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De komende jaren krijgen de activiteiten van de vereniging
samen Voor Betere Zorg focus en doelgerichtheid. Kernwoorden
zijn: ontmoeten, inspireren, ontwikkelen en versterken.

SAMEN VOOR BETERE ZORG...
Wij zijn een interactief strategisch netwerk van zorg- en
welzijnsorganisaties met een gedeelde ambitie: de best mogelijke zorg

De vereniging is een interactief strategisch netwerk: wij zoeken

en ondersteuning voor de inwoners van de regio Kennemerland,

elkaar actief op om opgaven en vraagstukken samen op te

Amstelland en Meerlanden realiseren.

pakken. Waar wij elkaar kunnen versterken en het samen beter

•

Door goed en efficiënt samen te werken, onderling en met externe
partijen zoals gemeenten en onderwijs. Wij zijn een krachtig

kunnen, doen wij dit samen.

samenwerkingsverband. Wij verbinden, inspireren en

Als vereniging kiezen wij samen de thema’s waar wij mee aan de
slag gaan en evalueren deze jaarlijks. Wij werken complementair:

versterken elkaar.

•

preventie, gezondheid en eigen regie van de cliënt.

wij zijn aanvullend op bestaande initiatieven en starten kansrijke
initiatieven. We zijn samen verantwoordelijk voor de behaalde
resultaten, we werken vanuit eigenaarschap en commitment . De
4 thema’s die nu actueel zijn, staan vanaf pagina 13 beschreven.

Door de regionale zorgketens goed te organiseren met focus op

•

Door met elkaar een aantrekkelijke sector te vormen voor
huidige en nieuwe zorg- en welzijnsprofessionals.
Wij gaan voor goed werkgeverschap.

03 | 04

FOCUS
Als vereniging bepalen wij samen onze ambitie en zetten
een duidelijke strategische koers uit. De gedeelde
ambitie is leidend voor wat wij ondernemen.
Wij willen de beste antwoorden vinden op
actuele vraagstukken. We doen liever
5 zaken goed dan 25 half.

‘Wij focussen op wat nodig is, wij versterken
en ontwikkelen kansrijke initiatieven.
Dat doe je beter samen, dan alleen.’
Jan Welmers,
bestuurder samen Voor Betere Zorg en
lid Raad van Bestuur Heliomare
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EIGENAARSCHAP
Wij verbinden ons aan de ambitie van de vereniging,
we hebben deze samen vastgesteld. Het commitment

‘Wij vormen samen de vereniging.

en eigenaarschap is leidend en zorgt voor slagkracht

Wij doen actief mee in de projecten en

om actuele uitdagingen aan te gaan.

activiteiten binnen de vereniging.’
Audrey van Schaik,
bestuurder samen Voor Betere Zorg en
lid Raad van Bestuur Kennemerhart
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STRATEGISCH
‘NETWERKLAB’
Onze vereniging is een strategische netwerk-organisatie.
In het netwerk is iedereen gelijk, een ieder denkt en stuurt
mee. Binnen het netwerk kan iemand tijdelijk een leidende rol
op zich nemen. Wij fungeren als aanjager en verbinder voor
regionale ontwikkelingen op het vlak van zorg, welzijn en
arbeidsmarkt. Wij zorgen dat de juiste - elkaar versterkende partners aan de slag gaan. We gaan voor resultaat.

‘De nieuwe strategie biedt hele mooie
aanknopingspunten om van samen Voor
Betere Zorg dat eigentijdse en innovatieve
‘netwerklab’ van de regio te maken!’
Elsbeth de Ruijter,
voorzitter bestuur samen Voor Betere Zorg en
voorzitter Raad van Bestuur GGZ inGeest
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COMPLEMENTAIR
Als vereniging werken wij complementair. Wij doen
wat nodig is. We versterken de goede dingen en
vullen aan als hier behoefte aan is. Wij laten los wat
goed gaat. De behoefte van leden is leidend in de
dingen die wij ondernemen.

