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Welkom bij ons Jaarverslag 2020. Het slotstuk van een bijzonder jaar. En het vertrek-
punt voor een nieuw, nog bijzonderder jaar. Want vanaf 1 januari 2021 zijn Steunpunt 
KOEL en ZorgImpuls één organisatie. Bij het bundelen van onze krachten hoort natuurlijk 
ook een gecombineerd jaarverslag. 

Graag nemen we u mee in een selectie van onze resultaten van het afgelopen jaar. Ondanks 
de coronacrisis kijken we terug op een productief jaar waarin mooie resultaten zijn behaald. 
Met veel inzet is er door het ons team in samenwerking met onze partners gewerkt aan het 
verbeteren van de zorg. Met als doel: het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek.

Namens team KOEL-ZorgImpuls wens ik u veel leesplezier. Vragen, ideeën en plannen horen 
we natuurlijk graag.

Robert Waterreus, bestuurder
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Begin maart veranderde de wereld. COVID-19 bleek een zeer besmettelijk virus met 
grote gevolgen. Het leidde tot een lockdown in Nederland om overbelasting van het 
zorgstelsel te voorkomen. Desondanks kwam het veld van zorg en welzijn onder enorme 
druk te staan. Dat dwong ons de normale routine los te laten. We pasten ons snel aan en 
konden daarom constructief ondersteuning bieden waar die het hardst nodig was.

Aanpakken
Bij aanvang van de crisis klonk er vooral één heldere vraag: hoe managen we de crisis? Daar 
zijn we direct en daadkrachtig mee aan de slag gegaan. Zo was de bestuurder van Steun-
punt KOEL voorzitter van het huisartsencrisisteam, dat logischerwijs meer inzicht en aandacht 
dan ooit tevoren vroeg. Ook zetten we in op meer handen aan het bed voor de opvang van 
patiënten.

We hielpen het belteam van de de RotterdamseZorg bij het in kaart brengen van honderden 
zorgvrijwilligers. Samen met het District Verloskundig Platform Rijnmond, de Verloskundige 

CORONACRISIS

Hoe managen we de crisis? Daar zijn we direct en daadkrachtig 
mee aan de slag gegaan.

Samenwerkingsverbanden en het Regionaal Orgaan Acute Zorg hebben we voor de acute 
geboortezorg noodscenario’s uitgewerkt en een regionaal callcenter en crisisteam opgezet. 

Huisartsenposten Rijnmond ondersteunden we bij het organiseren van de opvang voor 
mogelijke coronapatiënten, bij het versneld introduceren van de digitale huisartsenpost en 
bij het verkennen van de samenwerking met thuiszorgorganisaties. Voor paramedici, die voor 
de continuïteit van de zorg de inzet van eHealth versneld moesten oppakken, maakten we een 
praktisch overzicht van hun opties.

Tot slot zijn we ook tijdens de tweede golf betrokken in crisisteams, regionaal overleg over de 
crisisaanpak en helpen we het vormgeven van de coronanazorg.

De toekomst van de crisis
Het is en blijft belangrijk om in zorg en welzijn wendbaar in te blijven spelen op de verande-
ringen die de crisis vragen, hoe onzeker die ook nog zijn. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor 
KOEL-ZorgImpuls. Want een ding is zeker, samenwerking in zorg en welzijn is nog nooit zo 
belangrijk en urgent geweest. Ook is van belang het geleerde ook goed te borgen. Daar gaan 
we voor in 2021.



Naarmate er steeds meer mensen 
gevaccineerd worden, zal de 

pandemie andere vormen 
aannemen.
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van deze beroepsgroep op de toekomst van de zorg worden onderzocht. Wat zien zij voor 
ontwikkelingen? Hoe kunnen ze daar naar eigen idee op anticiperen en samenwerken? In Q1 
2021 wordt het onderzoek besproken en vertaald naar actie.

Ggz
Thuiszittende pubers met thuiswerkende ouders. Dichte sportscholen, terrassen en res-
taurants. Er viel afgelopen jaar een hoop weg wat ons lief is. Het thema ggz groeide daarmee 
in 2020 in urgentie.

We begeleiden sinds 2019 op de Zuid-Hollandse eilanden en sinds 2020 in de regio Rotterdam 
een regionale taskforce ggz, bestaand uit onder andere huisartsenzorg, ggz-aanbieders, 
zorgverzekeraars en de betrokken gemeenten.

