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Samenwerking in Drenthe

• Opgave ouderenzorg

Aantal 75-plussers in Drenthe neemt naar verwachting

toe van 7% in 2018 (33.000) naar 18% in 2040 (85.500)

• Regionale samenwerking: 12 gemeenten, Zilveren Kruis en de 

Provincie Drenthe 

• Regionale rol voor Huisartsenzorg Drenthe (HZD) 

• Aansluiten Landelijke ontwikkelingen 



EEnEr is geen BLAUWDRUK 



Gebruik ENERGIE in bestaande netwerken



Begin bij de OPGAVES





Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Realiseer de GOVERNANCE

1. Leidende principes en 

uitgangspunten

2. Mandaat en vertegenwoordiging

3. Opdracht versus opgave

4. Werkwijze - dynamisch

Risico’s:

• Te veel deelnemers 

• Draagvlak achterban onvoldoende

• Realiseren Governance kan ten 

koste gaan van energie

• Onvoldoende op- en afschalen



ALLIANTIE DRENTSE ZORG VOOR OUDEREN

Thema 2 Thema 3
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Beleidsgroepen Drenthe sub regionaal

Kernteams

Lokaal

Thema 1



Gezamenlijke AMBITIE bepalen 

“We zetten Drenthe op de kaart als een daadkrachtige, innovatieve en 

vooruitstrevende zorgregio, waarin wonen, welzijn, zorg en passende 

ondersteuning voor ouderen integraal en toekomstbestendig is georganiseerd. 

De wensen en behoeften van de ouderen en hun netwerk vormen steeds het 

vertrekpunt van alle innovatie, plannen en oplossingen. Onze 

organisatiebelangen zijn hieraan ondergeschikt. 

We dragen bij aan het welbevinden van Drentse ouderen. Dit doen we door 

gezamenlijke, domein -overstijgende plannen te maken en acties uit te voeren 

die goede, passende, samenhangende en proactieve zorg en ondersteuning 

mogelijk maken waardoor de eigen regie van ouderen versterkt wordt. Het doel is 

dat iedere oudere zo lang mogelijk waardig, zelfstandig, veilig en in de eigen 

omgeving  kan blijven wonen zonder eenzaam te zijn. Ouderen in een kwetsbare 

positie en een lokale aanpak hebben hierbij onze extra aandacht. 

Om dit te bereiken bundelen wij onze kennis en uitvoeringskracht in de

“Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen” 



Actieagenda:

1. Monitoring, onderzoek & data

2. ELV & Respijtzorg

3. Omschotten&Ontschotten (Grensvakken)

4. Dementie Vriendelijke Drenthe



Regionale Samenwerking

Meerwaarde
Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

1. het realiseren van goede passende en juiste 

zorg voor ouderen

2. bestuurlijke afstemming zoals verbinden met 

bestuurlijke (landelijke) overleggen;

3. Afspraken financiers en aanbieders van zorg 

,wonen en welzijn op regio niveau; 

4. Monitoren en feiten aandragen en 

kennisdelen; 

5. Op- en afschaal vraagstukken oplossen 

(bijvoorbeeld grensvlakken beslechten en 

nodige innovatie);

6. Het beïnvloeden van besluitvorming 

(agenderen, lobbyen)

! 



Partners Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen

Tangenborg :Verpleging & Verzorging Thuis

HZD : Huisartsen

Stichting Welzijn Hoogeveen : Welzijn 

Zilveren Kruis : Zorgverzekeraar

VDG G&W :Gemeenten 

Denktank 60+ : Inwoners/senioren

Netwerk Dementie Drenthe : Kwetsbare ouderenzorg

Proscoop : Versterking 1e lijns zorg

Trendbureau CMO/STAMM : Zorgmonitor/kennisplatform Drenthe



Overheidsparticipatie in hotel Hamerhut

Procesbegeleider Drents 
Zorglandschap
Adviseur

m.meijer@cmostamm.nl
06 12692214

Marleen Meijer


