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Beschrijving project 
De initiatiefnemers van het project willen ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen in de regio Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum ook in de toekomst dichtbij huis goede zorg kunnen krijgen. Daarom 
wordt gewerkt aan een toekomstbestendig netwerk van geriatrische zorg. In het netwerk bundelen 
in eerste instantie de behandelaars van De Hoven, Zonnehuisgroep Noord en Lentis hun krachten. 
Het streven is dat zoveel mogelijk zorgaanbieders in het gebied die (ook) werken voor kwetsbare 
ouderen zich aansluiten bij het netwerk. Zo ontstaat een sterke professionele pool, die samen met de 
overige zorgverleners, welzijnswerkers, gemeentelijke diensten en mantelzorgers borg kan staan 
voor goede zorg thuis of dichtbij huis.   

Hiermee worden meerdere doelen gerealiseerd: het blijft, ondanks krimp en vergrijzing, mogelijk 
oudere inwoners de zorg te bieden die ze nodig hebben. Door  bundeling van de beschikbare 
expertise verbetert de kwaliteit. Bovendien wordt het werk van zorgleners aantrekkelijker, waardoor 
het gemakkelijker zal zijn zorgpersoneel voor de regio te behouden of aan te trekken.  

 

“Goede samenwerking is nodig, maar gaat niet vanzelf.”  

 

Ervaringen  
De uitvoering van het project verkeert nu (september 2018) in de fase van verkenning van elkaars 
werk en van de meerwaarde die de beoogde samenwerking kan bieden. Er is veel enthousiasme voor 
het plan. Tegelijkertijd heeft een deel van de betrokkenen vragen bij de uitvoerbaarheid. Vooral de 
regelgeving en financieringsvoorwaarden voor de zorg worden als belemmering gezien.  

Concrete activiteiten zijn op dit moment het periodiek bij elkaar brengen van de behandelaars van 
De Hoven, Zonnehuisgroep Noord en Lentis en het aanbieden van een training over samenwerken 
aan onder meer managers en bestuurders. In juni en september 2018 vonden twee  
ambitieconferenties plaats. Leden van cliëntenraden, bewonersinitiatieven, behandelaars van de 
deelnemende organisaties, zorgaanbieders uit de regio, welzijnswerkers en professionals vanuit het 
onderwijs, gemeenten en provincie deelden hun dromen en ambities voor de ouderenzorg in de 
regio. Gezamenlijk werden knelpunten, gewenste acties en de eigen bijdragen daaraan benoemd. De 
uitkomsten vormen het uitgangspunt voor het verder in gezamenlijkheid vormgeven van het 
netwerk.  

 

Investering en opbrengsten 
Er zijn meer dan 70 behandelaars van De Hoven, Zonnehuisgroep Noord en Lentis bij het proces 
betrokken, náást het projectteam, cliëntenraden en alle externe partijen. Er wordt tenminste twee 
jaar uitgetrokken voor het goed op gang brengen van het expertisenetwerk.   

De totale projectkosten zijn geraamd op € 4.902.330. Vanuit het Addendum Zorg is de bijdrage € €        
500.000 (10%). 



 
 

 

De gouden tips  
“Blijf kijken door de ogen van de ander. Je moet soms je eigen goede ideeën durven loslaten om 
samen tot de beste oplossing te komen.”   

“Een project komt van de grond doordat initiatiefnemers hun nek durven uitsteken, maar het kan 
alleen tot een goed einde worden gebracht als er breed draagvlak is.”  
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