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Goedemiddag Statenleden,

In een tijd die gedomineerd wordt door het coronavirus en de ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding
daarvan zoveel mogelijk af te remmen, presenteren wij ons jaarverslag over 2019. Natuurlijk, we zouden ook nog
twee maanden kunnen wachten met de toezending daarvan, maar op dit moment weet niemand hoe de situatie
dan zal zijn.

SAMEN VERDER - JAARVERSLAG 2019 ZORGBELANG DRENTHE
Klik op de link om het jaarverslag 2019 te downloaden. Werkt de link niet, kopieer het adres dan in uw browser
https://www.zorgbelang-drenthe.nl/files/bijlagen/200401%20def%20Jaarverslag%20ZBD%202019.pdf.

WAARDERING
Zorgbelang Drenthe heeft ongelofelijk veel waardering voor alle inspanningen die momenteel worden geleverd.
Artsen, verpleegkundigen, virologen, microbiologen, alle andere zorgprofessionals, maar ook mensen in de
voedselketen, supermarktmedewerkers, chauffeurs en talloze anderen die in cruciale beroepen werkzaam zijn. Het
is een bijzondere tijd…

Maar juist in deze tijd doen ook onze medewerkers hun uiterste best om hun werk te doen. Onze dienstverlening
gaat zoveel mogelijk ‘gewoon’ door. En vanzelfsprekend zijn wij nauw betrokken bij deze coronacrisis. Als lid van
het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) worden wij dagelijks op de hoogte gehouden van de beschikbare
capaciteit op de IC en de noodzakelijke maatregelen die getroffen worden om patiënten die met het coronavirus
besmet zijn zo goed mogelijk te kunnen opvangen. Vanuit de Drentse huisartsen worden we eveneens dagelijks
geïnformeerd over hun belangrijke taak om coronaverdachte patiënten op een veilige en juiste wijze te
onderzoeken en door te verwijzen naar de ziekenhuizen.

MELDPUNT IVM CORONACRISIS
Daarnaast heeft Zorgbelang Drenthe rechtstreeks contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om
signalen direct door te geven aan het crisisteam bij VWS. Signalen van inwoners die bezorgd zijn over hun eigen
gezondheid, over uitstel van een geplande operatie of behandeling, over het bezoekbeleid in zorginstellingen en in
de jeugdzorg. Om die reden heeft Zorgbelang Drenthe een speciaal Meldpunt geopend, waar inwoners terecht
kunnen met hun ‘verhaal’.
Het Meldpunt is te bereiken:

- Telefonisch: 050-7271505 (op werkdagen van 09.00-16.30 uur)
- Per mail: meldpunt@zorgbelang-drenthe.nl
- Of via onze website: https://www.zorgbelang-drenthe.nl/meldpunt-zorg

Meer informatie over het Meldpunt, https://www.zorgbelang-drenthe.nl/drenthe-krijgt-meldpunt-in-verband-
met-coronacrisis

HARTELIJK DANK
Dan nu toch maar even terug naar 2019. We kijken terug naar een jaar waarin veel gebeurd is. En aan heel veel
ontwikkelingen hebben wij een mooie bijdrage mogen leveren. Altijd met het belang van inwoners (met een
zorgvraag) voorop. Hun belang te behartigen en hen een stem te geven aan ‘tafels’ waar besluiten worden
genomen over de toekomst van onze zorgvoorzieningen, is een missie die ik samen met mijn collega’s met heel

https://www.zorgbelang-drenthe.nl/files/bijlagen/200401%20def%20Jaarverslag%20ZBD%202019.pdf
mailto:meldpunt@zorgbelang-drenthe.nl
https://www.zorgbelang-drenthe.nl/meldpunt-zorg
https://www.zorgbelang-drenthe.nl/drenthe-krijgt-meldpunt-in-verband-met-coronacrisis
https://www.zorgbelang-drenthe.nl/drenthe-krijgt-meldpunt-in-verband-met-coronacrisis



veel inzet en betrokkenheid vervul. En juist in deze bijzondere tijd is die stem belangrijker dan ooit.
 
