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De Regiegroep Integrale Zorg Hoogeveen 
is onderdeel van de gezamenlijke aanpak 
Integrale Ouderenzorg Drenthe. De 
Regiegroep wordt gevormd door: huisartsen, 
thuiszorg, welzijnsorganisatie SWW, gemeente 
Hoogeveen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, 
verzorg- en verpleeginstellingen, GGZ Drenthe, 
Huisartsenzorg Drenthe (HZD), ziekenhuis en 
inwoners. De Regiegroep bepaalt de koers 
in het kader van integrale (ouderen)zorg en 
de stappen die nodig zijn om daar te komen. 
Daarnaast is de Regiegroep er om hobbels die 
kernteams in de praktijk tegenkomen op te 
lossen.

In 2015 vonden de eerste ronde tafel-
gesprekken plaats met diverse partijen uit het 
veld: zorg, welzijn, inwoners, gemeente en 
zorgverzekeraar. De centrale vraag destijds: 
hoe zou de zorginfrastructuur eruit moeten 
zien in 2020? De gesprekken leidden tot 
een gezamenlijk plan van de gemeente 
Hoogeveen, zorgverzekeraar Zilveren Kruis 
en HZD. Op 17 oktober 2019 kwam de 
Regiegroep samen voor een ambitiesessie 
onder begeleiding van Proscoop. Er werd 
teruggeblikt op de resultaten van de afgelopen 
vijf jaar: alle in 2015 gestelde doelen bleken 
grotendeels te zijn bereikt!
Uiteraard werd er stilgestaan bij dit succes, 

Regiegroep Integrale Zorg Hoogeveen
Gezamenlijke aanpak kwetsbare inwoners Hoogeveen

In Hoogeveen werken verschillende professionals en organisaties uit zorg en 
welzijn onder coördinatie van Proscoop samen in de Regiegroep Integrale Zorg 
Hoogeveen (voorheen beleidsgroep Integrale Ouderenzorg Hoogeveen). De 
gezamenlijke ambitie is om de integrale zorg voor alle kwetsbare inwoners van 
Hoogeveen toekomstbestendig te organiseren.

maar er werd ook nagedacht over de nieuwe 
koers voor 2025. De aanwezige partijen hielden 
een korte pitch over hun kijk op de ideale 
situatie in de zorg (voor kwetsbare mensen) 
voor de komende vijf jaar. De input uit deze 
pitches resulteerde in een gezamenlijke 
ambitie voor 2025: persoonsgerichte, integrale 
zorg en ondersteuning voor alle kwetsbare 
inwoners van Hoogeveen waarborgen. De 
aandacht verschuift daarbij van ziekte en 
zorg naar gezondheid en gedrag. Kwetsbare 
inwoners moeten bovendien zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Voor 
de (zorg)professionals staat een plezierige 
werkomgeving in Hoogeveen centraal.

Om deze ambitie uit te voeren wordt er 
opnieuw een gezamenlijk plan gemaakt, waarin 
concrete doelen zijn geformuleerd. Proscoop 
zorgt er als onafhankelijk voorzitter voor dat 
er focus wordt gehouden en dat er oog is 
voor alle partijen. Al sinds 2015 is Proscoop 
betrokken bij de beweging in Hoogeveen en 
is coördinator van de Regiegroep Integrale 
Zorg Hoogeveen. De aanpak heeft zich onder 
coördinatie van Proscoop ontwikkeld dankzij 
de enthousiaste inzet van de betrokken 
partijen in Hoogeveen. 

Adviseur Elisabeth Floor begeleidt de 

regiegroep al een aantal jaren: “Wat mij opvalt 
is hoe iedereen in de ‘samenwerkingstand’ 
staat. Iedereen is zich bewust dat je dit niet 
alleen kan. Het motto is dan ook ‘samen kom 
je verder’. We hebben te maken met een 
ingewikkeld vraagstuk. Bovendien spelen er 
verschillende belangen en er is onderlinge 
concurrentie, maar iedereen gaat ervoor en 
we komen er elke keer uit met elkaar. Dat 
geldt voor alle partijen; van ambtenaar tot 
thuiszorg. Dat geeft energie!”

Arthur Overgoor, beleidsadviseur van gemeente 
Hoogeveen en de Wolden, was de afgelopen 5 jaar 
betrokken bij de Regiegroep:

“De afgelopen jaren heeft de beleidsgroep een belangrijke 
rol vervuld in de gemaakte stappen. Proscoop speelde 
een cruciale rol in de continuïteit van de beleidsgroep. 
Zonder het voorzitterschap dat zij op zich namen, had de 
beleidsgroep waarschijnlijk niet meer bestaan. Adviseurs 
van Proscoop denken niet voor ons, maar met ons. Ze 
organiseren wat er is afgesproken. Er is sprake van co-
creatie van gemeente én eerste lijn.”


