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Geachte dames en heren,
Wij zijn verheugd u ons jaarverslag 2016 aan te bieden (zie bijlage). Op die manier krijgt u een aardig overzicht  
van waar wij, als Zorgbelang Drenthe, mee bezig zijn (geweest).
Ook zijn we al druk bezig voor de toekomst. Hoe wij ons daarop willen richten, is te lezen in ons maatschappelijk  
ondernemingsplan 2017-2019 die u kunt downloaden via onderstaande link https://www.zorgbelang-
drenthe.nl/media/documents/161101-Gezond-en-wel-(definitief).pdf

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag.

Met hartelijke groet,

Jan van Loenen 
bestuurder-directeur 
adviseur transities

T 050 727 15 00
M 06 22 05 70 70
E j.vanloenen@zorgbelang-drenthe.nl 
I www.zorgbelang-drenthe.nl

De Kazerne, Annerweg 30
9471 KV   Zuidlaren

Zorgbelang Drenthe is een maatschappelijke organisatie die onafhankelijk de belangen behartigt van alle mensen met een
 zorgvraag in Drenthe

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Als u niet
 de bedoelde ontvanger bent, wilt u dan dit bericht en ieder aangehecht databestand verwijderen en Zorgbelang Drenthe hiervan via e-mail op de hoogte
 stellen. Bedankt voor uw medewerking!
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mailto:Statengriffie@drentsparlement.nl
https://www.zorgbelang-drenthe.nl/media/documents/161101-Gezond-en-wel-(definitief).pdf
https://www.zorgbelang-drenthe.nl/media/documents/161101-Gezond-en-wel-(definitief).pdf
mailto:j.vanloenen@zorgbelang-drenthe.nl
http://www.zorgbelang-drenthe.nl/




gezond & wel


Kernachtig 
Jaarverslag 
2016
Zorgbelang 
Drenthe







2


In dit kernachtige jaarverslag…


1.  Ontwikkelingen die de zorg en (daarmee) het werk  


van Zorgbelang Drenthe beïnvloeden


2. Aan gewerkt en bereikt in 2016


 2.1.  Zorgbelang Drenthe – maatschappelijk ondernemer


 2.2.  Individuele dienstverlening


 2.3.  Collectieve belangenbehartiging


 2.4.  Kennis & onderzoek


3. De blik vooruit







3


Voorwoord


Het jaar 2016 stond voor Zorgbelang Drenthe in het teken van herstel: na 
een  periode van overleven verwierven we in 2016 een aantal opdrachten die 
hebbengeleidtotherstelvanonzefinanciëlepositie.Daarmeehebbenwe
weer het  vermogensniveau bereikt van voor de afbouw van subsidie in 2012. 


Er staat weer een gezonde organisatie die qua omvang groeit en qua inhoud 
verder verdiept. Dat stelt ons nog beter in staat om de inwoners van Drenthe 
een stem te geven in het vaak toch complexe zorglandschap. En om daarin te 
 dienen als  wegwijzer. We hebben wel eens gezegd dat we de ANWB van de zorg in 
 Drenthe  willen zijn. Dat is een vergelijking die eigenlijk nog steeds opgaat: ook wij 
hebben een ‘shop’ waar men uit een diversiteit aan diensten kan kiezen en wie er 
zelf niet meer uitkomt, belt ons.  


In die diversiteit aan diensten, blijft het belang van de cliënt altijd onomstotelijk 
op nummer 1 staan. Waar ik ook kom, welke bijeenkomsten ik ook bijwoon, ik stel 
 mezelf altijd de vraag: ‘wat hebben Harm of Ineke uit Tweede Exloërmond hieraan?’. 
Want wij zijn de personificatie van de Drentse burgers. 


Ik wens u leesplezier met dit kernachtige jaarverslag. En heeft u vragen of ideeën 
op het gebied van zorg en cliëntparticipatie: schroom niet. Weet u welkom.


Jan van Loenen
Bestuurder-directeur Zorgbelang Drenthe


“We pikken signalen op, overal.  
Dat is onze tweede natuur.  
Die stem van de Drent laten  
doorklinken, dat is wat we  


onophoudelijk doen.”
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1. Ontwikkelingen die de zorg  
en (daarmee) het werk van  
Zorgbelang Drenthe beïnvloeden
Het zijn roerige tijden in het zorglandschap. Kijkend naar 2016, nu en verder, 
dan kent de provincie Drenthe bijvoorbeeld uitdagingen op het terrein van 
werkgelegenheid, onderwijs en laaggeletterdheid, gezondheidsverschillen, 
bevolkingskrimp en vergrijzing. De provincie heeft in haar visie op krimp en 
leefbaarheid onder andere prioriteit gegeven aan de thema’s ‘beschikbare 
en kwalitatiefgoedezorg’en‘bereikbarebovenlokalevoorzieningen’. 
Goede en bereikbare zorgvoorzieningen zijn daarvan een belangrijk  
onderdeel, maar staan in Drenthe evenwel onder druk. 


Daarnaast is in 2016 de hervorming van de langdurige zorg merkbaar 
 geworden voor wie ermee te maken kreeg. Maar ook de zorg voor mensen 
met een  verstandelijke, psychische en/of psychiatrische beperking bevindt 
zich in een  overgangsfase. Opvang van mensen die verward gedrag  vertonen, 
blijkt in  Drenthe nog niet goed geregeld. De Wmo laat tot slot verschillen 
in  voorzieningenniveau zien tussen gemeenten: de rechter moet vaker dan 
eens  uitspraak doen in geschillen tussen gemeenten en burgers. 


Kortom: er was, is en blijft werk aan de winkel voor Zorgbelang Drenthe.  
Een taak die wij met vertrouwen en overtuiging uitvoeren, zodat de stem 
en het  belang van de Drenten in dat zorglandschap een plaats houden.


“ In deze roerige tijden  
heeft een organisatie  


die de belangen behartigt  
van iedereen die zorg  


nodig heeft, de handen vol”







5


2. Aan gewerkt en bereikt in 2016 


2.1  Zorgbelang Drenthe –  
maatschappelijk ondernemer


Maatschappelijk ondernemingsplan 2017-2019 ‘Gezond & wel’
De burger een stem geven daar waar het gaat om gezondheid, leefbaarheid en zorg, 
dat is wat Zorgbelang Drenthe nastreeft. Om daar duurzaam richting aan te geven, 
is het maatschappelijk ondernemingsplan 2017-2019 ‘Gezond & wel’ opgesteld.  
Duurzame gezondheid en zorg staan daarin centraal. 


ISO-certificering
Om de kwaliteit van onze producten en diensten ook voor anderen inzichtelijk 
te maken, is gestart met een traject om te komen tot certificering ISO 9001 van 
 Zorgbelang Drenthe. Dit wordt in 2017 afgerond.   


“Onze medewerkers?  
Die zijn enorm betrokken.  


Ze hebben echt hart voor dit  
werk en voor ‘de Drent’.  
Alles wat we daarin als  


team doen, doen we voor de  
maatschappij en moet  


daaraan ten goede komen”
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2.2  Individuele dienstverlening 


Doorontwikkeling dienstverlening
Voor de vertrouwenspersonen Jeugd, de zorgombudsfunctionaris en de 
 cliëntondersteuner Langdurige zorg was 2016 het jaar waarin ze hun 
 dienstverlening verder ontwikkelden, passend bij de veranderingen in 
de  maatschappij en de vraag van onze cliënten.


Nieuw: de onafhankelijke klachtenfunctionaris
Nieuw is onze onafhankelijke klachtfunctionaris, wiens functie is ontwikkeld 
 conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). 


“Wij zijn ondersteunend  
aan de cliënt. We nemen  
niets over, eigen kracht is  


heel belangrijk.  
Mensen begeleiden naar  


duidelijkheid en rust zodat ze  
weer verder kunnen, daarin  


maken wij het verschil”
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2.3  Collectieve belangenbehartiging


Samen optrekken
Samen kom je verder en sta je sterker. Daarom hebben wij met organisaties 
 zoals ouderenbonden, Oogvereniging, VG belangenplatform, Platform Mantelzorg 
en Diabetesvereniging Nederland speerpunten in beeld gebracht. Speerpunten 
die ons in gezamenlijkheid verder kunnen brengen.


Daarnaast waren wij vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van de  Sociale 
 Maatschappelijke adviesraad Noordenveld (SMA) om daar het perspectief 
van de burger in te brengen. Eind 2016 zijn de actiepunten met de cliënten
organisaties vastgelegd. 


Bijdrage aan mammacentrum Bethesda Hoogeveen
Vanwege de concentratie van specialisaties in ziekenhuizen, komt de 
 beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg in de regio in het geding.  
Daarom zijn  Zorgbelang Drenthe en Groningen gevraagd om in het proces   
van concentratie van  mammazorg in Hoogeveen het cliëntperspectief te  
onderzoeken en te integreren. De uitkomsten van de burgerpanels die wij 
 daarin gezamenlijk organiseerden, zijn door de Treant Groep zicht en merkbaar  
in de uiteindelijke realisatie van het mammacentrum meegenomen.  