Wij danken u voor de prettige contacten in het afgelopen jaar. Pas goed op jezelf, zorg goed voor anderen en blijf –
voor zover mogelijk – gezond!
 
Met hartelijke groet,
 

Jan van Loenen
bestuurder-directeur
 
 

T 050 727 15 00
M 06 22 05 70 70
E j.vanloenen@zorgbelang-drenthe.nl
I www.zorgbelang-drenthe.nl
 
Bereikbaar: maandag t/m donderdag
De Kazerne, Annerweg 30
9471 KV   Zuidlaren
 
 
 

 
Zorgbelang Drenthe is een maatschappelijke organisatie die de positie van de cliënt versterkt
 
Knelpunten of mooie initiatieven in verband met de coronacrisis? Meld het ons!  Klik hier voor het Meldpunt
De dienstverlening van Zorgbelang Drenthe gaat in aangepaste vorm door conform de landelijke richtlijnen i.v.m. het coronavirus.
Klik hier voor de laatste informatie.

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!

 

mailto:j.vanloenen@zorgbelang-drenthe.nl
http://www.zorgbelang-drenthe.nl/
https://www.zorgbelang-drenthe.nl/meldpunt-zorg
https://www.zorgbelang-drenthe.nl/dienstverlening-zorgbelang-drenthe-gaat-door-maar-in-aangepaste-vorm
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Voorwoord

“Wat vind je van medicinale cannabis?” Terwijl we midden in de onderzoeken naar cliëntervaringen zaten en in de 
overleggen rondom de ziekenhuiszorg in de regio, kwam plots deze vraag binnen. 2019 liet maar weer eens zien hoe 
breed het werkveld van zorg en belangenbehartiging is...
Dan wrijf ik even over mijn kin, groen als ik ben op dat vlak, en breng ons team in stelling om het antwoord op die 
vraag uit te diepen. Met als gevolg dat dit thema onder de brede aandacht is gebracht, met naar wij verwachten een 
positief effect voor hen die er zoveel baat bij hebben.

Dit voorbeeld is tevens illustratief voor onze positie: zijn er ontwikkelingen in het Drentse zorglandschap, wil men iets 
op de politieke agenda zetten of weten hoe cliënten specifieke zorg ervaren? Dan is een eerste stap inmiddels vaak: 
“Wat vindt Zorgbelang Drenthe hiervan, hoe kunnen zij ons hierin verder helpen?”. Bij zorgkwesties in de brede zin 
van het woord zijn wij een bijna vanzelfsprekende gesprekspartner. Én een kenniscentrum: politici nemen contact op 
voor specifieke achtergrondinformatie om hun werk inhoudelijk onderbouwd te kunnen uitvoeren. Dat is het – vind 
ik mooie – kruispunt van belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.

En waarom dat alles zo waardevol is? Niet om Zorgbelang Drenthe op een podium te hijsen, maar omdat we op 
deze manier merkbaar bijdragen aan de toekomstige voorzieningen in Drenthe. In een provincie waar het niet 
vanzelfsprekend is dat een ziekenhuis in de lucht blijft, maar waar burgers uiteindelijk wel denken ‘vervelend, maar 
het kan niet anders’. Waar we nog flink wat stappen moeten maken in de richting van inclusie, maar waar elke kleine 
stap er één is.
Dat appelleert aan ons (mede)mens-zijn. Net als hetgeen onze cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen op 
microniveau betekenen voor individuen. Wanneer de één een situatie vlot trekt in de jeugdzorg als er iets mis is 
gelopen. Wanneer de ander een invalidenauto weet te regelen voor een mevrouw die amper haar huis nog uit kwam. 
Dát is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen.

Daar ben ik enorm trots op. Op onze mensen met hun kennis en goede energie. En op de Drenten, die hun hulpvraag 
weten te stellen, die krachtiger worden in het nemen van hun eigen regie en die meedenken in hoe zíj de (zorg)
toekomst willen vormgeven.

