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Manifest: 
Ouder worden 
in de toekomst? 
Dat doen we 
SAMEN en ANDERS!

Deze visie is ontwikkeld door de 
WLZ-ouderenzorgaanbieders in Drenthe in 
samenwerking met Zorgkantoor Zilveren Kruis, 
ZorgpleinNoord en Waardigheid en Trots in de regio.

mbakker
Markering
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Wij zijn alle 15.228 medewerkers 
in Drentse ouderenzorg

Wij zetten ons elke dag in om bij te dragen 

aan het leven van ouderen en mensen met 

een chronische begeleidingsvraag, vanaf 

het moment dat zij behoefte hebben aan 

ondersteuning tot en met de kwetsbare 

momenten van de laatste levensfase. 

Onze samenleving 
verandert

We zien steeds meer ouderen die vanuit eigen 

initiatief ondersteuning en zorg thuis of in hun 

eigen leefomgeving organiseren. Daarnaast 

stijgt het aantal Drentse ouderen de komende 

20 jaar met 70%, waar de beroepsbevolking 

afneemt met 12%. Deze ontwikkelingen maken 

verandering in hoe we ondersteuning en zorg 

nu hebben georganiseerd onvermijdelijk. 

Gedeelde ambitie  
voor 2030

De ouderenzorgorganisaties in Drenthe staan 

daarom achter een gedeelde ambitie voor 

2030: toegankelijk houden van goede zorg 

voor- en samen met de lokale gemeenschap.

Oftewel een gezondere populatie, goede 

(ervaren) kwaliteit van zorg, tegen minder 

of gelijkblijvende kosten, in een gezond 

werkklimaat voor medewerkers.

De kracht van  
de gemeenschap 

Om dit te realiseren stimuleren we- en sluiten 

we aan bij de kracht van de gemeenschap: 

de bundeling (of optelsom) van talenten, 

kwaliteiten en mogelijkheden van inwoners 

en professionals in een gemeenschap, die 

gezamenlijk initiatieven (willen) ontplooien op 

het gebied van ondersteuning, welzijn en zorg. 

 



4.

Samen betekent dat we 
de grote vraagstukken in 
Drenthe oppakken samen 
inwoners, burgerinitia-
tieven, organisaties en lokale 
overheden in de regio: 

1. Met burger- en gemeenschapsinitiatieven, 

organisaties en overheden ontwikkelen 

we een gezamenlijke aanpak op maat-
schappelijke vraagstukken.

2. Door ‘netwerkzorg’ maken we het 

mogelijk dat de oudere inwoner 

probleemloos door het zorg- en welzijns-

landschap kan bewegen, zonder hinder-

lijke grenzen van organisaties te ervaren.  

3. We brengen onze expertise op het gebied 
van ouderenzorg dichtbij inwoners door 

de (lokale en eerstelijns) samenwerkings-

verbanden te versterken. 

samen en anders
ONS LEIDMOTIEF VOOR DE TOEKOMST: Anders betekent dat we op 

grote vraagstukken, nieuwe 
antwoorden geven. We 
dingen anders organiseren 
om hetzelfde of soms beter 
resultaat te bereiken:

4. Ondersteuning en zorg is toeganke-
lijk thuis, dichtbij in je woonomgeving 

of in een van de woon(zorg)gemeen-

schappen.

5. We pleiten ervoor om bestaande 
woningen én nieuwe woonvormen 
levensloopbestendig en geschikt te 
maken voor intensieve zorg. 

6. Technologie en innovaties maken 

wonen prettiger en veiliger. Het vergroot 

de kwaliteit van leven van mensen en 

het werkklimaat van (zorg)professionals.

7. Professionals in wonen, zorg en welzijn 
werken in netwerken samen met en 

aansluitend op de gemeenschap onder-

steund door regionaal en modern 
werkgeverschap.

Met deze visie nodigen we inwoners, burgerinitiatieven, organisaties, bedrijven en 
overheden van Drenthe uit om samen met ons de toekomst aan te gaan. 

