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“De Drentse Werkagenda HLZ
is een middel voor de Drentse
gemeenten, Zilveren Kruis en
de Provincie Drenthe om de
samenwerking rond de zorg
daadwerkelijke sturing en
richting te geven”;
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Publieksversie Drentse Werkagenda HLZ

•••

De Hervorming van de Langdurige Zorg (HLZ) houd in dat per 2015 de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgaat naar 3 wetten:
•••
1. Wet langdurige zorg
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht
dichtbij nodig hebben. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen is een Wlz-indicatie nodig.
•••
1. 2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven
wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) 2015.
•••
3. Zorgverzekeringswet (Zvw)
Mensen die verpleging en verzorging thuis nodig hebben, krijgen die vanaf januari 2015 via
de zorgverzekering.
•••

De hervorming langdurige zorg is gericht op betere kwaliteit van zorg en
ondersteuning, een meer betrokken samenleving en een houdbare financiering

De “Hervorming” van de Langdurige Zorg

Wat is er nodig om de Hervorming van de Langdurige Zorg
door te voeren:
•••
De hervorming vind primair plaats tussen cliënt, zijn
netwerk, en de professional evenals tussen gemeenten,
verzekeraar en aanbieders
•••
Regionale krachtige samenwerking tussen gemeenten,
zorgverzekeraar, aanbieders en Provincie
•••
Verbinding, samenhang en wisselwerking tussen bestuur en
werkveld zorg &welzijn

Hervorming Langdurige Zorg in Drenthe

‘Samenwerken aan kwalitatief goede, bereikbare
en betaalbare zorg in Drenthe”
•••
Mensen wonen langer thuis
•••
Zorg en ondersteuning is meer gericht op wat
mensen (nog) wel kunnen in plaats van wat zij niet
kunnen
•••
Beschikbare middelen worden effectief en efficiënt
besteed

Visie toekomstige Drentse zorg

“De Drentse Werkagenda HLZ maakt concreet wat er nodig is in Drenthe om de
ontwikkelingen in de zorg te faciliteren, aan te jagen en te monitoren”
Bestuurlijke Dialoogtafel HLZ
•••
Het kernteam leden HLZ Drenthe
Gemeente de Wolden (penvoerder), gemeente Borger Odoorn, gemeente Assen, Provincie
Drenthe, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, regiosecretaris en procesbegeleider HLZ

•••
In opdracht van de Drentse gemeenten heeft de regiosecretaris HLZ samen met het
Kernteam HLZ de volgende kerntaken:
1. Contact en afstemming tussen Zilverenkruis, Drentse gemeenten en de provincie
Drenthe
2. Continuïteit “wijkgericht werken” S1 functie (wijkverpleging) bewaken
3. Monitoren en procesbewaking van de HLZ keten: Wmo, Zorgverzekeringswet en de Wet
Langdurige Zorg

Drentse Werkagenda HLZ

Korte termijn thema’s:
 Evaluatie Zorginkoop S1
 Overgangsrecht 2015 en beleid
2016
 Monitoring en verantwoording
 Grensgevallen problematiek
Wlz, Wmo, Zvw

Langere termijn thema’s:
1. Gevolgen extramuralistie,
wonen en zorg
2. Monitoren scharnierpunten
van de keten HLZ
De Werkagenda is een flexibel
werkdocument waar thema’s aan
kunnen worden toegevoegd

Inhoud Drentse Werkagenda HLZ 2015-2017

•••

Thema 1
Gevolgen extramuralistie, wonen en zorg
Omschrijving

Mensen blijven langer thuis wonen, soms met begeleiding. Het
gaat om specifieke doelgroepen ouderen, gehandicapten en GGZ
cliënten

Doel

Inzicht bieden in de ruimtelijke opgave wonen en zorg

Aanpak

• Ontwikkelen Woon-Zorg verkenner- inzicht, analyse vraag en
aanbod
• Organiseren aftrap werkconferentie Langer Zelfstandig Thuis
Wonen: met stakeholders in Drenthe in dialoog over
gezamenlijke opgave, regierol, knelpunten en kansen
• Inzicht in de veranderopgave binnen wonen en zorg

Trekker

Regiosecretaris HLZ/CMO STAMM

Tijdspad
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Thema 2
Monitoren scharnierpunten van de keten HLZ
Omschrijving

Door veranderingen in de zorg kunnen cliënten tussen de wal en
schip raken. Dit kan door onduidelijkheid in de HLZ keten: de
scharnierpunten tussen de Wmo, Wlz en Zvw.