Jan van Loenen
Bestuurder-directeur Zorgbelang Drenthe

“Belangenbehartiging appelleert 
aan ons (mede)mens-zijn” 



Factsheet Zorgbelang Drenthe 2019Organisatie

Omzet (x € 1.000): € 618  - 15% boven begroting en 20% stijging t.o.v. 2018
Eigen vermogen eind 2019: 21,7% van het balanstotaal  - eind 2018: 6,3%

Opdrachten 
gemeenten 

29%

Overige 
omzet 
15%

Subsidie 
provincie 
Drenthe

29%

Totaal 100%

Onderverdeling omzet

Medewerkers eind 2019: 8 (6,4 fte) Medewerkers eind 2018: 6 (5,2 fte)
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Vertrouwenswerk jeugd

De vertrouwenspersoon heeft, in overleg met de jongere, 
de betrokken hulpverlening benaderd. De jongere vond 
het fijn dat er iemand naast haar stond en zij heeft zelf het 
woord kunnen voeren. De gesprekken hebben uiteindelijk 
geleid tot een fijne nieuwe woonplek.

“Ik zit niet op mijn plek, 
ik voel me hier niet veilig. 

Ik durf dit niet alleen aan te geven.” 

Belangrijkste thema: herinrichting (acute) zorglandschap
Doel: behoud van complexe(re) zorg in de provincie Drenthe
Essentie: concentratie spoedeisende hulp, 
sluiting SEH Hoogeveen (en Stadskanaal)
Beoogd resultaat: meer kwaliteit
Gevolg voor inwoners: grotere afstanden, meer reistijd
Inzet Zorgbelang Drenthe: goed niveau zorgvoorzieningen 
richting toekomst

Publieke taakstelling 
(in opdracht van provincie)

Cliëntondersteuning/
ombudsman sociaal domein

Cliënt voert het gehele gesprek zelf en is heel trots dat 
ze dit helemaal zelf heeft gedaan. Mijn aanwezigheid gaf 
haar steun en zelfvertrouwen.

“Wil je mij ondersteunen 
tijdens een gesprek met 
de Wmo consulent? 

Ik ben bang dat ik niet goed 
uit mijn woorden kom.” 

• 69 deelnemers eind 2019 (verdubbeling t.o.v. 2018)
• 2 netwerkbijeenkomsten, 3 inspiratiesessies 

verzorgd (voor ruim 200 deelnemers)
• Landelijke bekendheid: interview IPH en RIVM,

  werkbezoek Tweede Kamerlid

Drents Netwerk Positieve Gezondheid
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Assen

Emmen

Stadskanaal

Hoogeveen

Bereikt resultaat: 
opnemen van de 
verplichting door minister 
om inwoners te betrekken 
en te informeren over 
ingrijpende wijzigingen 
in de zorg; borging 
patiëntveiligheid; 
onafhankelijk 
voorzitterschap 
11 informatiebijeenkomsten 
voor inwoners; interview 
RVS en beïnvloeding aan 
5 Zorgtafels

Activiteiten
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Onderzoek inclusiebeleid gemeente Aa en Hunze

Common care
Belangrijkste thema: grensoverschrijdende zorg in de Eems-Dollard regio (EDR)
Doel: verbeteren van toegankelijkheid en het efficiënt gebruik van het zorgaanbod in de EDR
Essentie: ontwikkeling zorgtrajecten; samenwerking met zorginstellingen in Nederland en Duitsland; 
optimaal benutten zorgcapaciteit; INTERREG project
Beoogd resultaat: kwaliteit versterken; draagvlak bij inwoners creëren
Gevolg voor inwoners: zorg dichterbij, kleinere reisafstanden, kortere wachttijden
Inzet Zorgbelang Drenthe: actief betrekken van inwoners bij realiseren grensoverschrijdende zorg
Bereikt resultaat: inwoners van provincies Drenthe/ Groningen informeren over mogelijkheden 
van grensoverschrijdende zorg; ontwikkeling vragenlijst en interview leidraad voor ophalen 
wensen & behoeften inwoners; beïnvloeding ontwikkeling zorgtrajecten; bijdragen aan 
goede zorginfrastructuur; inbrengen patiëntperspectief.

