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Regionale Zorg Visie Gooi-Vechtstreek-Almere (RZV-GVA)
Inleiding
In 2019 is in samenspraak met het zorgkantoor het besluit genomen dat de zorgpartners in de
Ouderenzorg de hand gaan leggen aan de ontwikkeling van een regionale Zorgvisie.
Met de nadrukkelijke afspraak dat dit ook een overstijgende zorgvisie gaat worden die over de
grenzen van de Ouderenzorg heen beweegt omdat daar de vraagstukken van de toekomst
liggen. De totstandkoming van een regionale visie is een omvangrijk traject waarbij vele partijen
(belanghebbenden en belangstellenden) betrokken zijn en zullen worden.
De inzet is om te komen met een onderscheidende regionale visie waarin durf, lef en moed van
bestuurders en hun achterban zichtbaar zullen aanwezig zullen zijn. Het blijft zeker niet bij alleen
verbeteren van de zorg en dienstverlening. De visie zal gekleurd worden voor een verander- en
vernieuwingsagenda met oog en oor voor de ZorgProfessionals en de cliënt in alles voorop. In
de nieuwsbrieven leest u steeds de laatste stand van zaken van dit traject.

Beeldenstorm
Vrijdagmiddag vond de startbijeenkomst plaats rond de ontwikkeling van een regionale Zorg
Visie. Er is een mooie eerste start gemaakt met de ontwikkeling van een regionale zorgvisie
waarbij de toekomstige zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen centraal staat.
Met zorg bedoelen we dan medische zorg, behandeling, ondersteuning, welzijn en aandacht.
Over het onderdeel aandacht en aandachtsmanagement later meer.
Deze vrijdagmiddag stond in het teken van een beeldenstorm.
Het zestal van bestuurders (René, Rob, Mariet, Danielle, Godfried en Linda – namens de
kleinschalige zorgorganisaties - ) vormen samen zoals in het bestuurlijk overleg afgesproken de
kerngroep RZV-GVA. Zij deelden met elkaar een stormvloed van (denk)beelden in een open
sfeer met alle ruimte voor het ter tafel brengen van een eigen droombeeld met toekomstige
zienswijzen. De open sfeer en de vrije ruimte voor andersdenkende toekomstbeelden creëerden
een mooie basis voor het proces van collectief denken.
Want een ding stond vanmiddag echt voorop: samen kunnen we echt veel meer bereiken.
De storm van beelden werd opgevangen in woord- en beeldverslagen waarbij een sneltekenaar
de essenties van de bijdragen van de bestuurders pakkend wist te vangen.
We zijn op pad, de regionale visie gaat er komen en er lijkt meer en meer wilskracht bij de
deelnemende zorgpartners om het op veel onderdelen echt anders te gaan doen samen.
Met hulp en ondersteuning van adviesbureau House of Coherence gaan we nu met elkaar flink
aan de slag. Want er is werk aan de winkel om tot een onderscheidende regionale visie te
komen die er echt toe doet, ons verder brengt en die we met trots ook willen laten zien en
uitleggen aan belanghebbenden, belangstellenden en geïnteresseerden.
Het proces is te volgen op www.rzv.gva2025.nl, met Blogs en voor de geïnteresseerden is er
ook een Nieuwsbrief RZV-GVA beschikbaar. En alle ruimte om mee te denken.
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Vervolgtraject
De opbrengsten vanuit de storm aan beelden zijn via beeld- en tekstverslagen vastgelegd.
Daarmee is een reeks aan ruwe bouwstenen (en misschien wel diamanten) beschikbaar
gekomen die we verder kunnen gaan bewerken en kunnen gaan fijn slijpen.
Binnen de kerngroep gaan we een aantal visiedomeinen (lijnen) verdelen waarbij elk van de
deelnemende bestuurders uit zijn eigen zorgorganisatie of kring van (kleinschalige)
zorgorganisaties een compagnon zoekt die met hem/haar samen optrekt in de verdere
verkenning en verdieping die we met elkaar gaan maken.
Voor het zomerreces zullen alle duo’s bekend zijn en zijn ook de visielijnen verdeeld zodat we in
de zomerperiode even parallel met elkaar kunnen blijven doorwerken aan de verdere verkenning.
En op onderdelen de verdiepingen wat kunnen gaan voorbereiden. Zo houden we de vaart er
goed in samen zodat we tijdig kunnen gaan beschikken over een richting-gevend regionaal
visiedocument. Een visiedocument waarmee we het verschil kunnen gaan maken zowel binnen
de ‘eigen’ zorgorganisatie als met de deelnemende zorgorganisaties samen. De aanpak die we
daarbij kiezen biedt de mogelijkheid om vanuit een regionale visie naar een instellingsvisie te
bewegen en van daaruit zelfs met een vertaling naar een (organisatie)onderdeel- en/of teamvisie.
Samenhang is daarbij het sleutelwoord waarbij het regiokompas ons behulpzaam kan zijn bij het
handen en voeten geven aan deze samenhang.

