
De uitdaging
De veranderingen in het zorglandschap zijn fors.
Het vraagt van inwoners, instellingen en overheid een 
flexibele manier van reageren, innoveren en verbinden. 
Hoe realiseren we met elkaar een goede, toegankelijke 
en tegelijkertijd betaalbare zorg van hoge kwaliteit in het 
Noorden met ruimte voor verschillen tussen mensen?

 zorglandschap

kennis . onderzoek . advies

Eigen regie ...
De inwoner in regie, meedoen naar vermogen. Dat is het uitgangspunt dat iedereen 
omarmt. Maar wat betekent dat precies voor de (kwetsbare) inwoner, voor zijn naasten, de 
vrijwilliger, de betrokken professionals en de organisaties? 

Voor ons betekent dit naast iemand gaan staan. En luisteren welke beslissingen iemand zelf 
neemt over zijn eigen manier van leven en over zijn gewenste ondersteuning en zorg. Waar 
iemand niet zelf de regie kan nemen, sluiten vrijwilligers en professionals aan bij wat nodig 
is.

eigen regie. samen chemie.

... samen chemie
Steeds meer ontwikkelen actieve inwoners bruisende initiatieven op het terrein van welzijn 
en zorg. Doordat zij van dichtbij zien wat nodig is in hun omgeving, ontstaan vaak slimme 
ideeën en krachtige oplossingen waarbij de (zorg)kracht in eigen dorp en wijk wordt 
ingezet. Ondersteuning op maat en dichtbij. Inwoners nemen zelf en met elkaar de regie. 
Professionals zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen en professionele ruimte. Voor 
hun organisaties betekent dit flexibele bedrijfsvoering en passende organisatiestructuren.

Dit vraagt van zowel inwoners als van overheden en professionals aanpassingen in houding, 
gedrag en competenties. Professionals, overheden en bewonersinitiatieven die co-creëren. 
Een uitdaging waar we samen voor staan!

De aanpak
In deze publicatie hebben wij de ontwikkelingen, het speelveld en de kansen voor het 
versterken van het zorglandschap in het Noorden in kaart gebracht. Er zijn veel kansen voor 
nieuwe samenwerking tussen formele en informele zorg, met nieuwe partners in zorg en 
met een sterke regierol voor inwoners. Een samenspel van inwoners, maatschappelijke 
partners en overheid. Zo ontwikkelen we samen chemie. Het kan echt!

inwoners

maatschappelijke organisatiesoverheden

samen naar een nieuw 

Inzicht en expertise. 
Onze kennis en ervaring op het terrein van de WMO en Zorg gaat hand in hand met onze voorliefde voor 
innovatieve oplossingen. Iedere situatie is anders en de uiteindelijke creatieve doorbraken die we helpen 
te realiseren, zijn altijd maatwerk. We zetten onze expertise in voor alle vormen van samenwerking tussen 
inwoners, professionals en overheden. 

We zijn volop actief in het zorglandschap:

Met de Zorgmonitor geven wij inzicht in de bereikbare en beschikbare zorg en ondersteuning in de 
provincies Groningen en Drenthe.

Als procesbegeleider zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkagenda Drents Zorglandschap. 
Dit doen we in opdracht van de 12 Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe en in nauwe samenwerking 
met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

We begeleiden, ondersteunen en empoweren vele bewonersinitiatieven op het gebied van de zorg, 
zoals de succesvolle coöperaties in o.a. Kloosterburen, Grijpskerk en Gasselternijveen. Speerpunt is het 
inspireren en begeleiden van professionals in zorg, wonen en welzijn bij hun zoektocht naar nieuwe 
verbinding met de samenleving en succesvol co-creëren met bewonersinitiatieven. 