Om de wachtlijstproblematiek aan te pakken, heeft de landelijke stuurgroep ‘Weg van de 
Wachtlijst’ eind vorig jaar de opdracht gegeven om een versnelde aanpak te realiseren. In 
acht probleemregio’s werd bovendien een ‘versneller’ aangewezen. Voor de regio Rotterdam, 
waar de wachtlijsten het langst zijn, is dat ZorgImpuls & Steunpunt KOEL. Dat houdt in dat we 
voorzitter zijn van de regionale Taskforce GGZ Wachttijden Rotterdam, waarin alle partijen 
om één tafel zitten. Daarin proberen we om dit probleem breed en regionaal aan te pakken, 
bijvoorbeeld door de lasten te verdelen door middel van een Transfertafel, waarmee cliënten 
van instellingen met lange wachtlijsten mogelijk doorverwezen kunnen worden naar andere 
instelling waar nog plekken zijn.

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, moesten we snel schakelen. Steunpunt KOEL 
en ZorgImpuls hebben op verschillende terreinen bijgedragen aan het managen van 
de crisis. Toch bleek al vrij snel dat we een groot deel van onze reguliere activiteiten 
en projecten voort konden zetten. Wel veelal in aangepaste vorm en natuurlijk 
grotendeels online. Vele mooie initiatieven die bijdragen aan de toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van de zorg. Met plezier presenteren we hier een selectie van het 
afgelopen jaar.

Krachtige eerste lijn
We hebben ons vanuit een adviserende en begeleidende rol ingezet voor de verdere versterking 
en regionalisering van de eerstelijnszorg. Zo hebben we de Regionale Huisartsen Coalitie in 
regio Rotterdam ondersteund op de onderdelen ouderenzorg, ggz, arbeidsmarkt, gegevens-
uitwisseling en communicatie. Ook hebben we in beide regio’s het Paramedisch platform 
geadviseerd en begeleid bij de verdere vormgeving van het platform. Allebei ontwikkelingen 
die de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de eerstelijnszorg versterken. Ook is in 
verschillende gebieden de lokale samenwerking versterkt.

Eind 2020 kreeg Steunpunt KOEL de opdracht van zorgverzekeraar CZ om een nieuw 
regiobeeld te maken voor de Zuid-Hollandse eilanden. In dit regiobeeld wordt de top drie aan 
problemen in de regio in kaart gebracht; problemen die door alle betrokken partijen worden 
ervaren, en waarvoor zij op zoek gaan naar een gemeenschappelijke oplossing. Op verzoek 
van de huisartsen van Goeree Overflakkee is een onderzoek opgestart waarin de eigen visies 

ONZE INZET



Er viel afgelopen jaar een hoop weg 
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te sporten en te bewegen, is geborgd en afgerond. Met als resultaat een aangetoonde 
bewustwording bij de betrokken doelgroepen op de Zuid-Hollandse Eilanden.

• We zijn in regio Rotterdam als projectmanager betrokken bij twee kwaliteitsprojecten 
binnen een grote ouderenzorgaanbieder op de thema’s Advanced Care Planning en 
Warme Overdracht. In Q1 2021 worden beide projecten afgerond en verder geïmple-
menteerd.

• In Capelle aan den IJssel hebben we de pilot logeerzorg succesvol afgerond. De aanpak 
van die pilot heeft geleid tot duurzame afspraken binnen de gemeente. Ook hebben we 
de bevindingen van tien landelijke pilots gepresenteerd aan VWS.

Gegevensuitwisseling en eHealth
Voor samenwerking, kwaliteit en veiligheid van zorg is gegevensuitwisseling tussen verschil-
lende aanbieders onontbeerlijk. Ook in 2020 hebben we het thema gegevensuitwisseling 
weer kracht bijgezet.

Zo hebben we de ICT Huisartsenraad verder begeleid. Daaruit zijn twee grote subsidie-
aanvragen toegekend: met OPEN krijgen patiënten toegang in hun eigen digitale dossier en 
Babyconnect zorgt voor gegevensuitwisseling in de integrale geboorteketen. Voor beide 
projecten worden we ingezet als projectleider.

De toename van het toerisme en daarmee gepaarde passantenbezoek veroorzaakt jaarlijks 
grote belasting voor de huisartsen in Goeree-Overflakkee. Dit is nu verlicht met een app 
waarmee onderlinge toeleiding gestroomlijnd is. De app heeft inmiddels een zeer goede 
gebruikersbeoordeling gekregen.