“We zien regelmatig  
dat er ‘over de hoofden  


van de Drenten’ beslist wordt  
over zorgvoorzieningen.  


Door met hen in gesprek te gaan, 
kunnen zij daar juist een  


waardevolle bijdrage  
aan leveren”  
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Abonnement ‘onafhankelijke klachtenfunctionaris’
Naar aanleiding van een bijeenkomst over de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en 
Geschillen Zorg), hebben wij (kleinere) zorgaanbieders het aanbod gedaan om  
een abonnement te nemen op de dienst ‘onafhankelijke klachtenfunctionaris’  
van Zorgbelang Drenthe. Zodat ook zij aan de wet kunnen voldoen en hun  
cliënten de mogelijkheid hebben van onafhankelijke klachtondersteuning. 


Landelijke kwaliteitsindicatoren acute zorg brandwonden
Voor de verbetering van de acute zorg rond brandwonden, hadden wij  
 inhoudelijk overleg met onder andere afdelingen Spoed Eisende Hulp,   
trauma- en  brandwondencentra. Met als resultaat dat deze inbreng wordt  
gebruikt bij het vaststellen van de landelijke kwaliteitsindicatoren. 


Beleid rond mensen die verward verdrag vertonen
Eerder in dit jaarverslag noemden we het al: de opvang van mensen die verward 
gedrag vertonen schiet nog tekort in Drenthe. Daarom zijn wij in gesprek met 
betrokken partners om samen te werken aan een beleid dat recht doet aan het 
cliëntperspectief.


“Je moet wel realistisch  
blijven. We kunnen wel zeggen  
‘vanuit cliëntperspectief moet  


het zó’, maar er is binnen de zorg 
ook altijd een organisatieperspectief 
waar je rekening mee moet houden. 
Op die scheidslijn ga je het samen  


zo goed mogelijk proberen te  
maken voor de cliënt.  
Ieder vanuit zijn eigen  


professie”
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(Herinrichting) Zorglandschap Drenthe
Samen met de provincie Drenthe, alle twaalf gemeenten en zorgverzekeraar 
 Zilveren Kruis is op 11 mei 2016 de derde werkconferentie ‘Zorglandschap  Drenthe’ 
gehouden. Als Zorgbelang Drenthe waren wij nauw betrokken bij de voorbereiding, 
organisatie en realisatie van de dag, die met ruim 250 deelnemers zeer succesvol was. 


Bijdrage aan huisartsenopleiding
Voor een experiment rondom huisartsenzorg in de gemeente Coevorden, 
 hebben wij vragenlijsten beoordeeld vanuit cliëntperspectief. Onze visie 
 daarop en onze  inbreng tijdens de expertisecoalities hebben ertoe geleid 
dat  Zorgbelang Drenthe nu vanuit het perspectief van de cliënt een bijdrage 
 levert aan de huisartsenopleiding.


‘Alles is gezondheid’ – verbeteren gezondheidsvaardigheden
Op 30 september 2016 ondertekenden wij samen met Biblionet een plegde in 
het kader van het nationaal preventieprogramma ‘Alles is gezondheid’. Vanuit dit 
 programma maken betrokken partijen afspraken en ondernemen gezamenlijk 
 actie om te komen tot een gezonder en vitaler Nederland. Samen met  Biblionet 
dragen wij daaraan bij door de gezondheidsvaardigheden bij de burgers in 
 Drenthe te vergroten. Want pas dán kunnen zij echt regie nemen op hun eigen 
 situatie wanneer het gaat om zorgaangelegenheden. Daarin werken we samen 
met het Taalhuis, stichting Lezen & Schrijven en sociale teams. Een pilot start in 
2017 in de gemeente BorgerOdoorn.
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Palliatievezorg&cliëntperspectief
Beleid rondom palliatieve zorg is regelmatig onderwerp van gesprek binnen de 
zorg. Om daarin het perspectief van de cliënt continu op een prominente plek te 
houden, hebben wij met betrokken burgers een klankbordgroep rond dit thema 
gehouden. De uitkomsten dienen als voeding voor het Consortium Palliatieve zorg. 
Daarnaast hebben wij zitting in de stuurgroep Palliatieve zorg.  


Werkconferentie Mantelzorg
Op 1 november 2016 organiseerden wij – samen met de Rabobank Assen & 
NoordDrenthe en het Drents Platform Mantelzorg – in De Nieuwe Kolk te  Assen een 
groot congres rond het thema mantelzorg. Een maatschappelijk  uiterst  belangrijk 
thema, want voor velen geldt: je was mantelzorger, je bent het of je wordt het. Met 
dit congres is dit  onderwerp nog eens goed op de kaart  gezet. Daarnaast zijn op 
deze avond – met bijna 200 betrokken deelnemers – de  resultaten gepresenteerd 
van een eigen onderzoek naar de gevolgen van jong mantelzorgschap, structureel 
en op lange termijn. Dit heeft inmiddels tot een  aantal gesprekken bij gemeenten 
geleid over het beleid ten aanzien van jonge mantelzorgers.
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Landelijk debat ‘Calamiteiten in de zorg’
In 2016 is het landelijk debat ‘Calamiteiten’ gevoerd. Vanuit Zorgbelang  Drenthe 
hebben wij aan dit debat deelgenomen, vanwege onze positie in de externe 
 onderzoekscommissie in 2009 naar calamiteiten rondom  maagverkleiningsoperaties 
in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. In dit debat hebben wij opnieuw gepleit  
voor standaard betrokkenheid van de patiënt of diens nabestaanden bij  
(onderzoek naar) calamiteiten. Want het ontbreken van erkenning in zo’n  
situatie is funest. De mogelijkheid dat dit wettelijk wordt verankerd, brengt  
ons weer een stap  dichter bij de positieversterking van de burger. 


Toekomstvisie gerealiseerd: 1e zorgwinkelcentrum
Op 5 november 2016 is in Meppel het Spectrum Medisch Centrum geopend,  
een gezondheidscentrum waar meer dan 20 verschillende disciplines   
samenwerken op basis van het concept ‘positieve gezondheid’. Hiermee is  
het eerste  zorgwinkel centrum in Drenthe gerealiseerd, een toekomstvisie  
die wij vanuit  Zorgbelang Drenthe eind 2011 presenteerden. 


Toekomstbestendige zorg in Drenthe
In opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben wij groepsgesprekken 
met burgers gehouden over toekomstbestendige zorg in Drenthe. Ze wilden 
hetgeen ze met hun beleid beoogden, toetsen aan de beleving van de burgers. 
De  conclusies en aanbevelingen die uit deze gesprekken naar voren zijn gekomen, 
hebben waardevolle input opgeleverd en neemt Zilveren Kruis mee in haar beleid.


“Wij kennen Drenthe.  
Wij hebben hier een stevig netwerk, 


kunnen snel contact leggen.  
Als het gaat om zicht krijgen op  


wat mensen weten, voelen, willen 
en ervaren dan weten wij al waar 
en hoe we het moeten ophalen.  


Wij kennen de Drenten en de  
Drentse cultuur” 
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2.4  Kennis & onderzoek    


Eigen onderzoeksafdeling
Kennis & Onderzoek, dat is de naam van onze nieuwe afdeling binnen 
 Zorgbelang Drenthe. In opdracht of op eigen initiatief voerden wij al  
onderzoek uit, maar deze afdeling maakt daarin nog meer mogelijk én  
heeft als taak de data uit de onderzoeken te duiden en het startpunt te  
laten zijn voor vervolgstappen. Altijd gericht op de stem en het perspectief  
van de inwoners van Drenthe. De Drenten krijgen daarmee een gezicht. 
De afdeling Kennis & Onderzoek gaat actief de samenwerking aan met   
onderwijs- en kennisinstituten om dit te realiseren. 


“We draaien onze hand  
er niet voor om ook iets op  


te pakken wat niet in ons directe 
aanbod zit maar waar wel het  


cliëntperspectief mee is gediend. 
We zijn daarin niet bang om buiten 


de gebaande paden te treden”
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3. De blik vooruit
Met de koers die is uitgezet in het maatschappelijk ondernemingsplan 2017-2019 
kiezen wij voor een helder profiel met de focus op onze drie kernactiviteiten.  
De nieuwe onderzoektak heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en een aantal 
aansprekende opdrachten te verwerven. Gebruik van nieuwe methodieken en  
ontwikkeling van nieuwe  vormen van dienstverlening bieden Zorgbelang Drenthe 
kansen. Wij maken de keuze om het accent te leggen op duurzame gezondheid 
en zorg, op de inzet om Drenthe een ‘positief gezonde’ provincie te laten worden. 
Voor een deel horen daar weer nieuwe samenwerkingsvormen bij. Daar gaan wij 
actief naar op zoek. 
Met de formatie van een nieuw kabinet in 2017, voeren wij via de landelijke  
samenwerking de lobby op richting VWS om een structurele financiering van  
het zorgvragersbeleid te garanderen. 
 


