
 

Startnotitie 20.4.2021  
Anders Positioneren in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere 
Commissie SO-GVA – meekijken, meepraten en meebeslissen  

 

Inleiding  

Als onderdeel van de actielijn Anders Positioneren is door de specialisten ouderengeneeskunde (SO) 

in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere eind maart ’21 een gezamenlijke reactie gegeven op de 

Regionale Zorg Visie. Deze gezamenlijke reactie namens alle is goed ontvangen door de bestuurders 

en gaat meegenomen worden in de verdere uitvoering van de visie. Dit betekent dat er veranderingen 

plaats gaan vinden die gevolgen hebben voor de SO’s, maar waar de SO’s zelf inhoud aan hebben 

kunnen geven. Tijdens die verdere uitvoering van de Regionale Zorg Visie, maar ook bij overige 

(medische) vraagstukken in de regio, blijft het wenselijk om ons als SO-groep in de regio te organiseren, 

af te stemmen over onze (gewenste) positie, een eenduidig geluid te laten horen en inspraak en 

medezeggenschap te behouden. 

 

Aanleiding  

In de huidige samenwerkingsrelatie tussen de SO’s worden lopende regionale vraagstukken o.a. 

opgepakt binnen het SO-GVA programma. Dit is een tijdelijk programma dat in 2021 ten einde loopt. 

Binnen dit programma heeft het positioneringsvraagstuk meer vorm gekregen. De verkregen positie 

houdt in dat SO’s een gezamenlijke rol vervullen waarbij zij gevraagd worden om advies, inspraak en 

medezeggenschap bij regionale vraagstukken. Denk hierbij aan de Regionale Zorg Visie, maar ook het 

regionaal organiseren van advies om te komen tot één beleid op gebruik van mondkapjes. Daarnaast 

wordt op dit moment in het SO-GVA programma op een zevental actielijnen gewerkt aan 

beleidsvoorbereiding, welke in de nabije toekomst nog toegepast dienen te worden. Ook ontstaat er 

dan ruimte om in gezamenlijkheid te werken aan de uitvoering van scenario’s, bijvoorbeeld 

Netwerkzorg zoals opgesteld door Morgens. Het is belangrijk te verkennen hoe de verkregen positie 

en de regionale organisatie van de SO’s behouden en geborgd kan worden in de regio Gooi, 

Vechtstreek en Almere. 

 

Oplossingsrichtingen  

Er zijn verschillende oplossingsrichtingen geformuleerd voor het positioneringsvraagstuk en de 

regionale ‘organisatie’ van de specialisten ouderengeneeskunde in de regio Gooi, Vechtstreek en 

Almere:  

1) Regionale coöperatie/maatschap – het behartigen van de professionele en zakelijke en 

belangen van de SO’s. Daarnaast wordt er in de coöperatie/maatschap een gezamenlijk 

standpunt aangenomen rondom lopende regionale vraagstukken. 

2) Regionale Commissie Specialisten Ouderengeneeskunde – de commissie bestaat uit een 

georganiseerde afvaardiging van SO’s uit de regio die meekijken, meepraten en meebeslissen 

bij regionale vraagstukken. Zij zijn een vast aanspreekpunt van de besturen. 

3) Ad hoc reageren en anticiperen op regionale vraagstukken – verder gaan in de huidige 

situatie waarbij regionale vraagstukken per toeval of op incidenteel verzoek terecht komen 



 
bij een SO, die ad hoc de SO’s uit de regio kan inschakelen die op dat moment mogelijkheid 

hebben om mee te denken. 

 

Het organiseren van een regionale maatschap is een volwassen samenwerkingsrelatie. Het opzetten 

van een maatschap vraagt daarnaast ook om een gezamenlijk standpunt op professionalisering en 

zakelijke vraagstukken. De huidige samenwerkingsrelatie is ons inziens op dit moment nog niet toe aan 

regionale maatschap ontwikkeling.  

 

De SO’s willen de verkregen positie consolideren en niet stil blijven staan. We verwachten een 

toename van het aantal zorgvragers (vergrijzing) in de regio, hogere complexiteit van zorg en meer 

regionale samenwerkingsverbanden. Dit maakt de huidige situatie, het ad hoc reageren op 

vraagstukken, geen toekomstbestendige oplossing. Om de thans verkregen positie te behouden en 

niet achter de ontwikkelingen aan te lopen, is het essentieel dat de positie en samenwerking van SO’s 

in de regio op een goede manier wordt georganiseerd. Dan is er een duidelijk aanspreekpunt met een 

heldere communicatielijn en kunnen er op termijn ook (steeds meer) vraagstukken naar de SO’s toe 

komen. 

 

Het organiseren van een regionale commissie lijkt op dit moment de meest passende oplossing voor 

het positioneringsvraagstuk van de SO in de regio. In deze samenwerkingsvorm is het mogelijk voor 

bestuurders uit de regio Gooi, Vechtstreek en Almere om advies te vragen aan de SO’s over bepaalde 

(medische) vraagstukken. Daarnaast is het een mooie kans voor de SO’s om op een georganiseerde 

wijze een gezamenlijk standpunt aan te nemen en inspraak/medezeggenschap te hebben op regionale 

zaken. Juist door dit formeel te maken middels een commissie, krijgt een gegeven advies of een 

ingenomen standpunt een regionaal gedragen en formele “kleur” en daarmee meer gewicht. 

 

Het is belangrijk dat er structurele evaluaties van deze samenwerkingsvorm gaan plaatsvinden. Dat 

een regionale commissie op dit moment de meest passende oplossing is, zegt niks over de 

samenwerkingsvorm op de lange termijn. Hierin is ontwikkeling en evaluatie essentieel. Ook zal er een 

(gezamenlijk aangestelde) beleidsadviseur op vaste basis moeten deelnemen aan de commissie, om 

als secretaris op te treden, zodat de SO’s maximaal ondersteund worden om de belasting te 

minimaliseren. Tevens dient er een secretariaat functie beschikbaar te komen.  

  

Doel  

Het organiseren van een “Commissie SO-GVA” met als doel een borging van de positionering van 

specialisten ouderengeneeskunde, waarbij het meekijken, meepraten en meebeslissen bij regionale 

(medische) vraagstukken geformaliseerd is in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere.  

 

Vervolg  

Deze startnotitie zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de regiehouders van het SO-GVA 

programma. Bij akkoord zal er gestart worden met de ontwikkeling en realisatie van de commissie SO-

GVA. Hierin zullen (rand)voorwaarden worden uitgezocht, zal een commissie plan opgesteld worden, 

een commissiereglement worden opgesteld en zal een inventarisatie worden gestart naar de inrichting 



 
en bemensing van deze commissie. Het streven is om in de 2e helft van 2021 te gebruiken als 

pilotperiode met eind evaluatie in december 2021.  

 

Deze startnotitie is geschreven als onderdeel van de actielijn Anders Positioneren. De regiehouders 

van deze actielijn gaat de regio verlaten. Gezien de doelstelling van deze actielijn én startnotitie zal 

vanaf mei de uitvoerig actielijn overstijgen worden opgepakt waarbij de regiehouders met 

ondersteuning van het programmakernteam eigenaar zijn. De overdracht zal plaatsvinden in april.  
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