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1. Opgave Drentse Ouderenzorg| 
Alliantie Drentse Zorg voor Ouderen

• Vergrijzing verdubbeling 2040 

• Langer thuis wonen meer complexe zorg 

thuis

• Geschikte woningen en voorzieningen 

dunbevolkt gebied

• Afname vaardigheden om 

gezondheidsinfomatie te begrijpen

• ‘Minder mantelzorgers en 

zorgaanbieders

• Langere levensfase vraagt goede 

palliatieve zorg

• Meer ouderen met dementie



2. Ouderenparticipatie

“De doelstelling ‘ouderenparticipatie op alle beleidsniveaus’ wordt breed 
aangehangen, maar de uitwerking ontbreekt nog vaak. Over ouderen, 
maar zonder hen is vaak de praktijk”. 

• De Alliantie neemt de wensen en behoeften van de ouderen en hun netwerk 
altijd als vertrekpunt voor het vormen van alle innovatie, plannen en 
oplossingen.

• De praktische betrokkenheid van ouderen vraagt een omslag bij professionals
/beleidsmakers, maar zeker ook van ouderen zelf. Tijd voor een actieve aanpak.



3. Ambitie en Visie Alliantie
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Ambitie
‘We zetten Drenthe op de kaart als een daadkrachtige, innovatieve en vooruitstrevende zorgregio, waarin wonen, 
welzijn en zorg en passende ondersteuning voor ouderen integraal en toekomstbestendig worden 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.’

Visie
Ouderdom komt met vele veranderingen op alle levensdomeinen. Veel ouderen blijven vitaal en anderen worden steeds 
kwetsbaarder, afhankelijker van (medische)zorg en begeleiding. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven 
wonen is het daarom belangrijk om vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke vragen en beleving van de ouderen. 
Dit geldt ook wanneer ouderen verhuizen naar een intramurale setting zoals een verpleeghuis. 

Partijen binnen zorg, wonen en welzijn zijn aan zet om meer afstemming te realiseren op de behoeften en de leefwereld 
van de oudere. Het optimaliseren van de keten(zorg, wonen, welzijn) voor ouderen is hierbij essentieel. Hierbij hanteren 
wij de uitgangspunten van persoonsgerichte integrale ouderenzorg.
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4. Uitgangspunten en Spelregels

Uitgangspunten:
• De Alliantie is een opgavegericht, richtinggevend netwerk. Een fluïde netwerk wat zich aanpast aan de opgaven die voorliggen. De deelnemende partijen hebben zitting 

als “vertegenwoordiger” van de sector, organisatieoverstijgend. Deze verantwoordelijkheid maakt dat deelname verplichtingen met zich mee brengt en een sterke mate 
van commitment. 

• Het netwerk is gebaseerd op onderling vertrouwen en de noodzaak aan gezamenlijke ontwikkeling. Daarmee wordt het netwerk gekenmerkt als informeel, met een hoge 
intensiteit aan samenwerking.

• De leden van de Alliantie informeren actief de collega-bestuurders uit dezelfde sector en betrekken hen bij onderwerpen die spelen in de Alliantie. Onderwerpen vanuit 

andere gremia worden via de vertegenwoordiger ingebracht. 

De Alliantie heeft zich gecommitteerd aan de volgende “spelregels”:

 Spelregel 1: Het netwerk is gebaseerd op onderling vertrouwen.
 Spelregel 2: Iedere deelnemer verplicht zich om deel te nemen aan de bestuurlijke alliantie. In uiterste noodgevallen wordt een passende
vervanging (bestuurlijk) verwacht. 
 Spelregel 3: iedere deelnemer heeft mandaat geregeld met de achterban(sector/organisatie) voor de volgende onderwerpen:    

o Richting gevend
o Uitvoeringsafspraken 
o De besluiten voor te bereiden
Alliantie heeft geen mandaat bij :
o Financiële besluiten – middelen en capaciteit/inzet
o Beleidskeuzes

 Spelregel 4 : Samenwerken betekent over de grenzen van de eigen organisatie willen en kunnen kijken. Wetende dat iedere sector/organisatie een eigen 
belang heeft. Het is goed om samen de eigen belangen helder te hebben en bespreekbaar te maken.

