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Beste deelnemers van het SO-GVA programma, 
 
In de vorige nieuwsbrief voor alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over de Specialist 
Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) lieten we al weten dat de actielijnen 
in de afrondende fase waren. 
 
De regiehouders en kernteamleden hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt om alle 
beleidsadviezen af te ronden en voor te kunnen leggen aan de penvoerder. 
We zijn heel trots dat we jullie kunnen melden dat het is gelukt! 
Op 23 december vindt het laatste penvoerdersoverleg plaats. 
 
Als de penvoerder de beleidsadviezen goedkeurt, zullen de beleidsadviezen in januari met de 
bestuurders in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere worden besproken. 
 

 
 

Feestelijke afronding van het programma 
Helaas hebben we moeten besluiten de geplande feestelijke afsluiting af te blazen. 
 
Maar wij willen jullie uiteraard heel erg bedanken voor jullie hulp, inzet, support en interesse in de 
afgelopen jaren. Daarom is naar alle SO’s, bestuurders en managers behandelcentra een presentje 
gestuurd. 
 
Natuurlijk hopen we van harte, dat we in 2022 alsnog een bijeenkomst kunnen organiseren. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Update website https://so.gva2025.nl/ 
De update van de website is in volle gang. En als de beleidsadviezen door de penvoerder zijn 
goedgekeurd, zullen ze op de website worden gepubliceerd. 
 
Houd de site dus in de gaten! 
 

Commissie SO-GVA 
De actielijn Anders Positioneren adviseert de bestuurders in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere de 
SO’s te faciliteren in een op te richten Commissie SO-GVA, zodat de ontwikkelingen die met het 
programma SO-GVA in gang zijn gezet op weg naar 2030 geborgd en verder ontwikkeld kunnen 
worden. 
 
Zo’n commissie kan niet bestaan zonder leden. Heb je belangstelling om mee te werken aan de 
toekomst van de SO in de regio? Meld je dan aan! 
Klik op de link of stuur een mail naar so@gva2025.nl  
 

Het Programmakernteam 
Het programmakernteam kijkt tevreden terug op de afgelopen 3 jaren, met een voldaan gevoel over 
de bereikte resultaten. 
Wij bedanken de regiehouders, actieteamleden en alle andere SO’s die betrokken zijn geweest bij een 
(of meerdere) actielijnen. We hebben al het nodige bereikt in de regio en dat hopen we vast te houden. 
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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 je daarom van harte uit om je 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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