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SCHETS VAN DE ORGANISATIE  
De Stichting Gezondheidscentra Amsterdam Zuidoost, oftewel GAZO, biedt huisartsenzorg in 

Amsterdam Zuidoost. GAZO bestaat uit zes gezondheidscentra: Gein (GN), Holendrecht (HD), 

Nellestein (NS), Reigersbos (RB), Venserpolder (VP) en Klein Gooioord (KG) en een bedrijfsbureau ter 

ondersteuning van de bedrijfsprocessen. De stichting bestaat uit circa 90 medewerkers en verleent 

huisartsenzorg aan bijna 45.000 inwoners van Amsterdam Zuidoost. 

In de centra wordt ruimte verhuurd aan diverse eerstelijns zorgverleners. GAZO wil hiermee een breed 

aanbod aan laagdrempelige eerstelijnszorg neerzetten en samenwerking stimuleren. 

Historie 
De gezondheidscentra van GAZO zijn vanaf de jaren 70 ontstaan in de nieuwe wijken van Amsterdam 

Zuidoost met als doelstelling een breed geïntegreerd aanbod van eerstelijnszorg te bieden. Elk 

gezondheidscentrum vormde een eigen stichting, met huisartsen, apotheken en fysiotherapeuten in 

loondienst. Door de jaren heen zijn de afzonderlijke stichtingen meer gaan samenwerken en ontstond 

er een koepelorganisatie om dit te faciliteren, de GAZO. In 2010 is dit proces afgerond met een 

bestuurlijke fusie van de zes gezondheidscentra en de koepelorganisatie. De apotheken verenigden 

zich in een B.V., met de stichting GAZO als aandeelhouder. 

In 2015 zijn de fysiotherapie en apotheken verzelfstandigd en onder aansturing van een zelfstandig 

ondernemer gekomen. Ten grondslag aan dit besluit lag de visie dat voor het organiseren van een 

integraal aanbod een netwerkorganisatie passend is met de huisartsen als kerndiscipline. Hierin kan 

zorg flexibel, doelmatig en efficiënt georganiseerd worden.  

Missie 
GAZO wil een aanbieder zijn van kwalitatief 

hoogwaardige, georganiseerde en geïntegreerde 

eerstelijnsgezondheidszorg voor de bevolking van 

Amsterdam Zuidoost.   

 

Visie 

De missie waarmee GAZO is opgericht staat na 40 

jaren nog steeds overeind. Uit de missie volgt dat 

GAZO zich richt op:  

 Het continueren, versterken, verbreden, 

verdiepen en vernieuwen van aanbod van een 

brede eerstelijns gezondheidzorg ten behoeve 

van patiënten, primair in Amsterdam Zuidoost; 

 Streven naar een optimale verbinding tussen 

de gezondheidscentra en de wijken, waarin zij 

gevestigd zijn; 

 Optimaliseren van de bedrijfsvoering, zodat 

deze maximaal bijdraagt aan de doelstelling.  
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Organisatiestructuur 
Het uitgangspunt voor de structuur van GAZO is een zo groot mogelijk verantwoordelijkheid en 

sturingsmogelijkheid laag in de organisatie. GAZO bestaat uit zes huisartsengroepen, die als 

‘zelfsturende teams’ werken. Vanuit elk centrum wordt een coördinerend huisarts afgevaardigd naar 

het GAZO-doktersoverleg, waar centraal beleid wordt vastgesteld en organisatorische zaken worden 

afgestemd. De assistententeams worden aangestuurd door een leidinggevend assistent of direct door 

een huisarts. De leidinggevend assistenten hebben de mogelijkheid door te groeien naar 

praktijkmanager. Ook zij komen regelmatig samen, voor kennisuitwisseling en het versterken van de 

samenwerkingsmogelijkheden operationeel en tactisch. 

In het bedrijfsbureau zijn alle staf- en ondersteunende diensten ondergebracht, die nodig zijn om het 

primaire werk vlot en vloeiend te laten verlopen (ICT, financiën, P&O, facilitair management, 

kwaliteitsfunctionaris en secretariaat). Er is een tweehoofdige directie: een directeur bedrijfsvoering 

en directeur zorg.  

 

Belangrijke centrale overlegstructuren (naast de overleggen in de centra en op bedrijfsbureau) zijn het 

maandelijkse doktersoverleg van de coördinatoren, per kwartaal een bilateraal overleg tussen directie 

en centrum, meestal vertegenwoordigd door de coördinerend huisarts en maandelijkse een 

bijeenkomst van hoofdassistenten. Tweemaal per jaar vindt een financieel overleg plaats met de 

huisartsen. De directie vergadert wekelijks.  

 

 
Figuur 1: organogram Stichting GAZO 2019 
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Samenstelling Bestuur en Toezicht 
 

Raad van Bestuur 

Naam Functie per datum 

Dhr. drs. A.F. Keck directeur zorg november 2014 t/m juni 2019 

Mw. drs. F. Francke - de Rijke directeur bedrijfsvoering mei 2015  

Mw. Drs. R.J.C. van Bree directeur zorg juli 2019 

 

Raad van Toezicht 

Naam Functie per datum  

Dhr. mr. dr. R.J. de Folter voorzitter  januari 2012 

Dhr. drs. C.E. van der Post lid oktober 2013 t/m maart 2019 

Dhr. drs. A. I. Leemhuis lid juli 2015  

Mw. drs. G.C. Anbeek lid juli 2015 t/m juni 2019  

I.v.m. de voorgenomen fusie met Diemen zijn de vacatures in de RvT in 2020 niet opgevuld. 
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PATIËNTENZORG EN DIENSTVERLENING 
 

Populatie Zuidoost 

 
De inwoners van Amsterdam Zuidoost zijn relatief jong, het merendeel (63%) is van niet westerse 

afkomst (met name Surinamers, Antillianen en Ghanezen), tegen 35% in Amsterdam. Amsterdam 

Zuidoost wordt opgedeeld in drie gebieden. Gaasperdam/Driemond kent wat minder problematiek 

dan Bijlmer Centrum en Bijlmer Oost. De gezondheidscentra van GAZO liggen merendeels in 

Gaasperdam, Klein Gooioord ligt in Bijlmer Oost en Venserpolder in Bijlmer Centrum. 