Doel

Het realiseren van procesafspraken waar knelpunten de
continuïteit en kwaliteit van zorg in gevaar brengen.

Aanpak

• Kwalitatief onderzoek naar knelpunten in de keten
• Bevorderen casuïstiek behandeling en maken van
procesafspraken
• Formuleren van structurele oplossingen van knelpunten

Trekker

Regiosecretaris HLZ/CMO STAMM

Tijdspad
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De werkconferentie Zorglandschap is een initiatief
van de Provincie Drenthe en Zilveren Kruis. De
daaruit vloeiende thema’s zijn opgenomen in de
Drentse Werkagenda HLZ
•••
Zorg en ouderen
•••
Eigenkracht en Participatie
•••
Data Delen Drenthe

Thema
Zorg voor ouderen in Drenthe
Omschrijving

Er is behoefte om meer aandacht te geven aan de individuele
behoeften van ouderen. Daarnaast vergrijst Drenthe in hoge
mate. Het uitgangspunt van de hervorming betekent dan ook
preventie, extramuralisatie en versterken eigenkracht en
informele zorg

Doel

Aantoonbare zorg op maat rond ouderenzorg realiseren, met
aandacht voor kwaliteit van leven en heldere budget stromen
(zorg en welzijn) binnen een lerend systeem

Aanpak

•
•
•
•
•

Trekker

Zorgbelang Drenthe

Tijdspad

2015-2017 Evaluatie maart 2016 Werkconferentie Zorglandschap

Inzicht in de diverse pilots ouderenzorg en kennis delen
Breed gedragen visie Joris Sleats op ouderenzorg toepassen
Initiatief tot een Startgroep als vliegwiel
Projectplan: Experiment starten met stakeholders
Monitoren

Hervorming Langdurige Zorg

Thema
Eigen Kracht & Participatie
Omschrijving

De wens om zorg meer in de samenleving in te bedden, vraagt
om burgers in Drenthe die op eigen kracht zich “daar waar”
nodig inzetten voor anderen. Dit betekend zichzelf actief
organiseren om behoefte aan zorg met eigen budget met elkaar
te regelen.

Doel

• Gemeenten creëren ruimte om initiatieven te faciliteren
• Duidelijke succes- en faalfactoren zijn verzameld in het proces
• Helder overzicht kosten en baten

Aanpak

• Aftrap bijeenkomst voor en van burger initiatieven
• Initiatieven bespreken en faciliteren
• Volgen en evalueren

Trekker

Zorgbelang/CMO STAMM

Tijdspad
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Thema
Data Delen Drenthe
Omschrijving

Er is behoefte aan het duiden van trends, knelpunten en
innovatie in de zorg. Vervolgens is het noodzakelijk om de
analyses om te kunnen zetten naar beleidsontwikkeling. De
uitdaging is data delen, maar vooral te vertalen naar antwoorden
op urgente vragen.

Doel

• Creëren gemeenschappelijke bril en inzicht door data delen
• Vertaling gedeelde data richting beleid
• Realiseren infrastructuur waarbij data wordt verzamelt en
gekoppeld

Aanpak

• Realiseren van 2 pilot gemeenten (Borger Odoorn,
Hoogeveen)
• Vragen ophalen en nodige analyse realiseren
• Uitkomst vertalen
• Aanpak Pilot delen in Drenthe

Trekker

Zilveren Kruis/CMO STAMM

Tijdspad
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De publiekversie van de Drentse Werkagenda HLZ is uitgegeven in opdracht van het
Kernteam HLZ. De regiosecretaris HLZ Drenthe, Yvonne van der Weerd, is
contactpersoon bij vragen en opmerkingen. Ook is er meer informatie over HLZ Drenthe
te vinden op de website:
www.HLZDrenthe.nl

•••

•••

Yvonne van der Weerd
y.vanderweerd@cmostamm.nl

Marleen Meijer
m.meijer@cmostamm.nl