Al met al zijn onze vooruitzichten als Zorgbelang Drenthe voor 2017 en verder 
positief. We kijken met tevredenheid terug op 2016 en werken met hetzelfde niet 
aflatende enthousiasme aan onze missie. Een missie die ons in de eerste plaats 
altijd feeling en contact laat houden met onze doelgroep: de Drent. Want dat zijn 
de mensen waar we dit alles voor doen.


“We moeten altijd  
feeling en contact  


blijven houden met  
de mensen waar we  


het voor doen:  
De Drenten”
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Voorwoord

Het jaar 2016 stond voor Zorgbelang Drenthe in het teken van herstel: na 
een  periode van overleven verwierven we in 2016 een aantal opdrachten die 
hebbengeleidtotherstelvanonzefinanciëlepositie.Daarmeehebbenwe
weer het  vermogensniveau bereikt van voor de afbouw van subsidie in 2012. 

Er staat weer een gezonde organisatie die qua omvang groeit en qua inhoud 
verder verdiept. Dat stelt ons nog beter in staat om de inwoners van Drenthe 
een stem te geven in het vaak toch complexe zorglandschap. En om daarin te 
 dienen als  wegwijzer. We hebben wel eens gezegd dat we de ANWB van de zorg in 
 Drenthe  willen zijn. Dat is een vergelijking die eigenlijk nog steeds opgaat: ook wij 
hebben een ‘shop’ waar men uit een diversiteit aan diensten kan kiezen en wie er 
zelf niet meer uitkomt, belt ons.  

In die diversiteit aan diensten, blijft het belang van de cliënt altijd onomstotelijk 
op nummer 1 staan. Waar ik ook kom, welke bijeenkomsten ik ook bijwoon, ik stel 
 mezelf altijd de vraag: ‘wat hebben Harm of Ineke uit Tweede Exloërmond hieraan?’. 
Want wij zijn de personificatie van de Drentse burgers. 

Ik wens u leesplezier met dit kernachtige jaarverslag. En heeft u vragen of ideeën 
op het gebied van zorg en cliëntparticipatie: schroom niet. Weet u welkom.

Jan van Loenen
Bestuurder-directeur Zorgbelang Drenthe

“We pikken signalen op, overal.  
Dat is onze tweede natuur.  
Die stem van de Drent laten  
doorklinken, dat is wat we  

onophoudelijk doen.”
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1. Ontwikkelingen die de zorg  
en (daarmee) het werk van  
Zorgbelang Drenthe beïnvloeden
Het zijn roerige tijden in het zorglandschap. Kijkend naar 2016, nu en verder, 
dan kent de provincie Drenthe bijvoorbeeld uitdagingen op het terrein van 
werkgelegenheid, onderwijs en laaggeletterdheid, gezondheidsverschillen, 
bevolkingskrimp en vergrijzing. De provincie heeft in haar visie op krimp en 
leefbaarheid onder andere prioriteit gegeven aan de thema’s ‘beschikbare 
en kwalitatiefgoedezorg’en‘bereikbarebovenlokalevoorzieningen’. 
Goede en bereikbare zorgvoorzieningen zijn daarvan een belangrijk  
onderdeel, maar staan in Drenthe evenwel onder druk. 

Daarnaast is in 2016 de hervorming van de langdurige zorg merkbaar 
 geworden voor wie ermee te maken kreeg. Maar ook de zorg voor mensen 
met een  verstandelijke, psychische en/of psychiatrische beperking bevindt 
zich in een  overgangsfase. Opvang van mensen die verward gedrag  vertonen, 
blijkt in  Drenthe nog niet goed geregeld. De Wmo laat tot slot verschillen 
in  voorzieningenniveau zien tussen gemeenten: de rechter moet vaker dan 
eens  uitspraak doen in geschillen tussen gemeenten en burgers. 

Kortom: er was, is en blijft werk aan de winkel voor Zorgbelang Drenthe.  
Een taak die wij met vertrouwen en overtuiging uitvoeren, zodat de stem 
en het  belang van de Drenten in dat zorglandschap een plaats houden.

“ In deze roerige tijden  
heeft een organisatie  

die de belangen behartigt  
van iedereen die zorg  

nodig heeft, de handen vol”
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2. Aan gewerkt en bereikt in 2016 

2.1  Zorgbelang Drenthe –  
maatschappelijk ondernemer

Maatschappelijk ondernemingsplan 2017-2019 ‘Gezond & wel’
De burger een stem geven daar waar het gaat om gezondheid, leefbaarheid en zorg, 
dat is wat Zorgbelang Drenthe nastreeft. Om daar duurzaam richting aan te geven, 
is het maatschappelijk ondernemingsplan 2017-2019 ‘Gezond & wel’ opgesteld.  
Duurzame gezondheid en zorg staan daarin centraal. 

ISO-certificering
Om de kwaliteit van onze producten en diensten ook voor anderen inzichtelijk 
te maken, is gestart met een traject om te komen tot certificering ISO 9001 van 
 Zorgbelang Drenthe. Dit wordt in 2017 afgerond.   

“Onze medewerkers?  
Die zijn enorm betrokken.  

Ze hebben echt hart voor dit  
werk en voor ‘de Drent’.  
Alles wat we daarin als  

team doen, doen we voor de  
maatschappij en moet  

daaraan ten goede komen”
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2.2  Individuele dienstverlening 

Doorontwikkeling dienstverlening
Voor de vertrouwenspersonen Jeugd, de zorgombudsfunctionaris en de 
 cliëntondersteuner Langdurige zorg was 2016 het jaar waarin ze hun 
 dienstverlening verder ontwikkelden, passend bij de veranderingen in 
de  maatschappij en de vraag van onze cliënten.

Nieuw: de onafhankelijke klachtenfunctionaris
Nieuw is onze onafhankelijke klachtfunctionaris, wiens functie is ontwikkeld 
 conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). 

“Wij zijn ondersteunend  
aan de cliënt. We nemen  
niets over, eigen kracht is  

heel belangrijk.  
Mensen begeleiden naar  

duidelijkheid en rust zodat ze  
weer verder kunnen, daarin  

maken wij het verschil”
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2.3  Collectieve belangenbehartiging

Samen optrekken
Samen kom je verder en sta je sterker. Daarom hebben wij met organisaties 
 zoals ouderenbonden, Oogvereniging, VG belangenplatform, Platform Mantelzorg 
en Diabetesvereniging Nederland speerpunten in beeld gebracht. Speerpunten 
die ons in gezamenlijkheid verder kunnen brengen.

Daarnaast waren wij vertegenwoordigd bij bijeenkomsten van de  Sociale 
 Maatschappelijke adviesraad Noordenveld (SMA) om daar het perspectief 
van de burger in te brengen. Eind 2016 zijn de actiepunten met de cliënten
organisaties vastgelegd. 

Bijdrage aan mammacentrum Bethesda Hoogeveen
Vanwege de concentratie van specialisaties in ziekenhuizen, komt de 
 beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg in de regio in het geding.  
Daarom zijn  Zorgbelang Drenthe en Groningen gevraagd om in het proces   
van concentratie van  mammazorg in Hoogeveen het cliëntperspectief te  
onderzoeken en te integreren. De uitkomsten van de burgerpanels die wij 
 daarin gezamenlijk organiseerden, zijn door de Treant Groep zicht en merkbaar  
in de uiteindelijke realisatie van het mammacentrum meegenomen.  

“We zien regelmatig  
dat er ‘over de hoofden  

van de Drenten’ beslist wordt  
over zorgvoorzieningen.  

Door met hen in gesprek te gaan, 
kunnen zij daar juist een  

waardevolle bijdrage  
aan leveren”  
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Abonnement ‘onafhankelijke klachtenfunctionaris’
Naar aanleiding van een bijeenkomst over de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en 
Geschillen Zorg), hebben wij (kleinere) zorgaanbieders het aanbod gedaan om  
een abonnement te nemen op de dienst ‘onafhankelijke klachtenfunctionaris’  
van Zorgbelang Drenthe. Zodat ook zij aan de wet kunnen voldoen en hun  
cliënten de mogelijkheid hebben van onafhankelijke klachtondersteuning. 

Landelijke kwaliteitsindicatoren acute zorg brandwonden
Voor de verbetering van de acute zorg rond brandwonden, hadden wij  
 inhoudelijk overleg met onder andere afdelingen Spoed Eisende Hulp,   
trauma- en  brandwondencentra. Met als resultaat dat deze inbreng wordt  
gebruikt bij het vaststellen van de landelijke kwaliteitsindicatoren. 

Beleid rond mensen die verward verdrag vertonen
Eerder in dit jaarverslag noemden we het al: de opvang van mensen die verward 
gedrag vertonen schiet nog tekort in Drenthe. Daarom zijn wij in gesprek met 
betrokken partners om samen te werken aan een beleid dat recht doet aan het 
cliëntperspectief.