Tabel 1: Demografische gegevens 

Bron Onderzoek, Informatie en Statistiek Amsterdam stadsdelen in cijfers 2018 

Gezondheid in Amsterdam Zuidoost 
Uit het rapport ‘Sterk en Zwak in Amsterdam’ van de GGD 2018 blijkt dat Amsterdam Zuidoost op veel 

gebieden zwak scoort (groen is sterk, rood is zwak). De zwakke scores zijn er vooral bij financiën, werk 

en inkomen. Complexe problematiek op deze leef terreinen uit zich ook in een slechtere (ervaren) 

gezondheid. Zo heeft circa 13% van de volwassen inwoners van Amsterdam Zuidoost ernstige 

psychiatrische klachten, 17% van de inwoners in Bijlmer Oost zegt weinig eigen regie te hebben, 32% 

ervaart geen goede gezondheid en (51 – 59%) van de volwassenen heeft overgewicht. 

 Bijlmer 
Centrum 

Bijlmer 
Oost 

Gaasperdam/ 
Driemond 

Amsterdam 
(%) 

Aantal inwoners 25.008 28.848 34.143 854.316 

Jongeren (< 18 jaar) 20% 21% 20% 17% 

Ouderen (> 65 jaar) 7% 12% 15% 12% 

Minimahuishoudens 33% 30% 23% 20% 

Bijstand 12% 11% 9% 7% 

Tabel 2: Score in 11 
leefdomeinen 

Tabel 3: Score Lichamelijke 
gezondheid 
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Populatie Gezondheidscentra 

 
Op 31 december 2019 waren 44.685 mensen ingeschreven als vaste patiënt bij GAZO, waarvan 43.834 

verzekerd. Het aantal patiënten is gedurende het jaar ongeveer gelijk gebleven. De grootste stijgers 

zijn Holendrecht (+ 231) en Venserpolder (157). Reigersbos, Gein en Klein Gooioord zijn gezakt in 

aantallen. Dit is ten dele bewust beleid, door een gedeeltelijk sluiten van de praktijk voor nieuwe 

patiënten (bijv. van buiten de wijk) of door vacatures in het huisartsenteam. Een daling is ook altijd 

aan de orde bij wisseling van huisarts.    

Er zijn 3415 patiënten vertrokken en 3308 nieuwe patiënten hebben zich ingeschreven, de 

belangrijkste reden blijft verhuizing. NS heeft met 19% mutatie de meeste wisselingen van patiënten. 

Holendrecht en Nellestein hebben de meeste ouderen. In Nellestein wonen meer ouderen en in 

Holendrecht staat een woon/zorgcentrum. Venserpolder kent de jongste populatie. 

Figuur 2: aantal pat. per centrum 

 

Tabel 4: patiënten opbouw per centrum 

% GN HD KG NS RB VP 

Patiënten <65 84,29% 
 

81,77% 
 

87,24% 81,08% 84,65% 90,14% 
 

Patiënten 65-75 12,06% 
 

11,32% 
 

8,85% 
 

12,37% 
 

10,55% 
 

6,32% 
 

Patiënten >75 3,66% 
 

6,91% 
 

3,91% 
 

6,55% 
 

4,79% 
 

3,53% 
 

 

Tabel 5: in- en uitstroom 
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Huisartsenzorg 

 
In juni van dit jaar is Mireille van Bree als nieuwe medisch directeur begonnen en he eft Andreas Keck 

afscheid genomen. Hij blijft als huisarts aan GAZO verbonden. Mireille heeft vele jaren als huisarts en 

manager zorg gewerkt bij de gezondheidscentra van Zorggroep Almere. Met haar heeft GAZO een 

ervaren en bevlogen nieuw directeur gekregen die mede op zorginhoud zal ondersteunen en sturing 

geven.  

Reguliere zorg  

Er werken 37 huisartsen in de zes gezondheidscentra, zij worden ondersteund door 38 

doktersassistenten (28 fte) en daarnaast een grote groep m.n. medisch studenten als flexibele schil). 

De multidisciplinaire zorg voor patiënten met Diabetes Mellitus (DM), COPD, persisterend astma en 

cardio vasculaire risico’s wordt door 13 praktijkondersteuners geleverd (9.9 fte). 

Meegedaan wordt op alle relevante gebieden van de huisartsgeneeskundige zorg. GAZO levert op een 

aantal locaties ook de huisartsgeneeskundige verzorging van intramuraal wonende patiënten met 

psychiatrische problematiek en verstandelijke beperking. De kwaliteit van zorg is van goed niveau. Uit 

het patiëntonderzoek blijkt dat patiënten in alle centra gemiddeld zeer tevreden zijn over hun huisarts, 

de geboden zorg en de service. 

Het beleid rondom accreditatie is gewijzigd. Eens per 3 jaar vindt een volledige accreditatie plaats (in 

2018 zijn alle centra geaccrediteerd), de 

andere jaren kan gekozen worden voor een 

thematische accreditatie. Door een aantal 

centra is gekozen voor een interne 

accreditatie rondom lean werken. Dit gaf een 

goede impuls voor het tegen het licht houden 

van o.a. werkprocessen en voorraadbeheer.  

Werkdruk 

Werken als huisarts in Amsterdam Zuidoost 

is relatief zwaar. Er zijn meer 

gezondheidsproblemen dan in modale 

wijken en de problematiek is complexer; 

patiënten komen vaker langs; er is meer tijd 

nodig voor uitleg en meer tijd voor overleg 

met hulpverleners rondom de patiënt. In 5 

van de 6 centra wordt daarom met 

spreekuren van 15 min. gewerkt, waardoor 

er meer tijd is voor de patiënt en de 

werkdruk voor de huisarts iets beter wordt. 

Naast langere consulten worden kortere 

spreekuren voor kleinere klachten 

gehouden. In sommige centra wordt deze 

door een assistent gedaan, in andere door de 

huisarts met hulp van de assistenten. 
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Tabel 6: Aantallen patiënt contacten in de centra in 2019 

Het aantal verrichtingen is t.o.v. 2018 met circa 5% gestegen: het aantal visites met 5%, de consulten 

met 3% en de telefonisch consulten met 7%. Het aantal patiënten is niet gestegen, er wordt dus steeds 

meer zorg gevraagd en gegeven. Deze lijn is ook te zien uit de stijging van personele kosten en te horen 

in de ervaren werkdruk bij personeel. 

