Samenwerking
Marga Klompé werkt samen met verschillende organisaties en instellingen. Hieronder leest u
welke dat zijn:
A.G. Rhodes
Samen met A.G. Rhodes, een instelling voor ouderenzorg in de Verenigde Staten, worden
personen en ideeën uitgewisseld, bijvoorbeeld over gastvrijheid en cultuurverandering in de zorg.
Banken
Marga Klompé maakt gebruik van de diensten van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek, de ING
Bank en de BNG-bank.
Careaz en Livio
Met Careaz en Livio is een samenwerkingsovereenkomst Medisch Specialistische Verpleging Thuis
getekend.
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
De afdeling Service & Bemiddeling vervult een belangrijke functie in de samenwerking met het
CIZ. Naast contact op cliëntniveau is er overleg over de werkwijze en indicatiestellingen.
College Sanering Zorginstellingen
Met het College Sanering Zorginstellingen werkt Marga Klompé samen op het gebied vastgoed.
Deloitte
Deloitte treedt op als accountant van Marga Klompé.
Estinea
Estinea zet zich in voor mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. Marga Klompé
en Estinea wisselen kennis uit op het gebied van de Wmo en delen het gebruik van ruimten.
GGNet
Met GGNet maakt Marga Klompé afspraken over ketensamenwerking en het wederzijds
(mede)gebruik van onroerend goed. Op bestuurs-, beleids- en uitvoerend niveau zijn er intensieve
contacten.
Gemeenten
Zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau zijn er intensieve contacten met de gemeenten
Aalten, Berkelland, Lochem, Oost Gelre en Winterswijk om vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid de voorzieningen vanuit de Wmo vorm te geven.
Hospicegroep De Lelie
Hospicegroep De Lelie exploiteert een hospice op het terrein van verpleeghuis Pronsweide en
levert vrijwillige terminale zorg in de thuissituatie. Thuiszorg Marga Klompé verleent
verpleegkundige zorg in het hospice.
Instellingsapotheek Gelderse Vallei
De levering van medicijnen voor de verpleeghuiszorg wordt verzorgd door de Instellingsapotheek
Gelderse Vallei.

Martha Flora
Tussen Marga Klompé en Martha Flora is een overeenkomst afgesloten met betrekking tot de
inzet van paramedici en specialisten ouderengeneeskunde vanuit De Hoge Weide in Lochem.
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Er is regelmatig contact met de NZa over actuele vraagstukken met betrekking tot de juiste
toepassing van beleidsregels.
Netwerk Regionale Zorgorganisaties Nederland
Marga Klompé neemt deel aan het Netwerk Regionale Zorgorganisaties Nederland. Het netwerk
bestaat uit negen middelgrootte zorginstellingen verspreid over het gehele land met een duidelijk
regionale binding. Doel van het netwerk is het bevorderen van kwalitatief goede zorg door
innovatie.
Regionaal groepsvervoer
Alle vervoersbewegingen van en naar de dagcentra van Marga Klompé worden uitgevoerd door
RVC uit Doetinchem.
Dementienetwerk regio Zutphen
Marga Klompé maakt deel uit van dit netwerk. Doel van het netwerk is het realiseren van
casemanagement en netwerkvorming, het in stand houden en uitbouwen van regionale
steunpunten dementie en het uitvoeren van diagnostiek bij mensen met geheugenproblemen.
Roessingh
Marga Klompé werkt in het kader van medische en geriatrische revalidatie nauw samen met het
Roessingh in Enschede. Er is vorm gegeven aan deze revalidatie in verpleeghuis Pronsweide in de
vorm van triage in het ziekenhuis en uitwisseling van medewerkers. Daarnaast heeft het
Roessingh in Pronsweide een aantal ruimten ter beschikking voor revalidatiediensten.
Samenwerking Ketenzorg Oost Achterhoek
Stichting De Lichtenvoorde, GGNet, Tactus, Iriszorg en Radar en Marga Klompé werken samen
aan ketenzorg in Samenwerking Ketenzorg Oost Achterhoek.