 Spelregel 5: Mocht een sector/organisatie knelpunten of consequenties ervaren van het gezamenlijke belang of de samenwerking, dan is er een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de samenwerking (alle leden) om tot een oplossing te komen voor deze sector/organisatie.



5. Doelen en samenwerkend netwerk
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Doelen en taken Alliantie 
De Alliantie richt zich op bovenlokale knelpunten en opgaven die we gezamenlijk willen oppakken als  
financiers, aanbieders en inwoners. De Alliantie Drentse zorg voor Ouderen is: 
 Adviserend
 Initiërend
 Faciliterend

Deze taken dragen bij aan de samenwerking op micro en meso niveau en de verbinding en vertaling 
naar het macro niveau (zie figuur). Het ‘Raamwerk persoonsgerichte en geïntegreerde dienstverlening 
aan ouderen’ dient als vertrekpunt bij de beschrijving van taken en verantwoordelijkheden op micro-, 
meso-, en macroniveau.

Persoonsgerichte Ouderenzorg Drenthe; Samenwerkend Netwerk:

 De taken van de Alliantie dragen bij aan de samenwerking op micro en meso niveau en de 
verbinding en vertaling naar het macro niveau (zie figuur).

 De integrale persoonsgerichte ouderenzorg is gebaseerd op lokale, nationale en internationale 
beschrijvingen. Te denken valt aan o.a. Integrale ouderenzorg Hoogeveen, SamenOud, NPO -
BeterOud en VWS. 

 Onze visie en aanpak is gebaseerd op het  Framework on integrated people-centred health 
services’ van de WHO (2015). Doel is het welbevinden en de (positieve) gezondheid van de oudere 
te behouden, liefst te bevorderen. Hierbij past de visie: “Persoonsgerichte en geïntegreerde zorg 
en ondersteuning aan ouderen beoogt een toekomst waarin alle ouderen samenhangende zorg en 
ondersteuning ontvangen die aansluit op hun levensloopbehoeften en voorkeuren, en veilig, 
effectief, tijdig, efficiënt en van aanvaardbare kwaliteit is". 



Alliantie Drentse
Zorg voor ouderen

Regionaal
Macro

Beleidsgroepen, 
Gemeenschappelijk 

Meso

Ouderen,
Kernteams,
Wijkgericht

Micro

Thema 1

Thema 2

Thema 3

KT

KT

Macro: VNG, VWS, 
ZN, Zorgautoriteit,...

Zorg voor de 
regio

Zorgtafel 
Drenthe

CTV,
(Spoed)

respijtzorg

KT

KT



Bestaat uit: leidinggevenden/management/directie uit VVT 
instellingen, huisarts coördinator & HZD, ambtelijke 
vertegenwoordiging, ziekenhuiszorg, GGZ, 
ouderenvertegenwoordiging en eventueel andere partners als 
GGD, apotheek, paramedici etc.

• draagt zorg voor de realisatie van integrale (preventieve en 
proactieve) dienstverlening aan ouderen.

• stelt professionals en vrijwilligers in staat om persoonsgerichte, 
integrale dienstverlening voor en met ouderen te organiseren 
en te realiseren, die aansluit bij de wensen en behoeften van 
ouderen

• stelt data beschikbaar aan de Alliantie met als doel het 
monitoren van de (ervaren) kwaliteit en doelmatigheid van de 
dienstverlening

Beleidsgroep integrale ouderenzorg



Het kernteam ouderenzorg bestaat uit: huisarts en/of POH, sociaal 
werker, wijkverpleegkundige, casemanager dementie en specialist 
ouderengeneeskunde en evt. WMO consulent.

Taken:

• monitoren van het actuele risicoprofiel van de ouderen in de 
huisartspraktijk.

• ondersteunen van ouderen bij het voeren van de regie over de 
eigen gezondheid en het organiseren ondersteuning en zorg; het 
zorgleefplan.

• zorgen dat, samen met sociale-/buurtteams en vrijwilligers, 
ouderen (in de wijk) sociaal-, fysiek, en mentaal actief blijven, 
mee blijven tellen en eenzaamheid voorkomen wordt.

• samen met ouderen organiseren van zelfmanagement support 
en preventieprogramma’s gericht op bewegen, voeding en 
sociale contacten, het in stand houden of bevorderen van de 
zelfredzaamheid en de eigen regie.

