Het zorglandschap in de regio Gooi & Vechtstreek – Almere verandert. Het aantal ouderen
stijgt de komende jaren sterk en de zorgvraag wordt complexer. Tegelijkertijd hebben we te
maken met krapte op de arbeidsmarkt, terwijl de vraag naar medewerkers groter wordt. Maar
er is meer. We zijn steeds beter in staat om zorg bij mensen thuis leveren, ook als de vraag
complex is. Daarnaast bieden innovatieve toepassingen en nieuwe manieren van werken
kansen voor de toekomst.
Eén ding is zeker: we staan in de regio voor stevige uitdagingen en regionale samenwerking
is nodig om de vraagstukken van nu en straks het hoofd te kunnen bieden. Daarom slaan we
met de 11 VVT-organisaties in de regio de handen ineen. Hoe we dat doen beschrijven we in de
Regionale Zorgvisie Gooi & Vechtstreek – Almere.

Samen verantwoordelijkheid nemen

Een visie met richting

Wij hebben een gezamenlijke drijfveer om van

In de Regionale Zorgvisie leggen we vast wat we

betekenis te zijn voor ouderen en kwetsbare mensen

samen nastreven en hoe we deze samenwerking vorm

met een zorgvraag. Vanuit deze drijfveer werken

en inhoud willen geven. Uitgangspunt is dat de visie

wij aan versnelling en versterking van de regionale

relevant is, verbinding creëert en een samenhangend

samenwerking. Wij doen dit vanuit de intentie meer

kader biedt voor bestaande en nieuwe initiatieven in

kwaliteit te kunnen bieden, beter gebruik te maken van

de regio. Een visie die niet alleen richting geeft, maar

elkaars kennis en kwaliteit, de druk op personeel te

ook praktisch werkzaam en uitvoerbaar is in de praktijk.

verminderen en kansrijke zorginnovaties te versnellen.

Hierdoor vergroten we onze slagkracht en versterken we

Zo kunnen we samen de continuïteit van goede zorg in

onze regionale identiteit.

de regio blijven waarborgen.
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Een visie met impact

Samen ontwikkelen

Onze intentie voor de ouderen en kwetsbare mensen in

De uitdagingen waar we voor staan vragen creativiteit,

de regio komt tot uitdrukking in het zorgproces. Hierin

innovatiekracht en lerend vermogen. Zorginnovatie

werken we aan een evenwicht van goede zorg, oog voor

speelt hierbij een cruciale rol. Door met elkaar een

welzijn en echte aandacht, zowel voor cliënten als voor

innovatiekoers te ontwikkelen en gericht te investeren

medewerkers. Belangrijk is dat de visie helpt om de

in vernieuwing, willen wij als regio een voorloper worden

zorg dicht bij cliënten te organiseren. Door voorwaarden

op het vlak van innovatie. Hiermee versterken wij onze

te scheppen voor mooi werk voor medewerkers en

positie als aantrekkelijke partner voor onderzoekers en

te streven naar een samenhangend zorgsysteem

ontwikkelaars. We vinden het belangrijk dat ouderen,

waarin ouderen en kwetsbare mensen, hun naasten en

hun naasten en zorgprofessionals laagdrempelig kunnen

medewerkers optimaal kunnen functioneren.

ervaren hoe ‘slimme zorg’ werkt.

