
Voor goede zorg en gezondheid dichtbij

Werkwijze: van beleid naar praktijk

Onze 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.

Persoonsgerichte integrale ouderenzorg

De Alliantie Drentse zorg met Ouderen is een netwerk van 
vertegenwoordigers van twaalf Drentse gemeenten, VVT, 

huisartsen, ouderen(organisaties), zorginstellingen, welzijn, 
woningbouwcoöperaties, Zilveren Kruis, Trendbureau 
Drenthe, CMO STAMM (algemene procesbegeleiding) 

en Proscoop. 

In 2020 heeft Proscoop samen met het Trendbureau Drenthe een regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 
2020 gepubliceerd. De meest essentiële opgaves voor Drenthe en urgentie om samen te werken 
worden daarin helder. 

 Ouderen wonen lang(er) 
zelfstandig. 

Bij het toenemen van de 
leeftijd hebben ouderen vaker 
zorg en ondersteuning nodig, 
maar hun vaardigheden om 
gezondheidsinformatie te 
begrijpen en toe te passen 

nemen af.

?

 De geschetste ontwikkelingen 
leggen een grote druk op 
de informele zorg, zoals 

mantelzorgers.

Er is een (toekomstig) tekort 
aan zorgpersoneel, huisartsen 

en specialisten ouderen 
geneeskunde.

 Het voorzieningenaanbod 
op het (dunbevolkte) 
platteland is beperkt.

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.

De Alliantie richt zich op bovenlokale knelpunten en opgaven die we gezamenlijk willen oppakken als 
financiers, aanbieders en inwoners. De Alliantie Drentse zorg met Ouderen is:
 • Adviserend
 • Initiërend
 • Faciliterend

 Ouderenparticipatie 

Persoonsgerichte Zorg 
en Ondersteuning  Wonen, Welzijn en Zorg Digitaal kennisplatform

Thema’s 

Resultaten 

 Monitoren en leren 
 Grensvlakken tussen de 

wetgevingen  (Wmo/Zvw,Wlz) 
in de Ouderenzorg 

Rol Proscoop 

Proscoop heeft een aantal rollen bij de alliantie. Zo zijn we deelnemer aan de bestuurlijke Alliantie, de 
projectgroep en de werkgroepen Ouderenparticipatie en Monitoren en leren. Ook zijn we kartrekker van 
de werkgroep Grensvlakken. 

Populatiegerichte zorg 

Goed bestuur: 
de organisatie van een werkbare structuur voor 
participerende financiers (gemeenten, Zilveren 
Kruis), aanbieders (zorg- en welzijnspartijen) en 
gebruikers (ouderen).

Alliantie Drentse zorg met Ouderen

Burger centraal: 
senioren zijn co-creator en mede initiatiefnemers. 

Financiering: 
de alliantie probeert, naast financiering 
vanuit gemeenten en Zilveren Kruis door 
subsidieaanvragen bij ZONMW en de provincie, 
middelen te vinden om hun doelen te realiseren.

Digitale zorg: 
kennisplatform is gelanceerd en wordt verder 
ontwikkeld.

Ouderenparticipatie
• Leden Denktank 60+ zijn actief betrokken in alle werkgroepen van de Alliantie
• Er is een subsidieaanvraag gedaan bij de provincie (sociale agenda) voor een training van ouderen om 

actief te participeren in lokale beleidsgroepen.

Monitoren en leren
• Regiobeeld Ouderenzorg Drenthe 2020 is door 

Proscoop en Trendbureau Drenthe samengesteld 
op basis van kwantitatieve data en gesprekken 
met senioren en met input van de verschillende 
partners.

Grensvlakken
• Inventarisatie Onafhankelijke cliëntondersteuning 

(OCO) bij 12 Drentse gemeenten 
• Inspiratiesessie OCO ism gemeente Meppel en 
 De Wolden en Movisie
• Handvat definiëring maaltijdondersteuning bij 

Factsheet maaltijdondersteuning.

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
• Opgestart in najaar 2020, subsidieaanvraag voor 

bewustwordingscampagne advanced care planning 
voor ouderen (gesprek laatste levensfase).

Wonen, welzijn en zorg
• Opgestart in najaar 2020, momenteel bezig 

met planvorming.

Digitaal kennisplatform
• Is op 22 april 2021 op het webinar van de Alliantie Drentse zorg met Ouderen gelanceerd.

De samenleving vergrijst: 
het aantal 80+’ers in de 
provincie Drenthe zal de 

komende decennia richting 
2040 gaan verdubbelen. 

Terug naar het overzicht

Dretse zorg anker

https://www.proscoop.nl/wp-content/uploads/Regiobeeld-Drenthe-08032021.pdf
https://www.proscoop.nl/wp-content/uploads/Regiobeeld-Drenthe-08032021.pdf
https://drentsezorgmetouderen.nl/
https://www.proscoop.nl/wp-content/uploads/Regiobeeld-Drenthe-08032021.pdf
https://www.proscoop.nl/wp-content/uploads/20200928-Definiering-maaltijdondersteuning-DEF.pdf
https://www.proscoop.nl/wp-content/uploads/Factsheet-maaltijdondersteuning_nov-2019.pdf
https://drentsezorgmetouderen.nl/

