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“Samen komen we verder”

Het verhaal van de samenwerking 

Gors, Tragel en Zuidwester
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1. Even voorstellen 

1. Christiaan Soethout, Middelburg, 60 jaar

2. 35 jaar werkervaring in de sector zorg & welzijn

3. Sinds 1 april’21 manager bij Gors, Tragel en Zuidwester 

(medische zorg voor mensen met een verstandelijke 

beperking in Zeeland)



2. Gehandicaptensector in Zeeland



3. Uitdagingen in Zeeland 

1. In Zeeland zijn 4 artsen-VG (2,3 fte ) voor circa 2.500 Wlz-

geïndiceerden met een verstandelijke beperking.

2. Gewenste formatie artsen-VG-formatie voor Zeeland 

minimaal 8 fte (NVAVG-norm 1 : 300)

3. Gors, Tragel en Zuidwester-Zeeland hebben 2,3 fte artsen-

VG. Gewenste formatie 4,5 fte

4. Werving artsen-VG tot op heden niet gelukt.

5. Continuïteit en bereikbaarheid van AVG-zorg in gedrang

6. Niet elke cliënt heeft een eigen huisarts en toegang tot 

HAP



4. Mijn beeld van de toekomst
1. Zeeuws behandelcentrum voor cliënten van Gors, Tragel, 

Zuidwester (regio Zeeland) en derden 

2. Een professionele netwerkorganisatie

3. Aanwezig in Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, De 

Bevelanden en Schouwen-Duiveland

4. Kortere wachttijden en doorlooptijden

5. Eenduidige werkwijze en ondersteuning artsen-VG

6. Brede inzet van subspecialisaties

7. Opleidingsplaats voor AIOS-AVG

8. Eén ICT-systeem ter ondersteuning van werkprocessen

9. Open voor deelname andere VG-instellingen in Zeeland

➔Aantrekkelijke werkplek voor artsen-VG en medewerkers



5.1 Hoe gaan we het doen

1. Samenwerkingsovereenkomst Gors, Tragel en Zuidwester

2. Standaardiseren van de werkwijzen van de huidige AVG-

praktijken 

3. Taakherschikking/functiedifferentiatie  

arts-VG  praktijkondersteuners  secretariaat

4. Eenduidige werkwijze met gedragsdeskundigen en 

therapeuten (multidisciplinaire diagnostiek en behandeling)

5. Werken in 1 ICT-systeem (dossiervoering, 

gegevensuitwisseling intern & extern, communicatie) 



5.2 Hoe gaan we het doen

6. Relatie met huisartsen verstevigen (AVG bereikbaar voor HA)

7. Elke cliënt van Gors, Tragel en Zuidwester heeft een 

huisarts en toegang tot HAP

8. Wervingsacties voor artsen-VG, basisartsen

9. Uitbreiding personeelsformatie praktijkondersteuners en 

secretariaat

10. Samenwerkingsrelaties aan te gaan met huisartsen, GGZ 

en overige Zeeuwse zorginstellingen

NB; “doctors in the lead”



6. Planning



7. Wervingsacties artsen-VG

1. Aansluiten bij de landelijke campagne NVAVG, verhoging 

bekendheid artsen-VG en opleiding

2. Wervingscampagnes en via netwerken van stakeholders

3. Aansluiten bij regionale initiatieven

4. Kennismakingsweken met VG-sector & Zeeland voor 

artsen-VG, basisartsen en medici

5. Traineeprogramma ism huisartsen en ouderenzorg in 

Zeeland

NB; band met Zeeland behouden tijdens de AIOS-periode



8. Consequenties voor zorgprofessionals

1. Standaardiseren, taakherschikking, functiedifferentiatie 

betekent het oude loslaten en samen bouwen aan een 

nieuwe werkwijzen en organisatie.

2. Activiteiten met kop & staart (multidisciplinair)

3. Inzet professionals obv urgentie van cliënt

4. Ruimte voor subspecialisatie

5. Gestructureerde afstemmingen met instellingen, 

huisartsen ed

6. Nieuwe collega’s

NB; “Tijdens de verbouwing is de winkel open”



9. Consequenties voor organisaties

1. Borging continuïteit van de AVG-zorg bij Gors, Tragel en 

Zuidwester

2. Transparante bedrijfsvoering Behandelcentrum

3. Sturing op wachtlijst, wachttijd en doorlooptijd

4. Geen directe zeggenschap over de inzet van 

zorgprofessionals

5. Afstemming interne organisatie op het Behandelcentrum

6. Elke cliënt heeft een huisarts en toegang tot de HAP

7. De bestaande samenwerkingen met andere instellingen



10. Lessons learned

1. Professionals op één lijn krijgen en houden voor het 

nieuwe

2. Elke deelnemer moet belang hebben bij de samenwerking

3. Bereidheid tot loslaten van het heden

4. Onzekerheden accepteren (veranderen is geen route van A naar B)

5. Onderkennen en erkennen van elkaars belangen

6. Vertragingen horen erbij

7. Invloed wet & regelgeving, governance expliciet meenemen

8. Communicatie met stakeholders

9. Focushouden op het einddoel van de samenwerking

NB; randvoorwaarde is één ICT-systeem



Bedankt voor uw aandacht!

Vragen & opmerkingen