Regio Kompas Gooi-Vechtreek-Almere
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Meedenken
Op gezette tijden organiseren we gedurende het visieontwikkelingstraject zogenaamde
“tekentafelsessies” waar we onderdelen van het visiedocument verder verkennen en uitdiepen.
Daarbij maken we graag gebruik van extra denkkracht van belangstellenden.
Mocht u interesse hebben om daarbij aanwezig te zijn dan kunt u zich aanmelden en een
verzoek tot deelname berichtje sturen aan het secretariaat van het programma(kern)team bureau
(t.a.v. Wilma Hartman, w.hartman@vivium.nl).

Durf te vragen
Deze nieuwsbrief kan mogelijk vragen oproepen of aanleiding geven tot reacties die van belang
kunnen zijn om de aanpak of op onderdelen de inhoud van visieontwikkelingstraject verder aan
te scherpen. Wij nodigen u daarom van harte uit om uw vragen met ons te delen. Een
programma(kern)team is beschikbaar voor ondersteuning in de breedste zin van het woord. Het
programma(kern)team heeft daarnaast in samenspraak met het bestuur een extern adviesbureau
(House of Coherence) gevraagd om de totstandkoming van het visiedocument vanuit hun
specifieke expertise te ondersteunen.
Jan Hendriks is vanuit het bestuurlijk overleg gevraagd om ons te
ondersteunen bij het visieontwikkelingstraject. Hij zal in eerste instantie de
vragen graag proberen te beantwoorden. En indien nodig de vragen naar de
bestuurlijke kerngroep en/of bestuurstafel brengen.
U kunt het programmakernteam RZV-GVA bereiken via de programmamanager RZV-GVA
jhm.hendriks@ascie.nl / +31628848785 dan wel voor vragen rechtstreeks contact opnemen met
het secretariaat t.a.v. Wilma Hartman via w.hartman@vivium.nl. In de volgende nieuwsbrief zal
het programmakernteam zich wat uitgebreider voorstellen en zal ook het House of Coherence
geïntroduceerd worden.

Visieontwikkeling online
Deze nieuwsbrief wordt aangevuld met een online omgeving (website) waarin het traject om te
komen tot een inspirerende en uitdagende regionale zorgvisie in de volle breedte gevolgd kan
worden. Voortgangsberichten over tussen- en eindresultaten per onderdeel van het visietraject,
tussentijdse bevindingen uit de verkennende en/of verdiepende activiteiten en terugkoppeling
over de uitkomsten vanuit bijeenkomsten en/of tekentafelsessies zijn daar te vinden. Het traject
is te volgen via: www.rzv.gva2025.nl als onderdeel van www.gva2025.nl.
Kom gerust een kijkje nemen en maak gerust contact met ons en/of reageer op zaken.
Namens de kerngroep van bestuurders,
Godfried Verkerk
Raad van Bestuur Vivium
Penvoerder RZV-GVA
19 juni 2020

Nieuwsbrief RZV-GVA nr. 20.01

3

