DRENTS ZORGLANDSCHAP
Uitvoeringsagenda 2018
Samenwerking tussen de twaalf Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en provincie Drenthe

Bijlage I

:Overlegstructuren Drents Zorglandschap
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Uitvoeringsagenda Drents Zorglandschap (januari-december 2018)
Inleiding
Het Drentse Zorglandschap is een samenwerking van de 12 Drentse gemeenten, Zilveren Kruis en de provincie Drenthe. De visie van de
betrokken partijen is: “Samen werken aan kwalitatief goede, bereikbare en betaalbare zorg in Drenthe”. De invulling van deze samenwerking
is vastgelegd in de Drentse Werkagenda 2017-2018 (zie bijlage 3) met drie thema’s:
• Effectief samenwerken in de wijk (krachtige basiszorg);
• Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ-keten;
• Mogelijkheden voor (gezamenlijke) preventie activiteiten vergroten.
Het huidige document, de uitvoeringsagenda 2018, is een nadere uitwerking van de Drentse Werkagenda 2017-2018. De uitvoeringagenda
2018 is opgesteld door de werkgroep Drents Zorglandschap op basis van:
- De Drentse Werkagenda 2017-2018
- De werksessie met de werkgroep Drents Zorglandschap op 18 januari j.l. waarin een beeld van de resultaten 2017 is gevormd (zie
bijlage 1 ‘Overzicht resultaten 2017’) en de nodige vervolgstappen en afspraken voor de doorontwikkeling in 2018 zijn benoemd.
Ambitie 2018
In het jaar 2017 is op basis van de werkagenda aan de drie prioritaire thema’s gewerkt. Daarbinnen is een aanvang gemaakt met een aantal
concrete activiteiten, waaronder het afstemmen van de inkoop wijkverpleging (S1) en de gezamenlijke verkenning van de GGZ keten.
In de uitvoeringsagenda 2018 is de ambitie vastgelegd om de samenwerking Drents Zorglandschap tussen de drie partijen door te ontwikkelen
naar -nog meer- concrete gezamenlijke activiteiten, die er aan bijdragen dat de zorg en ondersteuning voor inwoners/clienten in Drenthe
efficiënt en in samenhang zijn georganiseerd.
Werkgroep Drents Zorglandschap
De werkgroep Drents Zorglandschap bestaat uit 12 ambtenaren Wmo/Sociaal Domein, een adviseur Strategie Gemeenten (Zilveren Kruis) en
een beleidsmedewerker van de Provincie Drenthe. De procesbegeleider is onderdeel van de werkgroep en coördineert op verschillende wijze
de Drentse samenwerking door (o.a.) te werken aan afstemming en samenhang vanuit de aanwezige structuren in het zorglandschap. De
werkgroep is “de verkeerstoren” als het gaat om het volgen, verbinden en afstemmen met stakeholders ten aanzien van lopende en nieuwe
ontwikkelingen in de regio Drenthe waar het gaat om:
- Effectief samenwerken in de wijk
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- Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ-keten
- Mogelijkheden voor (gezamenlijke) preventie activiteiten vergroten
Tijdens de werksessie 2018 (18 januari j.l.) is aan bod gekomen of er nieuwe thema’s zijn ontstaan die van belang zijn om in 2018 vanuit het
Drents Zorglandschap – in aanvulling op de werkagenda 2017-2018- te volgen. Deze thema’s zijn opgenomen in onderstaande
uitvoeringsagenda en betreffen: de spreiding en concentratie van de ziekenhuiszorg in Drenthe; overlegstructuren t.a.v. zorg voor kwetsbare
mensen; het gedachtengoed rondom positieve gezondheid (concept Machteld Huber). Taken van de werkgroep zijn volgen, verbinden,
afstemmen en doorontwikkelen van de thema’s en afspraken zoals opgenomen in deze uitvoeringsagenda. Daarmee voldoet de regio Drenthe
ook aan de wens van Zilveren Kruis om op deze regionale schaal samen te werken en kan -indien nodig- de regio samen optrekken in
vraagstukken richting het Rijk. Zo is op basis van de thema’s o.a. afstemming op landelijk niveau middels het Jongeriusoverleg en met de VNG.
Ambtelijk VDG Gezond & Welzijn
De werkgroep Drents Zorglandschap is gelieerd aan het ambtelijk VDG overleg Gezondheid en Welzijn. In de Werkagenda 2017 – 2018 is
vastgelegd welke onderwerpen zijn belegd bij de werkgroep. De procesbegeleider en/of een werkgroeplid rapporteert over ontwikkelingen en
vorderingen tijdens het ambtelijk overleg. Ook is er afstemming en nader overleg over onderwerpen als het wenselijk lijkt dat de uitwerking
plaatsvindt in de werkgroep (zie Bijlage 2: ‘Overzicht structuren’).
Het ambtelijk VDG overleg is een strategisch beleidsoverleg, waarbij de verbinding en de voorbereiding van het portefeuillehoudersoverleg
Gezondheid &Welzijn een van de voornaamste taken is.
Randvoorwaarden
De samenwerking in Drenthe gaat om energie en synergie te krijgen op de vraagstukken uit de werkagenda 2017-2018 en afspraken in deze
uitvoeringsagenda 2018. Kennisdeling en ervaringen uitwisselen zijn daarin een belangrijke meerwaarde. Iedere samenwerkingspartner heeft
hierin een eigen rol en betrokkenheid. Voor de Drentse gemeenten geldt dat de colleges in gezamenlijkheid het besluit hebben genomen om
samen op te trekken in de samenwerking met de zorgverzekeraar. VDG Gezondheid en Welzijn is regievoerder, vanuit de opdracht van de
colleges. Vanuit de afdeling Strategie Gemeenten van het Zilveren Kruis is er een vaste samenwerkingspartner die Zilveren Kruis
vertegenwoordigt in deze samenwerking. De provincie Drenthe heeft een agenderende en faciliterende rol in deze samenwerking.
Voor de Drentse samenwerking gelden een aantal randvoorwaarden:


