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• De toekomst gaat over het nu!  

• Hoe zien we die, wat hebben we ervoor over, wat hebben we voor elkaar over? 

naar een nieuwe solidariteit 

• We hebben het zien aankomen, maar toch veel nieuwe (kennis)vragen 

• Bijvoorbeeld: 

• hoe houden we kwaliteit vast bij krapte en houden we de basis op orde? 

• hoe gaan we om met de ethische kant van technologie? 

• hoe organiseren we het in de regio, en wat is de regio? 

• hoe bundelen we alle krachten?

Onze maatschappelijke opgave….



Proficiat!



Hoe werken we hieraan? Het borrelt van de initiatieven en  
samenwerkingsverbanden



Programma 
Langdurige Zorg en 
Ondersteuning



Samenhangende ouderenzorg

❖ Vraagt inzet van de ouderen zelf: anticiperen, wat voor elkaar betekenen

❖ Vraagt inzet en creativiteit van alle zorgorganisaties, professionals, sociaal domein

❖ Vraagt urgentie uitdragen en samenhang inrichten van overheid, bestuurders, financiers

❖ Is een maatschappelijk vraagstuk: niet alleen van de zorg. De tijd is NU! 

1. Oudere als uitgangspunt
- brede blik, veel breder dan 'zorg' 

-         de ander en ik, mijn thuis

2. Organiseren met en 

rondom persoon 
-teamgericht werken

- verbinden van domeinen 

(wonen, werken, ontspanning)

3. Inrichten
-  bij schaarste schaal goed overdenken: 

- -wat lokaal, regionaal, 

- wat nationaal?

- - digitale connecties

4. (regionale) Governance
- leiderschap en besluitvorming

- passende verantwoording

- toezicht op maats. opgave

- inkoop: samenwerking

           waarderen 

Prof. dr. M. Minkman, 2019 

Waarden 



  Programma’s en projecten……het is meer

Honderden projecten Grootschalige programma’s: uniek Stakeholders VWS, branches, 
verzekeraars, Zonmw…betrokken 

Deelname: zelfanalyse en  
support & inspiratie

Kennisontwikkeling, implementatie 
en verspreiding

Maatschappelijk debat



• Gaat om drie grote vraagstukken en oplossingen 

• In voor Mantelzorg: 11 regio’s gemeenten, zorg  

en sociaal domein 

• Van Renswoude, Zwolle tot Stein….draagkracht in  

beeld, vaardigheden delen, netwerk versterken

Voorbeeld 1:  
Hoe houdbaar is mantelzorg?

Knaap et al. BMC Public Health (2019) 

 19:1334 https://doi.org/10.1186/s12889-019-7599-y
www.invoormantelzorg.nl



• Overzicht en inzicht:            regio beeld maken (regiobeeld.nl) 

• Effectieve inzet:                  duurzame medische zorg in avond- en nacht (inzet SO) 

• Slimmer organiseren:           inzet van zorg technologie (West-Brabant) 

• Nieuwe rollen, vraagbaak:    regio verpleegkundige (Midden IJssel) 

• Brede samenwerking:           Blauwe zorg (Maastricht) 

• Gedeelde uitgangspunten:    regio overstijgende visie (Midden Brabant)

Voorbeeld 2:  
Organiseerbaarheid van de zorg

www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl



Bron:

Maatschappelijke opgave,  
multi partnerschap 

Meer kennis nodig over 
de juiste schaal 

- schaalverwarring 
- focus op ‘de regio’ 
- veel overlap, goed overdenken 
- schaal is uitkomst van  
interactie tussen mensen  
en belangen. Een sociaal 
en politiek construct.  
- niet 1 (optimale) schaal 



• Maatschappelijk vraagstuk: multi stakeholderschap gevraagd, over domeinen, 

departementen, professies en sectoren heen. Met ouderen samen. 

• Kennis en ervaring over programmatisch verbeteren meer benutten. Adaptief programmeren 

• Veranderkracht lokaal/regionaal faciliteren; landelijk verbinden 

• Nodig: een digitaal fundament. Data en kennis om veranderingen te onderbouwen, ook om 

te anticiperen en voorspellen. 

• Nodig: versterken toekomstgerichte kennis infrastructuur 

  Veel bereikt, maar nu volgende stap



De opgave: 
- Blijvende verbinding creëren, samenhang met beleid  
- Sterkere verbinding praktijk en onderzoek 
- Praktijk vraagstelling meer centraal 
- Monitoren wat vragen zijn, welke kennis is nodig, wat is er al 
- Toepasbare kennis; implementatie
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