Er ligt inmiddels een getekende samenwerkingsovereenkomst die zich richt op een scala 
aan activiteiten die impact op de wachttijden moet gaan bewerkstelligen. De eerste inzet 
ging naar twee programmaonderdelen: inzet POH-ggz voor de jeugd en consultatie van de 
huisarts en ggz-aanbieders. Desondanks blijkt de wachtlijstproblematiek een taai probleem, 
waar we ook in 2021 op moeten doorpakken.

Ook deden we het volgende:
• We hebben de ontwikkeling van een Regionale Consultatie Dienst (RCD) weer 

opgestart met een kick-off in september.
• We publiceerden ook een ontwikkeldocument voor ggz-activiteiten in coronatijd.
• De routemap voor de acute ggz-keten is met huisartsen en de Crisisdienst Antes 

geüpdatet en gepubliceerd.

Ouderenzorg
Door de coronacrisis was de ouderenzorg in 2020 complexer en veranderlijker dan ooit 
tevoren. Steunpunt KOEL en ZorgImpuls hebben afgelopen jaar aan de weg getimmerd om de 
ouderenzorg te verbeteren én om de eerstelijnszorg waar nodig te adviseren en begeleiden:

• De werkgroep Ouderen van de Regionale Huisartsen Coalitie (RHC) zet zich in voor 
kwetsbare ouderen. ZorgImpuls begeleidde en adviseerde de werkgroep, onder andere 
over hoe huisartsen daadkrachtiger afspraken kunnen maken over de ouderenzorg met 
gemeente, thuiszorgorganisaties, welzijn, ziekenhuizen en specialisten ouderengenees-
kunde. Met als doel meer samenwerking om de druk op de huisartsenzorg te verlichten.

• Bewegen op Recept, een integrale aanpak waarbij mensen worden gestimuleerd om 
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Informatiemanagement
ZorgImpuls en Steunpunt KOEL stimuleren het gebruik van regiobeelden waarmee samen-
werkingsverbanden of -netwerken beter inzicht krijgen in hun regio-opgaven. Ook bieden 
wij ondersteuning bij de uitwerking ervan door het verzamelen van kwantitatieve data, 
het maken van gebiedsanalyses of het uitvoeren van (actie)onderzoek. In 2020 hebben wij 
regiobeelden opgesteld in opdracht van de Regionale Huisartsencoalitie, de gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en de Zuid-Hollandse Eilanden. 

Daarnaast waren onze informatiemanagers betrokken bij de opzet, monitoring en evaluatie 
van verschillende trajecten, zoals het komen tot een monitoringsinstrument voor de GGZ 
wachtlijsten in de regio Rotterdam.

ZorgImpuls en Steunpunt KOEL nemen deel aan de Coöperatieve Basiszorg in de Buurt (CBB), 
dat vanaf eind 2020 D3 heet. De belangrijkste doelstelling van D3 is om met deelnemende 
ROS’en te investeren in de doorontwikkeling van data- en informatiemanagement, onder 
andere door verbinding te leggen met partners als VWS en Vektis. In 2020 is daartoe de 
ROS-Wijkscan 2.0 gerealiseerd. Daarmee kan data en informatie gegenereerd worden ten 
behoeve van populatiegerichte zorg.

Ook zijn er verschillende masterclasses informatiemanagement gegeven aan zowel 
adviseurs als bestuurders. Dit om de positionering en ontwikkeling van deze functie 
verder kracht bij te zetten bij de ROS’en.

Sinds 1 juli 2020 is digitale dossierinzage in de geboortezorg wettelijk verplicht. ZorgImpuls 
heeft aan een groep studenten geneeskunde van het Erasmus MC gevraagd onderzoek te doen 
naar de ervaringen met digitale inzage in het geboortezorgdossier, zowel die van de zwangere 
vrouwen als die van de verloskundigen. Het onderzoek leidde tot leerzame inzichten:

• Digitale inzage in het dossier is gewenst door cliënten.
• Het oordeel over digitale inzage in het dossier is positiever mét gebruikerservaring.
• Zwangeren vinden het fijn dat alle informatie direct beschikbaar is en om aan afspraken 

herinnerd te worden.
• Verloskundigen zien vooral als voordeel dat afspraken minder vaak vergeten worden en 

dat de zwangere meer betrokken is.
• Nadelen betreffen onder andere verkeerde interpretatie van gegevens en beperking 

van dossiervoering

Geboortezorg
Behalve veel inzet op digitalisering in het domein geboortezorg, heeft integrale geboortezorg 
ook verder vorm gekregen. De ondersteuning van het DVP Rijnmond in regio Rotterdam is 
gecontinueerd en er is een regiobeeld opgesteld waarmee de benodigde capaciteit voor 
de geboortezorg in 2025 kan worden bepaald. ZorgImpuls heeft in opdracht van het DVP 
Rijnmond dit project geleid. Daarnaast hebben we de begeleiding bij de vorming van een 
‘integrale geboortezorg organisatie’ in een deelregio vervolgd en het kernteam van profes-
sionals van Stevige Start hebben we in opdracht van de gemeente Rotterdam begeleid en 
ondersteund bij de uitwerking van de werkagenda van het actieprogramma Stevige Start.



ZorgImpuls heeft aan een groep 
studenten geneeskunde gevraagd 

onderzoek te doen naar de ervaringen 
met digitale inzage in het 

geboortezorgdossier.
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De wereld van de zorg is complex. En één ding is zeker: het wordt er niet eenvoudiger 
op. Denk aan financiering, ICT-eisen en de verbinding tussen de verschillende zorg en 
welzijn domeinen om patiënten doelmatig en goed van dienst te zijn. In dat speelveld 
zorgt de ROS als een regionaal schakelpunt voor deskundig advies, ondersteuning en 
verbinding.

En natuurlijk geldt ook voor de ROS dat voldaan moet worden aan hogere eisen. Qua omvang 
zijn verschillende ROS-organisaties waaronder Steunpunt KOEL en ZorgImpuls daardoor 
kwetsbaar. Door onze kennis en competenties in een historisch sterk verweven regio te 
bundelen, ontstaat een nog krachtigere, nieuwe ROS-organisatie. Die is opgewassen tegen 
de uitdagingen van deze tijd.

Het idee
Er staat meer druk op de zorg dan ooit tevoren. Door de coronacrisis, maar ook door de 
toenemende complexiteit van de samenwerkingsvraagstukken, de steeds hogere gover-
nance-eisen en toenemende flexibiliteit van de financieringsstructuur. Steunpunt KOEL en 
ZorgImpuls zagen in dat de steeds groeiende complexiteit van de zorgwereld een bedreiging 
kon vormen. Ook werkten we allebei al constructief samen aan verschillende projecten. En 
overlapte een deel van onze werkgebieden altijd al.

FUSIE KOEL EN ZORGIMPULS

‘Ook Robert zit al heel lang in het ROS-werk. Zijn expertise is 
vergelijkbaar met die van mij, op sommige punten zelfs groter, 
en hij is zonder twijfel in staat om de fusieorganisatie de 
toekomst in te leiden.’

Na een grondige verkenning en analyse hebben we overtuigd besloten om te fuseren. In 2019 
hadden beide raden van toezicht al ingestemd met het voorstel om een fusie te realiseren op 
1 juli 2020, maar wegens de coronacrisis werd dit uitgesteld. In december hebben de raden 
definitief goedkeuring verleend. Per 1 januari 2021 zijn Steunpunt KOEL en ZorgImpuls één 
organisatie. In de eerste fase worden beide namen nog gehanteerd, half 2021 zal vanuit één 
gezamenlijke naam gecommuniceerd worden.

Afscheid Adrie Evertse
Onze recente fusie ontstond vanuit een concreet vertrekpunt: de gezamenlijke visie op de 
eerstelijnszorg van Robert Waterreus en Adrie Evertse, bestuurders van ZorgImpuls en 
Steunpunt KOEL. Een gedeelde visie of niet, een schip kan maar één kapitein hebben. Na 
uitvoerig overleg heeft Adrie besloten om het stokje over te dragen aan Robert: ‘Ook Robert 
zit al heel lang in het ROS-werk. Zijn expertise is vergelijkbaar met die van mij, op sommige 
punten zelfs groter, en hij is zonder twijfel in staat om de fusieorganisatie de toekomst in te 
leiden.’