De inzet en de uitvoering van de Drentse Werkagenda 2017-2018 is in opdracht van de portefeuillehouders van het VDG overleg
Gezondheid en Welzijn middels een college voorstel (2016) voorgelegd en besproken in de college’s van de Drentse gemeenten;
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Betrokken partijen stellen voldoende formatie/ personele inzet beschikbaar om continuiteit te borgen en deel te nemen aan de
werkgroep Drents Zorglandschap (minimaal 10 keer per jaar) en andere samenwerkingsoverleggen (lokaal, subregionaal, provinciaal,
landelijk) die in het verlengde hiervan plaats vinden;



Indien aanvullende kennis of expertise nodig is m.b.t. specifieke thema’s betrekken werkgroepleden de collega’s uit de eigen interne
organisatie die dit kunnen inbrengen.



De werkgroepleden van het Drents Zorglandschap commiteren zich aan de Drentse samenwerking (Werkagenda/uitvoeringsagenda
2018) en hebben de verantwoordelijkheid de eigen interne organisatie te informeren over de ontwikkelingen en besluiten binnen het
proces van de Drentse samenwerking;



Alle werkgroepleden van het Drents Zorglandschap hebben de verantwoordelijkheid om de werkgroep, en in bijzonder de
procesbegeleider, te informeren over ontwikklingen van de eigen organisatie wanneer die van invloed zijn op de Drentse
samenwerking en de gemaakte afspraken hierbinnen;



Stakeholders uit het werkveld: De Drentse samenwerking gaat uiteindelijk om het realiseren van zorg en ondersteuning die aansluit op
de leefwereld van inwoners/cliënten. Waar nodig betrekken we daarom aanbieders van zorg en ondersteuning, cliëntgroepen,
adviesraden en inwoners bij relevante thema’s en afspraken.
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THEMA: EFFECTIEF WERKEN IN DE WIJK (Krachtige Basiszorg)

1

Onderwerp
Beleid en Inkoop
 Informeren over inkoopprocessen
cyclus, wettelijke kaders en
besluitprocedures

Doel

Resultaat

Wanneer

Werkgroep DZ

Afstemming en efficiënt zorg en
ondersteuning organiseren

Samenhang

2018



Kennis en ervaringen delen rond inkoop
en verantwoording

Zilveren Kruis/werkgroep
DZ

Kennis en ervaringen delen rond Masterclass Inkoop
inkoop en verantwoording



Inkoop wijkverpleging 2019

Zilveren Kruis

Informeren beleid 2019



2

Wie

Huisartsenzorg beleid (Module O&I)
o Verkennen/ontwikkelen
versterking 1e lijn
Grensvlakken van wetgeving