Innovatieve 
technologie

Onder-
steuning  

en zorg  
thuis

Expertise 
dichtbij 
inwoners

Netwerkzorg

Burger- en
gemeenschaps- 

initiatieven

Levensloop-
bestendig 

wonen

Samen-
werkende 
professionals
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1. Onze visie:
  De kracht van 
  de gemeenschap

1
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De kracht van de 
gemeenschap
Een visie op ouder worden in de 
toekomst begint bij de Drentse 
ouderen…

• Drenthe heeft 49.280 ouderen in 2020

• Dit ontwikkelt zich naar 83.490 ouderen in 

2040

• Er zijn nu 1,3 zorgmedewerkers per cliënt, 

dat zijn er 0,7 in 2040

• Slechts 5% van de Drentse 65+ers ervaart 

een slechte gezondheid 

• 65% beoordeelt zijn gezondheid als ‘goed’ 

en 20% als ‘gaat wel’

• Drenthe heeft 5.257 cliënten in de WLZ. 

In 2040 worden dat waarschijnlijk 8.839 

cliënten 

54,3% van de volwassenen (boven de 15 

jaar) betekent iets voor een ander en doet 

vrijwilligerswerk

92% van de ouderen blijft het liefst zo lang 

mogelijk thuis wonen 

Drenten vragen liever hulp aan familie en 

buurtbewoners, dan aan directe buren. Er 

bestaat bij Drentse hulpbehoevende ouderen 

een grote mate van een vraagverlegenheid. 

72% herstelt na een (acute) ziekenhuisopname 

het liefste thuis met extra wijkverpleging 

80% staat open voor het gebruik van 

technologische innovaties

We hebben in Drenthe 50 georganiseerde 

burgerinitiatieven 

Wat weten we van hoe deze Drentse ouderen in het leven staan?

1



8.

1

2

3

21
De kracht van de gemeenschap

We zien onze samenleving steeds meer 

groepen mensen die zelf initiatief nemen om 

vormen van ondersteuning en zorg te organi-

seren. Van onderlinge hulp en sociale verbin-

ding, tot vastgoedprojecten en zorgnetwerken 

in de gemeenschap. 

Deze kracht ontstaat niet alleen uit noodzaak, 

maar vooral omdat mensen het prettig vinden 

om zorg en ondersteuning zelf te organiseren 

en omdat samenleven er (weer) zoveel fijner 

van wordt.  Het eerste fundament onder 

onze visie is dan ook het stimuleren van- en 

aansluiten op de kracht van de gemeenschap.

Dit betekent dat we ons nauw verbinden aan 

gemeenschapsinitiatieven. In samenwerking 

met hen organiseren we ondersteuning en 

zorg en ontwikkelen we nieuwe initiatieven  

vanuit gezamenlijk eigenaarschap, gelijkwaar-

digheid én zeggenschap. 

Werken in netwerken

Waar we als ouderenzorgorganisaties vaak 

gewend waren te denken vanuit financierings-

stromen en schotten tussen organisaties, zijn 

deze onzichtbaar én onlogisch voor de oudere 

burger met een hulp- of zorgvraag. 

Ouderen en hun gemeenschap leidend laten 

zijn in het organiseren van ondersteuning 

en zorg organiseren vraagt van (zorg)organi-

saties om schotloos te denken. Het tweede 

fundament onder onze visie is dan ook om in 

netwerken te werken. 

Dit betekent dat we de bestaande structuren 

en grenzen van organisaties loslaten en 

kijken naar de optelsom van alle middelen en 

mensen met kennis en expertise.  De mensen 

van onze ouderenzorgorganisaties brengen 

kennis en expertise op het gebied van ouder 

worden en ouderenzorg in dit netwerk.

Werken in netwerken: we ontwikkelen 
van organisaties en instellingen naar 
netwerken van mensen met kennis 
en expertise op het gebied van 

welzijn, ondersteuning en zorg 
die zich inzetten ten behoeve 

van de gemeenschap.

De kracht van de gemeenschap: de bundeling (of optelsom) 
van talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van inwoners 

en professionals in een gemeenschap die gezamenlijk 
initiatieven (willen) ontplooien op het gebied van wonen, 

ondersteuning, welzijn en zorg.