We zullen niet snel vergeten wat Adrie voor Steunpunt KOEL heeft gedaan. Al vindt hij zelf 
dat die verdiensten niet allemaal aan hem toe te rekenen zijn: ‘Ik heb een uitstekende club 
om me heen, die Steunpunt KOEL gemaakt heeft tot wat het nu is. Dus mocht mijn naam als 
bestuurder te veel op een voetstuk staan, dan hoop ik dat hij daar snel vanaf valt. Ik geloof 
niet dat ik door wie ik ben op knoppen kan drukken waar anderen niet op kunnen drukken.’ En 
net als Adrie vertrouwen uitspreekt over zijn opvolger Robert, spreken we vertrouwen uit 
over de toekomst van Adrie. Want zijn passie voor de zorg is nog lang niet gedoofd.
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Zorgwerk is mensenwerk. We weten hoe belangrijk het is om de juiste mensen op de 
juiste plek te hebben. Zowel aan de voorkant als achter de schermen. In dit hoofdstuk 
schijnen we licht op het team en op een aantal sprekende cijfers van KOEL en ZorgImpuls. 
Ook de cijfers zeggen immers wat over de gezondheid van een organisatie.

Mensen maken de zorg. Na de fusie gaan we 2021 in met in totaal 23 medewerkers in vaste 
dienst, plus een aantal oproepkrachten en stagiairs. Een mooi palet aan verschillende achter-
gronden in kennis en ervaring. Een team dat goed aansluit op de uitdagingen waarvoor we 
staan.

Ons team
ZorgImpuls nam vorig jaar afscheid van Laura Santing, die een jaar bij ons werkte als 
adviseur in opleiding. Robert Waterreus: “Laura heeft zich in de korte tijd bij ZorgImpuls 
sterk ontwikkeld. Behalve een talentvolle en bekwame professional was Laura ook een 
plezierige collega.”

In 2020 kregen we twee nieuwe adviseurs, een adviseur in opleiding en een stagiair, namelijk: 
Willemijn Looman, Josette van Loon, Monique Spierenburg en Maud van den Berg.

MENSEN EN CIJFERS

In 2020 was de gemiddelde waardering van projecten een 8,4. 
Een resultaat waar we trots op zijn.
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Monique Spierenburg
Senior-adviseur op het gebied van ggz en ouderenzorg

Monique Spierenburg zet zich in als senior-adviseur op ggz en 
ouderenzorg.

“Ik ben een netwerker en verbind graag partijen om een 
gemeenschappelijk opgave een stap verder te brengen. Ik 
geloof dat als je meerdere perspectieven bij elkaar brengt, je 
duurzamere oplossingen tot stand kunt brengen.”

Maud van den Berg
Stagiair gefocust op geboortezorg en ouderenzorg

Maud van den Berg loopt bij ons stage, en wil zich daarin focussen 
op geboortezorg en ouderenzorg.

“Er staan grote ontwikkelingen te wachten in Rotterdam en 
omstreken, waar samenwerking tussen zorgaanbieders 
onderling en met het sociale domein noodzakelijk is. Het 
diverse karakter van Rotterdam maakt dit enorm complex, 
maar daarom ook enorm uitdagend en motiverend.”

Willemijn Looman
Adviseur op het gebied van ouderenzorg en informatie-
management

Willemijn Looman zet zich in als adviseur op het gebied van 
ouderenzorg en informatiemanagement.

“Ik heb ervaren hoe complex de dagelijkse praktijk is en dat 
goede samenwerking noodzakelijk is. Als onderzoeker wilde 
ik al bruggen bouwen tussen onderzoek, praktijk en beleid 
en ik ben blij dat ik bij ZorgImpuls hier nog concreter aan kan 
bijdragen.”

Josette van Loon
Senior-adviseur op het gebied van palliatieve zorg, regiobeeld 
en en doorontwikkeling

Josette van Loon zet zich als senior-adviseur in op de thema’s 
Palliatieve zorg Hoeksche waard, Regiobeeld Zuid-Hollandse 
Eilanden en Barendrecht Albrandswaard en Ridderkerk, de Patient 
Reported Experience Measure voor de zorggroepen op Zuid-
Hollandse Eilanden en doorontwikkeling Advance Care Planning.

