
Waar we voor gaan en staan
 
Zorg & welzijn staat voor een grote uitdaging: De best mogelijke zorg, dichtbij en betaalbaar voor iedereen. 

Met als doel gezonde inwoners. Dat vraagt om andere manieren van organiseren en samenwerken. 

Wij helpen hier vorm en inhoud aan te geven.

Wij zijn Samergo. Krachtige partner en motor voor samenwerking.  

Zorg anders organiseren is wat we doen. Proactief, onafhankelijk en deskundig. We durven het anders te doen.  

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij gezondere wijken, gemeenten en regio’s.

 Samergo is de Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de regio’s Zuid-Holland Zuid en Rijnmond 1 en de gemeente Zuidplas.  

We zijn een non-profitorganisatie met een maatschappelijke opdracht. 

1 Met uitzondering van Vlaardingen, Schiedam en Krimpen aan den IJssel
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thuis, wat vraagt om  
meer zorg en welzijn  

dichtbij huis

Overheid zet in 
op langer 

gezond leven

Toenemend 
tekort aan 

zorgprofessionals

Het beroep op zorg 
neemt toe 

door vergrijzing

Gezondheids
problematiek 

neemt toe



Onze rol varieert van adviseur, kwartiermaker, aanjager, programmamanager, informatiemanager, 

partner tot procesbegeleider.

Wat we doen

Samergo verbindt partijen in zorg en welzijn vanuit een onafhankelijke rol. We initiëren en begeleiden bij het vormen van 

duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden in de eerste lijn en tussen de eerste lijn en andere zorgdomeinen en 

welzijn. Samenwerking die de samenhang en regie in de regio versterkt.

   
   1.   Kennis delen, helpen de wereld begrijpen Samergo kent de context en het beleid, zowel 

landelijk, regionaal, als lokaal. We stellen onze kennis ter beschikking aan het veld en dragen bij 

om complexe vraagstukken voor de praktijk inzichtelijker te maken.

2.  We bouwen netwerken en organisatievormen Samergo versterkt zijn positie en inzet bij  

regionalisering, transitievraagstukken en netwerkvorming voor de Juiste Zorg Op de Juiste Plek  

door partijen in het veld bij elkaar te brengen, trajecten te initiëren en de realisatie te begeleiden.

    3.    Onderzoeken of de doelen ook bereikt worden Waarden als gezondheid, 

toegankelijkheid en betaalbaarheid geven we gericht inhoud door o.a. de aard en 

omvang van vraagstukken te analyseren en te duiden, inzicht te krijgen en bieden in de 

behoeften en wensen van een populatie en door (tussentijdse) evaluatie en monitoring. 

Het naar verwachting toenemende belang van doelmatigheid van zorg zal hier 

nadrukkelijk in meegenomen worden.

 Gewoon doen.

Samergo richt zich op de volgende thema’s

Krachtige 
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gezondheidszorg

Ouderenzorg Digitale zorg Integrale geboortezorg

Regionalisering

Kennisdeling, inspiratie 
en innovatie