Meer informatie over burgerinitiatief De Borgstee  Meer informatie over initiatief de Nao Buurt bus  

1

http://www.onderdakvledder.nl/index.php
https://www.naobuurtbus.nl
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De komende 10 jaar zien we een nieuwe rol  
voor de ouderenzorgorganisaties:

We zijn als experts op het 
gebied van ouder worden 
en ouderenzorg onderdeel 
van het netwerk, waarin 
we onze kennis en kunde 
inzetten ten behoeve 
van de gemeenschap en 
gemeenschapsinitiatieven.

Voorbeelden van gemeenschapsinitiatieven:

• Groepen mensen uit dezelfde leeftijd die 

samen willen wonen en van betekenis 

willen zijn voor elkaar bijvoorbeeld: De 

Eendrachtshof

• Initiatieven van burgers rondom wonen en 

zorg in hun eigen gemeenschap (met verre-

gaand eigen initiatief en verantwoordelijk-

heid)

• Gemeenschappen (wijken en dorpen) die 

met elkaar bedenken hoe ze willen samen-

leven en voor elkaar willen zorgen met daar-

binnen soms allerlei thema’s waaraan ze 

werken (bv. ontmoeting, armoede en onder-

steuning naar elkaar middels een eigen 

loket)

1

Meer informatie over burgerinitiatief De Borgstee  

http://www.onderdakvledder.nl/index.php


1 3 4
VVT Drenthe op de kaart Via het project ‘VVT Drenthe op de kaart’ delen we onze plannen en uitwerkingen met de regio. Vanuit een gezamenlijk communicatieplan profileren we de 

VVT sector in Drenthe naar cliënten, naasten, (toekomstige) medewerkers, vrijwilligers, samenwerkingspartners en de pers.
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Vier visiepunten

In onze visie werken we vier ‘visiepunten’ uit 

waarin we handen en voeten geven aan onze 

nieuwe rol in de toekomst.

Netwerksamenwerking

Hoe we als organisaties in een keten steeds 

meer in netwerken gaan samenwerken en 

door krachten te bundelen gezamenlijk maat-

schappelijke opgaven het hoofd bieden.

Woon(zorg)omgeving

Hoe de woonomgeving voor oudere mensen 

met een zorgvraag vele soorten en maten 

kent: van levensloopbestendige woningen tot 

(inclusieve) woon(zorg)concepten.

Innovatie

Hoe we experimenteren, vernieuwen en 

(technologische) innovaties benutten om 

de levenskwaliteit van ouderen en mensen 

met een chronische begeleidingsvraag te 

ondersteunen en het werkklimaat van (zorg)

professionals te verbeteren.

Regionaal en  
modern werkgeverschap

Hoe professionals in wonen, zorg en welzijn 

werken in netwerken samen met- en aanslui-

tend op de gemeenschap, ondersteund door 

regionaal en modern werkgeverschap.
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2. Visiepunten
 

In onze visie werken we vier ‘visiepunten’ uit waarin 
we handen en voeten geven aan onze nieuwe rol in 
de toekomst. 

Deze visiepunten zijn:
1. Netwerksamenwerking
2. Woon(zorg)omgeving
3. Innovatie
4. Regionaal en modern werkgeverschap
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2.1 Netwerk- 
samenwerking

Hoe we als organisaties in een 
keten steeds meer in netwerken 
gaan samenwerken en door 
krachten te bundelen gezamenlijk 
maatschappelijke opgaven het 
hoofd bieden.

Toekomstbeeld
Inwoners en professionals in welzijn, wonen 

en zorg werken samen aan een sterke 

samenleving: een samenleving met een 

steeds gezondere populatie waarin mensen 

goed voor zichzelf en voor elkaar kunnen 

zorgen.

Inwoners én professionals op het gebied 

van welzijn en zorg werken in netwerken 

met elkaar samen ten behoeve van de 

gemeenschap. Deze netwerken versterken 

de gemeenschap en bieden houvast voor 

mensen met een hulp- of zorgvraag.

