
                                        
Verslag Netwerk Transformatie 20 juni 2019 
 

Datum     Donderdag 20 juni 2019 

Tijd      12.45-15.15  

Locatie   Gemeente Waddinxveen, Beukenhof 1 te Waddinxveen 

Aanwezig     Wethouders: Daan de Haas (Zuidplas), Henry ten Zijthoff (Waddinxveen),     

                      Lavinja Sleeuwenhoek, Jan Verbeek (Krimpenerwaard), Corine Dijkstra   

                      (Gouda), Kees Oskam (Bodegraven-Reeuwijk). Aanbieders: Bart Smit  

                      (Mediis), Marlies Telgenkamp (GHZ), John Dibbets (Kwintes), Petra  

                      Dekker (Zorgpartners), Griet Vries (Gemiva), Anna van Riet-Keulen  

                      (Care2care), Susan Veenhoff (Vierstroom Zorg Thuis). 

                      Inwoners/cliënten: Eric Verkaar (Zorgbelang).  

Voorzitter   Eric Verkaar (Zorgbelang) 

Ondersteuning Nathalie Baars (Regio gemeenten)  

                      Esther Starreveld (verslag)                      

        

 

1. Opening 

Agenda zal in de voorgestelde volgorde worden afgewerkt.  

 

2. Thema: Zorgtechnologie Mondeling door Susan Veenhoff (Vierstroom 

Zorg Thuis). 

De presentatie is onderdeel van dit verslag en bijgevoegd.  

 

Susan geeft aan dat de cliënten eigenlijk heel positief aankijken tegenover 

eHealth toepassingen. Daarbij moet soms wel de thuissituatie aangepast worden 

op de technologie. Susan wijst erop dat de acceptatie van de cliënt en de 

mantelzorger valt en staat met goede communicatie en begeleiding. Daarnaast 

dient er een maatschappelijke discussie op gang te komen over de nieuwe zorg. 

  

Kees brengt naar voren dat deze discussie ook gevoerd dient te worden in Den 

Haag.  

 

Susan geeft aan dat er vaak stevige discussies gevoerd worden met de tech-

leveranciers. Zij geeft tevens aan dat zij vaak benaderd wordt in verband met 

startups. Dit heeft echter als kanttekening dat veel blijft hangen in de pilot-fase.   

 

Marlies geeft aan dat zij niet met een grote leverancier in zee gaan. 

 

Met betrekking tot de wijkverpleging wijst Susan op het volgende. Zij geeft aan 

dat gekeken is naar alle pilots van het afgelopen half jaar om te zien waar het 

hapert. De grote eyeopener voor Susan is dat 10% van de bevolking een digitale 

starter is. Susan geeft aan dat zij haar medewerkers mee moet nemen in het 

digitale leren.  

 

Anna vertelt dat er een project is om digitale vaardigheden van zorgprofessionals 

te verbeteren. Ook in deze regio zal er worden gekeken of de zorgprofessionals 

kunnen worden meegenomen.  

 

Kees geeft aan dat de technologie ook vaak niet werkt, dat is een handicap voor 

de zorgprofessionals. De technologie houdt geen rekening met de mensen die de 

zorg verlenen.  

 



                                        
Susan vraagt zich met betrekking tot de technologie in de keten af wat er nodig is 

voor de technologische push.   

 

Kees geeft aan dat daarbij ook gekeken moeten worden naar de nieuwbouwprojecten 

en dat gemeentes eventueel de bouwverordening moeten aanpassen. Susan geeft 

aan dat er dan gekeken moet worden waar de investering vandaan moet komen. 

 

Susan merkt met betrekking tot de weerstand op dat het gaat om zowel een gebrek 

aan kennis (digitale starter) als onwil (mensen zitten in de zorg om te helpen). Dit 

terwijl je meer tijd hebt om daadwerkelijk te zorgen indien je digitaal vaardiger bent.  

 

Vraag vanuit de zaal: Is er nagedacht hoe men tot een visie kunnen komen? Wat is 

de volgende stap? 

Susan geeft aan dat de volgende stap is dat er wordt uitgesproken dat dit een 

belangrijk thema is. Susan stelt voor om bijvoorbeeld een innovatiekalender te 

maken. Er worden een aantal projecten aangepakt, aldus Susan.  

 

Corine geeft aan dat iedereen op zijn eigen terrein op dit punt al bezig is, maar 

vraagt zich af hoe je ervoor zorgt dat er geen overlap is maar dat je samenwerkt.  

  

Vanuit de zaal komt de wens om duidelijk af te spreken wat wel onder de 

strategische visie valt en wat niet. Daarbij zijn definities van belang.  

 

Susan geeft aan dat er op diverse terreinen (bijv. gedeelde zorg) al wat wordt 

ondernomen, maar nu is het de vraag hoe we dat bij elkaar kunnen brengen. Daarbij 

moet er niet naast elkaar worden gewerkt, maar met elkaar. Er moet samen 

opgetrokken worden en geen overlap zijn.   

 

Nathalie geeft aan dat de randvoorwaarden moeten worden besproken. Dick van 

Roon is hier al mee bezig vanuit de Programmaraad Gedeelde Zorg. Marlies geeft 

aan dat de huidige stand van zaken haar nog niet bekend is. Volgende bespreking zal 

zij een update geven indien mogelijk.  

