
 

 

GOVERNANCE NETWERK VERNIEUWD EN VASTGESTELD
 

Het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden werkt op basis van de
intentieverklaring uit september 2018.
Uit de evaluatie van het netwerk (2020) komt naar voren als belangrijkste
verbeterpunten: concretere projecten en meer commitment van partijen
in de uitvoering én op bestuurlijk niveau.
Het netwerk heeft eerst vorm gegeven aan de inhoud en vervolgens aan
de governance.
De inhoud loopt voortvarend, waarmee het moment is gekomen om de
governance uit te werken. 
Waarom een voorstel voor governance:

Commitment vastleggen
Weten wat je aan elkaar hebt (spelregels)
 Financiën regelen
Expliciet bevestigen van samenwerking (intentieovereenkomst is niet
door alle partijen getekend) 

maart: besluit in regiegroep tot uitwerken voorstel voor governance
voor volgende bestuurlijke overleg
mei: bespreken eerste concept van governance in regiegroep
juni: voorstel governance inbrengen in bestuurlijk overleg, bestuurlijk
overleg akkoord
januari 2022: ingangsdatum governance

Proces vernieuwen governance

JAAROVERZICHT 2021 ZUIDOOST
UTRECHT VERBONDEN

Regio Zuidoost Utrecht bestaat uit de gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, De Bilt en Wijk bij Duurstede. Sinds
2018 werken partijen onder leiding van Raedelijn samen rondom het thema ouderenzorg. En in 2021 is de bestuurlijke
tafel van het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden benoemd tot de centrale plek om alle domeinoverstijgende zaken in
de regio te bespreken. Raedelijn zit dit netwerk voor en coördineert het.

In 2021 werkten we met Zuidoost Utrecht Verbonden aan de inhoudelijke koers voor de komende drie jaar. Dit resulteerde in de
vorming van drie coalities: Samenwerking in de wijk, Overdracht en ontslag en Zorg voor mensen met GGZ problematiek. Daarnaast
stemden leden in met vernieuwde governance voor het netwerk. Dit draagt bij aan een nog steviger fundament voor deze
samenwerking.

 

In 2021 stelde het netwerk de agenda 2021-2023 vast. De agenda bestaat uit drie thema’s. In 2022 geven deelnemers hier in coalities
uitvoering aan. Onderstaand staan per thema de coalities, bestuurlijke trekkers en projectleider. Hieronder vindt u een inhoudelijke

beschrijving van de thema’s. 
 

Samenwerking in de wijk
 

Coalitie: Gemeente Zeist,
Quarijn, Buurtzorg, Charim,

gemeente De Bilt, gemeente
Utrechtse Heuvelrug,

Paramedici Zuidoost Utrecht, 
Warande, Zilveren Kruis

 
Bestuurlijke trekkers: Marcel
Fluitman (Zeist) en Mirjam

Hagen (Quarijn)
 

Projectleider: nader te
bepalen

 

Overdracht en ontslag
 

Coalitie: Diakonessenhuis,
Accolade Zorg, Allerzorg,

Charim, Vitras-Sante
 

Bestuurlijke trekkers: Martijn
Wiesenekker (Diakonessenhuis),
Anne Bosman (Accolade Zorg)

en  Ingeborg Reitsma (Allerzorg)
 

Projectleider: Wanda van
Gameren (Diakonessenhuis) en

Tizianne Burgemeester (Charim)
 

AGENDA 2021 - 2023

Zorg voor mensen met GGZ
problematiek

 
Coalitie: Unicum, Altrecht, Zilveren

Kruis, gemeente Bunnik, gemeente
Utrechtse Heuvelrug

 
Bestuurlijke trekkers: Joost van

Niekerk (Unicum), Mariëlle Ploumen
(Altrecht) en Annet Bolsenbroek

(Zilveren Kruis)
 

Projectleider: Marjolijn Beukers
(Unicum)

 

INHOUDELIJKE BESCHRIJVING THEMA'S

Samenwerking in de wijk
 

Zorg- en welzijnsprofessionals,
ambtenaren in het sociaal domein

en actieve burgers werken intensief
met elkaar samen in de wijk, om

ouderen met meervoudige vragen
en hun mantelzorgers goed te

kunnen helpen. Er is samenhang in
zorg en ondersteuning, afgestemd
op de vraag van de oudere, waarbij

er aandacht is voor alle leefgebieden
en alle vraagstukken waar de oudere

mee worstelt. We zetten in op het
verbeteren van vroegsignalering en

integraal werken in de wijk.
 