Onze visie op netwerksamenwerking begint bij de partners in Drenthe:

50 georganiseerde 

burgerinitiatieven

492.167 inwoners

400 huisartsen

Meer informatie over burgerinitiatief Van Harte  

9 woningcorporaties

14 ouderenzorg- 

organisaties

10+ thuiszorgorganisaties 

3 ziekenhuizen

12 gemeenten

49.531 

ondernemers 

2

https://www.restovanharte.nl
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... werken professionals, ongeacht van welke organisatie, vanuit een eenduidige 
visie op het organiseren van ondersteuning en zorg in Drenthe

... wordt vanuit een integrale én preventieve aanpak gewerkt aan maatschap-
pelijke vraagstukken 

... wordt zorg ingezet als dit de best passende oplossing is en het niet met 
preventie of netwerkversterking kan worden opgelost

...wordt onnodig dure of overbodige zorg voorkomen

... wordt zorg waar mogelijk verplaatst, dichtbij mensen in hun eigen 
vertrouwde omgeving

... wordt zorg vervangen door andere of betere vormen van ondersteuning zoals 
e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. 

...wordt de juiste zorg op de juiste plek geboden

Wat betekent dit nu?

De komende 10 jaar zijn er veranderingen nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden 

en het niveau van de gezondheid van de inwoners gelijk te houden of te verbeteren. We zien vier 

elementaire uitdagingen die we met behulp van netwerksamenwerking willen aanpakken:

In 2030...

Het voorkomen van zorg 

door het preventief verbeteren 

van gezondheidsvaardigheden en 

levensomstandigheden van mensen.

Dit betekent dat organisaties/
netwerken gezamenlijk verkennen en 
zich bewust worden van welke rol zij 
hierin kunnen spelen.

Het geven van passende antwoorden op de hulp- en zorgvragen die 

gesteld worden (de juiste oplossing op de juiste plek), waarbij eerst wordt 

gezocht naar een oplossing in het eigen netwerk, de gemeenschap, welzijn 

of ondersteuning, alvorens iemand in het professionele circuit terecht komt. 

Dit betekent dat we met de partners in het netwerk moeten werken 
aan een eenduidige visie op zorg waarbij zelfredzaamheid en veer-
kracht worden versterkt en zorg een aanvulling is waar de vraag niet 
met preventie en zelfredzaamheid en/of netwerkversterking opgelost 
kan worden.

1

3

Gezamenlijke inspanning om medewerkers in de zorg 

duurzaam beschikbaar en inzetbaar te krijgen én houden. 

Dit betekent dat we als (nu nog) verschillende sectoren 
onderzoeken hoe we een gezond, stimulerend en lerend 
werkklimaat creëren voor het welzijns- en zorgpersoneel 
waarin hun behoeften en mogelijkheden centraal staan.2

Het organiseren van 

zorg dicht bij de mensen 

zodat zij de juiste zorg krijgen 

op de juiste plek. 

Dit betekent dat we onze 
expertise op het gebied van 
ouderenzorg steeds meer 
naar de eerste lijn, dicht bij 
de mensen brengen.4

2
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Onze visie op wonen begint thuis…

Ouderen in Nederland staan 
positief tegen over ‘slim wonen’, 

slimme technische hulpmiddelen en 

snufjes vinden zij een prima ontwikke-

ling, dit kan volgens hen de persoonlijke 

menselijke zorg niet vervangen.

33% van de Drenten (ouder dan 

 45) geven aan dat hun woning geschikt 
is om lang zelfstandig te wonen, 51% denkt 
dat met aanpassingen hun woning geschikt 

gemaakt kan worden. 16% ziet geen 
mogelijkheid om lang zelfstandig in de 

eigen woning te kunnen wonen. Zij 

geven aan te moeten verhuizen 

naar een andere 

woning.

Ouderen met een groot sociaal netwerk blijven  
langer zelfstandig wonen dan ouderen met een 

kleiner sociaal netwerk.

33% 

16%

51% 

Drenten die denken dat hun sociale netwerk 

wel in staat is om hen in de toekomst te helpen 

om lang zelfstandig te wonen, beoordelen hun 

woning en buurt vaak ook als geschikt

Drenten die denken dat hun 
sociale netwerk wel in staat is om hen in de 
toekomst te helpen om lang zelfstandig te wonen, 
beoordelen hun woning en buurt vaak ook als geschikt.