POH-GGZ  

De centra leveren samen met de praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg zorg voor 

patiënten met sociale problematiek, angst en depressie. Ook is er een consulterend psychiater 

beschikbaar. Er worden preventieve cursussen georganiseerd met als onderwerpen: mindfulness (4x), 

stress en piekeren (2x) en beter slapen (2x). Er waren in totaal 58 deelnemers, waarvan 45% uit 

gezondheidscentrum Reigersbos komt. 

BSS spreekuren  

De spreekuren seksuele gezondheid behoren inmiddels tot het reguliere aanbod van de 

gezondheidscentra (met uitzondering van Nellestein vanwege een wat andere populatie). Dit aanbod 

is ontwikkeld, vanwege het grote aantal soa’s en jonge moeders in Amsterdam Zuidoost. Ook wordt 

meegedaan aan de hiv testweek.  

Kennisuitwisseling 

Meer delen, specialisatie en kennisuitwisseling tussen de centra was één van de doelstellingen uit het 

jaarplan. De maandelijkse huisartsen overleggen vervullen hierin een belangrijke functie. Naast 

informatievoorziening en besluitvorming over overkoepelende thema’s vindt ook uitwisseling plaats 

over initiatieven in de centra, bijvoorbeeld arbeidsmarktproblematiek, omgaan met agressie, zorg voor 

complexe groepen of ouderenzorg. Ook stimuleert GAZO specialisatie van huisartsen door het 

financieren van kaderopleidingen. In 2019 is een huisarts gestart met de kaderopleiding GGZ. Twee 

huisartsen hebben dit jaar een kaderopleiding afgerond (palliatieve zorg en ouderenzorg). De medisch 

directeur maakt met de kaderhuisartsen afspraken hoe deze kennis GAZO breed ingezet kan worden.  

In het kader van kennisuitwisseling worden thema-avonden georganiseerd in samenwerking met 

huisartsen uit de regio (Zuidoost, Diemen en Duivendrecht). De avond over ouderenzorg was met ruim 

30 belangstellenden goed bezocht. In het voorjaar heeft GAZO een symposium georganiseerd voor 

medewerkers en zorgverleners uit het netwerk in Zuidoost met als thema ‘interculturele vaardigheden 

in de zorg’. Opkomst was circa 100 personen en de inhoud inspirerend. Dit heeft een vervolg gekregen 

in een tweedaagse scholing voor huisartsen rondom hetzelfde thema. 

  GN HD KG NS RB VP 

Aantal patiënten 9526 7734 7449 3370 8377 7378 

Consulten (kort en lang) 25757 24269 20291 9381 25278 20795 

Visites (kort en lang) 774 1057 534 280 1227 1053 

Email consult 1132 478 290 480 1648 395 

POH-GGZ consulten 1974 1342 1633 814 1167 1280 

Telefonische consulten 10074 12942 10697 3352 13057 11610 

Aantal telefoontjes 39.836 38019 36823 15455 42584 35907 

Aantal online afspraken 2682 1307 1221 1057 2449 787 
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eHealth 

In maart is een campagne gehouden om het gebruik van het 

patiënten portaal te stimuleren. Dat heeft die maand geresulteerd 

in 1013 nieuwe online inschrijvingen en een stijging van 64% inlogs.  

Aan het einde van 2019 was 35% van de patiënten ingeschreven in 

het portaal, hiermee staat GAZO landelijk op de derde plaats van 

gebruikers. Er is een managementtool ontworpen, waarmee het 

gebruik kan worden gemonitord. 

 In 2019 zijn er ruim 9500 online afspraken gemaakt.  

 Het aantal telefoontjes neemt langzaam af, jan 2019 7% 

minder dan in jan. 2020, dit zijn 1300 telefoontjes. Aan het 

einde van het jaar per maand circa 1000 online afspraken. 

 Het aantal econsults is met 66% gestegen t.o.v. 2018. 

Goede implementatie van eHealth zal nog veel aandacht vragen is 

de ervaring. Aanmelden en uitleg kost veel tijd, de inhoud van de 

vragen online is niet altijd passend en online afspraken worden niet 

altijd juist gemaakt. eHealth zal een belangrijk speerpunt blijven, 

omdat dit tijd kan besparen, zelfzorg stimuleert en de nieuwe 

generatie patiënten hierom vraagt. 

Onderzoek en opleiding huisartsen  

Ook in 2019 is de samenwerking met het onderzoeksnetwerk van 

(HAG-net) van het AMC voortgezet. Voor onderzoek werd geanonimiseerde data aangeleverd. De 

gezondheidscentra van GAZO hebben een goede band met de academie en werkten aan verschillende 

onderzoeken mee. Deze onderzoeken hebben vaak het doel om de behandeling van aandoeningen in 

de huisartsenpraktijk te verbeteren. Voorbeelden zijn onderzoek naar de juiste behandeling bij acuut 

polstrauma, de rol van de huisarts bij de behandeling van darmkanker of het gebruik van 

slaapmedicatie.  

Elk centrum (behalve Gooioord) heeft 1 of 2 huisartsen in opleiding begeleidt ook hebben in alle centra 

coassistenten stagegelopen.  
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Samenwerking in de regio en wijkgerichte zorg 
 

Samenwerking in de centra  

Ruim de helft van de ruimte in de centra wordt gebruikt door de huisartsen en ondersteunend 

personeel. De overige ruimte wordt verhuurd aan collega zorgverleners in de eerstelijn: fysiotherapie, 

diëtetiek, psychologen, wijkverpleging, podotherapie, MEE-AZ, ATAL medisch diagnostisch centrum, 

pedicures, verloskundigen, apotheek, logopedie, sociaal loket van het stadsdeel, tandarts en 

jeugdgezondheidszorg. Elk centrum heeft een eigen vorm voor het houden van overleggen met 

samenwerkingspartners. Zo worden er lunchbesprekingen gehouden en zijn er bilaterale of juist 

multidisciplinaire overleggen. Voor de kwaliteit van de samenwerking zijn stabiele teams en langdurige 

samenwerkingsrelaties van belang.  