Overdracht en ontslag
 

Een goede transmurale overdracht
is belangrijk voor de kwaliteit en

efficiëntie van het zorgproces. Dat
betekent voor ons dat de verwijs/-
ontslagbrief op tijd en compleet is
en de patiënt betrokken is bij de

overdracht. We richten ons op het
verbeteren van de overdracht

tussen de huisarts, ziekenhuis en
VVT (wlz en tijdelijk verblijf).

Inwoners in Zuidoost Utrecht zijn
ontzorgd en weten bij wie ze

moeten zijn, zijn zo snel mogelijk
op de juiste plek en hoeven hun

verhaal maar één keer te doen. We
organiseren de schakels tussen de
keten zo goed mogelijk op gebied

van informatie-overdracht, advance
care en medicatie-overdracht. 

 

Zorg voor mensen met GGZ
problematiek

 
We zetten ons in om zorg en

ondersteuning voor volwassenen
met psychische problematiek zo

veel mogelijk plaats te laten
vinden in de eigen leefomgeving.
Het doel is dat mensen weer een
volwaardig en betekenisvol leven

kan leiden als actieve en
betrokken burger. Hierbij heeft de

patiënt zelf de regie. We
verbeteren de zorg voor mensen

met psychische problematiek
door samenwerking op het gebied
van preventie, wachtlijstaanpak en
–overbrugging en het bieden van
de juiste zorg op de juiste plek. 

 

STAND VAN ZAKEN EIND 2021

Foto van bestaande initiatieven
gemaakt

Na bespreking in bestuurlijke
overleg en met wijkmanagers drie

actielijnen:

In sessie met wijkmanagers voorstel
om praktisch aan de slag te gaan

met actielijnen, startend met
onderwerp coördinatie van

wijkverpleging.
Voorstel voor aanpak coördinatie

wijkverpleging akkoord door
regiegroep

Samenwerking in de wijk
 

- Gedeelde ambities en doelstellingen
- Effectief samenwerken

- Leren
 

Werkbare projectstructuur
neergezet. Projectleider vanuit

ziekenhuis en VVT van start.
Projectgroep geformeerd.

Projectgroep doet een 0-meting
welke in kaart brengt welke

afspraken er op dit moment zijn
omtrent overdrachten en ontslag.

Overdracht en ontslag
 

 

 

Werkbare projectstructuur
neergezet. Projectleider vanuit

Unicum gestart.

Projectleider ontwikkelt een GGZ
plan met drie hoofdonderdelen:

Zorg voor mensen met GGZ
problematiek

 

 

- Samenwerkingsafspraken versterken
- Juiste zorg op de juiste plek

stimuleren
- Kennisbevordering professionals

 

 

In 2021 is de bestuurlijke tafel van het netwerk Zuidoost Utrecht Verbonden
benoemd tot de centrale plek om alle domeinoverstijgende zaken in de regio te
bespreken. We infomeren elkaar over samenwerkingsinitiatieven in Zuidoost
Utrecht en leggen waar het kan verbindingen. 

Dit geldt in 2021 voor de volgende initiatieven:
•samenwerkingsafspraken gemeenten regio Zuidoost Utrecht en Zilveren Kruis
•wijkmanagement vanuit de O&I
•krachtig verbindende toekomstvisie Zuidoost Utrecht van VVT en Zorgkantoor

SAMENHANG REGIO AKKOORD COMMUNICATIEPLAN
Waarop is akkoord

 
Eén communicatieplatform

waarop domeinoverstijgende
zaken worden gedeeld

 
> Een digitale toegangspoort van

initiatieven in de regio en leidt
toe naar wat al is

> Voor alle (zorg)professionals
van de deelnemende
organisaties. Inclusief

zorgverzekeraar en
samenwerkingspartners.

 
> Om de netwerksamenwerking
onder professionals binnen het

netwerk te versterken
> Om te inspireren, te informeren

en te overtuigen
> Het wij-gevoel versterken,

partijen haken aan en voelen
zich aangehaakt

 

Hoe doen we dat?
 

> Door een gezamenlijke
kernboodschap in communicatie

te gebruiken
> Samenbrengen van content
van de domeinoverstijgende

initiatieven in Zuidoost Utrecht
 

> Door structurele communicatie
over status, succes en plannen
> Door heldere formulering van
nut, noodzaak en voortgang van

domeinoverstijgende
samenwerkingen

> Door ontwikkeling en
gezamenlijk gebruik van

middelen, zoals logo, website en
nieuwbrief

 

BESTUURLIJKE OVERLEGGEN 2021

4 maart
24 juni
7 oktober

Bestuurlijk overleg Zuidoost
Utrecht Verbonden

 

28 januari
15 maart
20 mei
23 september
8 november

Regiegroep