Nederlanders wonen tot 
op hoge leeftijd zelfstandig. Van de 

85- tot 90-jarigen woont 75% nog zelf-

standig, bij de 90- tot 95-jarigen nog 60%.

2.2 Woon(zorg)omgeving

Hoe de woonomgeving voor oudere 
mensen met een zorgvraag vele 
soorten en maten kent, van levens-
loopbestendige woningen tot (inclu-
sieve) woon(zorg)concepten.

Toekomstbeeld 
Oudere mensen en mensen een chronische 

begeleidingsvraag zien we leven in een diversi-

teit aan woonvormen waar zij, als dat nodig is 

(intensieve) zorg krijgen. Fysiek in hun woning 

én op afstand.  Het grootste gedeelte van de 

mensen woont in hun eigen woning al dan niet 

met aanpassingen.

Anderen kiezen voor een gemeenschapscon-

cept waar ouderen dichtbij elkaar wonen 

(geclusterd) en van betekenis zijn voor elkaar. 

Een klein gedeelte van de kwetsbare mensen 

die zeer afhankelijk is van zorg woont in een 

woongroep met intensieve zorg.  

2
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Wat betekent dit nu?

De komende 10 jaar zijn er veranderingen nodig om in de toekomst voldoende geschikte woonvormen 

te realiseren waar ouderen en mensen met een chronische begeleidingsvraag prettig en veilig kunnen 

wonen. We zien drie elementaire uitdagingen die we samen met onze partners willen aanpakken:

...blijven mensen zo lang mogelijk in hun eigen sociale omgeving wonen

...zijn er voldoende, geschikte en levensloopbestendige woningen en woonvormen, 
geschikt voor intensieve zorg én zorg op afstand, in de provincie Drenthe

...zijn deze woonvormen deels geïnitieerd door burgers zelf, deels geïnitieerd door 
woningcorporaties of vastgoedontwikkelaars in samenwerking met burgers en 
zorgorganisaties.

...wordt (intensieve) zorg zoveel mogelijk in de woonomgeving van ouderen geboden. 

...zijn de verpleeghuizen meer onderdeel van de wijk en omgeving 

...is er duidelijkheid voor inwoners van Drenthe over waar zij terecht kunnen als het 
gaat om wonen (met zorg)

...werken organisaties duurzaam, is vastgoed duurzaam en is de CO2 uitstoot 
aanzienlijk verminderd (doel: afname 49%)

In 2030...

Het realiseren van geschikte 

duurzame woonvormen voor 

mensen met een (intensieve) zorg 

of chronische begeleidingsvraag 

vanuit een gemeenschappelijke 

woonzorgvisie. Onder andere door het 

ombouwen van huidige intramurale 

VVT-capaciteit naar zorgplaatsen met 

behandeling, het ontwikkelen van nieuwe- 

en het geschikt maken van bestaande 

woningen en collectieve woonvormen 

voor zorg én zorg op afstand. 

Dit betekent dat we samen met 
gemeenschapsinitiatieven, gemeenten, 
woningcorporaties, projectontwikkelaars 
en de provincie de dialoog aangaan 
om provinciaal en regionaal vanuit een 
gemeenschappelijke woonzorgvisie 
(ontwikkel)plannen maken. 

Het bieden van intensieve 

zorg (VPT / WLZ-zorg) in de 

woonomgeving van ouderen 

en mensen met een chronische 

begeleidingsvraag. 

Dit betekent dat we zorg waar mogelijk 
verplaatsen naar de mensen thuis, waar 
(zorg)professionals op lokale structuren 
aansluiten met expertise op het 
gebied van ouderenzorg. We benutten 
daarnaast domotica en robotica in 
(slimme) woningen (bijv. zorgalarmering 
middels sensoren, inzet van 
zorgrobotica). We verlenen daarnaast 
zorg op afstand (bijv. consultatie of 
monitoring op afstand door naasten én/
of (zorg)professionals).

1 2
2
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2.3 Innovatie

Hoe we experimenteren, 
vernieuwen en (technologische) 
innovaties benutten om de levens-
kwaliteit van ouderen en mensen 
met een chronische begeleidings-
vraag te ondersteunen en het 
werkklimaat van (zorg)professio-
nals te verbeteren.

