
Samenwerking in de GRZ: 
groei en ontwikkeling

Lustrumsymposium kaderartsen GRZ 
Corinne Eckes
Jessica Sleeswijk

15-03-18



Empowered by





Aanleiding samenwerking

 Fusie ziekenhuizen
 Samenwerking andere zorginstellingen
 Opening GRZ zorghotel bij concurrerende zorginstelling
 Ontwikkelingen zorgverzekeraars
 Ambulantisering
 Kortere ligduur
 Volumes



Welk pad hebben we gelopen?

 Strategietraject m.b.v. adviesbureau
 Duur: 1 jaar
 Bijeenkomsten met medewerkers
 Advies tot contractuele alliantie
 Advies is overgenomen door RvB



Commitment



Ambitie en visie samenwerking

 Visie: De beste GRZ boven het IJ

 Ambitie:
 Het creëren van topklinische GRZ
 De bestaande GRZ en bijbehorende processen gezamenlijk versterken
 Het ontwikkelen van een innovatieve en sterke ambulante GRZ 



Topklinische GRZ

 Academisch profiel ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijk
onderzoek.
 Kenniscentrum
 Ontwikkelen van een werkklimaat en uitdagen van medewerkers
 Ontwikkelen specifieke aandachtsgebieden binnen de GRZ



Bestaande processen verbeteren

 Triage en doorstroming
 Therapeutisch klimaat
 Gezamenlijke scholing voor GRZ professionals
 Ondersteunende processen en sturingsinformatie
 Communicatie en herkenbaarheid



Innovatieve en sterke ambulante GRZ

 Ontwikkelen ambulante zorgpaden
 Creëren van optimale faciliteiten op de locaties
 Goede samenwerking met huisartsen, thuiszorg en eerstelijnsbehandelaren
 Innovaties: Ambulante teams? E-Health? Technische innovaties?



Meerwaarde

 Client: eerder naar huis met snellere en betere revalidatie
 Financiers: beste zorg voor de laagst mogelijke prijs
 Professionals: betere mogelijkheden voor groei en specialisatie
 Organisaties: sterke positionering





Organisatie van de samenwerking
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Twee gecommitteerde bestuurders 
voor het GRZ Centrum

De
Zorgcirkel Omring

Kwartiermakers GRZ 
Centrum 

Projectgroep Projectgroep Projectgroep Projectgroep 

Maandelijks overleg met 
kwartiermakers over voortgang

Twee-wekelijks overleg met elkaar 
over bouw van het GRZ centrum

Zij zijn bestuurlijk eindverantwoordelijk 
voor het GRZ centrum.

Verantwoordelijk voor realisatie van het 
GRZ centrum, inclusief de taken en 
bevoegdheden daarvoor.

Voor uitwerking van 
inspanningen

Kwartiermakers hebben mandaat 
over deelnemende professionals 
en implementatie van uitkomsten



Kwartiermakers

 Eigen budget
 Ondersteuning:
 Beleidmedewerkers
 Projectmanager
 Secretaresse

 Mandaat:
 Externe contacten
 Hiërarische aansturing beleidsmedewerkers en GRZ professionals





Projectgroepen

 Triagemodel 
 Klinimetrie 
 lnnovatie voor klinische en ambulante setting
 Faciliteiten ambulante revalidatie
 Thuisrevalidatie 
 Competentieprofiel
 Ambulant zorgpad



Brown papersessie



Overige activiteiten

 UNO
 HvA
 Topcare potential
 Studio GRZ
 Beeldmerk/communicatie
 Aanschaf innovatieve apparatuur



Kaderarts/kwartiermaker matcht dat?

 Comfortzone
 Leidinggeven (hiërarchisch ipv functioneel)
 Managementactiviteiten
 Weerstand
 Maar ook: 
 Enthousiaste medewerkers
 Veranderingen op werkvloer zichtbaar
 Meer inzicht in processen in de organisatie
 Contacten met steakholders
 Nieuwe uitdagingen aangaan
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