Samenwerking met sociaal domein  

De gemeente Amsterdam gaat het sociaal domein reorganiseren. Vanaf 2021 komen op verschillende 

plekken door Amsterdam buurtteams die de toegang zijn naar sociale basiszorg voor volwassenen, die 

hier verder geholpen en ondersteund moeten worden. Doel is meer samenhang en efficiëntie. De 

medisch directeur is vanuit de Amsterdamse Huisartsenalliantie de accounthouder samenwerking 

sociaal domein. Vanuit die positie is GAZO intensief betrokken bij het behartigen van de belangen 

vanuit de huisarts voor sterke banden met het sociaal domein.  

Alliantie 

In 2019 is de Amsterdamse Huisartsen Alliantie opgericht, een netwerkorganisatie van alle 

zorggroepen in Amsterdam (Incl. loondienstcentra). Deze Alliantie moet de vertegenwoordiger van de 

huisartsen worden. Een duidelijk aanspreekpunt voor externe partijen geeft meer mogelijkheden voor 

invloed op besluitvorming. De zorgverzekeraar, Zilveren Kruis, wil via de alliantie ook zorgen voor 

samenhangend beleid, goede ondersteuning en centraal onderhandelen over gelden voor organisatie 

en infrastructuur, die stedelijk verdeeld moeten worden. Voor GAZO betekent dit dat de GEZ gelden 

(geïntegreerde eerstelijns zorggelden) gaan verdwijnen, wat mogelijk een teruggang in financiën 

betekent. Positief is dat de huisartsen beter vertegenwoordigd worden in Amsterdam en zo meer 

invloed kunnen uitoefenen op beleid. Gezien de centrale positie van de huisarts en de verschuiving 

van zorg naar huis is dat van groot belang.  

Fusie Diemen  

In juni van dit jaar is een intentieovereenkomst tot fusie met de gezondheidscentra in Diemen 

getekend. De beide stichtingen gezondheidscentra Diemen Zuid en Diemen Noord zullen worden 

opgeheven en bij GAZO gevoegd worden. Zij zijn te klein om zelfstandig goed voort te kunnen bestaan. 

Door zorgverleners wordt al samengewerkt op inhoudelijk vlak en voor scholing. De dienstverlening 

en de culturen komen overeenkomen en de centra liggen geografisch dicht bij elkaar liggen, fuseren is 

dan ook een logische stap. Voor GAZO betekent dit meer mogelijkheden en minder kwetsbaarheid 

m.n. in de bedrijfsvoering. Ook zijn er voor beide partijen financiële voordelen. De fusie zal in het 

voorjaar van 2020 plaats vinden.    
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Zorggroep Diemen/Duivenrecht  

De zorggroep Diemen/Duivendrecht contracteerde de ketenzorg voor de gezondheidscentra in 

Diemen en de zelfstandig huisartsen in Diemen Centrum en Duivendrecht. Deze maatschap heeft 

besloten zichzelf op te heffen en zich voor het contract ketenzorg vanaf 1 januari 2020 bij GAZO te 

voegen. De zorggroep zelf wordt, mede door de voorgenomen fusie, te klein om zelfstandig voor te 

blijven bestaan.  

Medzzo 

Met de zelfstandig huisartsen in Amsterdam Zuidoost is steeds meer samenwerking en contact. De 

maandelijkse netwerkborrels dragen hier voor een belangrijk deel aan bij. Scholing voor 

praktijkondersteuners wordt gezamenlijk gedaan en ook in de opzet van een netwerk 

praktijkondersteuners ouderenzorg wordt samengewerkt. In 2020 zal de beleidsmedewerker van 

Medzzo op het bedrijfsbureau van GAZO komen werken, dit zal laagdrempelige samenwerking 

bevorderen.  
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Projecten en zorgverbetering 
 

Krachtige Basiszorg in Holendrecht  

Holendrecht ontving in 2019 extra gelden in het kader van Krachtige Basiszorg. Dit programma gaat uit 

van een geïntegreerde samenwerking tussen het medisch en sociale domein.  Het is een manier van 

kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. 

Zij delen kennis en informatie en gaan met de inwoner op zoek naar een integrale oplossing van het 

probleem. Bewezen is in Utrecht Overvecht dat dit leidt tot een positieve toename in de ervaren 

gezondheid van patiënten, minder zorgkosten door minder verwijzingen en tevredener professionals. 

Holendrecht doet mee in pilot voor uitbreiding van het programma. Een aantal van de activiteiten die 

in dit kader ontplooid zijn: 

 Gezond team en werkplezier (door vertrek van assistenten is er veel aandacht geweest voor 

werving en teambuilding). Ook is het team uitgebreid met een POH-oudere en een POH-GGZ. 

 Betere praktijkorganisatie bijv. door lean werken, beschikbaarheid informatie en protocollen 

 Samenwerking met partners verbeteren, zoals wijkverpleging, fysiotherapie, verloskundigen, 

GGZ en sociaal domein 

 Zorg voor speciale doelgroepen verbeteren (laagverstandelijk beperkt, chronische pijn, hoog 

vasculair risico, laaggeletteren) 

Het Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam hebben Zuidoost aangewezen als aandachtsgebied 

voor betere gezondheidszorg. In dit stadsdeel zijn meer mensen ongezond en zijn de zorgkosten 

gemiddeld hoog. Krachtige Basiszorg is een 

manier om hier integraal mee aan de slag te 

gaan. Plan is om in 2020 dit programma in 

meerdere centra verder uit te rollen. 

Ouderenzorg  

Speerpunt in 2019 was de Ouderenzorg goed 

opzetten in Amsterdam Zuidoost aansluitend 

bij het programma Beter Oud in Amsterdam. 

De visie is dat elke praktijk een POH-ouderen 

(POH-O) aanneemt, proactief de kwetsbare 

oudere patiënten in kaart brengen en de zorg 

verbeteren in samenwerking met andere 

hulpverleners en mantelzorgers. Belangrijke 

taken van de POH-O zijn het borgen van 

medicatieveiligheid, de continuïteit van 

transfer zorg, tijdelijke opname coördineren 

en advanced care planning faciliteren. In 2019 

zijn in twee centra POH-ouderen gestart en 

vacatures uitgezet voor de andere centra. 