We geven een leergang Professionals met Lef: Welke stappen moet je als professionals in wonen, welzijn 
en zorg zetten als je wilt inzetten op een nieuwe verbinding met de samenleving en co-creëren met 
inwoners inhoud wilt geven? Wat vraagt dit van jezelf als professional en van je organisatie?
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Kennis en advies. 
CMO STAMM is het kenniscentrum en adviesbureau in het sociale domein. Samen met onze partners 
creëren we innovatieve oplossingen die bijdragen aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin 
iedereen meedoet. Dat is wat ons drijft. Wij managen projecten, begeleiden complexe processen, doen 
onderzoek, geven advies en verbinden mensen en organisaties in relevante netwerken.
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In 2040 is naar verwachting één op de vier 
inwoners in Nederland 65 jaar of ouder; nu 
is dat één op de zes1. De levensverwachting 
stijgt van 81,5 jaar in 2015 naar bijna 86 jaar
in 20402. Het aantal mensen met een 
chronische ziekte neemt toe van 32% 
van de bevolking in 2011 naar 40% van 
de bevolking in 20303. We worden steeds 
zwaarder; in 2040 heeft 62 procent van de 
volwassen Nederlanders overgewicht. Het 
aantal eenzamen neemt toe tot 2040. De 
zorguitgaven verdubbelen tot
174 miljard euro in 20404. 

Deze ontwikkelingen betekenen nogal wat 
voor het zorglandschap in het Noorden. 
De Zorgmonitor en het rapport Regionale 
verschillen geduid van Platform 31 /CMO 
STAMM5 laten zien: er zijn meetbare 
regionale verschillen. Dit vraagt om een 
specifieke analyse en duiding van de trends 
en ontwikkelingen van jouw werkgebied en 
een aanpak die hierop is afgestemd.

Iedere verandergoeroe weet: visie is een 
voorwaarde voor een heldere koers.
Een visie is als een keuze. In alle gevallen, 
of je nu een inwonersinitiatief, een 
zorgorganisatie of een woningcorporatie 
bent: het is van belang dat je bewust kiest 
voor je visie op het zorglandschap. Stevig 
en duidelijk keuzes maken geeft richting 
aan je organisatie en straalt door naar de 
buitenwereld. Wat ons betreft geldt: geen 
eenmansvisie graag.

Een visie werkt alleen als het een collectief 
gedeeld beeld van de toekomst is, zowel 
intern, met je samenwerkingspartners als 
met je klanten. Je moet er met z’n allen 
voor staan.

Steeds langer zelfstandig (thuis) wonen, 
meer eigen verantwoordelijkheid, meer 
zorg op maat. Maar ook meer eenzaamheid, 
steeds meer ouderen en kwetsbare 
inwoners die de regie lastig kunnen pakken. 
Dat vraagt naast meer eigen regie ook om 
een (professioneel) vangnet.

Actieve inwoners ontwikkelen talloze 
bruisende initiatieven op het terrein van de 
zorg. Doordat mensen van dichtbij zien wat 
nodig is in hun omgeving, ontstaan vaak 
slimme ideeën en krachtige oplossingen.
We zien en zijn betrokken bij mooie 
voorbeelden van vrijwilligersorganisaties, 
zorgcoöperaties en bewonersbedrijven.

Veel werkenden in het zorglandschap zien
dit als een mooie nieuwe ontwikkeling.

Binnen zorg en ondersteuning zien we de beweging om
de (meer gespecialiseerde) ondersteuning en zorg zo 
dichtbij mogelijk te organiseren. Deze beweging is 
nodig om de veranderende vraag te beantwoorden en 
doelmatige en betaalbare zorg en ondersteuning te 
kunnen blijven leveren. Daarbij wordt steeds meer van 
inwoners verwacht.

De gevolgen voor inwoners, overheden en instellingen 
zijn groot. Het betekent een fundamenteel andere aanpak 
voor zorg en ondersteuning. Met minder middelen 
en meer flexibiliteit samen bouwen aan creatieve 
oplossingen. De transformatie vraagt, naast een nieuw 
samenspel tussen de spelers in het zorglandschap, om 
een nieuw handelingsrepertoire, creatief spelen met 
beleid en budget, omgaan met nieuwe technologie, een 
flexibele organisatiestructuur en veranderende rollen en 
verantwoordelijkheden.

