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Regio Achterhoek bestaat uit:
de gemeenten Aalten
Berkelland, Bronkhorst, Doetinchem
Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk

Het verhaal van de 8RHK is onderverdeeld in de 4 fasen van het Kavel Model van Health KIC
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De Achterhoek heeft veel van de randvoorwaarden om tot een succesvolle 
implementatie van het kavelmodel te komen. Los van het feit dat er veel urgentie 
is werken partijen al geruime tijd samen, is er een gezamenlijke veranderopgave 
geformuleerd en zijn burgers al nauw betrokken bij het gehele proces. 

Onze huidige situatie
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Ondertussen
bereidt het Kavel team
de sessies voor de 
volgende fase voor 

Heffen we doorsamen te werken
de versnippering voor een deel op.
We nodigen iedereen uit om mee te 
doen aan dit verhaal

ONDERTUSSEN...

fase 1

ACCELERATIE INITIATIE UITVOERING

Wat denk jij?

VOORFASE 

Maken we een Beeldmerk 
voor de samenwerking
8RHK+KIC 

HealthKIC en de Achterhoek hebben elkaar dan 
ook gevonden in een gezamenlijke ambitie. Het 
voorstel om de accelereatiefase in te gaan is dan 
ook door de thematafel omarmd.  

Weerstand 
oude systeem

Cultuur vs 
infrastructuur

Wat gaan we doen 
in de accerelatie fase?

Wat verandert er dan nu 
in ons zorglandschap?

Hoe gaan we dan 
samen verder?

VERGEZICHT
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KAVEL
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Timing jan-okt 2021

VOORFASE INITIATIE UITVOERING

In de acceleratiefase wordt de behoeftebepaling en analyse 
uitgevoerd. Samen met de systeemspelers in de regio én 
de inwoners wordt onderzocht wat er nodig is om te 
komen tot een kavelplan (inclusief kavelfinancieringsplan). 
Hierbij is de inhoudsopgave van het kavelplan leidend op 
de inhoud maar het proces om daar te komen wordt 
bepaald in samenspraak met de regio. 

ACCELERATIE

Samen werken aan ons plan

HealthKIC en de regio vormen gezamenlijk een 
projectorganisatie met vier werkgroepen, 
een kavelteam en een stuurgroep. 

=+

VERGEZICHT
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ONDERTUSSEN...

ACCELERATIEVOORFASE INITIATIE UITVOERING

Samen werken aan ons plan

Wat denk jij?

* Een acceleratorteam dat het proces faciliteert
* Instrumenten die ingezet worden om een grondige analyse te doen
* Maatwerk in benodigde expertise
* Borging  van de kennis 

VERGEZICHT

...bereidt het Kavel-team de sessies voor de volgende fase voor 
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In de initiatiefase worden, samen met partijen in de regio, de kavel ingericht. Dit betekent dat er 
passende (of aanvullende) contracten worden gesloten, dat de integrator wordt geïnstalleerd, dat 
het laaghangend fruit wordt verzilverd en dat de langere termijn interventies worden opgestart. 

KAVEL-VERHAAL
Schets opzet
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INITIATIE
De structuur van onze gezondheid

Timing okt21-okt 2022

VOORFASE UITVOERINGACCELERATIE INITIATIE

Dit zijn onze scenario’s

GEZAMENLIJK DOEL

ORGANISATIE DOEL

INDIVIDUELE DOELEN & bijdragen

VERGEZICHT
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VOORFASE ACCELERATIE UITVOERING

INITIATIE
De structuur van onze gezondheid

Wat denk jij?

ONDERTUSSEN...

INITIATIE VERGEZICHT

Dit zijn onze scenario’s

...bereidt het Kavel-team de sessies voor de volgende fase voor 
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In de uitvoeringsfase ligt de nadruk op het uitvoeren van het 
kavelplan en het realiseren van de afgesproken resultaten. 

KAVEL-VERHAAL
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Timing 2022-2024

VOORFASE ACCELERATIE INITIATIE VERGEZICHT

UITVOERING
Zo gaan we samen aan de slag

UITVOERING
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VOORFASE ACCELERATIE INITIATIE

ONDERTUSSEN...

UITVOERING
Zo gaan we samen aan de slag

Wat denk jij?

UITVOERING VERGEZICHT

...bereidt het Kavel-team de sessies voor de volgende fase voor 
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GEZAMENLIJK DOEL

ORGANISATIE DOEL

INDIVIDUELE DOELEN & BIJDRAGEN

Zo ziet succes er uit

Beeld van positieve 
gezondheid

Dit is ons duurzaam 
resultaat

Hier willen we 
straks allemaal zijn

Onze PHM

VERGEZICHT

VOORFASE ACCELERATIE INITIATIE UITVOERING

Timing 2030

VERGEZICHT

Onze Visie

Wij willen dat Achterhoekers gezond
zijn en daarover zelf de regie hebben.
Gezondheid, preventie en leefstijl
zijn leidend, niet ziekte en behandeling.
We spannen ons er samen maximaal
voor in dat onze bewoners zich gezond
en gelukkig voelen en minder zorg
nodig hebben. Bij al onze inspanningen
betrekken we van af het begin inwoners
en patiënten

KAVEL-VERHAAL
Schets opzet
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Zo ziet succes er uit

VOORFASE ACCELERATIE INITIATIE UITVOERING

Timing 2030

VERGEZICHT

VERGEZICHT
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