“Je moet wel realistisch  
blijven. We kunnen wel zeggen  
‘vanuit cliëntperspectief moet  

het zó’, maar er is binnen de zorg 
ook altijd een organisatieperspectief 
waar je rekening mee moet houden. 
Op die scheidslijn ga je het samen  

zo goed mogelijk proberen te  
maken voor de cliënt.  
Ieder vanuit zijn eigen  

professie”
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(Herinrichting) Zorglandschap Drenthe
Samen met de provincie Drenthe, alle twaalf gemeenten en zorgverzekeraar 
 Zilveren Kruis is op 11 mei 2016 de derde werkconferentie ‘Zorglandschap  Drenthe’ 
gehouden. Als Zorgbelang Drenthe waren wij nauw betrokken bij de voorbereiding, 
organisatie en realisatie van de dag, die met ruim 250 deelnemers zeer succesvol was. 

Bijdrage aan huisartsenopleiding
Voor een experiment rondom huisartsenzorg in de gemeente Coevorden, 
 hebben wij vragenlijsten beoordeeld vanuit cliëntperspectief. Onze visie 
 daarop en onze  inbreng tijdens de expertisecoalities hebben ertoe geleid 
dat  Zorgbelang Drenthe nu vanuit het perspectief van de cliënt een bijdrage 
 levert aan de huisartsenopleiding.

‘Alles is gezondheid’ – verbeteren gezondheidsvaardigheden
Op 30 september 2016 ondertekenden wij samen met Biblionet een plegde in 
het kader van het nationaal preventieprogramma ‘Alles is gezondheid’. Vanuit dit 
 programma maken betrokken partijen afspraken en ondernemen gezamenlijk 
 actie om te komen tot een gezonder en vitaler Nederland. Samen met  Biblionet 
dragen wij daaraan bij door de gezondheidsvaardigheden bij de burgers in 
 Drenthe te vergroten. Want pas dán kunnen zij echt regie nemen op hun eigen 
 situatie wanneer het gaat om zorgaangelegenheden. Daarin werken we samen 
met het Taalhuis, stichting Lezen & Schrijven en sociale teams. Een pilot start in 
2017 in de gemeente BorgerOdoorn.
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Palliatievezorg&cliëntperspectief
Beleid rondom palliatieve zorg is regelmatig onderwerp van gesprek binnen de 
zorg. Om daarin het perspectief van de cliënt continu op een prominente plek te 
houden, hebben wij met betrokken burgers een klankbordgroep rond dit thema 
gehouden. De uitkomsten dienen als voeding voor het Consortium Palliatieve zorg. 
Daarnaast hebben wij zitting in de stuurgroep Palliatieve zorg.  

Werkconferentie Mantelzorg
Op 1 november 2016 organiseerden wij – samen met de Rabobank Assen & 
NoordDrenthe en het Drents Platform Mantelzorg – in De Nieuwe Kolk te  Assen een 
groot congres rond het thema mantelzorg. Een maatschappelijk  uiterst  belangrijk 
thema, want voor velen geldt: je was mantelzorger, je bent het of je wordt het. Met 
dit congres is dit  onderwerp nog eens goed op de kaart  gezet. Daarnaast zijn op 
deze avond – met bijna 200 betrokken deelnemers – de  resultaten gepresenteerd 
van een eigen onderzoek naar de gevolgen van jong mantelzorgschap, structureel 
en op lange termijn. Dit heeft inmiddels tot een  aantal gesprekken bij gemeenten 
geleid over het beleid ten aanzien van jonge mantelzorgers.
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Landelijk debat ‘Calamiteiten in de zorg’
In 2016 is het landelijk debat ‘Calamiteiten’ gevoerd. Vanuit Zorgbelang  Drenthe 
hebben wij aan dit debat deelgenomen, vanwege onze positie in de externe 
 onderzoekscommissie in 2009 naar calamiteiten rondom  maagverkleiningsoperaties 
in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. In dit debat hebben wij opnieuw gepleit  
voor standaard betrokkenheid van de patiënt of diens nabestaanden bij  
(onderzoek naar) calamiteiten. Want het ontbreken van erkenning in zo’n  
situatie is funest. De mogelijkheid dat dit wettelijk wordt verankerd, brengt  
ons weer een stap  dichter bij de positieversterking van de burger. 

Toekomstvisie gerealiseerd: 1e zorgwinkelcentrum
Op 5 november 2016 is in Meppel het Spectrum Medisch Centrum geopend,  
een gezondheidscentrum waar meer dan 20 verschillende disciplines   
samenwerken op basis van het concept ‘positieve gezondheid’. Hiermee is  
het eerste  zorgwinkel centrum in Drenthe gerealiseerd, een toekomstvisie  
die wij vanuit  Zorgbelang Drenthe eind 2011 presenteerden. 

Toekomstbestendige zorg in Drenthe
In opdracht van zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben wij groepsgesprekken 
met burgers gehouden over toekomstbestendige zorg in Drenthe. Ze wilden 
hetgeen ze met hun beleid beoogden, toetsen aan de beleving van de burgers. 
De  conclusies en aanbevelingen die uit deze gesprekken naar voren zijn gekomen, 
hebben waardevolle input opgeleverd en neemt Zilveren Kruis mee in haar beleid.

“Wij kennen Drenthe.  
Wij hebben hier een stevig netwerk, 

kunnen snel contact leggen.  
Als het gaat om zicht krijgen op  

wat mensen weten, voelen, willen 
en ervaren dan weten wij al waar 
en hoe we het moeten ophalen.  

Wij kennen de Drenten en de  
Drentse cultuur” 
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2.4  Kennis & onderzoek    

Eigen onderzoeksafdeling
Kennis & Onderzoek, dat is de naam van onze nieuwe afdeling binnen 
 Zorgbelang Drenthe. In opdracht of op eigen initiatief voerden wij al  
onderzoek uit, maar deze afdeling maakt daarin nog meer mogelijk én  
heeft als taak de data uit de onderzoeken te duiden en het startpunt te  
laten zijn voor vervolgstappen. Altijd gericht op de stem en het perspectief  
van de inwoners van Drenthe. De Drenten krijgen daarmee een gezicht. 
De afdeling Kennis & Onderzoek gaat actief de samenwerking aan met   
onderwijs- en kennisinstituten om dit te realiseren. 

“We draaien onze hand  
er niet voor om ook iets op  

te pakken wat niet in ons directe 
aanbod zit maar waar wel het  

cliëntperspectief mee is gediend. 
We zijn daarin niet bang om buiten 

de gebaande paden te treden”
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3. De blik vooruit
Met de koers die is uitgezet in het maatschappelijk ondernemingsplan 2017-2019 
kiezen wij voor een helder profiel met de focus op onze drie kernactiviteiten.  
De nieuwe onderzoektak heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen en een aantal 
aansprekende opdrachten te verwerven. Gebruik van nieuwe methodieken en  
ontwikkeling van nieuwe  vormen van dienstverlening bieden Zorgbelang Drenthe 
kansen. Wij maken de keuze om het accent te leggen op duurzame gezondheid 
en zorg, op de inzet om Drenthe een ‘positief gezonde’ provincie te laten worden. 
Voor een deel horen daar weer nieuwe samenwerkingsvormen bij. Daar gaan wij 
actief naar op zoek. 
Met de formatie van een nieuw kabinet in 2017, voeren wij via de landelijke  
samenwerking de lobby op richting VWS om een structurele financiering van  
het zorgvragersbeleid te garanderen. 
 

Al met al zijn onze vooruitzichten als Zorgbelang Drenthe voor 2017 en verder 
positief. We kijken met tevredenheid terug op 2016 en werken met hetzelfde niet 
aflatende enthousiasme aan onze missie. Een missie die ons in de eerste plaats 
altijd feeling en contact laat houden met onze doelgroep: de Drent. Want dat zijn 
de mensen waar we dit alles voor doen.

“We moeten altijd  
feeling en contact  

blijven houden met  
de mensen waar we  

het voor doen:  
De Drenten”
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1. In één oogopslag    
 

 

 

→ Zorgbelang Drenthe vertaalt de opgedane 
ervaringen van de afgelopen periode naar nieuwe 
kansen voor de komende jaren. Inzet: een 
beweging die leidt tot structurele veranderingen. 

 

 

→ Zorgbelang Drenthe richt zich op duurzame 
gezondheid & zorg. Dat betekent: beschikbaar, 
bereikbaar en betaalbaar voor iedereen, ook in de 
toekomst. Vanuit eigen regie én 
verantwoordelijkheid! 

 

→ De kerntaak individuele dienstverlening helpt 
mensen om de weg te vinden bij hun zorg- en/of 
ondersteuningsvraag. Onafhankelijk, deskundig en 
persoonlijk.  

