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Notitie EINDDOEL voor OGEN inzake SO-GVA 
Hieronder zijn kort en bondig de beoogde eindresultaten geformuleerd op de actielijnen binnen het 
programma SO-GVA. Per actielijn zijn de aanpassingen (programmaplan versie 2.0 naar versie 3.0 
inclusief actielijn Anders Dokteren) belicht en zijn per actielijn concrete eindresultaten geformuleerd. 
 

 
Actielijn I: SO en Anders Werken 
 
Aanpassingen: 
Koppeling tussen het landelijke programma regionale capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg (output van 

landelijke programma is input voor het regionale programma) en verkenning naar SO-gerelateerde functies als 

ondersteuning voor de SO. 
 
Eindresultaten: 

 Het is duidelijk wat de corebusiness en kerntaken zijn van de SO (taakzuiverheid) en er is een 
visie ontwikkeld op taakherschikking en taakdifferentiatie: bijv. verpleegkundige triage in 
ANW (pilot samen met Erasmus); 

 Het model van regionale capaciteitsraming is ingebed in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere 
inclusief de invoering van een structurele regionale beleidscyclus met bepaling opleidings-
volumes per functiegroep (SO, PA, VS, GZP en VCO) als onderdeel van de SO-functie in 2021; 

 Er is een duurzame SO-samenwerkingsoptimalisatie tussen zorgorganisaties in de regio GVA 
gerealiseerd (met ondersteuning vanuit een begeleide pilot vanuit Erasmus) tijdens ANW 
diensten waar kwaliteit van behandeling gewaarborgd wordt; 

 Verkenning naar de mogelijkheden van de rol en de taken van SO-gerelateerde functies 
binnen de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. 

 
 
Actielijn II: SO en Anders Behandelen 
 
Aanpassingen: 
Inkaderen van ontwikkelopgave netwerkzorg in ouderenzorg t.a.v. de reeds uitgewerkte modellen van de 
Huisartsen en Ziekenhuizen.  
Aanvulling van de ontwikkelopgave met de uitwerking van een bijdrage aan de op te stellen SO-
positioneringsnota Ouderenzorg in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere. 

 
Eindresultaten:  

 Beleidsadvies vastgesteld “Van Ketenzorg naar Netwerkzorg in Ouderenzorg” in de regio 
Gooi-Vechtstreek-Almere met een implementatieplan vanaf 2022 en verder. Met als doel het 
realiseren van een regionaal netwerk tussen SO’s HA en medisch specialisten in 
ziekenhuizen, waarmee toegankelijke medische zorg voor kwetsbare ouderen wordt 
gerealiseerd (ongeacht locatie); 

 Beleidsadvies over bestuurlijke en medische Governance rond Netwerkzorg binnen 
zorgorganisaties en tussen zorgorganisaties (horizontale en verticale governance); 
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 SO’s geven (medisch) beleidsadvies over regionale samenwerking in netwerkverbanden –
zoals de samenwerking tussen SO’s en huisartsen – aan de hand van een 
samenwerkingsconvenant model in regio Gooi-Vechtstreek-Almere. 

 
Actielijn III: SO en Anders Organiseren 
 
Aanpassingen: 
Koppeling gemaakt tussen de (te verwachten) uitkomsten vanuit het traject regionale zorgvisie in regio Gooi-
Vechtstreek-Almere en het programma SO-GVA. Met de resultaten uit de regionale zorgvisie wordt er een 
toekomstbestendig SO-functie profiel opgesteld.  

 
Eindresultaten: 

 Medisch advisering vanuit de SO-functie over de (te verwachten) uitkomsten, ontwikkeling 
en implementatie van de regionale Zorgvisie GVA; 

 Eindrapportage over het te voeren beleid en de gekozen strategie inzake medische 
zorgcoördinatie alsmede advies over de regionale organisatie van (samenhangende) 
medische zorg; 

 Ontwikkelen van een zorgvisie op een duurzame en toekomstbestendige SO-functie waarin 
het zorgaanbod flexibel is, anticiperend op verplaatste zorg, doelgroep specifiek en 
afgestemd op de individuele zorgvraag. 

 
 

Actielijn IV: SO Anders Opleiden 
 
Aanpassingen:  
Verkennen naar de mogelijkheden voor een gezamenlijke opleidingsgroep tussen instellingen c.q. gezamenlijk 
opleiden.  