Zilveren Kruis/werkgroep Ontwikkelen visie en strategie
DZ
samenwerking en toekomstige
huisartsenzorg
Werkgroep Grensvlakken Mogelijke Start Proeftuin Wmoo.a. gemeente Emmen,
WLZ Drenthe.
Zilveren Kruis)

Juni 2018

Versterken 1e lijns
organisaties

Maart 2018

Passende zorg
inwoners/cliënten

Februari 2018

2018
Werkgroep DZ
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Sluitende keten voor de kwetsbare ouderen

Agendacommissie
Ouderen; Gemeenten
Assen, Meppel, Borger Odoorn, Thuiszorg,
Netwerk dementie,
Welzijn, Huisartsen,
Ervaringsdeskundigen,
Zilveren Kruis,
procesbegeleider DZ
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Thema agenderen bij
agendacommissie (zie ‘sluitende
keten voor kwetsbare ouderen’)
Provinciale afspraken realiseren
rond o.a. beschikbaarheid
Eerstelijns Verblijf (ELV)
bedden, grensvlakken
problematiek, dementie.

Beleidsontwikkeling

Een sluitende keten voor
kwetsbare ouderen

Start maart 2018
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THEMA SLUITENDE GGZ KETEN

1

Onderwerp
Drentse Sluitende Aanpak

Wie
Kernteam:
Gemeenten Assen,
Emmen, Hoogeveen,
OGGz-GGD,
ervaringsdeskundige,
projectleider CT-Groep

Doel

Resultaat

Wanneer

Structuur GGZ keten inzichtelijk
maken

Overzicht structuur (bijlage 2)

Feb 2018

Informatie en afstemming
Project Optimaal Leven (EPA)

Betrokkenheid en
commitment bij regio Drenthe

2018

Verkenning Drentse Sluitende
Aanpak (ZonMW-fase 1) en
vervolg

Uitkomst verkenning
bespreken in Werkgroep DZ

April 2018

1 oktober 2018

2

Jeugd
Van jeugd 18- naar 18+

POH- GGZ Jeugd 2019

Werkgroep 18-/18+
Jeugd: CIZ, Accare,
Ambiq, Yorneo, GGZ,
gemeenten Aa en
Hunze, BorgerOdoorn, Hoogeveen
Zilveren Kruis,
procesbegeleider DZ

Werkgroep DZ

Realiseren Plan van Aanpak
personen met verward gedrag
in samenhang
Knelpunten 18-/18 +
inventariseren

Plan van Aanpak Personen
met verward gedrag per
gemeente
Soepele overgang 18-/18+

Uitwerking oplossingen
knelpunten en afspraken

Bespreken visie en afspraken
rond POH Jeugd GGZ

7

februari 2018

Mei 2018

Laagdrempelige toegang voor
jeugdige en ouders die
huisarts ontlast en
verschuiving van zorg
(2e ->1e/0e lijn) realiseert

April 2018

THEMA GEZAMENLIJKE PREVENTIE

1

Onderwerp
Pilot Shared Savings

Wie
Zilveren Kruis,
Gemeenten
Hoogeveen en
Coevorden

Doel
- het verbeteren van de gezondheid van mensen, in
het bijzonder van mensen met een lage sociaal
economische status;
- het verhogen van de kwaliteit van leven en zorg
en ervaren kwaliteit van zorg;
- het beheersen en verlagen van de kostengroei
van ondersteuning en zorg.

Resultaat
Kennis/resultaten delen van
de pilots Shared savings

Wanneer
nnb

Subsidie Preventie coalitie

Zilveren Kruis,
Gemeenten

Krachten en middelen bundelen t.a.v. gezamenlijke
preventiedoelstelling

Kennis/resultaten delen uit
preventie coalitie

nnb

Gecombineerde leefstijl
interventie

Werkgroep
DZ/preventie

Afstemming en visie leefstijl interventies (voeding,
beweging)

Prestatiebeschrijving
gecombineerde leefstijl
interventies

Preventie akkoord –VWS

VDG Gezondheid
&Welzijn,
Realiseren beleid t.a.v. Roken, Overgewicht en
portefeuillehouders Alcohol gebruik

