inzetten van tijd van de SO-functie in de regio; 

• Efficacy → doelgerichtheid: beschikbaarheid van de SO-functie in de regio (juiste zorg op de 
juiste plaats op het juiste moment in de juiste omvang; 

• Veiligheid → minder bewegingen op en tussen zorglocaties en/of zorgorganisaties; 

• Begeleiden → opleiden, supervisie en professionele begeleiding en SO-support op afstand. 
 
 

4. Onderzoek 
Besloten is dat de penvoerder een aanvullende verkenningsronde langs de kleinschalige 
zorgorganisaties maakt om vanuit een open gesprek en vanuit wederkerigheid samen met de nog 
niet deelnemende (kleinschalige) zorgpartners te verkennen of participatie in het programma SOG-
AZ van meerwaarde zou kunnen zijn/gaan worden. Daarbij is nadrukkelijk het vraagstuk van 
duurzame medische zorg aan bod gekomen. Waarbij oriënterend ook de ontwikkeling van een 
regionaal behandelnetwerk als beleidsthema ter sprake is gekomen. Middels een 
semigestructureerd interview zijn de verkenningsgesprekken uitgevoerd. 
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5. Bevindingen 
Uit deze inventarisatie zijn de volgende bevindingen en constateringen te benoemen: 

1. Alle kleinschalige zorgpartners maken op dit moment ieder nog afzonderlijk afspraken en/of 
keuzes rond de inzet van de SO-functie. 

2. Zorgpartijen voeren daarin nog geen gezamenlijke onderhandelingen c.q. met de grotere 
zorgpartners en/of externe dienstverleners. 

3. Er is nog geen regionaal beeld van een gezamenlijkheid rond de inzet van de SO’s in de regio 
Apeldoorn-Zutphen. 

4. Het programma SOG-AZ is voor de kleinschalige zorgorganisaties nog (te) onbekend en 
beantwoordt daardoor op dit moment nog niet aan bestaande SO-behoeftes en/of SO-
vraagstukken. 

5. Het aanbod om te kunnen participeren in het programma SOG-AZ roept nog niet direct een 
behoefte tot deelname aan het programma SOG-AZ op. 

 
Het is van belang om hierin transparant naar elkaar te zijn, en uit te spreken waar de voorkeur naar 
uit gaat. Participeren in het programma SOG-AZ als slotvraag heeft ten tijde van de 
verkenningsronde nog niet geleid tot een of meerdere nieuwe participanten onder de kleinschalige 
zorgorganisaties. 
Bij deze de afsluitende vraag aan alle geïnterviewde kleinschalige zorgorganisaties om aan te geven, 
hoe zij tegen het al dan niet gezamenlijk participeren in het programma SOG-AZ aankijken, en welke 
beleidsthema’s voor hun het meest wenselijk/ haalbaar is, kwam vooralsnog geen positieve respons. 
 
 

6. Voorlopige conclusies 
Op basis van het voorgaande zijn wij tot de voorlopige conclusie gekomen. Er is omwille van de tijd 
geen uitgebreid onderzoek meer gedaan naar de mogelijke achtergronden van de keuze om niet te 
participeren door de kleinschalige zorgorganisaties. 
 
 

7. Aanbevelingen 
Het actieteam Anders (be)Sturen adviseert: 
 

1. Relatienetwerk tussen zorgorganisaties verder uit te diepen 
In de verlenging van het programma SOG-AZ in 2022 dient een verdieping te komen om 
bovengenoemde niet-deelname keuze verder te onderzoeken. Hierdoor kunnen er mogelijk 
alsnog oplossingen worden gevonden voor zowel de korte termijn als lange termijn inzake 
participatie. Tevens wordt geadviseerd om de nog niet deelnemende kleinschalige 
zorgorganisaties actief te blijven voorzien van informatie (o.a. de nieuwsbrief SOG-AZ). 

 
2. Lerenervaringen vanuit andere regio’s ophalen 

In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere (GVA) loopt momenteel een programma SO-GVA 
waarin de kleinschalige zorgorganisaties actief participeren. Een aantal organisaties van de 
regio Gooi-Vechtstreek-Almere draaien hierin mee. Er kan worden geleerd van deze regio en 
wellicht kan de participatie-aanpak op onderdelen ook in de regio Apeldoorn-Zutphen 
worden geïmplementeerd. 

 



 

4 
 

3. Vervolgprogramma SOG-AZ 
De introductie van een vervolgprogramma SOG-AZ waarin meer mogelijkheden 
voordeelname ‘op maat’ tijdig bij de nog niet deelnemende kleinschalige zorgorganisaties 
onder de aandacht brengen. De aanpak en werkwijze met het Cafetariaplan kan hierbij 
uitkomst bieden. 

 
 

8. Tenslotte 
Het samen werken, samen ontwikkelen en samen realiseren van de regionale netwerk-ontwikkeling 
en de regionale participatie verbeteren, veranderen en vernieuwen vraagt om het inrichten van een 
meer periodiek overleg met deze kleinschalige zorgpartners waarin realiseren van regionale zorg 
voor kwetsbare ouderen en doelgroepen centraal staat. 
 
 

9. Bijlagen 
Lijst van kleinschalige zorgorganisaties betrokken 
 
 
Regiehouder: Roy Dom, bestuurder Nusantara 
 
 
Werkgroep Anders Organiseren 
K. (Kayla) Ho (projectleider SOG-AZ) 
J. (Jan) Hendriks (Programmamanager SOG-AZ) 
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