Doel is 2020 een belangrijke kwaliteitsslag te 

maken en een goed werkend team aan POH-O 

in GAZO te hebben.  
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Specialistisch adviesconsult (SAC)  

De wens is een huisartsenpluspunt te starten in Amsterdam Zuidoost, waar specialisten eenmalig en 

laagdrempelig geconsulteerd kunnen worden. Voor onze doelgroep is het van belang dat dit in de wijk 

gevestigd wordt en patiënten niet naar de bestaande punten in Noord of Centrum te hoeven reizen. 

De specialist neemt de zorg niet over van de huisarts, maar adviseert de huisarts over de vervolgzorg. 

De huisarts blijft hoofdbehandelaar, de patiënt hoeft geen eigen risico te betalen voor dit consult. De 

beide medisch directeuren hebben i.s.m. de stedelijke organisatie verschillende gesprekken met 

specialisten gevoerd, maar het is moeizaam om de SAC daadwerkelijk van de grond te krijgen. De 

opgezette samenwerking met het Amstelland lijkt perspectief te bieden voor 2020. 

Praktijk van de toekomst  

Gesprekken met de gemeente over de start van een nieuw gezondheidscentrum in Amstel 3 zijn begin 

2019 gestagneerd, vanwege het terugtrekken van de betrokken aannemer. Eind 2019 zijn de plannen 

weer concreter geworden, GAZO hoopt begin 2020 een intentieovereenkomst te tekenen voor de 

bouw van een nieuw gezondheidscentrum in deze nieuwe stadswijk.  

Inhoudelijk zijn de voorbereidingen wel verder gegaan. De bedoeling is dat dit nieuwe 

gezondheidscentrum innovatief wordt vormgegeven als ‘praktijk van de toekomst’. Digitale 

toepassingen en integrale samenwerking zijn hierin belangrijke bouwstenen. De academie 

huisartsgeneeskunde van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (locatie AMC) wil graag in de 

buurt een academische werkplaats starten. Gesprekken lopen om dit gezamenlijk te realiseren in de 

praktijk van de toekomst.  
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Kwaliteit en veiligheid 
 

Klachten en Veilig Incident Melden (VIM)  

Het aantal klachten is gelijk aan die van vorig jaar en vergeleken met 2016 en 2017 aanzienlijk lager. 

Er is veel meer stabiliteit in de centra. De formatie huisartsen is op orde en er zijn in een aantal centra 

praktijkmanagers aangesteld. Deze stabiliteit is terug te merken in het aantal klachten. De aard van de 

klachten betreft vooral ontevredenheid over het beleid van de huisarts en geen afspraak kunnen 

krijgen via de centrumassistent. 

Tabel 7: aantal klachten   

 

 

 

 

 

 

Tabel 8: Aantal VIM-meldingen 

 

 

 

 

 

 

Het totaal aantal VIM meldingen is ongeveer gelijk die van het voorgaande jaar. 

De meldingen blijven achter bij de te verwachten incidenten gezien de omvang van contacten met 

patiënten bij GAZO. Zaak blijft te investeren in bewustwording van het nut van VIM-meldingen en 

alertheid dit daadwerkelijk te doen. Veruit de meeste meldingen komen voort uit het niet het handelen 

van een medewerker volgens afgesproken protocollen. De meldingen worden het meest door de 

centrumassistent gedaan. We zien echter wel een stijging van het aantal meldingen door de huisarts. 

 

 

 

 

 

Centrum  2016 2017 2018 2019 

Gein 27 14 4 4 

Reigersbos 4 6 4 4 

Holendrecht 3 3 3 5 

Nellestein 8 2 1 1 

Venserpolder 1 6 2 4 

Klein Gooioord 3 15 6 1 

Totaal 46 46 20 19 

Centrum  2016 2017 2018 2019 

Gein 8 17 24 20 

Reigersbos 6 18 13 16 

Holendrecht 5 25 29 21 

Nellestein 9 12 35 30 

Venserpolder 17 8 29 39 

Klein Gooioord 22 0 23 21 

Totaal 67 80 153 147 
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Patiënt tevredenheidsonderzoek  

Aan het jaarlijkse patiënten onderzoek hebben in 2019 1595 patiënten meegedaan. Patiënten zijn over 

het algemeen tevreden over hun huisarts (zie tabel 9). Stabiliteit van teams is altijd goed terug te zien, 

bijv. in Gooioord waar na wisselingen een vast huisartsenteam is gekomen. In het onderzoek is 

patiënten ook gevraagd of zij weten dat er een cliëntenraad is, hierop geeft 40% een positief antwoord. 

5% zou eventueel wel willen deelnemen aan de CCR. 

Tabel 9: Netto Promotor Score tevredenheidsonderzoek algemeen 

NPS* Gein  Reigersbos  Holendrecht  Nellestein  Venserpolder  Gooioord  

2016  11  26  35  29  13  10  

2017 12 43 25 38 21 -12 

2018 22 39 11 25 23 2 

2019 23 38 17 20 24 15 
* Netto Promotor Score: in hoeverre men huisarts aanbeveelt bij anderen. Score 10 – 30: passief tevreden; Score > 30: 

aanrader. 

Net als in 2018 zijn ook dit jaar vragen gesteld over de chronische zorg. Patiënten zijn over het 

algemeen tevreden over hun praktijkondersteuner en de informatie over medicijngebruik.  

De centra scoren hoog op diverse service aspecten. Naar aanleiding van feedback zijn in de afgelopen 

jaren verbeterplannen gemaakt o.a. het verbeteren telefonische bereikbaarheid, prettiger 

wachtkamer en scholing assistenten. Dit is in de tevredenheid terug te zien. De website kent veel 

beperkingen door het strakke opgelegde stramien van de aanbieder. In 2020 zal een eigen website 

voor GAZO ontwikkeld worden, die gebruiksvriendelijker zal zijn.  

Tabel 11: uitkomsten ECB 

 

 

 

 

 

 
AVG 

In 2019 zijn er 8 data incidenten/lekken gerapporteerd, waarvan er één is doorgestuurd naar de 

Autoriteit Persoonsgegevens. De helft van deze incidenten betrof administratieve handelingen (Bijv. 

verkeerde invoer, verkeerd adres). Anderen waren te wijten aan systeemfouten of werkwijze. Er heeft 

steeds evaluatie en opvolging plaats gevonden.  

Alle nieuwe medewerkers krijgen, in de nieuwe medewerkerslunch, uitgebreide uitleg over de AVG en 

relevante zaken rondom privacy. In 2019 is ook aandacht besteed aan het juist beschrijven van interne 

procedures met het oog op privacy, bijv. P&O. 