Belangrijkste thema: inclusiebeleid
Doel: Aa & Hunze inclusief toegankelijk maken
Essentie: VN-verdrag voor de rechten van mensen met 
een beperking
Beoogd resultaat: opstellen lokale inclusieagenda o.b.v. 
inventarisatie van hetgeen al goed gaat en wat nog moet 
gebeuren om tot een inclusieve samenleving te komen
Gevolg voor inwoners: iedereen kan optimaal meedoen; 
verhogen participatie
Inzet Zorgbelang Drenthe: actief betrekken inwoners bij 
opstellen inclusieagenda

Bereikt resultaat: inventarisatie van hetgeen al goed 
gaat en wat nog moet gebeuren om tot een inclusieve 
samenleving te komen in de gemeente Aa & Hunze. 
Focusgroepen met inwoners. Interviews met professionals. 
Onderzoeksrapport inclusief concrete aanbevelingen. 
Terugkoppeling resultaten aan werkgroep en inwoners.

Projecten

Wachtkamerinterviews
Belangrijkste thema: huisartsenspoedzorg Drenthe
Doel: optimalisatie dienstverlening Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD)
Essentie: organisatie huisartsenspoedzorg; huisartsenspoedposten Drenthe
Beoogd resultaat: vergroten patiënttevredenheid; versterken kwaliteit van spoedzorg
Gevolg voor inwoners: inspraakmogelijkheid & betrokkenheid
Inzet Zorgbelang Drenthe: uitvoeren wachtkamerinterviews
Bereikt resultaat: patiëntervaringen verzameld d.m.v. wachtkamerinterviews 
met patiënten op de huisartsenspoedposten in Meppel, Emmen, Hoogeveen en 
Assen. 70,4% van de patiënten heeft deelgenomen. O.b.v. het onderzoek is een 
adviesrapport met aanbevelingen opgesteld voor de CHD.
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1. Zorgbelang Drenthe - 
midden in de (Drentse) maatschappij

Het jaar 2019 zal ongetwijfeld herinnerd worden als een jaar vol protesten. In onze samenleving waren veel 
tegengeluiden te horen. In het onderwijs, de bouw, de agrarische sector en – we zouden bijna zeggen uiteraard 
– de zorg. Te midden van deze dynamiek vervulden wij als Zorgbelang Drenthe onze publieke taken. Denk aan de 
herinrichting van het turbulente zorglandschap in Drenthe. Veelvuldige media-aandacht en ingrijpende ontwikkelingen 
maakten de bereikbaarheid van goede zorg voor veel burgers opeens onzeker. Daarin gaven en geven wij – want het 
traject is nog lang niet ‘klaar’ – een stem aan de burgers van Drenthe. We zorgen dat ze geïnformeerd worden, dat ze 
hun mening kunnen geven en dat er naar hen geluisterd wordt. Want zij zijn onmisbaar in deze hervormingen.

Ook spreidden wij onze vleugels verder uit – in twee gemeenten om precies te zijn – wat onafhankelijke cliënt-
ondersteuning in het sociaal domein betreft. Op die manier kunnen wij ook op individueel niveau de positie van de 
cliënt – c.q. de Drenten – steeds verder versterken. Net zoals onze vertrouwenspersonen Jeugd, de Ombudsman 
sociaal domein en klachtenfunctionaris dat doen.

Tot slot hebben we een aantal prachtige onderzoeken in opdracht uitgevoerd, een expertise die ons past als een 
handschoen en die ons in staat stelt zorgthema’s verder uit te diepen en aandacht te (laten) geven op gemeente-, 
provinciaal en soms ook landelijk niveau.



