
 

 

Bijlage uitkomsten dialoogsessie regio Gooi – Vechtstreek – Almere  
In deze bijlage staan de uitkomsten van de dialoogsessies ‘taken en rollen’ en beleidscyclus die in de 

regio hebben plaatsgevonden.  

 

1 Dialoogsessie taken en rollen 
In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere (GVA) hebben 4 SO’s deelgenomen aan de sessie. Deelnemers 
vonden de sfeer prettig en open, er was veel ruimte voor uitwisseling. Aangezien alle deelnemers 
dezelfde functie (SO) hadden, werden de ingebrachte beelden uit de eigen organisatie snel herkend 
door de andere deelnemers. Binnen regio GVA loopt al een aanpalend project over taakzuiverheid1, 
in de voorbereiding en uitvoer van de dialoogsessie is daarom samengewerkt met de projectleiders 
van het aanpalende project.   
 

1.1 Rollen en taken in de huidige en gewenste situatie  

Aan de deelnemers is gevraagd om inzicht te geven in de gewenste verdeling van taken, waarbij een 
onderscheid is gemaakt naar verschillende soorten taken. Per functie is hieronder uitgewerkt wat de 
gewenste verdeling van uren per rol is in de gewenste situatie. Volgens onderstaand schema is 
vervolgens aangegeven wat het verschil is ten opzichte van de huidige situatie.    
  

MINDER UREN GEWENST   

MEER UREN GEWENST   

TEVREDEN   

      
 

Functie   SO   SO   SO   SO   

Omvang aanstelling   32   28   36   32   

Netwerktaken   0   8   4   8   

Regietaken   7,5   12   16   12   

Neventaken   7,5   8   12   2   

Overige taken   2   0   0   0   

Kerntaken   15   0   6   8   

  
Opvallend is dat de meeste SO’s in deze regio de focus op regietaken willen leggen. De overige taken 
mogen worden afgebouwd en de meeste willen minder tijd kwijt zijn aan kerntaken. 
  

Soort taak   Uitkomst   

Netwerktaken   De helft van de SO’s wil één dag per week netwerktaken. 1 SO wil deze taken niet.   

Regietaken   Regietaken worden gezien als een belangrijk onderdeel van de functie van SO. De 
meeste SO’s willen hier meer tijd mee kwijt zijn.    

Neventaken   Het beeld over neventaken laat een wisselend beeld zien. Sommige besteden er 
veel tijd aan, andere minder tijd. Er zijn geen deelnemers die minder tijd aan deze 
taken willen besteden in de gewenste situatie.   

Overige taken   Alle deelnemers opteren voor nauwelijks tot geen overige taken. In de huidige 
situatie hebben alle deelnemers deze taken wel.    

Kerntaken   Drie van de vier SO’s willen minder kerntaken (maximaal 1 dag). De vierde SO wil 
meer kerntaken (2 dagen).   

 

 

 
1 https://so.gva2025.nl/avada_portfolio/anders-werken/?portfolioCats=28 



 

 

1.2 Voorwaarden voor de gewenste situatie ten aanzien van rollen en taken  

In de regio is vooral veel gesproken over de volgende onderwerpen om te komen tot de gewenste 
situatie:    
• De rol van technologie is belangrijk voor de ontwikkeling;   
• Verwachtingenmanagement vanuit diverse stakeholders is belangrijk;   
• Taakdelegatie wordt als een oplossing gezien, maar er moeten meer VS/PA worden opgeleid;   
• De ZZP’er vervangen door een regionale flexpool.    
 
In onderstaand schema staan alle gegeven antwoorden verder uitgewerkt.    
   

   
  

1.3 Gebruik van verschillende functies van de SO-functiefamilie  

Aan deelnemers is gevraagd wat de huidige en gewenste functieverdeling in de organisatie is. In 
onderstaand schema is de gewenste functieverdeling in een organisatie beschreven, met daarbij het 
aantal medewerkers in deze positie. Volgens onderstaand schema is vervolgens aangegeven wat het 
verschil is ten opzichte van de huidige situatie.    
 



 

 

MINDER MEDEWERKERS GEWENST   

MEER MEDEWERKERS GEWENST   

TEVREDEN MET HET AANTAL   

GEEN MEDEWERKERS GEWENST    

   
  

  

 

In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere heeft bovenstaande data geleidt tot de volgende inzichten:    
• Binnen de deelnemende organisaties is een grote verscheidenheid aan functies waar te 

nemen.    
• Alle organisaties zijn tevreden over het aantal AIOS.    
• 2 van de drie deelnemers zouden minder basisartsen willen.    
• Bij alle andere functies is de wens om meer medewerkers met die functies in dienst te hebben.    
 