 2017 2018 2019 

Informatie website 7,7 7,5 7,7 

Telefonisch afspraak maken 7.3 7.4 7,6 

Bereikbaarheid 8,4 8,4 8.5 

Medewerker balie 7,8 7,9 8 

Wachtkamer 7.6 7.5 7,6 

Waarnemer 8 7.9 8 

Samenwerking 7,9 7,8 8 
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ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING 

 

Personele zaken 

 
Eind 2019 stonden 98 medewerkers op de loonlijst bij GAZO. In dit jaar zijn er 26 medewerkers 

bijgekomen en van 29 is afscheid genomen. Een groot deel van het verloop ligt in de flexibele schil: 

Studenten geneeskunde die in de wachttijd voor coschappen zitten en tijdelijk in dienst komen als 

assistent (11). Er is afscheid genomen van twee langdurig zieken. Twee medewerkers zijn met pensioen 

gegaan, daarnaast hebben 9 medewerkers (assistenten en POH) een andere uitdaging gevonden, 

meestal een baan dichter bij huis. De krapte op de arbeidsmarkt speelt hier mee, voor deze 

medewerkers zijn er veel mogelijkheden.  

In deze krappe arbeidsmarkt is GAZO er goed in geslaagd ook weer nieuwe mensen te vinden. Maar 

liefst 11 assistenten, 5 huisartsen, een medisch directeur, 2 POH-s, een POH-O en 2 ondersteunend 

medewerkers zijn aangenomen. De huisartsen werkten veelal al bij GAZO als waarnemer. 3x per jaar 

wordt een nieuwe medewerkerslunch georganiseerd, bedoeld voor kennismaking met elkaar en met 

GAZO. 

Ook is dit jaar begonnen met het intern opleiden van assistenten middels een werken/leren 

constructie. 5 medewerkers zijn gestart in 3 verschillende centra. Het blijkt dat zo een nieuwe, 

gemotiveerde doelgroep wordt gevonden, wat een belangrijke stap is in een krappe arbeidsmarkt. De 

visie van GAZO is jaarlijks tenminste 3 nieuwe student assistenten aan te nemen. 

Tenslotte zijn alle ondersteunend medewerkers dit jaar overgegaan van de cao-gezondheidscentra 

naar de cao-huisartsenzorg. Het is de bedoeling dat in deze cao ook een aparte regeling komt voor 

huisartsen in loondienst. 

Tabel 12: Kerncijfers personeel 

Tabel 13: FTE in vaste dienst per centrum op 31 dec.  

Afdeling BB GN KG HD NS RB VP 

Aantal fte 7.2 12.8 10.6 14.2 4 9.7 9.1 

 

 Eind 
2019 

Eind 2018 Eind 2017 Eind 2018 

Aantal medewerkers 98 95 95 95 

Aantal fte 68.1 67.6 66.8 67.6 

Gemiddelde leeftijd 46 46.3 45 46.3 

Gemiddelde 
deeltijdfactor 

0.69 0.71 0.71 0.71 

Gemiddelde dienstjaren 8 10.2 10.5 10.2 

Instroom  22 18  23 18  

Uitstroom  29 18  23 18  
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Ziekteverzuim 

In 2019 is het ziekteverzuim flink gedaald. 

Met 4.5% is dit stukken lager dan in de 

afgelopen jaren (2018 en 2017 beiden 

rond de 8%). Dit is met name te danken 

aan de afname van het aantal langdurig 

zieken. Een aantal zijn teruggekeerd, van 

twee is afscheid genomen.    

  

 

Overige ondersteunende diensten 

 
Op de ICT-afdeling is stabiliteit gekomen door de aansturing uit te besteden aan Redemp IT, een 

zelfstandige die al jarenlang bekend was bij GAZO heeft het IT-management overgenomen. Veel 

aandacht ging uit naar problematiek in Promedico (het huisartsen informatiesysteem), vaak door niet 

goed verlopen updates en database problemen.  

De facilitaire afdeling heeft een grote verbouwing in Gein voorbereidt, wat uiteindelijk begin 2020 

plaats zal vinden. Met huisartsen en huurders is steeds gekeken naar een optimaal gebruik van de 

gebouwen. Door de groei in fte, komst van nieuw personeel (bijv. POH-O) en deeltijdwerkers hebben 

veel praktijken meer ruimte nodig, dit is gevonden door bijv. vertrek huurders (tandarts RB of pedicure 

NS) of een verbouwing in Holendrecht. Op het platte dak van het gezondheidscentrum Reigersbos zijn 

zonnepanelen geplaatst. 

De financiële afdeling is nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen voor de fusie met Diemen en 

het overnemen van de zorggroep Diemen/Duivendrecht. Vanaf 1 januari zal op detacheringsbasis de 

financiële administratie al worden overgenomen van Diemen. 

 

Verslag Raad van Toezicht  

 
De Raad van Toezicht is in 2019 4x bij elkaar gekomen, de auditcommissie heeft 2x overlegd met de 

Raad van Bestuur. In de vergaderingen zijn de reguliere onderwerpen als financiën, kwaliteit, 

personeelszaken, jaarplan en stand van zaken besproken. Daarnaast nam de voorgenomen fusie een 

belangrijke plaats op de agenda in. In dit kader heeft een gezamenlijk overleg plaats gevonden met de 

RvT van Diemen met als doel kennismaking, doornemen stand van zaken fusie en gezamenlijke 

visievorming voor de nieuwe organisatie. Ook het afscheid van de medisch directeur en de procedure 

voor benoeming van een opvolger was dit jaar een belangrijk thema. Strategische thema’s zijn 

regionale samenwerking, uitbreiding in Amstel 3 en blijvende aanpassing van de dienstverlening door 

decentralisatie van de zorg en een krimpende arbeidsmarkt. 
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WNT-verantwoording 2019 GAZO 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GAZO van 
toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg klasse II. Het weergegeven 
toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang van het 
dienstverband.  

