
 
 
 
 
 
 
 

 

NIEUWSBRIEF  SO-GVA 
SO-functie in Toekomstperspectief 

Nummer 3 - 22 november 2021 
 

Beste deelnemers van het SO-GVA programma, 
Ook de derde nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over het specialisme 
Ouderengeneeskunde en de functie Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder 
SO-GVA) bevat informatie over de voortgang en de op stapel staande activiteiten en ontwikkelingen 
voor de komende periode. Het programma eindigt op 31 december 2021, en dat betekent dat de 
actielijnen in de afrondende fase zijn. Deze nieuwsbrief mag verder verspreid worden naar 
belangstellenden. 
 

Feestelijke afronding van het programma op 2 december 2021 
Op 2 december vindt de feestelijke afronding van het programma plaats. Inge heeft hiervoor een 
‘save the date’ gestuurd. 
Graag hadden we jullie uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin we elkaar konden ontmoeten en 
bijpraten, maar zoals bekend neemt de corona besmettingsgraad toe in de regio. Het laatste dat wij 
willen is een uitbraak onder SO’s en artsen. 
We kiezen er daarom voor om een feestelijke digitale bijeenkomst te organiseren. Meer informatie 
volgt zo snel mogelijk. 
Heb je de ‘save the date’ niet ontvangen en wil je wel graag de bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een 
mail naar inge.vanzijl@ascie.nl. 
 

Stand van Zaken 

Anders Werken 

ANW 
Het advies naar aanleiding van de interviews over de drukte tijdens de ANW diensten is vertaald naar 
een definitieve rapportage. Dit beleidsadvies is breed getoetst in de regio, binnen de SO-
functiefamilie én de managers behandelcentra. 
 
Taakzuiverheid 
In de regio is een digitale vragenlijst uitgezet om de ideeën over taakzuiverheid te toetsen. Ook zijn 
webinars gehouden in oktober en november. Het laatste webinar vindt op 29 november plaats. 
Aanmelden kan via de website. De input wordt gebruikt om te komen tot een beleidsadvies waarin 
een functieladder en een functiematrix voor de SO-kerntaken worden uitgewerkt. 
 
GOP-GVA 
Ook dit beleidsadvies is bijna afgerond. Er is verkend of een gecombineerde opleidingsplaats voor 
een psycholoog haalbaar is. 
 

https://so.gva2025.nl/?tribe_events=taakzuiverheid-optimaliseringsmogelijkheden


 
 
 
 
 
 
 

 

Anders behandelen 

IMOZ 
De regionale bestuurders hebben de pilot IMOZ als speerpunt benoemd. Linda de Haan en Roy Dom 
zijn penvoerders. Om de actielijn binnen het programma SO-GVA af te ronden, wordt een 
beleidsadvies opgesteld waarin diverse aandachtspunten (zoals capaciteit, betaalbaar- en 
wederkerigheid) zijn opgenomen die tijdens de evaluatie meegenomen kunnen worden. 
 

Anders Opleiden 

Gezamenlijke opleidingsgroep Inovum/HilverZorg 
De aanvraag voor de gecombineerde opleidingsgroep is gereed. Er is een gezamenlijk 
(geharmoniseerd) leerwerkplan Inovum/HilverZorg opgesteld. Met de regionale SO-
opleidingspartners zal de notitie Vernieuwd Opleiden worden gedeeld. 
De afspraak voor de ondertekening van de overeenkomst door de beide bestuurders is bijna rond. 
 
Gezamenlijke scholing 
Achter de schermen wordt gewerkt aan de eerste leermodule ‘Introductie in de diensten’. De 
planning van ontwerp- en ontwikkelingsfase is in voorbereiding. Het doel is, deze module voor het 
einde van het jaar een keer getest te hebben. 
 

Anders Onderzoeken 

Het beleidsadvies is klaar voor de bespreking en vaststelling in het regiehoudersoverleg. Ter 
onderbouwing worden nog enkele bijlagen aangereikt. 
Op basis van de feedback van de regiehouders zal de laatste hand gelegd worden aan het definitieve 
advies dat eind november aan de bestuurders via het Bestuurlijk Netwerk Overleg voorgelegd zal 
worden. Vooruitlopend op het eventueel oprichten van een SO-(sub)commissie vindt uitbreiding van 
het aantal actieteamleden plaats. 
 

Anders positioneren 

Morgens heeft een artikel geschreven over de tussenresultaten van het programma SO-GVA. Mariët 
de Zwaan (penvoerder) is akkoord met de inhoud en het artikel wordt ter publicatie aangeboden aan 
ZorgVisie.  
 
Naar aanleiding van de verkenning naar het draagvlak voor de oprichting van een SO-commissie in de 
regio Gooi & Vechtstreek en Almere vindt er samen met Morgens een verdere verkenning en 
uitwerking plaatsen voor verdere invulling van de commissie SO-commissie. Onder het genot van een 
pizza kwam op 7 oktober een aantal SO’s bijeen. Inmiddels heeft ook een 2e bijeenkomst 
plaatsgevonden. Meer informatie volgt. 
 

Anders Dokteren 

Op 23 september heeft Ellen Vreeburg meegewerkt aan een webinar over het gebruik van de 
HoloLens. Het webinar was gericht op de regio Apeldoorn-Zutphen en vond plaats in samenwerking 
met Rob Hillerstrom, SO, kaderarts en Opleider.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Update website https://so.gva2025.nl/ 
Nu de actielijnen bijna afgerond zijn, wordt het tijd om de (tussen)resultaten met de wereld te delen. 
De website wordt in de komende weken gevuld met informatie. 
 
We lanceren de website op 2 december a.s. In december worden de eindresultaten gepubliceerd. 
 

Het Programmakernteam 
Het programmakernteam bestaat uit de volgende drie deelnemers: 
 

 

Jan Hendriks is de programmamanager binnen het kernteam en 
aanspreekpunt voor een vijftal actielijnen.  

Eveline van Opstal is SO bij Vivium, medisch programmamanager en voorzitter 
van het kernteam en de SO-regiegroep en ook aanspreekpunt voor de actielijn 
Anders Positioneren 
 

 

Inge van Zijl is programma-ondersteuner.  
Inge ondersteunt het programmakernteam met 
praktische zaken.  

 

 
Contact gegevens van het programmakernteam vindt u onderaan de nieuwsbrief. Tevens is op 
3 december ’19 de penvoerder benoemd: 

 

 

Mariët de Zwaan, is bestuurder bij Inovum en zal als penvoerder samen 
met het programmakernteam verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en 
uitvoering van het projectenprogramma. 

 

Durf te vragen 
Deze nieuwsbrief kan mogelijk vragen oproepen of aanleiding geven tot reacties die van belang 
kunnen zijn om de aanpak en/of inhoud van het projectenprogramma SOG-GVA verder te 
verbeteren. Wij nodigen u daarom van harte uit om uw vragen met ons te delen. Het 
programmakernteam SO-GVA kunt u bereiken via: Jan Hendriks (jhm.hendriks@ascie.nl / 
+31628848785), Eveline van Opstal (e.vanopstal@vivium.nl) en Inge van Zijl: inge.vanzijl@ascie.nl / 
+31627353684.  

 

Het Programmakernteam  
Jan Hendriks, Eveline van Opstal en Inge van Zijl 
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