


Hier kan een tekst komen

Welkom op de 6e Volante dag! 

Thema: Kwaliteit van netwerken



Fotografie en video opnamen

Tijdens deze dag worden
foto’s en video opnamen
gemaakt die kunnen
worden gebruikt voor
communicatie uitingen
intern en voor de Volante
website.
Mocht je niet op de foto 
willen, laat dit weten 
middels een sticker op je 
badge



Accreditatie

Het accreditatie formulier kan 
digitaal worden ingevuld (QR code 
en email)



Programma
09.30 uur Inloop & ontvangst

10.00 uur Welkom & een terug- en vooruitblik door Jos Brinkmann
Waardegedreven zorg binnen Acute Psychiatrie door Albert Blom

10.30 uur Geleerde lessen in de Santeon samenwerking door Roxanne Vernimmen
In dialoog met Joep Verbugt, Raad van Bestuur GGzE en voorzitter Volante

11.15 uur Koffiepauze

11.30 uur De kwaliteit van netwerksamenwerking door Wilfrid Opheij
In dialoog met Marco Verheul, Raad van Bestuur Dimence Groep

12.15 uur Lunch 

13.30 uur Start workshopronde 1

14.30 uur Wisseltijd

14.45 uur Start workshopronde 2

15.45 uur Koffiepauze

16.00 uur Plenaire afsluiting

16.30 uur Borrel



Dagvoorzitter en lid Raad van Bestuur @ GGZ Noord-Holland-Noord

Welkom door Jos Brinkmann



PRESENTATIE JOS

-Ook welkom heten online kijkers en speciaal de RvT leden
-Benoemen Volante geheimhoudingsverklaring op de Volante dag 
-Benoemen nieuwsbrief Volante



Volante… even terug 

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.



11.890 
medewerkers

857 mln
omzet

10-12% 
volume GGZ

77.434 
aantal cliënten 

De leden van Volante



Waar gaan we mee aan de slag? 
Mening experts en cliënten tijdens de kick off meeting van Volante (3 maart 2018)



1. Vaststellen van relevante doelgroepen

Volume: hoog of laag → angst & stemming
Impact: veel of weinig → acute psychiatrie
Thema: veiligheid (maatschappelijk belang)

2. Bepalen van indicatoren voor betekenisvolle 
uitkomsten

3. Meten, vergelijken, leren en verbeteren

Op welke manier komen we tot keuzes?



Verbeteren van de kwaliteit door betekenisvolle 
uitkomsten..hoe?

Fase 1. 

Opstarten traject, 
bepalen thema’s en 

teams

Fase 2.

Bepalen 
uitkomstindicatoren 

en scorekaart 

Fase 3. Uitkomsten meten en 

vergelijken

Fase 5. Verbeteringen

implementeren

Fase 4. Verschillen

analyseren & 

verbeteringen

identificeren

Inrichten multidisciplinair 
verbeterteam incl patiënten Definiëren patiëntgroep, 

behandelopties & scorekaart 

*Naar model van Santeon



Samenwerken op een aantal gebieden

Kennis delen

• Ondersteunende diensten (administratieve 
lasten, facilitair, HR, kwaliteit en veiligheid,..)

• Duurzaamheid

Verbeteren van de kwaliteit door betekenisvolle uitkomsten 

• Angst & depressie

• Acute psychiatrie 

• Autisme Spectrum Stoornissen

• Persoonlijkheidsstoornissen

Communicatie 

Client- en familieraden

Vakgroepen V&V

Wet Verplichte GGz

Basis ggz



Projectgroepen en afstemmingsoverleggen

Projectgroepen Afstemmingsoverleggen Webinars (vanaf 2021)

Angst & Depressie Subsidie werkgroep 9 april Leefstijl (Lentis)

Acute Psychiatrie Ondernemingsraden 9 juli Duurzaamheid 
(Dimence Groep)

Autismespectrumstoorniss
en

Clientraden 8 oktober Complexe zorg 
(GGZNHN)

Leefstijl Raden van Toezicht

Duurzaamheid Crisisdiensten

Communicatie HR

Kwaliteit & veiligheid

Zorgverkoop/ ZPM

Geneesheer directeuren

Basis ggz 



Acute psychiatrie

ASS 

Communicatie

Duurzaamheid

Stuurgroep Basis ggz

Angst & depressie



Aansprekende inleiders van de Volante dagen

Extern

• Roald van Leeuwen (Santeon) 

• Joris van Eijk (Menzis)

• Jan Kremer (RvS)

• Lucien Engelen (Erasmus UMC) 

• Floortje Scheepers (UMCU)

Intern

• Rogier Hoenders (Lentis)

• Stynke Castelein (Lentis)

• Gerrit Glas (Dimence Groep)

• Bas van Oosterhout (GGzE)

• Erik de Groot (Dimence) & Annet 
Nugter (GGZ NHN)

• Albert Blom (GGZ NHN)



Maart 2018 @GGzE 80
Nov 2018 @GGZNHN 99
April 2019 @Lentis 160
Jan 2020 @Dimence Groep 182
Okt 2020 @GGzE 112 online
Okt 2021 @GGZNHN 130 Heiloo

38  online
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Het resultaat van Volante is niet gelijk aan cijfers van betekenisvolle uitkomsten. Het 
resultaat is dat we samen aan het leren en verbeteren zijn en zo vorm geven aan het 
begrip nieuwe kwaliteit. Het proces dat we als Volante instellingen met elkaar doorlopen, 
komt tot stand in de interactie tussen professionals en cliënten en is eigenlijk op zichzelf 
al het resultaat; door elkaar op te zoeken, mee te lopen, van elkaar te leren, ervaringen 
uit te wisselen etc verbeteren we met elkaar de zorg. Niet de uitkomst van data zijn 
hierbij van belang, maar de manier van werken. Volante wordt dus gebruikt om te leren 
en verbeteren. 

Volante anno 2021: voortschrijdend inzicht

Oude kwaliteit

Vertrouw me, ik ben de dokter

Huidige kwaliteit
Vertrouw me, ik heb de getallen

Nieuwe kwaliteit
Vertrouw me, ik wil samen leren

Model Jan Kremer, 2019



Waarom werkt het? 

‘We zijn groot genoeg om ertoe te doen 

en klein genoeg om dingen voor elkaar te krijgen’ 



Waarom werkt het?
• Behandelaren bepalen samen met patiënten: inhoudelijke basis om te verbeteren en 

van elkaar te leren
• Focus op waarde voor patiënten:

• indicatoren en verbeteringen zijn alleen interessant als het waarde toevoegt voor 
de patiënt

• door inbreng van onze gezamenlijke kennis en ervaring kunnen we inspireren, van 
elkaar leren en verbeteren

• Vertrouwen:
• onderscheid tussen interne en externe transparantie: we zijn geen concurrenten
• Kracht is de openheid tussen de partners; meten en vergelijken van resultaten van 

behandelingen én kijkje in de keuken
• Formele strategische samenwerking:  inbreng van gezamenlijke kennis en ervaring 

inspireert en we kunnen van elkaar leren en verbeteren
• Systematisch meten van uitkomsten, vergelijken en verbeteren vraagt investering in:

• tijd en commitment van medewerkers
• faciliteiten (datacollectie en –analyses)