Tabel 14 en 15 bezoldiging topfunctionarissen in relatie tot WNT 

Directie 

Bedragen x €1,- F Francke AF Keck M. Van Bree 

Functie (s) Directeur Directeur Directeur 

Totaal bezoldiging € 69.420  € 27.394  € 31.090  

Toepasselijk WNT-maximum €  109.473 € 27.365  € 41.054  
 

Toezichthoudende topfunctionarissen  

bedragen x € 1 RJ de Folter CE v.d. Post AI Leemhuis  GC Anbeek 

Functie(s) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 

Totaal bezoldiging € 9.000 € 1.813  € 7.250 € 3.000 

Toepasselijk WNT-maximum € 19.500  € 3.250  € 13.000 € 6.500 
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Adviesorganen 

 

OR 

In 2019 is een vernieuwde ondernemingsraad gestart. De zittingstermijn van de oude OR was verlopen. 

Vier nieuwe medewerkers hadden zich kandidaat gesteld voor de OR, de zittende leden hebben hierop 

besloten zich niet opnieuw kandidaat te stellen. De OR is 3 maal bijeen geweest met de directie. Naast 

de reguliere zaken als begroting, jaarplan, kwartaalcijfers is vooral gesproken over de koers van de OR. 

Medezeggenschap is in de organisatie ook belegd in het GAZO-doktersoverleg, het assistentenoverleg 

en het centrum overleggen. Na bezoek aan een congres over nieuwe vormen van medezeggenschap 

heeft de OR besloten door te gaan als ‘inspiratieraad’. Op de agenda zullen niet de reguliere 

onderwerpen staan als beleid en cijfers. De OR wil zich met name richten op de vraag of medewerkers 

zich voldoende betrokken weten bij besluitvorming, hun ideeën kwijt kunnen, zich geïnformeerd 

weten en voorstellen ter verbetering doen. Dat wil de OR o.a. doen door het organiseren van 

inspiratiesessies, korte enquêtes onder personeel en persoonlijke gesprekken.  

 

Cliëntenraad 

De Cliëntenraad (CR) GAZO is 4 keer bij elkaar geweest met de bestuurder. Op de agenda stond o.a. 

de jaarplannen van de GAZO, het ECB en de registratie van de klachten en VIM. Daarnaast heeft de CR 

in 2019 drie inhoudelijke bijeenkomsten gehad. Er is een actieplan voor 2020 opgesteld. De focus 

daarbij ligt vooral op het versterken van het contact en de communicatie met onze achterban, de 

patiënten van GAZO. Hieruit zijn de volgende aandachtpunten gekomen: 

 Werving en training voor CR leden is een continu gezamenlijk aandachtspunt. 

 De CR stelt voor gezamenlijk patiënten panels te organiseren. 

 Patiëntparticipatie wordt een terugkerend agendapunt.  

 Communicatie op de website en op de wachtkamerschermen (ook in het Engels)  

 

Financiën 

 
Het exploitatieresultaat over 2019 is €288.590, -. De inkomsten zijn met circa 5 ton gestegen t.o.v. 

begroting en liggen ruim 1 milj. hoger dan in 2018. Er zijn extra modules gefinancierd, zoals POH-

ouderen, meekijk consult, Krachtige Basiszorg en de POH-GGZ inzet is gestegen. Ook zijn er 300 

patiënten meer ingeschreven dan begroot en liggen de verhuurinkomsten hoger. De salariskosten zijn 

meegestegen, door meer inzet van personeel en een extra bonusuitkering, een afspraak die conform 

cao met de huisartsen gemaakt is. De overige kosten liggen grotendeels in lijn met de begroting en 

voorgaand jaar. 

Door een stelselwijziging waarbij m.i.v. 2019 voor groot onderhoud is overgegaan op de 

afschrijvingsmethode is de voorziening groot onderhoud komen te vervallen. 
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De financiële positie van GAZO is gezond. De solvabiliteit is 62% en de liquiditeit is met 2.1 iets gezakt 

t.o.v. 2018 (2.6), met name vanwege een reservering AHG gelden en het verschuiven van de 

eindejaarsuitkering van november naar december.  

Voor 2020 is voor de 6 gezondheidscentra van GAZO een totale omzet van 12.4 miljoen begroot met 

een rendement van 3.4%. Alle centra dragen bij aan dit gezonde resultaat. Met elk centrum zijn, binnen 

deze begroting, tevens investeringsplannen gemaakt voor personeel of middelen om de doelen uit het 

jaarplan te verwezenlijken.  

De zorggroep Diemen Duivendrecht sluit zich per 1 jan. voor de ketenzorg aan bij GAZO. Een deel van 

de verhoogde inkomsten zal naar de aangesloten huisartsen gaan. 

In 2020 zullen de beide gezondheidscentra uit Diemen fuseren met GAZO. Dit is nog niet meegenomen 

in de begroting. Naar verwachting zullen initieel investeringen nodig zijn in bedrijfsvoering en 

personeel.  
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Ontwikkelingen en risico’s  

 
Eind 2019 staat Stichting GAZO er goed voor. Het ziekteverzuim is laag, er zijn weinig vacatures (geen 

voor de huisartsen), financieel is een goed resultaat bereikt en er zijn volop plannen voor 

zorgontwikkeling. GAZO heeft een sterke positie als huisartsenorganisatie in Amsterdam en Zuidoost 

en er zijn plannen voor uitbreiding.  

Gezien de ontwikkelingen die op de eerstelijn afkomen is dit een sterke uitgangspositie om de 

huisartsenzorg in Zuidoost stevig te positioneren voor toekomstige uitdagingen. Deze zullen genoeg 

op de eerstelijn afkomen, zoals: 

 Verzwaring van werkdruk door een verschuiving van zorg van de 2e lijn naar de thuissituatie. 

 Verzwaring van zorg door vergrijzing 

 Een tekort aan personeel door een krimpende arbeidsmarkt 

 In Zuidoost specifiek groei van de stad door woningbouw 

 Dreigende vergroting van de ongelijkheid in zorg en gezondheid 

Met minder personeel zal meer gedaan worden. Dat kan alleen met “De Juiste Zorg op de Juiste Plek”. 