 

 

→ Omdat ieder mens ongehinderde toegang 
moet hebben tot goede zorg, wordt via de 
kerntaak collectieve belangenbehartiging invloed 
uitgeoefend op het huidige en toekomstige 
voorzieningenniveau. 

 

→ Accent wordt meer gelegd op kennis en 
(klanttevredenheid)onderzoek in komende 
periode. Verbinding met onderwijs wordt 
versterkt, inzet lectoraat duurzame gezondheid & 
zorg. Zorgbelang Drenthe organiseert masterclass 
rond transities (in het sociale domein). 

 
→ Ieder mens doet ertoe en krijgt de gelegenheid 
om invloed uit te oefenen via een burgerpanel in 
elke gemeente. 

 

→ Zorgbelang Drenthe heeft zich ontwikkeld tot 
een echte netwerkorganisatie. Onafhankelijkheid 
vormgeven in samenwerking met verschillende 
partners vraagt om een originele oplossing. 
Zorgbelang Drenthe kiest voor een eigentijdse 
vorm, met een goede balans tussen 
gemeenschappelijk belang en zelfstandigheid. 
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2. Inleiding en reflectie        

 

Na een enerverende periode, die in het teken stond van ingrijpende veranderingen en een 

fundamentele verkenning van kansen en mogelijkheden, staat Zorgbelang Drenthe aan de 

vooravond van een nieuw ondernemingsplan. Doel daarvan is om de koers voor de komende 

jaren te bepalen en de opgedane ervaringen van de afgelopen periode te vertalen naar de 

toekomst. 

Het vorige ondernemingsplan (2013-2016) is ontwikkeld in een turbulente tijd, kort nadat de 

provincie Drenthe in april 2012 had besloten tot een volledige afbouw van het sociale 

domein. De subsidie aan Zorgbelang Drenthe zou in drie jaar tijd met 75% worden 

verminderd en vanaf 2016 zou er hooguit nog projectsubsidie beschikbaar zijn. In de 

maanden die volgden op deze besluitvorming werd een ingrijpende reorganisatie 

doorgevoerd en er werd nieuwe richting voor de gereduceerde onderneming uitgestippeld. 

Vanuit het perspectief dat de publieke taakstelling – met de daarbij horende financiering – 

volledig beëindigd zou worden, werd in 2013 een nieuwe stichting (Profeit) opgericht met als 

belangrijkste doel om via maatschappelijk ondernemerschap nieuwe inkomsten te 

verwerven. Het accent lag hierbij op projectmanagement en de koppeling van zorg met 

leefbaarheid. 

Tegelijkertijd stonden de maatschappelijke ontwikkelingen in het teken van de transities en 

de hervorming van de langdurige zorg. Gemeenten kregen nieuwe verantwoordelijkheden 

vanaf 2015 en de AWBZ (daterend uit 1968) werd omgevormd tot een nieuwe Wet 

langdurige zorg (Wlz). De decentralisatie van taken – die bedoeld was om de uitvoering van 

nieuwe wetgeving dichter bij de burgers te organiseren – betekende een forse uitdaging 

voor gemeenten, maar creëerde tegelijkertijd ook nieuwe kansen voor de nieuw opgerichte 

stichting. De markt reageerde evenwel terughoudend op de positionering van een tweede 

rechtspersoon naast Zorgbelang Drenthe. De kennis en expertise, de onafhankelijkheid en 

eigentijdse rolopvatting van belangenbehartiging bleken voor stakeholders doorslaggevend 

om opdrachten te verstrekken aan Zorgbelang Drenthe (in plaats van Profeit). In een 

tussentijdse bijstelling (medio 2014) van het vorige ondernemingsplan werd daarom 

besloten om alle bedrijfsactiviteiten te concentreren onder het label van Zorgbelang 

Drenthe. 
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Parallel aan de afbouw van subsidie stelde de provincie Drenthe een flexibel budget ter 

beschikking om de herpositionering van Zorgbelang Drenthe enigszins te faciliteren.  

In dat kader werden door Zorgbelang Drenthe in de periode 2013-2015 drie onderzoeken 

uitgevoerd, waarin het perspectief van burgers centraal stond. De onderzoeken stonden in 

het teken van de toekomstige zorginfrastructuur in Drenthe, een thema dat door de 

demografische ontwikkelingen (krimp, vergrijzing en ontgroening) steeds actueler werd. 

Mede onder invloed van de maatschappelijke discussie over het niveau en de spreiding van 

zorgvoorzieningen, groeide bij de politiek het besef dat zij hierin een actieve rol kunnen 

vervullen. De werkconferenties “zorglandschap Drenthe”, die gezamenlijk door de provincie, 

de grootste zorgverzekeraar en de twaalf Drentse gemeenten worden georganiseerd, zijn 

hiervan de uitkomst. Hierbij is eveneens een belangrijke rol weggelegd voor een organisatie 

die belangen van burgers met een zorgvraag behartigt: Zorgbelang Drenthe. 

Een andere ontwikkeling is dat het verschil tussen mensen die gezond en vitaal zijn en 

mensen die bijvoorbeeld door ziekte kwetsbaar zijn, groter wordt. Een groot aantal mensen 

is voldoende in staat om voor zichzelf op te komen en de regie te houden over hun eigen 

leven. Maar er zijn ook mensen die daarbij hulp nodig hebben, al dan niet tijdelijk. Met de 

invoering van de Wet langdurige zorg is de onafhankelijke cliëntondersteuning geregeld en 

in de nieuwe Jeugdwet is – net als bij de Wet op de jeugdzorg – het vertrouwenswerk 

verankerd. Bij gemeenten is een toenemende behoefte aan onafhankelijke 

klachtafhandeling en/of -bemiddeling en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

(Wkkgz), die vanaf 2016 van kracht is geworden, is een onafhankelijke klachtenfunctionaris 

opgenomen. Hiermee samenhangend is er sprake van een groei van de individuele 

dienstverlening door Zorgbelang Drenthe. 

De huidige tijd wordt gekenmerkt door grote veranderingen en onzekerheid. Transities zijn 

fundamentele veranderingen in de wijze waarop in maatschappelijke behoeften wordt 

voorzien en gemiddeld duurt het enkele decennia (een “generatie”) voordat deze omslag is 

gerealiseerd. In essentie draait de transitie in de zorg om een ingrijpende hervorming van 

het huidige stelsel, dat in hoofdzaak aanbodgericht is en perverse financiële prikkels kent. De 

doorgeslagen regel- en verantwoordingsdrift, voortkomend uit de risico-regel-reflex, hebben 

van de zorgprofessional een “productiemiddel” gemaakt en van de mens met een zorgvraag 

een “consument” die een product afneemt. En dat terwijl het om de menselijke maat en 

aandacht zou moeten gaan. In toenemende mate wordt de noodzaak tot een echte transitie 

naar een nieuw en toekomstgericht stelsel van zorg en zorgvoorzieningen onderkend en 

onderschreven. 

Juist om die reden introduceert Zorgbelang Drenthe in deze tijd het begrip “duurzame 

gezondheid & zorg”, in de betekenis van ontwikkelings- en toekomstgericht. In dit 

maatschappelijk ondernemingsplan worden de contouren hiervan uitgewerkt en zal de 

koppeling met de hoofdactiviteiten van Zorgbelang Drenthe worden gelegd. 
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3. Visie & missie, keuzes & kernactiviteiten 

 

 

3.1  

Zorgbelang Drenthe vindt dat ieder mens ongehinderde toegang moet hebben tot kwalitatief 

hoogstaande gezondheidszorg. Vanuit een integrale benadering van de mens als ongedeeld 

individu werken verschillende professionals optimaal samen en sluiten regels en financiering 

daarop naadloos aan. 

Mensen met een zorgvraag zijn in alle opzichten volkomen gelijkwaardig aan zorgverleners 

en nemen in goed overleg zelf beslissingen over een eventuele behandeling. De regie ligt bij 

zorgvrager die verantwoordelijk is en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gezondheid 

en zorg. 

Het stelsel van gezondheidszorg is gebaseerd op solidariteit en individueel maatwerk. 

Menswaardige zorg is de norm. 

Voor kwetsbare mensen is bijzondere aandacht en een volwaardige plek in onze 

samenleving. Het maakt niet uit of mensen tijdelijk of permanent zorg nodig hebben, 

evenmin of mensen in de stad dan wel op het platteland wonen. 

 

3.2  

Zorgbelang Drenthe is een maatschappelijke organisatie die onafhankelijk de belangen 

behartigt van alle mensen met een zorgvraag in Drenthe.  
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3.3  

Vanaf het moment van oprichting (1988) is Zorgbelang Drenthe (en haar rechtsvoorgangers) 

een hybride organisatie geweest. Dit houdt in dat er verschillende bedrijfsactiviteiten worden 

verricht, die gefinancierd worden uit meerdere bronnen. Hiermee wordt de continuïteit van 

de onderneming bevorderd, hoewel de financiering vrijwel geheel uit maatschappelijk geld 

bestaat. De onderlinge samenhang tussen de diverse activiteiten en het aanbrengen van de 

juiste focus zijn hierbij de belangrijkste aandachtspunten. 

