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‘Alleen ben je sneller, samen wordt het beter’, dat is de
kern van coöperatief ondernemen. Zo ook in de
Bestuurlijke Coöperatie A59. De Bestuurlijke Coöperatie
A59 is een samenwerkingsverband van vier Brabantse
GGZ organisaties: GGZ Oost Brabant, Reinier van Arkel,
GGz Breburg en GGZ Westelijk- Noord Brabant. Het doel
is kwaliteitsverbetering van de zorg en behandeling ‘aan
de voorkant’, door samenwerking en kostenvermindering
‘aan de achterkant’. Naast kennisdeling, levert de
samenwerking ook een aanzienlijke kostenbesparing op.
In deze nieuwsbrief praten we je graag bij over de
ontwikkelingen binnen A59.

Nieuwe versie AXI (inkooplogistiek
systeem) in gebruik

Sinds 2015 gebruiken de A59
partners het inkooplogistiek
systeem AXI. In het najaar van
2020 is een nieuwe versie van
AXI geïmplementeerd. Hierbij
heeft FacZo, als vertegenwoordiger van de A59 partners,
een initiërende rol gespeeld. Hans de Laat was bij het
ontwikkeltraject betrokken en was projectleider van de
implementatie. Met hem blikken we terug.
Hans de Laat geeft aan dat hij positieve reacties heeft
gekregen van de gebruikers. “Natuurlijk zijn er wel een
paar op- en aanmerkingen geweest tijdens het
implementatietraject. We hebben hier direct gevolg
aangegeven en opgelost. De implementatie van dit
complexe systeem is in de coronaperiode gebeurd. Alles
moest digitaal. De overleggen, de trainingen, de
begeleiding van de gebruikers enzovoorts. Daarnaast
hebben de gewone inkoopactiviteiten nauwelijks
stilgelegen. De overgang van het oude naar het nieuwe
systeem is ononderbroken en geruisloos verlopen.”
Wat merkt de gebruiker van het nieuwe systeem?
“De basis van het systeem is vernieuwd waardoor het
stabieler en sneller is geworden. Er zijn functionaliteiten
toegevoegd waar de gebruikers om hebben gevraagd.
Bijvoorbeeld: een overzichtelijke webshop en meer
mogelijkheden om via zogenaamde ‘punch out oplossingen’
vanuit AXI te bestellen vanuit de webshops van de
leveranciers.
Daarnaast hebben we vooral gekeken naar de
gebruiksvriendelijkheid. Dit is direct zichtbaar als je naar
de lay-out van invulschermen kijkt maar ook naar de logica
van de schermen. De informatie is meer toegespitst op de
gebruiker waardoor er makkelijker en sneller gewerkt kan
worden.”
Welke voordelen heeft het nieuwe systeem nog meer?
“De kosten! We hebben een mooie deal met AXI gemaakt.
De gebruikers hoeven de komende contractjaren niet te
betalen voor updates van de software. Deze zaken vinden
maandelijks automatisch plaats en zijn zonder bijkomende
kosten in de SLA verdisconteerd. Dit bespaart ons enkele
tienduizenden euro’s!”

Nieuws uit de Brabant Academie
Brabant Academie naar een
netwerkorganisatie

Het vertrek van de manager BA, Loes Hoogenhuis per 15
juni jl, was de aanleiding voor de HR
eindverantwoordelijken van de vier binnen de A59
aangesloten organisaties te komen tot een gezamenlijk
geformuleerd advies. Samengevat stellen zij een lichte
bestuursvorm van de BA voor, als een netwerkorganisatie.
Hierin wordt samengewerkt op de inhoud en zo optimaal
geprofiteerd van elkaars kennis en expertise.
De verschillende werkgroepen functioneren als
zelforganiserende teams. Uit hun midden kiezen zij een
Primus Inter Pares (PIP). Over hun plannen, resultaten en
begroting rapporteren zij aan de groep HRmanagers/
directeuren van de vier instellingen. Anne Marie Vetten
(HR manager van GGZ WNB) rapporteert vervolgens aan de
stuurgroep. De stuurgroep wordt vertegenwoordigd door de
inhoudelijk bestuurders van GGZ Oost Brabant (Anne-Marie
Schram) en GGZ WNB (Els Govers).
De overall projectvoortgang valt, zowel inhoudelijk als
begrotingstechnisch, binnen de portefeuille van de A59programmamanager, Henk Vlassak.
Contactpersonen (PIP’s) per werkgroep:
• Initiële opleidingen: Ruud de Jong (WNB) (Monique
Nobelen (RvA) verantwoordelijke HR)
• Opleidingen: Femke van Kaan (WNB) (Anne Marie Vetten
(WNB) verantwoordelijke HR)
• Wetenschapsbureau: Laura van der Leest (OB), Miloe van
Sprang (OB) verantwoordelijke HR)
• Bibliotheek: Marjon van der Steenhoven (Breburg),
Mieke Heuvelmans (Breburg) verantwoordelijke HR)