Toekomstbeeld
Technologische innovaties in en rondom 

de woonomgeving en in het dagelijks 

gebruik maken het leven van ouderen en 

mensen met een chronische begeleidings-

vraag prettiger en veiliger. De werkdruk van 

professionals wordt verlaagd door arbeids-

ondersteunende technologie en zorg op 

afstand. Professionals in wonen, welzijn en 

zorg experimenteren met technologie in 

korte cycli: we testen nieuwe mogelijkheden 

snel en implementeren deze waar dit voor 

toegevoegde waarde zorgt.

Onze visie op technologie begint bij de mogelijkheden in de toekomst.  
Verschillende trends zijn over 10-20 jaar ingeburgerd in de (ouderen)zorg waaronder:

2

Burgers 
kunnen 
zelf (zorg)
technologie 
aankopen en 
gebruiken 

waar dit nu 

nog vooral 

beschikbaar 

is voor (zorg)

organisaties.

Robots in de zorg 
kunnen zorgprofessionals 

ondersteunen in hun 

werk en cliënten 

stimuleren om 

te bewegen, hen 

gezelschap houden of 

reminders geven voor 

medicijngebruik.

Met behulp van kunstmatige intelligentie (slimme 

computersoftware die continu leert) kunnen we 

bijvoorbeeld sneller diagnoses stellen en behandelplannen 

opstellen voor cliënten.

Met behulp van big data 
(allerlei gegevens die we 

kunnen verzamelen) kunnen 

we de zorg beter afstemmen 

op de behoeften van de cliënt. 

Middels zo’n slim model zijn 

onderzoekers bijvoorbeeld in staat 

de kans op succes of het risico op 

bijwerkingen van een bepaalde 

behandeling te voorspellen.

Alles is online met elkaar in 
verbinding bijvoorbeeld: de 

koelkast die een seintje geeft 

aan de supermarkt dat de melk 

op is, de auto die aangeeft dat 

er onderhoud nodig is en slim 

incontinentiemateriaal dat 

aangeeft wanneer het verwisseld 

kan worden.
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... zijn ouderen, mensen met een chronische begeleidingsvraag én (zorg)professionals 
comfortabel met het gebruik van technologie 

... wonen ouderen in ‘slimme huizen’ waardoor zij langer veilig en prettig zelfstandig 
kunnen blijven

... wordt de zorg beter en efficiënter georganiseerd door het inzetten van 
arbeidsondersteunende technologie en het faciliteren van zorg op afstand

... zijn ouderen eigenaar van hun eigen medische informatie in hun eigen elektronisch 
patiëntendossier welke zij kunnen delen met familieleden, naasten en (zorg)
professionals 

... innoveren organisaties in het zorgnetwerk vanuit het perspectief van de zorgvrager 
en zorgverlener in samenwerking met kennisinstellingen, gemeenten, bedrijven en 
R&D instellingen

In 2030...

5

Wat betekent dit nu?

De komende 10 jaar is er aandacht en capaciteit nodig om technologische mogelijkheden en innovaties 

ten volle te benutten om ouderen, mensen met een chronische begeleidingsvraag en medewerkers te 

ondersteunen. We zien zes thema’s waarop we samen met onze partners gaan innoveren:

Langer 

thuis wonen

Verbinding tussen

informele en

 formele zorg

Verbeteren van zorgprocessen

 

Verbeteren van ketensamenwerking

 

Nieuwe  ordening 

tussen burgers en 

professionals

1

3

2

4
6Sociale innovatie (in relatie tot 

gemeenschapsinitiatieven)

2
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2.4 Regionaal en 
modern werkgeverschap

Hoe professionals in wonen, zorg en 
welzijn werken in netwerken samen 
met- en aansluitend op de gemeen-
schap, ondersteund door regionaal 
en modern werkgeverschap.

Toekomstbeeld
In de toekomst werken (zorg)professio-

nals, ongeacht hun organisatie, vanuit een 

eenduidige visie op zorg ten behoeve van de 

gemeenschap. De inzet van de juiste (zorg)

professional op de juiste plek wordt zowel 

regionaal als lokaal afgestemd.

Medewerkers die in zorg en welzijn 

komen werken willen hier blijven werken! 