Preventie Drenthe

Stuurgroep
Drenthe Gezond:
met o.a. gemeente
Borger-Odoorn,
procesbegeleider
DZ

April 2018

Verbinding en afstemming met programma’s Kans
Voor de Veenkoloniën, Gids en JOGG middels
Drenthe Gezond (deelname Stuurgroep), Netwerk
positieve gezondheid (Zorgbelang)
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nnb
Terugdringen

Regionale afstemming en
samenwerking preventie
(projecten)

2018

AANVULLENDE THEMA’S 2018

1

2

3

Onderwerp
Ziekenhuiszorg
 Vraagstuk toekomstige regionale
ziekenhuiszorg (Zorgtafel)
 Voldoende en goed gekwalificeerd
zorgpersoneel

Wie
Provincie
Drenthe,
ziekenhuizen
en stakeholders

Doel
Agenderen en informeren
waar nodig (ambtelijk,
bestuurlijk).

Resultaat
Afstemming Drents
Zorglandschap en
ontwikkelingen rond
ziekenhuiszorg en
zorgpersoneel

Wanneer
2018

Overlegstructuren t.a.v. zorg kwetsbare
mensen

Werkgroep DZ
Kernteam VDG

Overlegstructuren zo
efficiënt mogelijk
organiseren en bestuurlijke
drukte voorkomen.

Voorstel
Verbindende, efficiënte
en effectieve overleg
structuur regio Drenthe

15 maart 2018

Besluit overleg structuur
Drenthe
Standpunt en mogelijke
acties bepaald

April Werkgroep
Mei VDG
Juni 2018

Positieve Gezondheid (Machteld Huber)

Werkgroep DZ
(in afstemming
met Zorgbelang
– Netwerk
positieve
gezondheid)

Bespreken gedachtengoed
en besluiten welke acties
nodig zijn om visie te
realiseren
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Reguliere taken en structuur werkgroep Drents Zorglandschap

Onderwerp
Bestuurlijke dialoogtafel: voorbereiden (plannen,
inhoud, uitnodiging, agenda, verslag)

Wie
Werkgroep DZ

Resultaat
2 Bestuurlijke
dialoogtafels

Wanneer
Voorjaar 2018
Najaar 2018

B

Jongerius Overleg (voorbereiding, afstemming)
 Voorbereiding gemeente Hoogeveen
namens de regio Drenthe

Procesbegeleider DZ/ gemeente
Hoogeveen

Afstemming, informatie
en agenderen landelijk
beleid

4 keer per jaar

C

Werkgroep Drents Zorglandschap

Werkgroep DZ

2018

D

Werkconferentie Drents Zorglandschap
 Werkgroep (o.l.v. Provincie)

10 vergaderingen
werkgroep
Werkconferentie
10 werkgroepen

Jan – najaar 2018

Uitvoeringsagenda 2018

Bespreking concept
uitvoeringsagenda 2018 1 februari
ambtelijk VDG G&W
Bespreking uitvoeringsagenda 2018
22 februari PHO G&W
Maart 2018
Juni 2018
Juni 2018
13 september 2018
11 oktober 2018
November 2018

A

E

Werksessie januari 2018

Proscoop, Zorg Belang Drenthe,
Zilveren Kruis, Procesbegeleider
DZ, Provincie, gemeente Borger Odoorn
Werkgroep DZ

F

Drents Zorglandschap 2018 - Samenwerking

Werkgroep DZ

H

Evaluatie Drents Zorglandschap 2017-2018:
Voorbereiding Evaluatie
Ambtelijk VDG G&W
POH Gezond en Welzijn
Bestuurlijke dialoogtafel

Werkgroep DZ

Uitkomst Monitoren
samenwerking
Evaluatie
resultaten/samenwerking
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Najaar 2018

BIJLAGE I: Drents Zorglandschap
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stuurgroep

programma
manager

Optimaal Leven teams

Regionale
projectleider

Regionale
projectleider

Emmen

projectorganisatie (achter de
schermen)

deelproject Time Out
voorzieningen

Regionale
projectleider

Regionale
projectleider

Assen

deelproject Open Mind

Hoogeveen

Structuur Project Optimaal Leven (EPA)
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Festival der mooie dingen

Rode neuzen dag