Bibliotheek

Op maandag 5 oktober jl. is, na
een kort ziekbed, onze collega
Gertie van Bergen overleden.
Zij was werkzaam als
informatiespecialist bij GGZ Oost
Brabant in Helmond en de laatste
jaren maakte ze deel uit van de
Brabant Academie. Gertie was een graag geziene en
gewaardeerde collega vanwege haar behulpzaamheid
en hartelijkheid. Inmiddels verwelkomen wij, naast
Maria Jansen (Reinier van Arkel), Judith van Veldhoven
(GGZ WNB) en Diny Muskens (GGz Breburg) in de
werkgroep bibliotheek: Annemieke Siemons (GGZ Oost
Brabant) en Marjon van der Steenhoven (GGz Breburg).
Wij wensen hen veel succes.

Vakgroep opleidingen

Eens per kwartaal komen vier opleidingsadviseurs van
de verschillende A59 organisaties bij elkaar op een
netwerkbijeenkomst. Hier delen zij kennis, ervaring en
ideeën met elkaar. Deze bijeenkomsten ervaren zij als
inspirerend en waardevol.

Wetenschapsbureau

Kwaliteitssysteem mensgebonden wetenschappelijk
onderzoek
Op 7 december 2020 heeft het
wetenschapsbureau op een
feestelijke manier het
kwaliteitssysteem voor
mensgebonden wetenschappelijk
onderzoek gelanceerd. Met dit
systeem is op één plaats vindbaar welke processen,
procedures en (werk)instructies van toepassing zijn bij
de voorbereiding, uitvoering en afronding van
wetenschappelijk onderzoek. Het is toegankelijk voor
alle onderzoekers en andere
betrokkenen/belanghebbenden zoals opleiders en
managers, binnen de BA.
Het kwaliteitssysteem is opgebouwd in een Sharepointomgeving, waar per organisatie de ‘Standard
Operating Procedures’ (SOPs) te vinden zijn. Hierin
staat omschreven hoe en door wie de relevante
stappen uitgevoerd moeten worden. Om de
onderzoekers wegwijs te maken in het systeem
organiseert het wetenschapsbureau twee webinars op
maandag 8 en woensdag 10 februari. Hier vertellen we
meer over het doel van het kwaliteitssysteem, de
inhoud (de SOPs), waar je welke informatie kunt
vinden en hoe het systeem werkt. De onderzoekers
zijn hiervoor per mail uitgenodigd.
Kijk hier de kick-off van het kwaliteitssysteem terug:
https://youtu.be/E8GOHA6Pg-A
Data- en studie-managementsysteem
In de vorige nieuwsbrief is het studie- en
datamanagementsysteem al kort ter sprake gekomen.
Het hebben van zo’n systeem is essentieel om aan de
privacy- en informatieveiligheidseisen, zoals
voorgeschreven vanuit wet- en regelgeving, te kunnen
voldoen. Met een studiemanagementsysteem krijgen
alle betrokkenen, binnen en buiten de eigen
organisaties, op een veilige manier toegang tot de
studiedocumenten van een specifiek onderzoek. Met
een datamanagementsysteem kunnen onderzoekers op
een veilige en eenvoudige wijze onderzoeks-data
verzamelen, standaardiseren, bewaren en delen.
In 2020 heeft de projectgroep een advies opgesteld
voor de bestuurders voor het aanschaffen van een
studie- en datamanagementsysteem. De bestuurders
hadden hierover nog enkele IT gerelateerde vragen.
Deze vragen zijn in januari 2021 besproken met de ITwerkgroep van de A59 en de projectgroep. Momenteel
liggen de antwoorden bij de bestuurders en
verwachten we op 11 februari 2021 wat het
verlossende antwoord van onze bestuurders wordt.

