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Landelijk: ZN en VNG (en VWS) 
afspraken over niet-vrijblijvende en 
landsdekkende regionale 
samenwerking

Provinciaal: Regionale werkagenda 
Menzis en Groninger gemeenten

Lokaal: lokale werkagenda gemeente 
en Menzis



Dit realiseren we door:

1. Het vergroten van 

gezondheidsbewustzijn en 

gezondheidsvaardigheden 

gericht op het behoud van 

gezondheid. 

2. Inzet op preventieve (leefstijl-) 

interventies en nieuwe 

financieringsmodellen zoals 

populatiebekostiging. 

3. Andere inrichting van zorg in de 

regio’s. 

4. Verbetering in samenwerking 

tussen ketenpartijen

Versterken van leefkracht door 
samenwerking met  partners in de 
zorg & het sociale domein



Speerpunten werkagenda

1. Zorg dichtbij voor psychisch kwetsbare mensen;
2. Gemeentepolis en schuldenproblematiek;
3. Interventies gericht op samenwerking van het medische en het sociaal domein;
4. Zwangerschap en geboorte;
5. Passende zorg voor ouderen;
6. Preventie en leefstijlinterventies en
7. Jeugdzorg met een veilige overgang van 18min naar 18plus.





Passende 
zorg voor 
ouderen, wat 
is er nodig?

Lokale netwerken rond de zorg voor ouderen

Goede aansluiting tussen ZVW, Wmo, WLZ: 
samenwerking en geen afwenteling

Preventie, juiste zorg op juiste plek door 
samenwerking huisarts en wijkverpleegkundige 
die goed aangesloten zijn op medische, sociale 
en welzijnsvoorzieningen

Coördinatie op alle soorten van ‘tijdelijke 
bedden’ om vraag, aanbod en doorstroom 
goed te matchen



Wat gaan we 
doen? 

Wmo voorzieningen realiseren die bijdragen aan het netwerk 
rond kwetsbare ouderen, optimale samenwerking tussen sociaal 
domein, wijkverpleegkundigen en huisartsen

Integrale zorg voor ouderen ondersteund door module sociale
infrastructuur en samenwerkingsafspraken met VVT aanbieders
effectueren, bv samenwerkingsafspraken bij de intake

In elke gemeente is een lokaal netwerk ouderenzorg waarin ook 
de aanpak van dementie wordt afgestemd 

Voldoende eerstelijns verblijf en respijtzorg beschikbaar 
(generalistische als het kan, specialistisch als het moet)

Inzet van (zorg)innovaties die kunnen ondersteunen om langer 
prettig thuis te blijven wonen

Voldoende palliatieve zorg beschikbaar zodat iedereen de keus 
heeft om te sterven op de plek die iemands voorkeur heeft

Aandacht voor preventie, bv cursus valpreventie organiseren met 
lokale partijen