Samen werken

Als regio samen ontwikkelen betekent ook dat we met

Samen werken voor de ouderen en kwetsbare mensen

elkaar werken aan de ontwikkeling van professionals.

in de regio gaat over het organiseren van netwerkzorg

Door hier strategisch naar te kijken zorgen we ervoor

en bouwen aan commitment. We doen dit door het

dat deze ontwikkeling aansluit op de veranderende

vormen van zorgnetwerken waarin organisaties,

vraag naar kennis en deskundigheid. Ook werken we

zorgprofessionals én hun naasten samen om de

samen bij het verwerven en ontwikkelen van starters

ouderen heen staan, om met elkaar te doen wat nodig

en zij-instromers. Door het bieden van regionale leer-

is. De juiste zorg op de juiste plaats, door de juiste

en loopbaanpaden bieden we nieuwe toetreders een

zorgverlener op het juiste moment. Thuis, in een

aantrekkelijk perspectief.

woonzorgcentrum of in het verpleeghuis.
Samen waarmaken
Dit vraagt niet alleen om regionale organisatie en

Toename van de zorgbehoeften vraagt om het optimaal

centrale coördinatie, maar ook om echt commitment.

inzetten van middelen en menskracht in de regio. Dat

Vanuit vertrouwen met elkaar samenwerken. Elke

betekent dat we gezamenlijk een planning maken voor

zorgorganisatie vanuit haar eigen kleur en identiteit en

de toekomstige zorgbehoefte en daarop gezamenlijk

met het gemeenschappelijk belang helder voor ogen.

werken aan een regionale vastgoedplanning. Om alle

Dit te realiseren vraagt om netwerkleiderschap en om

regionale initiatieven te kunnen voorzien van de juiste

eigenaarschap op alle niveaus van werken. Van het samen

middelen bouwen we met elkaar aan een regionale

werken in de dagelijkse praktijk tot aan de samenwerking

bedrijfsmatige en financiële infrastructuur.

binnen het gehele zorgsysteem. Met elkaar voelen we ons
verantwoordelijk voor het grotere geheel.
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Om ons te blijven verzekeren van voldoende

De inzichten uit dit onderzoek versterken de keuzes

medewerkers werken we op regionaal niveau samen

die we maken in de Regionale Zorgvisie en bevestigen

aan in- en doorstroom van medewerkers. We scheppen

de ingeslagen weg van regionalisering van de zorg

nieuwe mogelijkheden voor medewerkers die geen

voor inwoners van de Gooi & Vechtstreek - Almere. Het

achtergrond hebben in de zorg en werken aan een

onderzoek biedt goede aanknopingspunten voor de

regionale flexpool waarin we de inzet van ZZP’ers beter

verdere positionering van ons als VVT-aanbieders in de

kunnen organiseren. Door te werken in gespecialiseerde

regio.

teams kan de zorgvraag beter worden afgestemd
op deskundigheid van medewerkers en bieden we

We blijven ons vanzelfsprekend met zorg en aandacht

professionals nog meer uitdaging in hun werk.

richten op de al ingezette ontwikkelingen binnen onze
verpleeghuiszorg en binnen lopende zorgnetwerken

Bestuurlijke keuzes onderbouwd

rondom diverse zorgthema’s. In de regio is een integraal

Wij hebben gekozen voor twee thema’s waar wij

aanbod van zorg met oog voor welzijn en welbevinden

ons vanuit de ouderenzorg sterk voor gaan maken:

van onze cliënten. Ieder van ons biedt een eigen ‘couleur

verpleeghuiszorg thuis en ziekenhuisverplaatste zorg

locale’ afgestemd op de doelgroep. De Regionale

thuis. Het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plaats’ van

Zorgvisie en onze samenwerking dragen bij aan eenheid

Gupta Strategists presenteert de feiten en cijfers die

in verscheidenheid en versterkt de efficiency en

ons helpen om de toekomsten zorgvraag en benodigde

effectiviteit van de aangeboden zorg in deze regio.

medewerkers beter te voorspellen, onze bestuurlijke
keuzes te onderbouwen en de samenwerking in de regio
te versterken.
We hebben nu een goed beeld voor onze inzet op meer
doelgroepspecifieke zorg en de ingezette ontwikkeling
van ziekenhuisverplaatste zorg naar de ouderenzorg.
Meer dan ooit hebben wij inzicht in het type zorg dat thuis
mogelijk is en de potentiële omvang daarvan in onze regio.
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