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SAMENWERKEN IN DE ZORG: 
FEEDBACKINSTRUMENT VOOR GEMEENTEN

Het Jan van Es Instituut (JVEI) verzamelt, 
verrijkt en verspreidt kennis over de (meer)
waarde van geïntegreerde eerstelijns zorg. Het 
JVEI geeft goed gefundeerde analyses en heeft 
veel kennis over de wijze waarop die zorg effectief 
geïmplementeerd kan worden in de specifieke 
lokale context. Met het feedbackinstrument kan 
de effectiviteit van verschillende aanpakken 
vergeleken worden (benchmarking). Het JVEI 
heeft veel contacten in het veld: zorggroepen, 
gezondheidscentra en Regionale Ondersteuning 
Structuren zijn belangrijke doelgroepen. 

De Essenburgh is gespecialiseerd in maatwerk 
trainingen en workshops aan mensen en 
organisaties die grote veranderingen ondergaan. 
De maatwerkaanpak van De Essenburgh 
kenmerkt zich door trainingen op alle niveaus 
(strategisch, tactisch en operationeel in 
samenhang) te geven. Zij werkt met situaties 
uit de realiteit van de samenwerking zodat 
de organisatie in al haar aspecten bij de 
verandering gericht ondersteund wordt. Zij 
zorgt voor een sfeer van vertrouwen waarmee 
de bereidheid ontstaat om concreet samen te 
werken en commitment te tonen.

Het Jan van Es Instituut en De Essenburgh bundelen hun krachten!

De decentralisatie in de zorg krijgt 1 januari 
zijn beslag en de gemeenten hebben ieder 
op hun eigen manier plannen gemaakt om 
die uit te voeren. Het is nu afwachten wat 
er gaat gebeuren! Vanzelfsprekend zullen 
tijdens de uitvoering onverwachte effecten 
optreden. Het is een leerproces van imple-
mentatie, voortgang volgen en bijsturen. 

Hoe beter dat leerproces verloopt, hoe gro-
ter de kans dat de verwachtingen waarge-
maakt kunnen worden. Die zijn niet mals: 
een kwalitatief betere zorg tegen lagere 
kosten, dicht bij de mensen georganiseerd 
en wijkgericht…. En dat terwijl veel ver-
schillende partijen moeten samenwerken! 
Een goed leerproces begint met een solide 
en concrete feedback op de effectiviteit van 
de aanpak en de samenwerking. Het gaat om 
feedback op strategisch, tactisch én operati-
oneel niveau.

De Essenburgh en het Jan van Es Instituut 
hebben hiervoor een ‘feedback-instrument’ 

ontwikkeld voor gemeenten. Zo kan het 
leerproces gericht verlopen. Het begint 
met een ‘foto’ van de harde (‘bovenstroom’: 
strategie, beleid, kwaliteit) én zachte facto-
ren (‘onderstroom’: ambities, belangen, 
onderling vertrouwen). Hiermee wordt 
zichtbaar hoe de zorg er voor staat en waar 

winst te behalen valt. Desgewenst krijgt die 
bijsturing handen en voeten. Een nieuwe 
‘foto’ kan later het effect weer zichtbaar 
maken…….! Kortom, met het feedback-
instrument hebben gemeenten een instru-
ment in handen waarmee ze bouwen aan 
effectiviteit en menselijke maat in de zorg.