 
Eindresultaten: 

 Erkenning verkregen voor een gecombineerde opleidingsgroep tussen twee of meer 
organisaties in de regio GVA met benutting beschikbare opleidingsvolumes;  

 Het realiseren van regionale scholingen waarin opleidingsactiviteiten – zoals personal 
coaching en medische scholing – worden aangeboden aan BA, ANIOS en coassistenten. Met 
als doel het aantrekkelijker maken van de regio voor nieuwe SO’s; 

 De SO’s vervullen een adviesfunctie naar de werkgroep gecombineerde opleidingsplaats voor 
psychologen in opleiding tot GZ-psychologen in de regio GVA (GOP-GVA).   

 
 

Actielijn V: SO en Anders Onderzoeken 
 
Aanpassingen:  
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Inbedding van uitkomsten capaciteitsraming, aanscherping arbeidsmarkt-thematiek, zorgtorenmodel als te 
onderzoeken werk- en denkmodel. Deze actielijn gaat vooral ook andere actielijnen helpen. 

 
Eindresultaten: 

 Eindrapportage over (nieuwe) (zorg)doelgroepen kwetsbare doelgroepen en ouderenzorg 
met adviezen/oplossingen over (her)verdeling en bouw van capaciteit(en) in de regio (bijv. 
zorgtorenmodel) alsmede toedeling van cliëntenstromen; 

 Eindrapportage arbeidsmarktonderzoek vanuit SO-functie perspectief inzake de 
(toekomstige) positie op de interne (in de regio) en externe (buiten de regio) arbeidsmarkt 
met onderscheidende adviezen en/of oplossingen (VVT en medische-magneetorganisaties); 

 Eindrapportage over de ontwikkeling van het zorgaanbod en de SO-functie met adviezen 
en/of oplossingen over de beleidsmatige inbedding van regionaal opleiden en 
arbeidsmarktbeleid.  

 
 

Actielijn VI: SO en Anders Positioneren 
 
Aanpassingen: 
Koppeling met Juiste Zorg op de Juiste Plaats – Ouderenzorg (JZJP-OZ) traject. 

 
Eindresultaten:  

 Medisch advisering vanuit de SO-functie over de ontwikkelingen rond de Juiste Zorg op de 
Juiste Plaats en Ouderenzorg i.c.m. ziekenhuis verplaatste zorg in de regio Gooi-Vechtstreek-
Almere; 

 Adviesnota “SO in toekomstperspectief 2030” met oplevering van SO-toekomstkijker en SO-
trendwaaier i.c.m. investering in ontwikkeling van medisch leiderschap en de SO-functie; 

 Er is een professioneel SO-netwerk (bijv. coöperatieve vereniging) van SO’s in de regio Gooi-
Vechtstreek-Almere waarmee ontwikkeling van de SO werk- en beroepssituatie(s) vorm en 
inhoud wordt gegeven;  

 Advisering – naar aanleiding van het programma Regionale Zorgvisie –  t.a.v. positionering 
van de SO-functie, in hij bijzonder het concretiseren van de plaats die de SO in het medische 
domein inneemt.  

 
 

Actielijn VII: SO en Anders Dokteren 
 
Aanpassingen: 
Inkaderen van Anders Dokteren en anders invullen van de SO-functie in de regio. Het inbedden van 
zorgtechnologie en digitale technologie zijn onderdeel van deze actielijn. 

 
Eindresultaten: 
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 Opleveren van een onderzoeksrapport n.a.v. een enquête onder SO’s in de regio Gooi, 
Vechtstreek en Almere over het gebruik en toekomstige inzet van digitale technologie in de 
werk- en beroepspraktijk van de SO; 

 Een uitgevoerde praktijktoepassing van zorgtechnologie in de SO-werk- en beroepspraktijk 
(d.m.v. praktisch onderzoek met de HoloLens) met een advies voor eventuele toekomstige 
uitrol;  

 Een beleidsadvies over de structurele inbedding van beproefde zorgtechnologie binnen de 
SO-functie; 

 Een verkenning om te komen tot één ECD van waaruit de SO-functie altijd en overal bij 
zorgdata kan om vervolgens op basis van deze verkenning een advies uit te brengen met het 
programma van voorwaarden en het belang van één functioneel ECD. 


