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Beste SO’s van de regio GVA, 
 
Allereerst hartelijk dank voor jullie mooie en zorgvuldige reactie op de voorgenomen ambities zoals 
beschreven in de regionale zorgvisie. 
De gezamenlijke SO’s geven hiermee blijk van een regionaal denken en meedenken dat over muren 
en over organisaties heengaat en waarin ook outreachend wordt gekeken naar de 
samenwerkingspartners in andere beroepsvelden. 
 
We hebben jullie opmerking, dat bij de ambitie van “langer thuis” de consequentie is dat de 
complexiteit in de verpleeghuizen toeneemt, meegenomen in de herziene versie van de visie.  
 
De komende periode gaan we de uitvoeringsagenda vaststellen binnen het bestuurdersoverleg. In de 
uitvoering van de geprioriteerde projecten en programma’s kunnen en willen we niet zonder de 
netwerkspecialist SO. 
En komen we vanzelfsprekend bij jullie om mee te denken, kritische vragen te stellen en samen 
beleid en de implementatie vorm te geven. 
 
Bij de uitwerking zetten we in op de door jullie expliciet genoemde gelijkwaardigheid van partners 
(HA/ZH/VVT).  
Bij de ouderenzorg extramuraal is de goede samenwerking met professionals in het netwerk om zo 
de (medische) regiefunctie helder en werkbaar te hebben cruciaal. 
  



   
 

 

Intramuraal (tijdelijke) verpleeghuiszorg is de hogere complexiteit en daarmee de voorwaarde voor 
goede teams herkenbaar en de uitdaging voor de toekomst, waarbij we als bestuurder de 
meerwaarde van concentratie rondom specifieke doelgroepen herkennen en zo mogelijk op gaan 
inzetten. 
 
Jullie reflecties op de (veranderende) rol van cliënt, netwerk, gemeente en financier nemen we mee 
in de opdrachtformuleringen, voorwaarden en risico’s van de projecten/programma’s van de 
uitvoeringsagenda. 
 
Mooi te zien hoe de SO’s als voorloper in de regio het ‘regio denken’ uitdragen. Een krachtige groep 
met een belangrijke boodschap. Waarmee jullie je positie nogmaals hebben bevestigd! 
 
Nogmaals dank, mede namens de bestuurders regio GVA, vertegenwoordigd door het Bestuurlijk 
Netwerk Overleg (BNO). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G.H.M. Verkerk | Bestuurder Vivium Zorggroep/Penvoerder RZV-GVA 
A.J. Brand | Bestuurder HilverZorg 
L. de Haan | Bestuurder Oude Pastoriehuizen 
R. Hup | Bestuurder Amaris Zorggroep 
M.A.L. de Zwaan | Bestuurder Inovum 