2. Aan gewerkt en bereikt in 2019

2.1 Ons team & Zorgbelang Drenthe, de organisatie

Personeel: pit & power
Het was even wennen: in 2019 vertrok een tweetal vertrouwde collega’s. 
Maar de ruimte die daarmee ontstond, gaf ons tevens de mogelijkheid 
te kijken: welke functies passen het beste bij de actualiteit en de 
huidige vraag in de provincie? Daarop deden nieuwe, frisse collega’s 
hun intrede. Ook omdat we onze formatie voor vertrouwenswerk Jeugd 
en cliëntondersteuning konden uitbreiden. En niet onbelangrijk: met 
deze personele ‘verjongingskuur’, kunnen we onze jongere doelgroep 
nóg beter aanspreken. Kortom, een team met pit en power!

“Die nieuwe collega’s? Daar 
klikt het heel goed mee. We 

waren een goede club en 
dat zijn we nog steeds. Een 
positief en kundig team!”

“Belangenbehartiging vind ik prachtig, het is heerlijk dat hier geen 
dag hetzelfde is. We bouwen uit wat we heel goed kunnen.”

8

Investeringen & resultaten
Ook financieel was 2019 een jaar met pit en power. Door de diverse goede en interessante opdrachten, sloot 
Zorgbelang Drenthe af met een ruim en voordelig exploitatieresultaat.
Dit zijn voor een belangrijk deel de vruchten die we plukken van de investering in onze onderzoeksafdeling. De afdeling 
die duidelijk tegemoet komt aan de vraag in de maatschappij en bij instanties: wat wil de burger zélf waar het gaat om 
zorg(voorzieningen)?



2.2 Onafhankelijke cliëntondersteuning & vertrouwenswerk

Noodzaak & werkwijze
Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Nederlandse gemeenten vindt dat een burger altijd gebruik moet 
kunnen maken van cliëntondersteuning. Immers: het sociale domein is danig complex, soms is specialistische kennis 
onmisbaar en vinden burgers het te precair om privésituaties met hun directe netwerk te delen.
Onze cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen werken vanuit het begrip ‘positieve gezondheid’ (waarover later 
meer). Daarom kijken ze samen met de cliënt naar wat voor hem / haar belangrijk is in de brede zin van het woord 
én wat diegene nodig heeft om volwaardig te kunnen meedoen in de maatschappij. Dat is het vertrekpunt van de 
samenwerking.

“Wat ik hoor van cliënten is dat de ondersteuners de weg vrij maken voor wie 
is vastgelopen. Juist door de onafhankelijke cliëntondersteuning ontstaan er 

weer openingen. Dan kunnen mensen weer verder.”

9

VERTROUWENSWERK JEUGD
Maatwerk op (vele) locatie(s)
Ook in 2019 is het aantal groepsbezoeken gegroeid naar 672. De 
vertrouwenspersonen bezochten de (groepen) jongeren die om welke 
reden dan ook gebruik (moeten) maken van jeugdzorg.
Onze vertrouwenspersonen hebben keihard gewerkt om precies in beeld 
te krijgen welke instellingen en afdelingen door ons bezocht kunnen 
worden én om daar welkom geheten te worden. Daardoor kunnen zij 
met een bepaalde frequentie de jongeren in jeugdinstellingen zien en 
spreken. Die frequentie is een noodzaak om daadwerkelijk contact te 
krijgen, om het vertrouwen van de jongeren te kunnen aanspreken. Op 
die manier komt boven tafel wat er écht bij hen leeft. Wij zoeken daarbij 
altijd naar de best passende manier van contact, want het moet wel 
maatwerk zijn.

“De reacties van jongeren? 
Heel wisselend, van ‘wat 

moet ik met jullie?’ tot ‘kom 
je volgende week weer?’.

