Hoe bereik je goede zorg en gezondheid dichtbij
• Creatieve werkvormen

Het vormgeven van
samenwerking in de buurt
is een complex proces.
Ook in de eerste lijn.
Goede wisselwerking
met burgers, zorgaanbieders, gemeenten
en zorg-verzekeraars is
onontbeerlijk.
Alleen dan kunnen we de
zorg betaalbaar houden.
We werken met het Triple
Aim als uitgangspunt.
Onze adviseurs kennen
de regio en zetten alle
kennis én ervaring in om
u daarbij te helpen. Hoe?
Dat laten we zien aan de
hand van dit model.

• Detachering projectleider, programmamanager
• Eerstelijnsnetwerk
• Format plan van aanpak
• Creatieve werkvormen

• Populatie management

• Maak een plan met een fasering
en tussenresultaten

• Digitale regionale
platforms

• Landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak (LESA)

• Maak samenwerkingsafspraken
• Ontwerp de organisatie van de samenwerking
• Bepaal de beste samenwerkingsvorm
• Organiseer de zorg op de juiste plek in de buurt

• Netwerkbijeenkomsten
• Scholing, trainingen
en bijeenkomsten

• Regel de noodzakelijke randvoorwaarden

• Sociale cafés

• Zorg ervoor dat resultaten overdraagbaar zijn

netwerk
• Team- en
individuele
coaching
• Workshop teamkwaliteiten

3

• Zorg dat je
elkaar kent
en vertrouwt
• Informeer
en inspireer
elkaar over
het aanbod
• Los knelpunten
in de relatie op
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Bouw
aan
relaties

Initieer de
samenwerking

• Missie- en visietraject
• Quickscan samenwerking
• ROS-wijkscan / Geïntegreerde
gebiedsanalyse
• Substitutiethermometer

• Verbinden ketenzorg
met de wijk
• Zorgpaden

Goede
zorg en
gezondheid
dichtbij
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stakeholdersanalyse

en bijeenkomsten

en vice versa

• Zorgondernemersscan

• Krachtenveld- /

Geïntegreerde
gebiedsanalyse

• Wijkbijeenkomst

Organiseer de
samenwerking

• Zorginterventiespel

• Faciliteren dialoog

• ROS-wijkscan /

• Scholing, trainingen

• Stappenplan
multidisciplinair

• Multidisciplinair netwerk

• Informatie-
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Borg
de samenwerking

• Zet de burger in
de wijk centraal
• Maak een analyse van
de huidige situatie
• Breng relevante partijen in beeld
• Haal naar boven wat partijen
belangrijk vinden
• Ga met elkaar in dialoog
• Formuleer een gezamenlijke ambitie
• Regel de noodzakelijke randvoorwaarden

management
• Maak afspraken
over het onderhoud
van de samenwerking
• Ondersteun de
samenwerking
praktisch
• Los knelpunten
op in de
samenwerking
• Evalueer en
organiseer
bijsturingsbijeenkomsten

• Digitaal prikbord
voor vraag en aanbod
• Format evaluatie
• ICT-platform
• Samenwerkings APK
• Stappenplan
transparantie
• Subsidieadvies
• Zorgaanbodplan
• Zorgindebuurt.info
• Nieuwe technologie
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