Gelet op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zullen de bedrijfsactiviteiten geheel 

worden geconcentreerd onder het label van Zorgbelang Drenthe en wordt het accent meer 

gelegd op onderzoek. Daarnaast wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de individuele 

dienstverlening en het certificeren volgens de ISO 9001 (versie 2015) norm. 

 

3.4   

Als kernactiviteiten voor de komende 3 jaar wordt gekozen voor: 

 Individuele dienstverlening: vertrouwenswerk jeugd en sociaal domein, 

cliëntondersteuning, zorgombudsfunctionaris en klachtenfunctionaris 

 Collectieve belangenbehartiging: toekomstgerichte zorginfrastructuur in Drenthe 

 Kennis en onderzoek: kwalitatief onderzoek, klanttevredenheidsonderzoek, ervarings- 

en behoeftenonderzoek 
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4. Nieuw perspectief! 

 

 

4.1  Perspectief I: duurzaam ontwikkelen 

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken 

heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken 

wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard.  

Wat houdt de term duurzaamheid precies in? De volgende definitie is geformuleerd door de 
World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het 
rapport “Our Common future”: 
 
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen.” 
 
 

 

 

Duurzaam ondernemen wordt ook wel aangeduid met de term maatschappelijk 

verantwoord ondernemen en hierbij staat de balans tussen “people, planet en profit” 

centraal.  
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Als maatschappelijke organisatie ligt voor Zorgbelang Drenthe het accent meer op sociale 

duurzaamheid en daarbij sluit de volgende indeling beter aan: 

 

In het kader van dit ondernemingsplan wordt uitgesproken dat Zorgbelang Drenthe zich bij 

haar ondernemingsbeslissingen en bedrijfsactiviteiten zal laten leiden door de 

uitgangspunten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit komt tot uitdrukking in: 

1. de waarden waar Zorgbelang Drenthe voor staat; 

2. de wijze waarop Zorgbelang Drenthe haar kernactiviteiten uitvoert en 

verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de sociale context en het milieu; 

3. de maatschappelijke betrokkenheid en de manier waarop Zorgbelang Drenthe iets 

teruggeeft aan de samenleving. 

Deze aspecten zullen nader worden uitgewerkt in 2017 en in praktisch opzicht tot 

uitdrukking komen in de jaarlijkse (werk)plannen. 

 

  

Mens

MaatschappijMeerwaarde
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4.2 Perspectief II: duurzame gezondheid & zorg 

 

 

 

Positieve gezondheid 

Machteld Huber introduceerde het concept positieve gezondheid in Nederland in 2012. In 

dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, zoals 

de WHO dit in 1948 definieerde. Huber komt tot een meer dynamische omschrijving en 

betrekt nadrukkelijk ook andere aspecten (zoals welbevinden) bij het begrip gezondheid. 

“Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, 

in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.” In het concept 

onderscheidt Machteld Huber de volgende zes dimensies van gezondheid: 

 

Pijlers voor positieve gezondheid 

 

 

Zorgbelang Drenthe onderschrijft de visie van Huber volledig en wil in de komende periode 

een actieve bijdrage leveren om implementatie van dit concept in Drenthe te bevorderen.  

Positieve

gezondheid

Sociale

inclusie

Kwaliteit 

van leven
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Sociale inclusie  

Sociale inclusie is een opdracht aan de samenleving in het algemeen en aan Zorgbelang 

Drenthe in het bijzonder. Daar waar het gaat om mensen in kwetsbare situaties dreigt soms 

uitsluiting. Vanuit haar maatschappelijke opdracht onderneemt Zorgbelang Drenthe acties 

die nodig zijn om mensen volwaardig mee te laten doen en mee te laten tellen. 

 

 

Het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap, opgesteld op 13 december 

2006, is een verdrag over gelijke rechten voor mensen met een beperking. Toegankelijkheid, 

gelijkheid, doeltreffendheid en zelfstandigheid zijn de vier grondslagen in dat verdrag. Na 

bijna tien jaar is het verdrag op 14 juli 2016 ook in Nederland van kracht geworden, 

waarmee een inclusieve samenleving – waarin iedereen meedoet – binnen bereik komt.  

Sociale inclusie gaat niet alleen over mensen met fysieke, verstandelijke en/of psychische 

beperkingen. Met de komst van vluchtelingen, die asiel aanvragen en op enig moment ook 

een verblijfsvergunning krijgen, neemt de culturele diversiteit in onze samenleving verder 

toe. Inclusie en integratie liggen hierbij in elkaars verlengde. Een ander aspect van inclusie is 

ook de volledige acceptatie, zowel in houding als gedrag, bij seksuele diversiteit.  

Kwaliteit van leven 

Positieve gezondheid en sociale inclusie dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van 

leven. Vanuit haar missie is de meerwaarde van de belangenbehartiging door Zorgbelang 

Drenthe gericht op de aspecten die de kwaliteit van leven in positieve zin kunnen 

beïnvloeden. Dit vormt het uitgangspunt voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan 

de kerntaken in de komende periode. 
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4.3 Perspectief III: duurzaam belang     

Zorgbelang Drenthe is er voor de inwoners van Drenthe met een zorgvraag. Haar 

onderscheidende positie is de consistente benadering van vraagstukken vanuit het 

perspectief van mensen met een zorgvraag. De inzet van deze ervaringsdeskundigheid is 

cruciaal als het gaat om het realiseren van een duurzame gezondheidszorg in Drenthe. 

In het onderdeel “visie & missie, keuzes & kernactiviteiten” zijn de volgende kerntaken 

benoemd, die hieronder verder worden uitgewerkt. Hierbij wordt ook de onderlinge 

samenhang belicht. 

 

 

§ Individuele dienstverlening     

Zorgbelang Drenthe vindt dat mensen zelf de regie hebben over hun leven en een eigen 

verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot hun gezondheid en zorg. Actieve, vitale 

mensen hebben in het algemeen geen probleem om de benodigde zorg op het juiste 

moment te vinden. Er is echter ook een belangrijke groep mensen die een zekere afstand 

heeft tot de samenleving en in meerdere of mindere mate afhankelijk is van deskundige 

begeleiding bij het zoeken naar een voor hen passende oplossing. De individuele 

dienstverlening van Zorgbelang Drenthe helpt mensen om de weg te vinden bij hun zorg- 

en/of ondersteuningsvraag.  

Individuele 

dienstverlening

Collectieve 
belangen-

behartiging

Kennis en 
onderzoek
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Door het geven van informatie en advies, maar ook bij voorkomen of oplossen van 

problemen tussen de zorgaanbieder of gemeente en de zorgvrager. 

Sinds de invoering van de Wet op de jeugdzorg (vanaf 2015: Jeugdwet) verzorgt Zorgbelang 

Drenthe het – wettelijk verankerde – vertrouwenswerk voor jongeren en ouders/verzorgers. 

Na de decentralisatie van de jeugdzorg richting gemeenten wordt deze taak uitgevoerd in 

samenwerking met de landelijke organisatie Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). 

Voor het jaar 2017 wordt deze samenwerking gecontinueerd, waarbij signalering op 

gemeentelijk niveau een belangrijk aandachtspunt is. Ook aan de zichtbaarheid van de 

vertrouwenspersonen bij de lokale overheid moet nog gewerkt worden. Bij sommige 

gemeenten bestaat er behoefte aan verbreding van het vertrouwenswerk naar het volledige 

sociale domein en hier ligt een duidelijke kans voor uitbreiding van de dienstverlening. Gelet 

op de recente mobiliteit binnen het team zullen nieuwe medewerkers meer als generalist 

invulling moeten geven aan het vertrouwenswerk. De verwachting is dat gemeenten na 2017 

het vertrouwenswerk niet meer centraal (via de VNG) zullen inkopen. Voor Zorgbelang 

Drenthe geeft dat de mogelijkheid om deze dienstverlening rechtstreeks aan de gemeenten 

aan te bieden. Anderzijds heeft voortzetting van de samenwerking met het AKJ ook 

voordelen, bijvoorbeeld als het gaat om telefonische bereikbaarheid en een verdeling van 

taken. De profilering van het vertrouwenswerk richting Drentse gemeenten zal extra 

inspanning vragen en krijgen. Ook de verbinding met sociale (wijk)teams moet in 2017 tot 

stand gebracht worden. 