Aan ‘de onderkant’ moet minder zorg geleverd worden, bijv. door een verbeterde samenwerking met 

het sociaal domein, door zelfzorg en de inzet van eHealth. In het jaarplan 2020 van GAZO (zie 

hieronder) zijn programma’s benoemd die bij moeten dragen aan een toekomstbestendige 

organisatie. Om de doelstellingen te helpen realiseren wordt een programmamanager aangenomen in 

2020. Enkele speerpunten: 

Regionale samenwerking  

In 2020 zal Stichting GAZO fuseren met de beide gezondheidscentra van Diemen. Voor GAZO betekent 

dit een kleine schaalvergroting en hierdoor versteviging van de financiële en strategische positie. De 

collega’s uit Diemen krijgen een betere ondersteuning. Beide organisaties kunnen elkaar op 

kwaliteitsvlak versterken. Ook de zorggroep Diemen/Duivendrecht sluit zich bij GAZO aan. GAZO is 

bestuurlijk betrokken bij de Amsterdamse Huisartsenalliantie. 

Ook met de zelfstandige huisartsen in Amsterdam Zuidoost wordt meer samengewerkt. Zuidoost is 

een duidelijke regio met eigen problematiek en gezamenlijke samenwerkingspartners. Veel 

programma’s kunnen in gezamenlijkheid opgezet worden. De samenwerking zal in de komende jaren 

worden uitgebouwd. 

Nieuwbouw ZO  

Amstel 3 wordt een nieuwe stadswijk in Amsterdam Zuidoost. GAZO is met de gemeente en met het 

Amsterdam UCM, locatie AMC, vakgroep huisartsgeneeskunde in gesprek over de bouw van een nieuw 

gezondheidscentrum. Dit centrum moet een ‘centrum van de toekomst’ worden, waar op een nieuwe 

digitale manier samengewerkt wordt met collega’s en patiënten en er ruimte is voor onderzoek, 

onderwijs en innovatie. Dit initiatief moet ook nieuwe inspiratie geven voor de bestaande praktijken.  

Corona-crisis 

Bij het afronden van dit verslag is duidelijk dat veel plannen voor 2020 vanwege de Coronacrisis stil 

zullen liggen. Door de beperkingen in contact moet op de basis gefocust worden. De contacten met 

patiënten vinden zoveel mogelijk op afstand plaats. Dit zal een versnelling in het EHealth programma 
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geven. Er zal een daling van de inkomsten plaats vinden door een vermindering van verrichtingen, 

maar de verwachting is dat dit voldoende gecompenseerd wordt door de extra inkomsten die de 

huisartsen krijgen.  

  



GAZO Jaarplan 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missie 

GAZO is dé aanbieder van kwalitatief hoogwaardige, georganiseerde en geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg voor de bevolking van Amsterdam Zuidoost. Met de huisarts als kerndiscipline  en 

werkend vanuit een flexibel netwerk 

Ambitie 

Verbeteren van de gezondheidszorg in Amsterdam Zuidoost en het verkleinen van de gezondheidsverschillen. GAZO is een plek waar: 

 huisartsen ondersteund worden 

 huisartsen ruimte krijgen om een eigen praktijk te voeren en gericht zijn op verbetering van de zorg  

 Proactief wordt ingespeeld op toekomstige uitdagingen  

 

Versterken eigen 

organisatie 

GAZO is een 

aantrekkelijk 

werkgever. Kan 

medewerkers vinden 

en binden. Kennis en 

kunde wordt goed 

ingezet in de 

organisatie.  

 Scholingsaanbod 

 Inzet en opleiding 

kaderhuisartsen 

 Interne accreditatie 

 Vernieuwen intranet 

en website 

 Kwaliteitsplan 

 Uitwisseling 

 Opleiden studenten 

 Werkgroep 

duurzaamheid 

 Per centrum aanpak 

samenhorigheid 

 Secundaire 

arbeidsvoorwaarden 

(fiets, uitjes, scholing) 

Regionalisering 

Samenwerken in de 

stad en regio daar waar 

dit versterking geeft 

voor de zorg en voor de 

eigen organisatie. Fusie 

met de 

gezondheidscentra van 

Diemen realiseren.  

 

 Integratie centra 

Diemen 

(bedrijfsvoering en 

uitwisseling) 

 Zorggroep Diemen/ 

Duivendrecht 

ondersteunen 

 Netwerkborrels ZO 

 Op directieniveau 

bespreken regio 

ontwikkelingen en 

samenwerking 

Medzzo 

 Actief lid van Alliantie  

 

Integrale 

complexe zorg  

Patiënten die frequent 

komen, hoge 

gezondheidsrisico’s en 

problemen in meerdere 

domeinen hebben, 

adequate begeleiding 

bieden. 

 Meerdere centra 

hebben kerngroep 

voor KB  

 Extra financiën  

 Versterken 

verbindingen met 

sociaal domein en 

GGZ 

 Uitwisselen kennis en 

ervaringen  

 Huisartsenpluspunt in 

ZO met tenminste 2 

specialisten 

 Scholingen 

persoonsgerichte zorg 

 JZOJP o.a. minder 

verwijzingen AMC 

 

Ouderenzorg 

Verbeteren van 

ouderenzorg vanuit de 

huisartsenpraktijk. Pro-

actief in beeld, 

samenwerking, goede 

zorg. 

 

 

 Alle centra hebben 

een POH-ouderen 

 Intervisiegroep voor 

POH-O opgezet 

 Samenwerkings-

partners in kaart 

 Werkwijze POH-O 

helder 

EHealth 

Verbeteren digitale 

mogelijkheden voor 

communicatie en 

gegevensuitwisseling. 

Verhogen gebruik. 

Servicedoelstelling en 

efficiëntie verhogen 

 Verbeteren 

berichtenverkeer 

 Consultatie 

specialisten via 

zorgdomein 

 Promotieweek voor 

portaal, inventarisatie 

knelpunten en 

actieplan 

 Implementatie PGO 

 Pilot voor 

thuismetingen  

 Blended Care pilot 

door POH-GGZ 

 Bijeenkomsten 

superusersgroep  

Gezondheids-

centrum van de 

toekomst 

Voorbereid zijn op een 

toekomst met grotere 

zorgvraag, personeels -

tekorten in 

veranderende 

omgeving. Ruimte voor 

nieuwe initiatieven. 

 Start samenwerking 

met AMC voor 

innovatief nieuw 

centrum in Amstel3. 

 Onderzoek en start 

van nieuwe digitale 

mogelijkheden  

 Uitwisseling ‘anders 

werken’ door 

differentiatie in 

aanbod en 

stroomlijnen aanbod 

(bijv. meer 

spreekuren assistent, 

meer via portaal) 
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