
 

Alleen integrale samenwerking werkt om zorg 

laagdrempelig en betaalbaar te houden 

Sallandse zorg- en welzijnsorganisaties, vier gemeenten en de zorgverzekeraar zijn de praatfase 

voorbij en werken actief samen. Dat doen zij onder de naam Salland United. Alleen als je over 

‘eilandjes’ heen kijkt en krachten bundelt garandeer je inwoners goede en betaalbare zorg. En het 

werkt!  

,,We focussen ons op vijf thema’s en maken al meters”, zegt Desiree Creemers, voorzitter van 

bestuur van het Deventer Ziekenhuis. ,,Die thema’s zijn niet uniek, maar de manier waarop we het 

aanpakken is dat wel. Er staat een organisatie en de governancestructuur is ook helder. En dat werpt 

nu al vruchten af. Inwoners ervaren hier bijvoorbeeld in Coronatijd geen doorstroomproblemen. De 

VVT-organisaties hebben gezamenlijk een Corona-cohort opgetuigd en er waren goede afspraken 

met huisartsen. Zo konden voor sommige patiënten ziekenhuisopnames voorkomen worden of 

konden ze eerder naar huis met thuiszorg of doorstromen naar een verpleeghuis. En dat is de juiste 

zorg op de juiste plaats organiseren, wat ons lucht gaf. Wij konden hierdoor Covid-patiënten uit 

onder andere het Westen van Nederland opnemen.”  

Winst voor inwoners en voor de zorg 

De 36 organisaties werken aan de ambitie om in 2025 de regio met de gezondste inwoners te zijn. 

Dat doen ze op de thema’s preventie, ouderen langer zelfstandig laten wonen, de juiste zorg op de 

juiste plek organiseren, efficiënte inzet van zorgprofessionals en inzet van zorgtechnologie om alle 

processen te verbeteren of te versnellen.  In september worden de concrete actieplannen 

gepresenteerd. Deze plannen zijn goed nieuws voor de inwoners. Zij kunnen rekenen op betaalbare, 

goede zorg en welzijn dichtbij huis en kunnen op die manier makkelijk werken aan de eigen vitaliteit 

en gezondheid. Dat levert niet alleen winst voor hen op, maar ook voor de zorg.  

Wachtlijsten jeugdzorg inkorten 

Wethouder van de gemeente Raalte, Gerria Toeter, is er blij mee. ,,We willen het voor onze inwoners 

zo goed mogelijk regelen”, zegt ze. ,,Het mooie van de samenwerking vind ik dat we het sociaal 

domein en het medisch domein met elkaar verbinden. En als we daar dan ook nog de sport- en 

cultuursector bij betrekken, dan kunnen we bijvoorbeeld voor de jeugd die op wachtlijsten van de 

jeugdzorg staan veel betekenen. Als we goede samenwerking aan de voorkant met bijvoorbeeld 

sportclubs regelen, kunnen jongeren eerder opgevangen worden. Dan is professionele hulp wellicht 

niet meer nodig en worden wachtlijsten korter.” 

Samenwerken zit in Sallands DNA 

,,Het is hier echt soepel geregeld”, laat Eno-bestuurder Petra Teunis met enige trots weten. 

,,Inwoners ervaren hier geen buitensporig lange wachtlijsten. Als je zorg nodig hebt, dan is dat er 

gewoon.” Als voorbeeld noemt ze initiatieven die daar aan bijdragen, zoals de Regioverpleegkundige 

die altijd in de nachten, avonden en weekenden beschikbaar is. Maar ook de pool die steunkousen in 

het buitengebied verzorgt is een mooi voorbeeld. ,,Er was een probleem met deze zorg omdat het 

veel tijd kost”, vertelt ze. ,,Natuurlijk laten we deze mensen niet zitten en werd er op z’n Sallands al 

snel een pool met zorgmedewerkers van verschillende organisaties gevormd die dit nu oppakken. 

Samenwerken zit in ons DNA en op die manier regelen we het in deze regio op een unieke manier 

goed voor onze inwoners. Mooi om daar als verzekeraar een steentje aan bij te mogen dragen, 

samen met alle andere partijen. Ik ben ervan overtuigd dat het alleen nog maar beter wordt. Dit 

najaar liggen er concrete actieplannen waar ongetwijfeld meer projecten uit voortkomen die de zorg 



in onze regio laagdrempelig, kwalitatief hoogstaand en betaalbaar voor onze inwoners houden. En 

daar doen we het voor!” 