  

Anna geeft aan dat er in de regio wordt geïnventariseerd waar iedereen staat.  

 

3. Mededelingen  

Jan Oldenbroek zal Edgar Gijzen vervangen. Edgar gaat met pensioen. 

Lodewijk de Beukelaar zal ook starten bij het GHZ.  

 

4. Vaststellen verslag 18 april 2019  

Vastgestelde verslagen worden geplaatst op openbare site van RDS (NSDMH)   

   

5. Vervolg hoofdpunten uit Gedeelde Zorg Mondeling door Bart Smit 

  Stand van zaken Datawarehouse Gedeelde Zorg, aansluiting gemeenten 

Huisartsen zijn akkoord met het laden van de data, dus de voorbereidingen worden 

hiervoor nu gedaan. De infrastructuur wordt nu opgezet. De zorgTTP is daar ook bij 

betrokken. Er wordt een persbericht voorbereid, zodat zorgaanbieders niet worden 

verrast (18 juli 2019 ligt het voor akkoord bij de stuurgroep Gedeelde Zorg). Er 

wordt ook een vragenlijst gemaakt met daarbij behorende antwoorden zodat er 

uniform kan worden gereageerd. Omtrent de coöperatie is ervoor gekozen voor de 

huidige manier en alles onder te brengen onder het netwerk. Dus geen juridische 

entiteit (wordt 8 juli 2019 teruggekoppeld).  

 



                                        
Afgesproken is dat iedereen het conceptpersbericht en de vragenlijst ontvangt (ook 

indien men niet in de stuurgroep zit).  

 

Nathalie geeft aan dat er 9 juli aanstaande een afspraak is gemaakt met een jurist 

uit Gouda en met Regionale Dienstverlening Sociaal Domein (RDS).   

 

Wethouders zijn -als het goed is- benaderd door de zorgmakelaar van Scamander. Er 

wordt software geïnstalleerd zodat de gegevens gepseudonimiseerd worden 

verstuurd. De gegevens zijn niet naar burgers te herleiden.           

 

6. Terugrapportage uit koppelwerkgroep Transformatie – Gedeelde Zorg door 

Nathalie Baars  

Samen in de Buurt is een project waarbij aan de hand van data-analyse wordt 

gekeken naar twee wijken, stedelijk en ruraal. Met betrekking tot de stedelijke wijk 

wordt gekeken naar een wijk in Gouda. De rurale wijk is nog niet bekend. Wat we 

willen is de positieve gezondheid meer body geven en meer stabiliseren, aldus 

Nathalie. Daarnaast worden er twee studiereizen georganiseerd, naar Enschede (27 

september, de leden van de Koppelwerkgroep gaan, maar als leden van het Netwerk 

Transformatie ook willen kunnen ze zich aanmelden bij Nathalie) en Oss (5 

september bij deze studiereis zit een maximum aan het aantal personen vol = vol.) 

Evt. specifieke vragen kunnen ook worden gesteld tijdens studiereis.  

 

Een specifieke vraag die nu opkomt: hoe is de zorgverzekeraar overstag te halen?  

 

7. Voortgang initiatief ‘HBO-V naar Gouda’ Corine Dijkstra Mondeling  

Corine geeft aan dat er een gesprek is geweest met de Hogeschool Ede. Over 2 

weken is er een gesprek met Hogeschool Den Haag. Tijdens het gesprek vertelde de 

Hogeschool Ede, die overigens met vier man sterk kwamen, dat zij met een aantal 

andere hbo’s van plan zijn om een aantal licenties bij elkaar te zetten en een 

onderwijshub op te zetten. Corine geeft aan dat zij dus vanuit een strijd met elkaar 

tot een samenwerking zijn gekomen. Op dit moment wordt er vooral gekeken naar 

Dordrecht, maar ze kijken ook naar Gouda om dit te doen. 

Er komt op dit moment veel energie los.  

  

De vraag is of hier ook op ingespeeld kan worden qua huisvesting. Corine geeft aan 

dat er op dit moment nog meerdere projecten spelen qua huisvesting, ook voor 

andere doelgroepen.  

 

Er wordt aangegeven dat de conceptontwikkelvisie is vastgesteld door de Raad in 

Zuidplas. Er ontstaan dus mogelijkheden om uit te breiden.       

 

8. Ontwikkelingen Arbeidsmarkt Mondeling Allen 

Anna: Raat Rijn Gouwe 2.0 is naar iedereen gemaild. Als bijlage opgenomen bij 

dit verslag.  

Er is ook een V&V-tafel, daar zitten de bestuurders van de V&V-organisaties in de 

stuurgroep en daar wordt een regiovisie opgesteld. Het gaat om de arbeidsmarkt, 

maar men moet ook denken aan wat er nu wordt opgeleid, op welk niveau etc. Er 

worden stappen gezet, aldus Anne.  

   

9. Rondvraag 

Geen.  

  



                                        
 

Vergaderingen in 2019 

 

26 september 12.45 tot 14.15 uur, inclusief lunch, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, 

Raadhuisplein 1 (aansluitend aan BOSD overleg tot 12.30 uur op deze locatie) 

14 november 12.45 tot 14.15 uur, inclusief lunch, gemeente Gouda, Huis vd Stad, Burg. 

Jamesplein 1 (aansluitend aan BOSD tot 12.30 uur op deze locatie) 

 

 