We hopen dat zij akkoord gaan met de aanschaf
van een studie- en datamanagementsysteem. De
volgende fase is om samen met de gekozen
aanbieder de systemen te gaan implementeren.
Uiteraard communiceren we het besluit van de
bestuurders via een nieuwsbericht op de intranetpagina’s én de website van de Brabant Academie.
Promovendi-bijeenkomst 2021
Eén van de bijeenkomsten die een jaar geleden
door de coronacrisis is geannuleerd, was de
promovendi bijeenkomst. We zijn momenteel
druk bezig met de organisatie van een online
bijeenkomst. Zodra de datum bekend is,
ontvangen de promovendi een uitnodiging. Ben jij
een promovendus en heb jij ideeën voor de
bijeenkomst, meld je idee vooral bij het
wetenschapsbureau-lid van jouw organisatie!
Link:(http://www.brabantacademie.
nl/welkom/wetenschappelijkonderzoek)

Werkgroep hoogspecialistische zorg
Psyche en soma (voorheen SOLK)

Deze werkgroep is het afgelopen
jaar eens per 6 tot 8 weken bij
elkaar gekomen. Om te komen
tot samenwerking binnen het
samenwerkingsverband A59
heeft de werkgroep een Implementatieplan
‘Psyche en Soma – hoogspecialistische GGZ,
netwerkzorg’ geschreven. Zij richt zich op het
verbeteren van de zorg van cliënten met
somatisch-symptoomstoornis (SSS). Het plan
wordt tijdens de strategiesessie met alle
bestuurders A59 op 24-2- 2021 vastgesteld.
Om een indruk te geven van het
implementatieplan, hierbij een korte
samenvatting:

• De partner GGZ Oost-Brabant wordt gemist in
deze projectgroep. De zorg rondom cliënten met
een somatisch-symptoomstoornis (SSS) is in deze
regio een ‘blind spot’.
• De zorg rondom SSS is geïnventariseerd middels
een sociale kaart per instelling/regio;
• Er zijn per instelling minimaal twee
aandachtfunctionarissen op het gebied van Psyche
en Soma aangesteld.
• Het idee van consultatie is dat de expertise van
de samenwerkende organisaties snel beschikbaar
is. Tijdige interventie vanuit een consultatie kan
escalatie met overplaatsing als gevolg voorkomen.
• De cliënt ontvangt dichterbij huis de gepaste
zorg. Dit kan bijdragen aan het versterken van
eigen regie voor cliënt en naasten.
• Video-conferencen en andere innovatieve
vormen van beeldbellen worden ingezet als het
gaat om behandelaren contact.

• Kennisdeling: De drie deelnemende instanties van de
A59 projectgroep, plannen 3x per jaar een intervisiebijeenkomst en organiseren een symposium voor de regio
A59.Bij een onderzoek naar input uit het veld, bleek dat
er behoefte is aan (meer) laagdrempelige consultatie met
de deelnemende instanties en afdelingen, meer
kennisoverdracht en meer duidelijkheid binnen de
instellingen over het aanbod op gebied van SSS en
(door)verwijsmogelijkheden.
• Uit expertsinterviews is duidelijk geworden waar de
aandachtspunten liggen ten behoeve van de zorg van
cliënten met SSS.

Als het implementatieplan Psyche en Soma is goedgekeurd,
wordt het in zijn geheel gepubliceerd op de website van de
Brabant Academie, onder het tabblad Hoogspecialistische
ggz.
Contactpersonen Psyche en soma
Graag deze nieuwsbrief ontvangen?
Stuur een bericht naar JP.hezewijkvan@ggzoostbrabant.nl