Ook de invloed van technologische innovaties hebben impact op de 
wijze van zorgverlening. Dit alles vraagt om nieuwe competenties 
zoals echt luisteren, los van organisatiebelangen kunnen denken, 
onderhandelingstechnieken, zakelijkheid en meer aansluiten bij waar 
de inwoner om vraagt.

De huidige (zorg)organisaties worden steeds minder herkenbaar als 
zelfstandige instellingen. Zij moeten zich meer volgend en faciliterend 
opstellen in de keten. Dat vraagt als uitgangspunt vertrouwen. Intern 
in de organisatie vraagt dit om aanpassingen in structuur en systemen, 
bijvoorbeeld door verantwoordelijkheden laag in de organisatie 
te leggen. Extern is in de samenwerking niet langer het denken in 
structuren aan de orde, maar staat het denken in processen rond
de inwoner centraal. De beweging laat zien dat er nieuwe kansen 
liggen voor zorg en ondersteuning die bereikbaar, beschikbaar en 
betaalbaar is. Een mooie opgave voor nieuwe samenwerking met 
inwoners voor zorg en ondersteuning.

Toch vinden bijvoorbeeld professionals 
bij gemeenten, welzijnsinstellingen, 
woningbouwcorporaties, de zorg-
verzekering en zorginstellingen het nog 
een hele uitdaging om echt samen met 
inwoners de wensen en kansen in kaart 
te brengen. En samen te zoeken naar 
doorbraken, creatieve producten en 
nieuwe samenwerkingsvormen.

Er zijn veel kansen voor nieuwe 
samenwerking tussen formele en 
informele zorg, met nieuwe partners 
in zorg en met een sterke regierol voor 
inwoners. Het vraagt om nieuwe taken 
en rollen, om nieuwe multidisciplinaire 
teams en om het empoweren van 
inwoners(initiatieven). Zo ontwikkelen 
we samen chemie.

Er is geen blauwdruk voor het opstellen van een visie
en strategie. Heel eenvoudig biedt de visie het 
antwoord op de vraag: Wie en wat wil je over circa 
vijf jaar zijn en wat hebben we dan te doen? Het 
is maatwerk om helder te krijgen welk inspirerend 
toekomstbeeld jouw organisatie heeft. Onderdelen van 
jouw visie op het zorglandschap, kunnen gaan over:

• Wat versta jij onder kwaliteit van leven
 en onder kwaliteit van zorg?
• Wat is jouw definitie van eigen regie?
• Op welke levensgebieden richt je je?
• Welke rol speel jij in de co-creatie tussen    
 inwonerinitiatieven en professionals?
• Hoe weet je wat de inwoner nodig?
• Wat betekent de visie voor je interne organisatie?

In het Noorden is de verwachting 
dat al tussen 2025 en 2030 één op 
de vier inwoners 65 jaar of ouder is. 
Bovendien wordt in het Noorden meer 
gebruik gemaakt van voorzieningen 
in het sociale domein. Zelfs nadat 
wordt gecorrigeerd voor relevante 
kenmerken van de bevolking en de 
omgeving, blijkt er in het Noorden een 
hoog voorzieningengebruik te zijn. Uit 
het Wmo-cliëntervaringsonderzoek5 
in Groningen en Drenthe blijkt dat een 
proportioneel deel (ongeveer 20%) 
van de ondervraagde cliënten die 
mantelzorg ontvangen, het idee heeft 
dat hun naaste de zorg niet aankan. 
Krimp, ontgroening en vergrijzing, 
de hier geschetste maatschappelijke 
trends en ontwikkelingen hebben 
grote invloed op de toekomst van zorg. 
Door deze zorgvuldig te analyseren en 
te duiden is het mogelijk om er tijdig 
op te anticiperen.

Eigen kracht,
eigen regie
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