Stichting De Lichtenvoorde
Samen met Stichting De Lichtenvoorde participeert de Marga Klompé in een strategische
alliantie. Gezamenlijk wordt opgetrokken op het gebied van de ketensamenwerking, Wmo, het
wederzijds (mede) gebruik van onroerend goed, ICT, arbeidsmarktbeleid en productontwikkeling.
Stichting Pro Senectute
Voor de uitvoering van de Wmo in de gemeente Lochem treedt Stichting Pro Senectute op als
onderaannemer van de Marga Klompé. Daarnaast zijn er overeenkomsten afgesloten voor inzet
van paramedici en specialisten ouderengeneeskunde in Tusselerhof vanuit De Hoge Weide.
Transmuraal Samenwerkingsverband Oost Achterhoek
Samen met Careaz, GGnet, Sensire en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix participeert Marga
Klompé in het Transmuraal Samenwerkingsverband Oost Achterhoek.
VIT- hulp bij mantelzorg
VIT- hulp bij mantelzorg biedt mantelzorghulp aan mantelzorgers en werkt hierin samen met
Marga Klompé.

Waarborgfonds voor de Zorgsector
De Marga Klompé neemt deel aan het Waarborgfonds voor de Zorgsector, dat jaarlijks de
financiële ontwikkelingen en daarbij behorende risico’s beoordeelt.
Woningcorporaties
Met diverse woningcorporaties zijn afspraken rond het scheiden van wonen en zorg gemaakt.
Habion
Van woningcorporatie Habion wordt woonzorgcentrum De Pelkwijk gehuurd. Habion verhuurt
zelf de aanleunwoningen gelegen naast De Pelkwijk.
De Woonplaats
Van woningcorporatie De Woonplaats huurt Marga Klompé tijdelijke huisvesting. Dit betreft twee
complexen met groepswoningen in Winterswijk, complex Stegemanhof in Aalten en het
Ambthuis in Bredevoort.
Woonzorg Nederland
Van woningcorporatie Woonzorg Nederland wordt woonzorgcentrum De Berkhof gehuurd.
Ziekenhuizen
Gelre Ziekenhuizen, locatie Het Spittaal te Zutphen
Locatie Het Spittaal van Gelre Ziekenhuizen heeft een polikliniek op het terrein van De Hoge
Weide in Lochem. Daarnaast is sprake van samenwerking op het gebied van patiëntenstromen en
wordt een initiatief ontwikkeld voor een gezamenlijk dienstencentrum.
Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)
Marga Klompé en SKB werken op een groot aantal terreinen samen en is er frequent contact op
zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Bijvoorbeeld op het gebied van geriatrische revalidatie,
waarvoor in verpleeghuis Pronsweide een aparte afdeling is ingericht. Op het gebied van
bijscholing van uitvoerende verzorgenden en verplegenden is sprake van een nauwe
samenwerking. Tenslotte zijn er afspraken gemaakt op diverse zorginhoudelijke terreinen.
Universiteit van Tilburg
Met de universiteit van Tilburg en in het bijzonder de Marga Klompé leerstoel worden contacten
onderhouden. Medewerkers van Marga Klompé hebben contact met een organisatie in Malawi. In
2017 zullen zij nog een bezoek brengen.
Zorgkantoren
Marga Klompé werkt voor de activiteiten in de gemeente Lochem samen met Zilveren Kruis
Zorgkantoor en voor de activiteiten in de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en
Winterswijk met het Zorgkantoor Menzis regio Arnhem. Met beide zorgkantoren is periodiek
contact over gecontracteerde zorg, kwaliteit van zorg en dienstverlening, afstemming van vraag
en aanbod en marktontwikkelingen.
Zorgverzekeraars
Met diverse zorgverzekeraars zijn voor de inkoop van geriatrische revalidatiezorg en op het
terrein van wijkverpleging contracten afgesloten.
Zozijn
Marga Klompé en Zozijn werken samen op het gebied van zorg- en dienstverlening aan
volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel.

