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Ambitie ’Centraal CoördinatiePunt Dordrecht/Zwijndrecht 
 

‘Wij nemen gezamenlijk onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor toegankelijke zorg dichtbij 
ouderen in onze regio, die op hun behoeften inspeelt én betaalbaar blijft’ (Regiovisie 2020)  

Binnen deze brede gedeelde opgave uit de regiovisie past als eerste de urgentie voor de gezamenlijke VVT 
organisaties* uit de sub regio Dordrecht/Zwijndrecht om de coördinatie van de best passende (tijdelijke) verblijfsplaats 

voor een (veelal) oudere in een VVT instelling in onderlinge samenwerking op te pakken. 

Het Centraal CoördinatiePunt (CCP) wordt een gezamenlijke entree- en doorplaatsingspoort voor alle verwijzers naar 
zeven intramurale VVT instellingen in deze regio en heft daarmee de losstaande wachtlijsten en plaatsingsprocedures 
per instelling op. De (veelal) oudere staat in dit hele proces centraal: het gaat ons om het geven van passende zorg op 

de juiste plek. Er ontstaat één punt van overzicht voor geplande en ongeplande aanvragen voor intramurale plaatsingen 
met een heldere en inzichtelijke procesgang van toeleiding naar de best passende intramurale plaatsing. Het gaat 
daarbij over alle beddencapaciteit in de tijdelijke- en langdurige zorg (dus het CCP gaat over ELV HC & LC, WLZ 

somatiek en WLZ PG, observatie, crisis, GRZ, palliatief en IBS en RM). Vooralsnog is dit de scope van het CCP; de 
inrichtingskeuzes zullen niet beperkend zijn voor een eventuele uitbreiding van doelgroepen. 

Wij streven er naar met deze gezamenlijke entreepoort de lange wachttijden op inplaatsing en doorplaatsing van (veelal) 
ouderen te verlagen, de zoektocht van verwijzers te vereenvoudigen, de kwaliteit van plaatsingen en het 
plaatsingsproces te verhogen en meer gezamenlijk inzicht te krijgen in regionale vraagontwikkeling en 

capaciteitsvraagstukken door dataverzameling en monitoring. 

Qua grootte, positie in de regio en expertises zien wij elkaar als zeven logische partners om in deze gezamenlijke 
coördinatiefunctie in te vullen. Wij werken als VVT-aanbieders de laatste jaren meer en beter samen. De onderlinge 

relaties zijn in de basis goed. Vanuit onze gedeelde maatschappelijke opgave is een gezamenlijk coördinatiepunt een 
noodzakelijke, logische en nuttige stap om het samenwerken vanuit gedeeld en gezamenlijk perspectief verder uit te 

bouwen. 

We onderscheiden twee fases in onze aanpak: de ontwerpfase tot het operationeel werkend krijgen van het CCP vanuit 
de VVT organisaties, gevolgd door een tweede fase van duurzame implementatie. In de eerste fase is alles erop gericht 

om de beschreven doelgroepen gecoördineerd te plaatsen en de afstemming met verwijzers en de processen in de 
zeven organisaties zo goed mogelijk vorm te geven.  In deze tweede fase willen we met lef in een innovatieve aanpak 

het coördinatiepunt lerend en experimenterend verder verbreden en vernieuwen. De inrichting en het ontwerp van deze 
processen vindt plaats in afstemming met de relevante externe stakeholders. 

Wij zien meerwaarde ontstaan in deze samenwerking voor onze eigen organisaties: 

 meerwaarde in efficiënte en effectieve toegankelijkheid bieden voor de (veelal) ouderen en de 
verwijzers; 

 beter inzicht in capaciteitsvraagstukken en vraagontwikkeling en daarmee voeding voor -
onderlinge afstemming over- de eigen strategische koers en voeding voor onderhandelingen met 
financiers; 

 effectieve toeleiding van specifieke doelgroepen; 

 gezamenlijk gedeelde belasting van hoog-complexe zorg; 

 gezamenlijke positionering in de regio; 

 een organisch leerproces voor organisaties om in samenwerking vraagstukken op te pakken; 

 gezamenlijk efficiënter toegang tot plaatsing te realiseren, waarmee het verlies van indirecte 
zorgtijd intern en extern wordt verminderd. 
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