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Tergooi brengt Zorg Dichterbij,
dat doen we samen.

Janneke Brink-Daamen, raad van Bestuur Tergooi

18 juni 2020
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Tergooi en de regio 
Gooi & Vechtstreek
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• 2800 collega’s 
✓ 220 medisch specialisten
✓ 700 verpleegkundigen

• 400 vrijwilligers
• 160 assistenten
• €300 miljoen omzet
• veel opleidingsmogelijkheden, onderzoek
• verpleegkundig leiderschap

Tergooi; Hilversum & Blaricum (Weesp)
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Goed georganiseerde regio, sterke partners

Regio Gooi- en Vechtstreek:

• Eén ziekenhuis

• Eén coöperatie van 145 huisartsen

• Vier grote VVT instellingen

Nauwe samenwerking met academische partners:

• UMC Utrecht 

• Amsterdam UMC

• Antoni van Leeuwenhoek
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Sterk verouderde populatie, hoge sociaal 
economische status 
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Strategie
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Waardevolle zorg 
voor de mens
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Wij zijn er met zorg en 
aandacht die van waarde is. 



8 Zorg op de juiste plek
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Wij verlenen zorg, samen met onze 
zorgpartners, zo dichtbij als mogelijk. 
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Met plezier aan ‘t werk

Wij maken werk van werkplezier 
om zo de juiste zorg te kunnen 
verlenen en de juiste mensen aan 
te trekken en te behouden.
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Gezonde instelling 

Stimuleren wetenschap 
onderwijs en opleiding

Hechte 
regionale 
samenwerking

Kwaliteit als 
hoeksteen

Het fundament
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Zorg op de juiste plek
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Zorgvraagontwikkeling en zorg op de juiste plek
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Programma Zorg Dichterbij: ambitie 
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• antwoord bieden op de stijgende zorgvraag die op ons afkomt. 

• zorg te verander in samenwerking met alle partijen in de regio
en verzekeraars, op een bestendige wijze. 

• verandering van zorg zodanig vorm te geven dat meer efficiency 
wordt bereikt. We streven ernaar om meer zorg te verlenen 
met ongeveer dezelfde middelen. 



15 Programma Zorg Dichterbij

2019 2020 2021 2022 2023

Use Cases Initiatie

Use Case Opschalen

Programma 
Initiatie

(Regio)Organisatie

Financiering

Doelen

Starten initiatieven

Onderzoek en pilots

Van pilot naar opschalen

Meten en bijsturen

20 onderzoek

7 pilot

2 opschalen
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Aanpak: integraal onderdeel strategie, 
gezamenlijke aanpak

• Zorg moet dichterbij = visie & strategie Tergooi

• Programmabestuur
• voorzitter medische staf

• voorzitter raad van bestuur

• Zilveren Kruis

• Client actief betrokken
• Denkt mee bij elke use case
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Aanpak: zorgprofessional in the lead

• Programmamanagement
• medisch specialist 

• programmamanager

• Elke use case wordt getrokken door medisch specialist of verpleegkundige
• ideeën komen van de werkvloer

• artsen, verpleegkundigen (of huisarts) “pitchen” idee voor programma bestuur

• dan onderzoek, pilot, opschalen

Werkwijze use cases

1. Initiatie Idee vorming, leidend tot aanvraag

2. Onderzoek Veranderde werkwijze ontworpen

3. Pilot Getest, en bekostiging bedacht

4. Opschalen Inclusie

5. Meten
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Aanpak; med./vpk. leiderschap essentieel

• Tergooi staat voor twee grote veranderopgaven:
• Zorg Dichterbij
• Werken in Nieuw Tergooi

• Bij beide programma’s zijn zorgprofessionals belangrijkste trekkers.

• Tergooi kent sterk leiderschap
• Volledig duale sturing met medici.
• Succesvol Excellente Zorg; Tergooi scoort hoog op vrijwel alle magnet kenmerken, 

wordt gevolgd met promotie onderzoek.
• Veranderopgave is geïntegreerd in medisch leiderschapsprogramma.
• Leergang nieuw verpleegkundig leiderschap; binnen Tergooi én binnen regio.
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Aanpak: maak concreet

• Concrete doelstelling
• in kaderbrief 2021 vertaalt naar elke 

afdeling

• Duidelijkheid over de veranderopgave 
• verplaatsen (regio) en 

• veranderen (nieuwe ziekenhuis)

• Kort cyclisch veranderen (sprints)
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Aanpak: nieuw ziekenhuis helpt…

• Visie; transformatie van zorg in Nederland is noodzakelijk
• Tergooi en Gooi- & Vechtstreek in unieke situatie

• Kans 
• Iedereen wil graag naar één ziekenhuis

• Ziekenhuis is 30% kleiner dan huidige twee samen

• Begin 2023 verhuizing
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