1.4 Voorwaarden voor een andere verhouding binnen de SO-functiefamilie  

Met deelnemers is in de dialoogsessie gesproken over de voorwaarden, belemmeringen en 
oplossingen om tot een gewenste situatie te komen. Daarbij kwamen vooral de volgende punten 
naar voren:    
• Rol van opleiden is belangrijk   
• Voor taakverschuiving en taakherschikking is een duidelijke taakomschrijving en het meenemen 

van de professionals in de veranderingen belangrijk   
• De rol van de GZ-psycholoog en orthopedagoog   
• Verwachtingenmanagement van stakeholders en begrip vanuit leidinggevenden.     
 
Alle input die is geleverd staat in onderstaande tabel.    
   



 

 

   
  

1.5 Voorlopige conclusies en aanbevelingen   

 
- Er lijkt een mogelijke basis te zijn voor een regionale verkenning op de ontwikkelingsrichting, 

de inrichting en organisatie van de SO-functie en de wijze waarop de SO-gerelateerde 
functies nog beter met elkaar gepositioneerd kunnen worden; 

- De verdere ontwikkeling van regionale samenwerking, waarbij krachtenbundeling voorop 
staat, biedt mogelijk kansen; 

- In de regio ontwikkelt zich een opleidingsnetwerk rond de psychosociale functie (in het 
bijzonder de GZ-psycholoog), waarbij de mogelijkheden van samen opleiden, anders dan 
gecombineerd opleiden, centraal staan;  

- De beeldvorming over de verdere modernisering van de SO- en MGZ (Medisch 
Generalistische Zorg) -behandelfuncties biedt openingen voor een mogelijke verkenning van 
ontwikkelingsmogelijkheden richting een vorm van een regionaal expertise- en 
behandelnetwerk en daarmee het versterken van netwerkzorg in de regio.  
 

2 Start enquête beleid 
In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere hebben 7 deelnemers aan de enquête deelgenomen, waarvan 

43% van de deelnemers de functie van specialist ouderengeneeskunde bekleedt. De deelnemers 

hebben een meer dan gemiddelde belangstelling voor beleid. Ze hebben zeer verschillende mate van 

ervaring met beleid rondom duurzame medische zorg. Ten opzichte van de landelijke uitkomsten 

wordt door de deelnemers aangegeven dat ze meer met beleid te maken hebben gehad. Deelnemers 

hebben dan met name te maken gehad met (regionale) beleidsontwikkeling rondom: 

- WZD en ketensamenwerking; 

- Specialist ouderengeneeskunde en taakzuiverheid, taakverschuiving en taakherschikking; 

- Vernieuwd opleiden in multidisciplinaire verbanden,  

- Beleid rondom de ontwikkeling van een gecombineerde opleidingsgroep / plaats; 

- Toekomstige behoeften en wensen van bewoners/cliënten; 

- Beleid rondom zorgtechnologie ontwikkeling: 

- Professioneel leiderschap voor zorgprofessionals in de ouderenzorg; 

- Regionaliseringsactiviteiten in de regio. 



 

 

 

Gelijk aan de landelijke uitkomst vinden de deelnemers in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere 

flexibiliteit, eigenaarschap, communicatie, netwerken en creativiteit belangrijke competenties ten 

aanzien van beleidsontwikkeling. De deelnemers geven aan dat ze meer bezig zijn met de 

competenties eigenaarschap en communicatie.  

Deelnemers voelen zich nog overwegend nog niet zo goed toegerust en ervaren onvoldoende 

randvoorwaarden om in beleidskwesties een waardevolle bijdrage te kunnen leveren. Toegang tot 

kennis en kunde over beleidsontwikkeling, begeleiding en coaching in beleidsontwikkeling, 

netwerkcontacten in beleidscontacten en tijd voor beleidsontwikkeling worden als noodzakelijk 

beschreven. 

 
 

3 Dialoogsessie beleidscyclus 

De dialoogsessie in de regio Gooi-Vechtstreek-Almere is gevoerd met 3 SO’s, 2 GZ-psychologen, 1 

Verpleegkundig Specialist en 4 managers behandeldienst uit vijf organisaties. De enquête is 

voorafgaand aan de dialoogsessie door 3 respondenten ingevuld. In bijlage XXX zijn de uitkomsten 

van de enquête opgenomen. Tijdens de dialoogsessie bleek dat de antwoorden representatief zijn. 

De deelnemers hebben in een open dialoog kennis, ervaringen en standpunten met elkaar 

uitgewisseld. Het gesprek over beleidsontwikkeling liet zien dat er nog kansen liggen in verdere 

samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van inzetten 

technologie, benutten van elkaars kennis en ervaring en uitwisseling over lopende projecten binnen 

ieders organisatie. De sfeer was plezierig en het elkaar ontmoeten werd als inspirerend ervaren. 

3.1 Beleidsterreinen van regionale beleidscycli 

In de regio Gooi-Vechtstreek-Almere wordt op meerdere onderwerpen regionaal beleid ontwikkeld 

(zie onderstaande grafiek).  

 

In de dialoogsessie zijn de resultaten van de enquête verder aangevuld:  

Met opmerkingen [AS1]: zie opmerking Amsterdam 



 

 

• Vanuit de regiovisie is het transformatieprogramma genaamd ‘Regiokompas’ ontstaan door 

bestuurders uit de VVT. Hierin staan een aantal speerpunten.  