Bij de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 is de functie van onafhankelijke 

cliëntondersteuning geregeld. Zorgbelang Drenthe geeft hier – samen met MEE Drenthe – 

invulling aan in de provincie Drenthe. Het eerste jaar moet als een aanloopjaar worden 

beschouwd; bekendheid en toegevoegde waarde van deze functie zijn onderwerp van 

nadere beschouwing. Binnen het team van individuele dienstverlening is de functie van 

cliëntondersteuner op hoofdlijnen vergelijkbaar met de functie van vertrouwenspersoon en 

is onderlinge uitwisselbaarheid goed mogelijk. Zorgbelang Drenthe ziet een potentieel 

groeimodel voor deze functie en continueert de dienstverlening in ieder geval voor het jaar 

2017. Uiterlijk medio 2017 wordt bekeken of de functie voldoende perspectief biedt om 

deze op Drentse schaal te blijven invullen. 

Zorgbelang Drenthe heeft in 2015 het initiatief genomen om de nieuwe functie van 

zorgombudsfunctionaris te ontwikkelen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de 

groeiende vraag bij gemeenten om gebruik te kunnen maken van een onafhankelijk persoon 

bij eventuele klachten van inwoners over de dienstverlening van de gedecentraliseerde 

taken. Als eerste gemeente heeft Emmen in 2015 aan Zorgbelang Drenthe de opdracht 

verstrekt om de zorgombudsfunctie te verzorgen. Ook bij andere gemeenten bestaat (latent) 

behoefte aan een soortgelijke functie, met name om die uit te besteden aan een 

onafhankelijke organisatie. Gemeenten zijn nog wat zoekend om een goede, onafhankelijke 

cliëntondersteuning en klachtafhandeling te realiseren en de gesprekken over de eventuele 

introductie van een zorgombudsfunctie verlopen minder vlot dan eerder verondersteld. Dat 

neemt niet weg dat Zorgbelang Drenthe vertrouwen heeft in de toegevoegde waarde van 

deze functie en ook in de komende periode hierop zal inzetten.  
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Vooral gemeenteraadsleden zijn in het kader van hun controlerende taak geïnteresseerd in 

deze dienstverlening. Zorgbelang Drenthe zal vanaf het najaar 2016 de raadscommissies 

gezondheid en zorg van alle gemeenten uitnodigen voor een werkbezoek. Hiermee wordt 

een verdere impuls gegeven aan de bekendheid van de dienstverlening ten behoeve van 

gemeenten. 

Samenhangend met de introductie van de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg 

(Wkkgz) per 1 januari 2016, die een snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en 

geschillen beoogt, verandert ook de klachtenservice die Zorgbelang Drenthe aanbiedt. De 

klachtencommissie Audité zal worden vervangen door een onafhankelijke 

klachtenfunctionaris, die in eerste instantie aan de huidige abonnees van Audité zal worden 

aangeboden. De Wkkgz vervangt twee “oude” wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet 

zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De Wkkgz legt aan 

zorgaanbieders de verplichting op om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen. 

De Wet langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet vallen binnen de reikwijdte van de 

Wkkgz, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vooralsnog niet. Naar 

verwachting zal binnen enkele jaren ook de Wmo onder de werkingssfeer van de Wkkgz 

worden gebracht. Voor Zorgbelang Drenthe biedt deze ontwikkeling kansen om de 

klachtenservice verder uit te bouwen. In de afgelopen jaren is een goede basis gelegd via de 

huidige abonnees van de klachtencommissie; actieve acquisitie moet een verdere groei 

mogelijk maken. 

 

In het kader van de individuele dienstverlening wordt actief samengewerkt met 

zorgaanbieders (generiek allen, specifiek jeugd en Wlz), gemeenten, zorgverzekeraar, collega 

Zorgbelangen (regionaal en landelijk), AKJ, MEE, sociale (wijk)teams. 

 

Publieke financieringsbronnen: gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar (zorgkantoor), 

VWS. 
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§ Collectieve belangenbehartiging      

Zorgbelang Drenthe is er voor de inwoners van Drenthe met een zorgvraag. Naast de 

individuele dienstverlening is er ook een overstijgend belang dat geldt voor alle mensen die 

in Drenthe wonen of (tijdelijk) verblijven. De kerntaak collectieve belangenbehartiging richt 

zich op de Drentse samenleving als geheel (algemeen belang) en heeft een integraal 

karakter. Dit neemt niet weg dat op specifieke thema’s constructief wordt samengewerkt 

met categorale en sectorale belangenorganisaties. 

De kerntaak collectieve belangenbehartiging is gericht op een duurzame zorginfrastructuur, 

dat willen zeggen een bij de huidige en toekomstige zorgvraag passend voorzieningenniveau. 

Zorgbelang Drenthe heeft eind 2011 een eigen visie gepresenteerd hoe dit gerealiseerd zou 

kunnen worden. Het concept “zorgwinkelcentrum” wordt inmiddels op verschillende 

plaatsen binnen en buiten Drenthe in praktijk gebracht. Hiermee wordt het belang van een 

visie vanuit het perspectief van gebruikers nog eens onderstreept en de rol die Zorgbelang 

Drenthe daarbij speelt. Herinrichting van het zorglandschap is de grote uitdaging waarvoor 

Drenthe staat, of het nu gaat om vernieuwing van de ouderenzorg of om een evenwichtige 

concentratie en spreiding van eerste- en tweedelijnsvoorzieningen. 

 

Deze grote vraagstukken worden in samenwerking met andere organisaties opgepakt. 

Daarnaast is het ook belangrijk om te focussen op enkele thema’s die een grote 

maatschappelijke impact hebben. Zorgbelang Drenthe kiest er voor om per jaar één thema 

centraal te stellen; voor de komende periode zijn dat in beginsel mantelzorg, palliatieve zorg 

en dementie. Rond deze thema’s zullen jaarlijks een aantal activiteiten worden 

georganiseerd, met aan het eind van het jaar een (mini)congres of symposium.  

 

 

Training en deskundigheidsbevordering (van cliëntenraden, Wmo-adviesraden, etc.) is in de 

afgelopen jaren wat op de achtergrond geraakt. Het laatste jaar is er weer wat vraag op dit 

gebied. In essentie zijn advies- en cliëntenraden op zoek naar een nieuwe invulling van hun 

rol.  
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Trainingen worden door Zorgbelang Drenthe uitsluitend als maatwerk aangeboden en zijn 

vooral gericht op het thema medezeggenschap en cliëntparticipatie nieuwe stijl. Daarnaast 

wordt in toenemende mate aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van 

gezondheidsvaardigheden, meestal in relatie tot (sociaaleconomische) 

gezondheidsverschillen. Soms ook bestaat er een direct verband met laaggeletterdheid. Om 

duurzame gezondheid te bevorderen gaat Zorgbelang Drenthe samen met Biblionet een 

training op dit gebied ontwikkelen, die in de lokale omgeving zal worden gehouden. 

Samenhangend met de transities in het sociale domein zal Zorgbelang Drenthe ook een 

masterclass verzorgen, waarbij een koppeling wordt gemaakt naar positieve gezondheid en 

duurzame zorg. De eerste masterclass (voor ambtenaren) zal uiterlijk in het voorjaar 2017 

worden georganiseerd,  

 

Op het gebied van collectieve belangenbehartiging wordt samengewerkt met de provincie, 

cliënten- en belangenorganisaties, gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar, 

welzijnsinstellingen, kennis- en onderwijsinstituten, Zorgbelangen (regionaal) en andere 

maatschappelijke organisaties. 

 

Provincie Drenthe en gemeenten. 
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§ Kennis en onderzoek        

Zorgbelang Drenthe is er voor de inwoners van Drenthe met een zorgvraag. Bij onderzoek 

dat wordt uitgevoerd door Zorgbelang Drenthe staan zij altijd centraal. Om die reden kiest 

Zorgbelang Drenthe bewust voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Deze vorm van 

onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over wát er leeft onder een bepaalde 

doelgroep en waaróm. Door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en 

behoeften van de doelgroep wordt diepgaande informatie verkregen. De uitkomsten van 

kwalitatief onderzoek zijn evenwel statistisch niet representatief, maar vormen juist een 

waardevolle aanvulling op kwantitatief onderzoek. Zorgbelang Drenthe spreekt in dat kader 

over “merkbaar”, omdat de ervaringskennis van deelnemers aan het onderzoek als 

uitgangspunt wordt genomen. 

In de afgelopen jaren heeft Zorgbelang Drenthe vooral klanttevredenheidsonderzoek in 

opdracht van zorgaanbieders uitgevoerd. Recent is daar onderzoek voor gemeenten aan 

toegevoegd. De behoefte aan kennis over gedrag en leefstijl in relatie tot ziekte en zorg 

neemt nog steeds toe. Zowel vanuit wetenschappelijke hoek als bij beleidsmakers wordt 

geprobeerd zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de zorgvraag van mensen. Juist op dit terrein 

ontstaan nieuwe kansen voor Zorgbelang Drenthe. Door bestaande data te koppelen aan 

ervaringen en meningen van mensen wordt meer inzicht verkregen in de toekomstige 

regionale en daarmee duurzame zorginfrastructuur.  

Inherent aan de methodiek van kwalitatief onderzoek is de beschikbaarheid van een vaste 

populatie, die bereid is om regelmatig bevraagd te worden over specifieke thema’s. 