Medewerkers kunnen doen waarom zij 

gekozen hebben voor de zorg: de cliënt 

centraal zetten. Hun baan sluit aan bij hun 

behoeften: loopbaanperspectief, goede 

arbeidsvoorwaarden en een prettig een 

stimulerend werkklimaat.   

Drenthe kent 43.500 
medewerkers in de zorg- en 
welzijnssector. 15.660 mensen 

werken in de ouderenzorg

Onze visie op werkgeverschap begint bij de medewerker:

80% 

20% 

40% van de medewerkers in 
Drenthe ervaart een (te) 
hoge werkdruk

In 2025 wordt een fors tekort verwacht 
aan verpleegkundigen (hbo 6 & mbo 4) 

en verzorgden-ig (mbo-3)

Het aantal werknemers 
stijgt elk jaar met 2,8% 
(1.200 werknemers per 

jaar). Sinds 2017 stromen 

er meer mensen in, dan 

uit de zorg in Drenthe. 

(Belangrijkste 

vertrekredenen 

zijn: beperkte 

loopbaanmogelijkheden, 

uitdagingen in 

werkzaamheden, de 

manier van werken in 

organisatie, aansturing 

door leidinggevende 

en werksfeer en 

samenwerking binnen 

afdeling/team/

organisatie)

8 op de 10 medewerkers zijn 
(zeer) tevreden met het werk dat 
zij doen. Ze werken met plezier en 

over het algemeen ervaren ze een 

goede gezondheid.

2,8% 

2
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...werken (zorg)professionals, ongeacht hun 
organisatie, in een netwerk van mensen 
met kennis en expertise op het gebied 
van welzijn, ondersteuning en zorg ten 
behoeve van de gemeenschap

...is de (zorg)professional een spin in web 
waar hij in een meer coördinerende functie 
versterkend is aan het netwerk van zijn 
cliënten in de gemeenschap

...heeft de zorgprofessional een brede 
kijk op zijn werk: benut een palet 
aan technologische, sociale- en 
zorgoplossingen voor vragen van cliënten

...blijven (zorg)professionals gedurende 
hun carrière binnen de regio werken 
en is er een logische doorstroom door 
organisaties heen (zowel in opleiding als in 
loopbaanpaden)

...werken organisaties in de regio aan 
regionaal én modern werkgeverschap

In 2030... Wat betekent dit nu?

Om de komende 10 jaar zorg te kunnen blijven bieden aan diegenen die dat nodig hebben zijn er fundamentele wijzigen nodig in hoe we invulling geven aan het 

werk en het werkgeverschap. We zien drie elementaire uitdagingen die we alleen samen met onze partners het hoofd kunnen bieden:

Regionale Strategische 

Personeelsplanning door de inzet van de 

juiste (zorg)professional op de juiste plek 

zowel regionaal als lokaal af te stemmen 

waardoor we flexibel de juiste zorg op de 

juiste plek kunnen bieden.

Dit betekent dat we met elkaar de toekomstige 
functies gaan vormgeven en samenwerken met 
het onderwijs om de functies/beroepen van de 
toekomst helder te krijgen.

Invulling geven aan de nieuwe rol van de (zorg)professional en 

werkgeverschap dat hierbij hoort. Omdat zorg plaatsvindt dicht bij de 

thuissituatie van de cliënt en in een samenspel met de lokale omgeving 

(gemeenschapskracht), vraagt dit een meer coördinerende rol van de 

zorgprofessional. Niet langer staat de directe zorg voor de cliënt centraal, maar het 

organiseren van de juiste zorg voor de cliënt. 

Dit betekent dat we werken aan een zorgregio die steunend is aan de interactie tussen 
inwoner en professional, met een sterke verbinding tussen formele en informele zorg. 
Maar ook het ontwikkelen van aansluitende op-, bij- en nascholing en stapsgewijs 
toewerken naar een leercultuur waarin het eigen leren en het bijdragen aan het leren van 

anderen een vast onderdeel is van het takenpakket van de professionals. 