• De SO’s hebben een adviestafel met VVT-bestuurders in de regio.  

• GZ-psychologen hebben een gestructureerd overleg waarin onder meer wordt gesproken over:  

o Regionaal opleiden  

o Gezamenlijk stagebeleid (voorwaarden) 

o Waarnemen voor elkaar 

• De regio kent een regionaal WZD-overleg dat bottom-up wordt vormgegeven.  

• In de regio is de regionale coalitie zorgpad kwetsbare ouderen actief. Hierin zijn de VVT, klinisch 

geriaters, neurologen en RHOGO vertegenwoordigd.  

• Eemland (inclusief Amaris) neemt deel aan de pilot ‘samen sterker’. Hierin werken huisartsen, 

ziekenhuisspecialisten en SO’s samen.  

• In de regio wordt een ACP-pilot gestart, waarin praktijken en SO’s aan elkaar gekoppeld worden 

om voor elkaar waar te nemen (budgetplafonds). 

Daarnaast worden ten aanzien van de beleidsthema’s de volgende toelichtingen beschreven 

Thema Toelichting 

Eerstelijnszorg Voorbeeld poli: regio ziet meer ambulante wijkfunctie 

Innovatie en 
zorgtechnologie 

Huisartsen ook interesse in HoloLens 
Zorggroep Almere: bandjes voor leefcirkels 

Taakverdeling Taakzuiverheid  

Regionaal opleiden GZ-psychologen 
SO’s: 1 accreditatie: al geprobeerd (Inovum + Hilverzorg) maar 
afgekeurd door Gerion  

 

De conclusie is dat in de regio veel initiatieven/projecten lopen rondom Duurzame Medische Zorg. 

Het blijft daarom belangrijk om een totaaloverzicht te behouden.  

3.2 Rollen in de beleidsontwikkeling 

In deze regio wordt regionaal beleid door bestuur, management of medisch professionals ter tafel 

gebracht. Vervolgens wordt de uitwerking gedaan door management en professionals, waarna het 

bestuur en management een besluit neemt om wel of niet te implementeren. Bij de realisatie 

worden alle partijen betrokken. Evaluatie en bijsturing gebeurt hoofdzakelijk door bestuur, 

management en professionals. In de gewenste situatie zouden ook ondersteunende diensten, het 

zorgkantoor en de zorgverzekeraar meer betrokken kunnen worden.  

Daarnaast worden een aantal andere zaken benoemd ten aanzien van de gewenste situatie:  

• Zorggroep Almere toevoegen aan bestuurlijke en MT-tafel. Onder de professionals is al veel 

samenwerking. 

• Het invoeren van een regionaal lerend netwerk van managers behandelzaken: dit zou moeten 

leiden tot het ontwikkelen van samenhangend regionaal beleid en het gezamenlijk zorgdragen 

voor duurzame medische zorg in de regio. Dit zou kunnen bijdragen tot:  

o Vergroten van het oplossend vermogen in de regio: verbinding, juiste samenhang en 

rekening houden met lastige onderwerpen. Vragen die daarbij spelen zijn: Hoe wordt 

een proces ingericht en hoe zet je het regiobelang boven het organisatiebelang?  

o Het bespreken van thema’s. Door het samen uitwerken hoeft niet iedere zorgorganisatie 

het wiel uit te vinden, zoals eerstelijnsbekostiging, capaciteitsmanagement en het 

gezamenlijk organiseren WZD. 



 

 

o Het op basis van belangstelling kunnen aanhaken van andere partijen. 

 

3.3 Datagebruik in beleidsontwikkeling 

Op dit moment wordt niet herkend dat data binnen de regio worden gebruikt bij de 

beleidsontwikkeling. Dit zou wel van toegevoegde waarde zijn, met als voorwaarde dat er een goede 

data-invoer is.  

 

De deelnemers geven aan dat het invullen van de data moeilijk is, omdat elk antwoord een 

spanningsveld aan keuzes geeft. Momenteel zijn de feitelijke cijfers volgens de deelnemers niet 

zuiver/volledig genoeg, terwijl dit wel van belang is. Oplossing zou kunnen zijn om als invullers in 

gesprek te gaan en samen in te vullen. De dilemma’s bij het invullen zijn daarbij goede 

discussiepunten. Samen naar zorgvraag kijken, zorgt voor ruimte in de capaciteit. Ook zouden de 

data gebruikt kunnen worden om gezamenlijk op te leiden. 

Bovenliggend betekenen de cijfers dat de huidige situatie niet houdbaar is in de toekomst. De 

capaciteit moet op een andere manier geordend worden. Als voorbeeld wordt Hilversum genoemd 

die nu niet logisch verdeeld is. Dit zou met alle VVT’s meer regionaal ingedeeld kunnen worden, in 

wijkgerichte teams met huisartsen en SO’s, zoals in het programma ‘Integrale medische ouderenzorg’ 

(IMOZ).  

 