Zorgbelang Drenthe beschikt over een e-panel, maar in de afgelopen tijd is de belangstelling 

daarvoor tanende. Daarnaast wordt regelmatig gebruik gemaakt van “gelegenheidspanels”, 

een groep mensen die geworven wordt in relatie tot een onderzoek in opdracht van derden. 

Teneinde de onderzoekpoot te verstevigen is het noodzakelijk om in elke gemeente te 

komen tot een vast fysiek burgerpanel. Hiervoor zal een aparte campagne gevoerd moeten 

worden. Ten dele kan hierbij gebruik gemaakt worden van de netwerkorganisaties waarmee 

Zorgbelang Drenthe regelmatig contact onderhoudt, maar een effectieve inzet van sociale 

media (facebook) kan mogelijk ook bijdragen aan de werving van nieuwe deelnemers. 

Hetzelfde geldt overigens voor het e-panelbestand. In een tijd waarin mensen overvraagd 

worden met reviews en (klant)tevredenheidsonderzoeken, is het belangrijk om motieven te 

achterhalen waarom mensen wel de bereidheid hebben om deel te nemen aan een e-panel.  
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Gezondheid en goede zorgvoorzieningen zijn onderwerpen die mensen echt van betekenis 

vinden; het is essentieel om aan deelnemers over te brengen wat het hen “oplevert”. 

Naast het uitvoeren van onderzoek in opdracht van derden, is het van belang om de 

kwaliteit van dienstverlening door Zorgbelang Drenthe continue te toetsen bij de 

belanghebbenden. Voor de individuele dienstverlening en de onderzoeksopdrachten van 

derden is dat relatief eenvoudig; bij collectieve belangenbehartiging ligt dat wat 

gecompliceerder. De effecten daarvan zijn niet altijd (op korte termijn) te beoordelen, 

omdat belangenbehartiging om een subtiele handelwijze vraagt en veelal achter de 

schermen plaatsvindt. Toch is het wenselijk om de toegevoegde waarde van de kerntaak 

collectieve belangenbehartiging beter zichtbaar te maken. Hiervoor zal in de komende 

periode een instrument ontwikkeld moeten worden. 

Om een impuls te geven aan Zorgbelang Drenthe als kennisorganisatie is het wenselijk en 

noodzakelijk om (meer) verbinding met de sector onderwijs tot stand te brengen. 

Zorgbelang Drenthe is als partner betrokken bij de oprichting van een “practoraat”, waarbij 

MBO-studenten van het Drenthe College betrokken worden bij praktisch onderzoek naar 

nieuwe toepassingen van (sensor)technologie. In het najaar 2016 wordt bekend of de 

subsidieaanvraag om dit project te financieren wordt gehonoreerd. Met de 

Hanzehogeschool zal binnenkort contact worden gelegd om de mogelijkheden van een 

lectoraat “duurzame gezondheid & zorg” te verkennen. Met de RUG zijn al contacten en in 

de afgelopen periode hebben twee studenten onderzoek voor Zorgbelang Drenthe verricht 

in het kader van hun eindscriptie. 

 

Zorgbelang Drenthe kiest ervoor om zelf geen kwantitatief onderzoek uit te voeren. Op dat 

gebied wordt samenwerking gezocht met CMOStamm, Movisie, Proscoop (ROS), de GGD, 

kennis- en onderwijsinstellingen en onderzoeksbureaus. 

 

Publieke en private partijen. 
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Door te investeren in het onderdeel “Kennis en onderzoek” komt bij de verschillende 

kernactiviteiten van Zorgbelang Drenthe meer samenhang tot stand tussen de individuele 

dienstverlening en collectieve belangenbehartiging.  

 

 

  

individuele 
dienstverlening

kennis en onderzoek
collectieve 

belangenbehartiging
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5. Netwerken 

5.1 Netwerkorganisatie 

 

Een netwerkorganisatie is een flexibele organisatie die bestaat uit niet-hiërarchisch 

verbonden onderdelen of teams die een eigen relatie hebben met de omgeving en snel 

inspelen op veranderingen in die omgeving of op vragen van klanten. De onderdelen werken 

autonoom, ze worden eerder gefaciliteerd dan aangestuurd. Kenmerken van 

netwerkorganisaties zijn duidelijke opdrachtgever en opdrachtnemer-relaties, (zelfsturende) 

teams, een faciliterend management en een hoger kennisniveau van de medewerkers. In 

netwerkorganisaties zijn minder managers nodig. Medewerkers sturen zichzelf, al dan niet in 

(zelfsturende) teams. (bron: Ketens & Netwerken 3.0). 

Zorgbelang Drenthe heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer ontwikkeld in de richting 

van een netwerkorganisatie. De vaste kern is klein, er is een hoge mate van eigen regie en 

verantwoordelijkheid bij medewerkers en bij (eenmalige) opdrachten wordt in toenemende 

mate gebruik gemaakt van een aantal medewerkers waarmee geen dienstverband bestaat 

(de zgn. “flexibele schil”). Een van de  belangrijkste aandachtspunten bij de uitvoering van 

opdrachten is een optimale afstemming tussen de vaste medewerkers en medewerkers in 

de flexibele schil. Soms is het een gemis wanneer je “er zelf niet bij bent geweest” en wel 

verantwoordelijk bent voor het eindrapport richting de opdrachtgever. 

5.2 Netwerkcoöperatie 

Een van de kenmerken van een netwerkorganisatie is de relatief 

lastige bestuurbaarheid. Het zoeken naar een goede balans 

tussen zelfstandigheid en gemeenschappelijk belang vraagt om 

“manoeuvreerkunst”. De laatste jaren wint de coöperatie als 

rechtsvorm terrein. De oprichting van een netwerkcoöperatie – 

waarin maatschappelijke organisaties, sociaal ondernemers en 

zzp-ers op basis van gelijkwaardigheid samenwerken om een 

gemeenschappelijk doel te bereiken – is in de visie van 

Zorgbelang Drenthe een belangrijke stap voorwaarts. Op korte termijn wordt hierover 

(juridisch) advies ingewonnen en start een verkenning naar de haalbaarheid bij 

geïnteresseerde partners en de (provinciale) overheid. 
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6. Communicatie 

Zorgbelang Drenthe werkt voor verschillende belanghebbenden, en dat vereist een 

gedifferentieerde communicatiestrategie. Het denken in doelgroepen is achterhaald, omdat 

mensen zich steeds minder volgens vaste en voorspelbare patronen gedragen. 

Bovendien is het belangrijk om te onderkennen dat een boodschap op drie verschillende 

niveaus van betekenis kan zijn bij de ontvanger(s) van het bericht: 

1. Kennis (cognitief) 

2. Houding (affectief) 

3. Gedrag (conatief) 

In de huidige tijd is een breed spectrum van communicatiemiddelen voorhanden. Bij alle 

kernactiviteiten van Zorgbelang Drenthe is een effectieve en eigentijdse communicatie 

daarom cruciaal. Om het maatschappelijk ondernemingsplan 2017-2019 succesvol uit te 

kunnen voeren, wordt in de eerste helft van 2017 een nieuw communicatieplan ontwikkeld. 

Het “communicatiekruispunt” dat door Betteke van Ruler in 1998 werd geïntroduceerd, past 

uitstekend bij de ambities van Zorgbelang Drenthe voor de komende jaren, zeker wanneer 

ook de sociale media in het model worden geïntegreerd. 

 

Om aan te sluiten bij de toekomstige koers, zal op korte termijn ook de website van 

Zorgbelang Drenthe worden vernieuwd, zowel qua inhoud als vormgeving. De planning is 

erop gericht dat deze nieuwe website in het eerste kwartaal 2017 “live” zal gaan. 
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7. Verandering van tijdperk 

Volgens Jan Rotmans (hoogleraar transitiekunde en internationale autoriteit op het gebied 

van transities & duurzaamheid) leven we niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een 

verandering van tijdperk. De komende tijd zullen fundamentele veranderingen plaatsvinden 

in het zorglandschap. Hierbij wordt veel innovatief vermogen van de verschillende actoren 

gevraagd, terwijl de budgettaire mogelijkheden begrensd zijn. Het is voor Zorgbelang 

Drenthe een buitengewoon interessante uitdaging om in dit spanningsveld een bijdrage te 

mogen leveren aan de overgang naar een stelsel waarin duurzame gezondheid & zorg 

centraal staat.  

Zorgbelang Drenthe is er voor de inwoners in Drenthe met een zorgvraag. Dat vertrekpunt 

sluit naadloos aan bij de transitieopgave waarvoor de Drentse samenleving staat. Samen met 

inwoners, overheden, maatschappelijke partners en vindingrijke mensen zal Zorgbelang 

Drenthe invulling geven aan haar maatschappelijke opdracht. Met passie, vol overtuiging en 

vanuit het volste vertrouwen in een waardevolle toekomst voor alle mensen in Drenthe. 
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