“Wat me opvalt in mijn werk is een gemene deler, men is 
gemotiveerd om de burger/patiënt de beste ondersteuning/
zorg te geven, maar er ontbreekt soms een gezamenlijke taal 
of instrumentarium. Daar wil ik me als ‘bruggenbouwer’ voor 
inzetten.”
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kracht inkomsten verkregen voor een deel van onze inzet ten behoeve van de coronacrisis. 
Daardoor zijn inkomsten toch weer grotendeels in lijn gekomen met onze oorspronkelijke be-
groting en streven. Financieel sluiten we 2020 goed af en beschikt de organisatie over voldoen-
de reserve voor de verdere ontwikkeling van de organisatie.

We hebben afgelopen jaar extra geïnvesteerd in de ontwikkeling van de organisatie. De 
fusie is hierbij natuurlijk een van de belangrijkste resultaten. Ook is ZorgImpuls vlak voor 
de fusie verhuisd naar de Rotterdam Science Tower, wat vanaf heden de thuisbasis van onze 
organisatie is.

Werkgebied Steunpunt Koel en ZorgImpuls

Aantal medewerkers
ZorgImpuls telde eind vorig jaar 15 medewerkers met een vast dienstverband (zijnde 13 fte), 
2 oproepkrachten (gemiddeld 0,2 fte) en 1 stagiair. Op 31 december 2020 waren 8 medewerkers 
in dienst bij Steunpunt KOEL, zijnde 5,6 fte. Eén medewerker heeft ontslag genomen en is als 
zzp’er doorgegaan en ingezet voor onze organisatie. Per 1 oktober hebben we een nieuwe 
senior-adviseur in dienst met een uitgebreid netwerk in en veel kennis over onze regio.

Klanttevredenheid
Na afronding worden onze projecten geëvalueerd. De afgelopen jaren was die waardering 
stabiel tussen de 8 en 9. In 2020 was de gemiddelde waardering van projecten een 8,4. Een 
resultaat waar we trots op zijn.

Werkgebied
Het werkgebied van de nieuwe organisatie bestaat, vanuit de oorspronkelijke organisaties, uit 
drie deelgebieden:

• Regio Zuid Hollandse Eilanden (preferente verzekeraar CZ): ca. 451.000 inwoners 
verdeeld over twaalf gemeenten.

• Regio Rotterdam (preferente verzekeraar ZK): ca. 860.000 inwoners verdeeld over vijf 
gemeenten.

• Regio Drechtsteden (preferente verzekeraar VGZ): ca. 364.000 inwoners verdeeld over 
vijftuin gemeenten.

Financieel
In 2020 waren de inkomsten en uitgaven een tijd onzeker door het effect van de coronacrisis op 
onze lopende projecten. Met zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ en VGZ hebben we snel goede 
afspraken kunnen maken over de continuïteit van financiering. Naarmate het jaar 
vorderde, bleek dat onze externe opdrachten alsnog aantrokken. Ook zijn er met terugwerkende 
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We richten ons vizier op het komende jaar. Daarin gaan we ons samen inzetten om de 
beste zorg bereikbaar en betaalbaar te maken voor iedereen. We willen aan de 
slag met nog meer onderwerpen in een nog groter werkgebied. Dat doen we met een 
grotere, sterkere organisatie. En met passie voor de zorg.

Er zijn meer dan genoeg ontwikkelingen en uitdagingen in 2021. Het ministerie van VWS wil 
vanuit de beweging de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) de focus verschuiven naar 
transformatie in de praktijk, implementatie en organiseerbaarheid. Vraagstukken die ook de 
kerntaken zijn van onze organisatie als ROS.

In het licht van deze ontwikkelingen hebben een aantal onderwerpen in het bijzonder onze 
aandacht:
• Regionalisering in het kader van JZOJP
• Spoedzorg in het kader van coronabeheersing
• Wachtlijsten ggz
• Preventie

Regio aan zet
De regio is meer dan ooit aan zet. Dat is de duidelijke boodschap van VWS in de Kamerbrief 
van juni 2020. Kernthema’s zijn doelmatigheid en het organiseren van de zorg dichter bij 

GEWOON DOEN IN 2021

Onze doelstelling is om op 1 januari 2022 al onze werkvelden 
van dienst te zijn vanuit één team.

de burger, organiseerbaarheid en aanspreekbaarheid. Ook preventie wordt daarin steeds 
belangrijker.

