MEMO
Hengelo, 14 april 2014
Geachte collega’s,
Op 30 januari 2014 heeft er een tweede werkconferentie plaats gevonden in Zenderen. Een
toekomstbestendige zorg in de regio Twente, dat is wat ons bindt! Door de aanwezige
vertegenwoordigers uit de eerste en tweede lijn is geconcludeerd dat we betere en snellere resultaten
zouden kunnen boeken wanneer er sprake is van strakkere regie en gecoördineerde afstemming.
Om het proces van voortgang te ondersteunen, overzicht te creëren, coördinatie te waarborgen en
samenhang te bewaken heeft de huisartsenkring Twente voor de verschillende thema’s een
procesbegeleider aangesteld. Wyco de Vries, adviseur bij ROSET, zal deze functie namens de huisartsen
kring Twente gaan invullen.
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Organisatie in een netwerkmodel
De diversiteit van de thema’s en betrokken organisaties maken dat er een netwerkmodel gaat ontstaan.
Er is geen sprake van een hiërarchische opdrachtgever. Partijen zijn op basis van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid met elkaar verbonden. Vanuit een eerstelijns/ huisartsen perspectief ziet de
huisartsenkring Twente zich zelf dan ook als initiatiefnemer en wil met realistische projecten en een
herkenbare rolverdeling invulling geven aan de beschreven visie en de voortgang op de verschillende
thema ’s.
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Zij wil dit op de volgende wijze bereiken :







Bijeenbrengen en installeren van alle themagroepen;
Overall-missie ontwikkelen;
Opstellen van een communicatieplan;
Formuleren van een hoofd doelstelling per themagroep;
Opstellen van een projectplan per themagroep;
Installeren van werkgroepen per thema project(en).

VOORBEELD VAN EEN PROJECT

Project “Stimuleren van
veilig medicatie
overdracht”
Opdracht van
themagroep aan
werkgroep

Resultaat
Analyse/ inventarisatie
door werkgroep

Planning van het
beoogde resultaat

Afstemming

Hoe dit te bereiken?

Implementatie

Afspraken
Technologie/informatie
management

BEREIKEN VAN EEN DOEL PER THEMA
Vanuit de thema’s ontstaan nieuwe projecten. Elk thema heeft verschillende projecten die aansluiten bij
het doel per thema. De optelsom van resultaten per project dragen bij aan het doel per thema en
dienen hiermee de missie van de Twentse zorgaanbieders.
Binnenkort ontvangt u van ons de nieuwsbrief en/of een uitnodiging om deel te nemen aan een
themagroep. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u gerust contact opnemen met Wyco de Vries.
Telefoonnummer: 074-2498585 of 06 42474656 , email: w.devries@roset-twente.nl
Namens de huisartsenkring Twente,
Anja van Kempen, Ingeborg van Lingen en Suzan van Vliet
Alleen samen kunnen we het verschil maken en bijdragen aan een toekomstbestendige zorg in de
regio waardoor er een meervoudige waarde realisatie kan ontstaan voor patiënten en consumenten
in Twente.
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