Lokale kernteams



Inhoudsopgave productplan

6. Meerjarenagenda

Thema’s Doelstellingen / centrale vraag Werkgroepleden

1. Ouderenparticipatie Doel is om de stem van senioren goed te borgen in de Alliantie door op verschillende niveaus te participeren:
• Actieve vertegenwoordiging binnen de stuurgroep van de Alliantie;
• Meedoen in de verschillende werkgroepen voor het uitwerken van thema’s;
• Actieve inzet en aanspreekpunt voor de beleidsvormende overleggen in de subregio’s .

Denktank 60+, HZD

2.    Monitoren en Leren De werkgroep ‘Monitoren en Leren’ faciliteert de Alliantie partners bij het optimaal bereiken van hun doelen en de ambitie van de Alliantie. 
Hiervoor faciliteren en organiseren wij leer- en kennis uitwisseling; om ervaringen en kennis te  ‘ versnellen en verdiepen’.  Dit doen we 
door lokaal geleerde lessen en lessen uit andere regio’s over te brengen en te delen. Daarnaast brengen we voor de Alliantie trends en 
ontwikkelingen over (ouderen)zorg samen.

CMO STAMM, Trendbureau 
Drenthe, HZD, Zilveren 

Kruis, Proscoop

3.    Digitaal kennisplatform Het digitale Kennisplatform Drentse Zorg voor Ouderen geeft inzicht in actuele beleidsdocumenten, onderzoeken en innovaties, adviseert en 
biedt praktische tips en tools voor vraagstukken rondom integrale ouderenzorg in Drenthe. Deze informatie wordt actief gedeeld met 
professionals, beleidsmakers, bestuurders van welzijns-, vrijwilligers- en zorgorganisaties. 
Het Kennisplatform zorgt voor verbinding en interactie tussen organisaties en individuen  met als doel het versnellen en verdiepen van 
kennis om de visie van de Alliantie waar te maken.

Allen

4.   Grensvlakken tussen de 
wetgevingen (Wmo, Zvw, 
Wlz) in de Ouderenzorg

Een aantal knelpunten wordt door de werkgroep opgepakt:
1. Doorgaande lijn van domeinoverstijgende onafhankelijke clientondersteuning in de overgang tussen Wmo/Zvw en Wlz
2. Eenduidige afspraken vertaald naar de uitvoering tussen Zorgverzekeraar, gemeente en thuiszorg rond maaltijdvoorziening
3. Client ervaart een vloeiender overgang tussen zorg thuis en opname in een tehuis.

Trendbureau Drenthe, 
Proscoop, Gemeente 

Meppel, VVT, Denktank 60+

5.  Persoonsgerichte Zorg 
en Ondersteuning 

De werkgroep wil zich, aansluitend bij huidige ontwikkelingen, komende periode specifiek bezig houden met (implementatie van) ACP i.c.m. 
ouderparticipatie. Doelgroep is professionals, informele netwerk en ouderen.

Welzijn, VVT, HZD, 
Denktank 60+, Trendbureau 

Drenthe

6.     Wonen, Welzijn en 
Zorg

Hoe kunnen we het wonen in samenspraak met elkaar zodanig organiseren waardoor we de zorg en ondersteuning die in toenemende mate 
nodig is kunnen blijven organiseren en financieren?

Trendbureau Drenthe, 
gemeente Assen, VVT, 

gemeente Borger Odoorn, 
Welzijn

Binnen de Alliantie werken partners samen aan een aantal thema’s. Deze thema’s zijn in een Meerjarenagenda verder uit
gewerkt en te lezen. Hieronder een weergave van de thema’s binnen de Meerjarenagenda. 



7. Contact en Vervolg

3 september: Drents    
Zorglandschap en VDG

18 september: Voor akkoord be
sproken in Bestuurlijke Alliantie 

Voor 1 oktober: instemming on
der alle deelnemende sectoren. 
• Portefeuilleoverleg VDG
• Raad van Bestuur HZD
• Actiz Drenthe (VVT)
• Denktank 60+
• Zilveren Kruis
• Welzijnsnetwerk 

Vanaf 1 oktober: Start 
uitvoering meerjaren-
agenda

Contactpersonen:
Marleen Meijer, Procesbegeleider: m.meijer@cmostamm.nl
Rita Overdiep, Gemeente Assen: r.overdiep@assen.nl 