Focus op behoud van medewerkers in de regio door inzet op goed en modern werkgeverschap. Werkgeverschap waarin innovatie, 

ondernemerschap en leren/ontwikkelen de boventoon voeren. Om kennis, kunde en plezier uit te dragen. Passend bij ieders werk/privé 

situatie én flexibel over organisaties heen. Een breed aanbod dat aansluit bij verschillende generaties en levensfasen. 

Dit betekent dat we het continu de dialoog voeren met de medewerkers over eigen inzetbaarheid, ervaringen in de organisatie en hoe we het 
werk aansluitend op de wensen en mogelijkheden van de medewerker kunnen richten. Voordelen: meer flexibiliteit, grotere contracten, kiezen 
voor een sector i.p.v. voor specifieke organisatie, plus voor werkgeluk, flexibiliteit en veerkracht, eigen regie, lerende organisaties en professionals.

1

3

2
2
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3.    Bronnen, 
contact en 
deelnemende 
organisaties3
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Bronnen
• 12 technologische ontwikkelingen in de zorg (2018), Vilans
• Cijfers uit de registratie huisartsen (2017), Nivel
• Dialoognota Ouder worden 2020 – 2040 (2021), Waardigheid en Trots in de Regio
• Factsheet Arbeidsmarkt Verpleging, Verzorging en Thuiszorg Drenthe (februari 2021), 

ZorgpleinNoord
• Factsheet dementie per gemeente (2020), Alzheimer Nederland
• Langer zelfstandig wonen in Drenthe, De Drent zelf aan het woord (maart 2018), 

Trendbureau Drenthe 
• Levensloopbestendig wonen (2021), Drenthe in Cijfers
• Lidmaatschap en deelname verenigingen (2014), CBS
• Onderzoek woonwensen van senioren; hoe willen senioren wonen? (juni 2018), 

Gerontijdshrift 
• Ouderen in Drenthe (2017), GGD Drenthe
• Presentatie Arbeidsmarkt VVT Drenthe, Prognoses tot 2030 (maart 2021), ZorgpleinNoord 
• Preventie van eenzaamheid: wat werkt? ( 2018), Trendbureau Drenthe
• Regioanalyse Drenthe Verpleging & Verzorging (2021), Zilveren Kruis Zorgkantoor
• Regiobeeld Drenthe (2021), De Alliantie Drentse Zorg met Ouderen
• Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg (2021), ActiZ, ANBO, CNV, 

FBZ, FNV, KBO-PCOB, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL, NU ‘91, Patiëntenfederatie 
Nederland, V&VN en Zorgthuisnl

3

Contact en deelnemende organisaties
Deze visie is ontwikkeld door de WLZ-ouderenzorgaanbieders in Drenthe in samenwerking 
met Zorgkantoor Zilveren Kruis, ZorgpleinNoord en Waardigheid en Trots in de regio. Een 
kernteam van aanbieders heeft het voortouw genomen, heeft u vragen over de visie of wilt u 
meedoen, neem dan contact op met:

De Westerkim info@westerkim.nl
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) info@NNCZ.nl 
Zorggroep Drenthe info@zorggroepdrenthe.nl 
Interzorg Noord Nederland info@interzorg.nl 
Zorggroep Tangenborgh info@tangenborgh.nl
Icare Verpleging en Verzorging info@icare.nl

Deelnemende organisaties
1. Accoladezorg
2. De Berkenhof
3. De Westerkim - Hervormde Stichting Bejaardenzorg Hoogeveen 
4. Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ)
5. Dignis (Lentis)
6. Huisvesting ouderen Westerbork (Derkshoes)
7. Icare Verpleging en Verzorging
8. Interzorg Noord Nederland
9. Treant Care
10. Zorggroep Drenthe
11. Zorggroep Noorderboog
12. Zorggroep Tangenborgh
13. Verzorgd Wonen in Exloo
14. Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD)

Deze regiovisie is ontwikkeld

met begeleiding van
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Weyond begeleidt uw organisatie of samenwerkend netwerk bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige én gedragen strategie, middels een verfrissend proces met overzichtelijke stappen. 
Met alignmentprogramma’s brengen we de strategie tot leven binnen én buiten uw organisatie.

Weyond    •    Molenstraat 1c    •    3441 BA Woerden    •    0348-702130    •    info@weyond.nl    •    www.weyond.nl
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