‘Wij voelen onze verantwoordelijkheid om
samen met de andere partners in de regio te
zorgen voor passende en toegankelijke zorg.
Dit kan je en moet je niet alleen willen doen’
Ivo van Schaik,
bestuurder samen Voor Betere Zorg en
voorzitter Raad van Bestuur Spaarne Gasthuis
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ONZE THEMA’S

ARBEIDSMARKT IN BALANS
Wij streven naar een arbeidsmarkt waarbij de behoefte
aan kwaliteit en capaciteit van personeel
goed wordt ingevuld door:
•
regionale samenwerking van alle organisaties op het
gebied van (strategisch) personeelsmanagement
•
samen een toekomst te schetsen
•
afstemming tussen regionale en landelijke
acties en doelen

‘In mijn werk kan ik alle kanten op. Vooral dát maakt
het zo leuk, vind ik. Mijn doel is om op een gegeven
moment ambulanceverpleegkundige te worden.’

Aygun Genchev,
algemeen verpleegkundige Spaarne Gasthuis
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ONZE THEMA’S

DE JUISTE ZORG OP
DE JUISTE PLEK
Wij streven naar een netwerk van zorg en ondersteuning
rond de cliënt waarin wij tegemoetkomen aan diens
wensen en behoeften.
•
vertrekpunt is het perspectief van de cliënt
•
focus op samenwerking eerste en tweede lijn
•
optimale uitwisseling van informatie rond cliënt
‘Werken in de zorg betekent voor mij ‘klaarstaan voor
je medemens’. Je doet alles om het belang van de
zorgvrager te beschermen.’

Jerilyn Flamand,
verzorgende IG Zorgbalans
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ONZE THEMA’S

SOCIALE EN TECHNOLOGISCHE
INNOVATIES
Wij inspireren elkaar tot een innovatieve cultuur.
Dit doen we door:
•
benodigde (externe) expertise in te brengen
•
toepassing van sociale en technologische
innovaties te bevorderen
•
samenwerking te zoeken in project en activiteiten
‘De mooiste momenten in mijn werk, zijn de
momenten waarop ik groei zie, zowel bij de jongeren,
als bij mijzelf. Of het moment waarop ik het voor
elkaar krijg iemand te motiveren om door te gaan.’

Rosan van Diepen,
jeugdzorgwerker Kenter Jeugdhulp
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ONZE THEMA’S

INCLUSIEVE SAMENLEVING
Wij streven naar samenwerking tussen zorg en sociaal
domein zodat thuiswonende kwetsbare zorgvragers kunnen
meedoen in de maatschappij.
Dit doen we door:
•
te zorgen dat ze de best mogelijke zorg en
ondersteuning krijgen
•
een passende leefomgeving met voldoende geschikte
woningen en goede voorzieningen te realiseren
‘Als zorgaanbieder bied je ondersteuning waar dat
nodig is en zolang als dat nodig is. Met als uiteindelijk
doel dat elke zorgvrager - inwoner in onze regio - mee
kan doen binnen zijn of haar mogelijkheden.’

Roel de Bruijn,
bestuurder samen Voor Betere Zorg en
voorzitter Raad van Bestuur Ons Tweede Thuis
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WERKGEBIED SAMEN VOOR BETERE ZORG

Castricum
Uitgeest
Heemskerk
Beverwijk
Velsen

Bloemendaal
Haarlemmerliede & Spaarnwoude
Haarlem
Heemstede
Zandvoort
Haarlemmermeer
Ouderamstel
Amstelveen
Aalsmeer
Uithoorn

ActiVite | Atalmedial | De ZorgSpecialist | FlexiCura | Gezondheidscentra
Haarlemmermeer | GGD Kennemerland | GGZ inGeest | Hartekamp Groep
| Heliomare | Kennemerhart | Kenter Jeugdhulp | Leger des Heils | Lijn5
Amstelduin | Nieuw Unicum | Ons Tweede Thuis | Participe Amstelland |
Paswerk | Philadelphia | PSCOH | Pro Senectute | RIBW K/AM | Roads |
Rozemarijn | SEIN | Sint Jacob | Spaarne Gasthuis | Stichting SIG |
GGZ-NHN | ViVa! Zorggroep | Zorgbalans | Zorgcentra Meerlanden |
Zorgcentrum Aelsmeer | Zorggroep Reinalda

Deze brochure beschrijft de nieuwe koers (2019 - 2023)
van de vereniging samen Voor Betere Zorg.

www.samenvoorbeterezorg.nl