Daarom kaarten we onderwerpen aan in de regio. We kunnen richting geven in onze adviezen 
en waar nodig ook een kritische sparringpartner zijn. We pionieren en innoveren met de 
professionals, netwerken, organisaties en projecten. We bewegen mee met de dynamiek 
én helpen mee deze richting te geven. Daarom sluiten we in alle gemeenten goed aan bij de 
gemeentelijke ontwikkelingen om zorg en welzijn bij elkaar te krijgen.

Corona
De regio is aan zet, maar corona helaas ook nog. In 2020 hebben we bij het begin van de 
crisis direct gehandeld en bij kunnen dragen aan het managen van de crisis. Afhankelijk van 
het verloop van de crisis blijft dit in 2021 onze aandacht houden.

Wachtlijsten ggz
Onder andere in de regio Rotterdam zien we lange wachttijden in de ggz. Dat heeft diverse 
oorzaken, waaronder een toename van de vraag, een krappe arbeidsmarkt en een zorg- en 
bekostigingssysteem dat onvoldoende aansluit bij de knelpunten. Die combinatie leidt tot een 
toename van de druk op de eerste lijn. Daarom moeten we de onderlinge domeinoverstijgende 
samenwerking in de ggz en de jeugdzorg versterken. We gaan in opdracht van de gemeente 
Rotterdam bijdragen aan de doorontwikkeling van de functie POH-Jeugd en Gezin. Ook zijn 
we versneller voor de regionale aanpak van de wachtlijsten in opdracht van de landelijke 
stuurgroep Weg van de Wachtlijst. Naast deze (en andere) grote projecten, ondersteunen we 
ook lokale zorgaanbieders waar nodig met de wachtlijstproblematiek.
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De best mogelijke zorg.
Betaalbaar en bereikbaar voor iedereen.
Dat is de grote uitdaging voor alle betrokkenen uit de zorg.
Daar gaan wij voor.
Wij zijn Steunpunt KOEL en ZorgImpuls.
Krachtige partner in samenwerking.
In de eerstelijnszorg én in nauwe samenwerking met andere zorgdomeinen.
Zorg anders organiseren is onze expertise.
Zorgverleners en organisaties verbinden, adviseren en begeleiden, is wat we doen.
Dat doen we onafhankelijk en deskundig.
Met toewijding. Proactief en persoonlijk.
We durven het anders te doen. We willen het beter doen.
De juiste zorg op de juiste plek is wat ons betreft vooral een kwestie van
Gewoon doen.

Tot 2022
Naast het uitvoeren van onze kerntaken, zal ook het vorm en inhoud geven aan onze nieuwe 
organisatie aandacht behoeven dit jaar. Onze doelstelling is om op 1 januari 2022 al onze 
werkvelden van dienst te zijn vanuit één team. Met één naam, waarmee we herkenbaar zijn in 
de hele regio. En met hetzelfde team van enthousiaste professionals.

Preventie
Decennialang was preventie everybody’s business but nobody’s care.
Maar sinds in het Besluit Zorgverzekering is geregeld dat geïndiceerde en zorg-gerelateerde 
preventie deel uitmaakt van het basispakket, lijkt het tij zich te keren. Lifestyle adviezen, GLI, 
trainingen en initiatieven zijn er inmiddels volop. De input van patiënten, cliënten en aan-
bieders speelt hierin een grote rol. Het komende jaar gaan we meer met preventie aan de 
slag. Zo organiseren we binnen de doelstellingen van Regiobeeld 2.0 ook een adviesraad van 
patiënten en burgers. Met die input gaan we meer én slimmer inzetten op preventie.

Een toekomstvisie
We gaan een nieuw jaar in met een nieuwe organisatie. Daarbij hoort een nieuwe missie en 
visie, om ons te herinneren waar we voor staan en gaan.

Waar we voor staan
Zorg anders organiseren is onze expertise. Zorgverleners en organisaties verbinden, adviseren 
en begeleiden is wat we doen. Dat doen we onafhankelijk en deskundig. Doelgericht en met 
doorzettingsvermogen. We staan open voor ontwikkeling. En durven dingen anders te doen. 
Ondernemen en ontdekken is voor ons een tweede natuur.

Evenals samenwerken. Want samen maken we het verschil. In de eerstelijnszorg en in nauwe 
samenwerking met de andere zorgdomeinen. Zo maken we de zorg samen steeds beter. Want 
de juiste zorg op de juiste plek is wat ons betreft vooral ook een kwestie van gewoon doen.



Daar hebben we alle vertrouwen in.
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