“Ik zit niet op mijn plek, ik voel me hier niet veilig. Maar 
dat durf ik zelf niet aan te geven”, vertelde een jongere. Als 
vertrouwenspersoon Jeugd heb ik – in overleg met de jongere – 
de betrokken hulpverlening benaderd. De jongere vond het fijn 
dat er iemand naast haar stond, ze heeft heel dapper zelf het 
woord kunnen voeren. De gesprekken hebben uiteindelijk geleid 
naar een fijne nieuwe woonplek die klopte voor deze jongere.

Vertrouwenspersoon Jeugd, Zorgbelang Drenthe
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Onafhankelijk & (steeds meer) signalerend
De onafhankelijkheid van onze vertrouwenspersonen is van cruciaal belang in de vertrouwensband met de jongeren, 
merken we steeds weer. Dat we geen zorg- of hulpverlenende taak hebben en geen ander belang dan het bijstaan van 
de jongere en in sommige gevallen van diens ouders/verzorgers.
Die positie maakt onze signalerende functie steeds beter uitvoerbaar, een onderwerp dat wekelijks op onze agenda 
staat. Signalen verwerken we in een registratiesysteem en delen deze met het AKJ (Advies- en klachtenbureau 
Jeugdzorg). Of er wordt op bestuurlijk niveau een signaleringsgesprek aangegaan.

De noodzaak van deze signalerende functie van onze vertrouwenspersonen Jeugd werd nogmaals benadrukt met 
de publicatie van het eindrapport van de commissie De Winter. De commissie die moest concluderen dat een deel 
van de kinderen die in de afgelopen decennia in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen verbleven, onvoldoende 
veiligheid werd geboden. Daarin is vroegsignalering essentieel en de vertrouwenspersoon onmisbaar. Niet voor niets 
stelde VWS hiervoor extra middelen beschikbaar.
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ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING
Keuzevrijheid binnen de gemeente
De inwoners van de gemeenten Coevorden en Noordenveld 
kunnen sinds 2019 met hun vragen – over zaken aangaande 
het sociaal domein – terecht bij onze Onafhankelijke 
cliëntondersteuners. Met informatie en deskundig advies 
worden zij geholpen bij het vinden van de juiste oplossing. 
Want elke keer blijkt weer hoe ingewikkeld ons systeem van 
zorg, procedures en wetgeving eigenlijk is. 
Een belangrijke beweegreden voor deze gemeenten om met 
ons in zee te gaan, was: ‘wij vinden het belangrijk dat onze 
burgers kunnen kiezen bij wie ze hun vragen en privésituaties 
aankaarten’. Ook hier is de onafhankelijke positie van de 
cliëntondersteuners cruciaal: burgers kunnen hen los zien 
van de gemeente en zorgaanbieders. Wat de veiligheid en 
openheid zeer ten goede komt. Dit belang wordt tevens 
onderstreept door de betrokken gemeenten.

Ombudsman sociaal domein gemeente Emmen: kritisch & in goed overleg
De ombudsman sociaal domein – werkzaam voor de gemeente Emmen – beziet en beoordeelt het verloop van 
processen, waarvan burgers vermoeden dat ze niet juist zijn verlopen. Waar nodig, is onze functionaris kritisch, 
terwijl ook ‘in goed overleg’ wordt nagestreefd. Een mooi voorbeeld daarvan deed zich in 2019 voor: de ombudsman 
zette – op aangeven van een burger – vraagtekens bij een privacykwestie, kaartte dit vervolgens aan bij de juridisch 
beleidsmedewerker en de gemeente paste daarop haar werkwijze aan. Zodat een burger nu nog beter kan kiezen 
welke informatie hij of zij wil delen met welke instantie.

Ik werd deze week gebeld door een cliënt van vorig jaar. Die zei ‘je bent mijn held’. Zij zat knel vanuit de Wlz en 
zag geen uitweg uit haar situatie. Uiteindelijk kreeg ik helder waar de crux zat, waardoor de belangen van de 
cliënt niet voorop stonden. Dat maakte haar zelfverzekerder, waardoor ze zelf actie kon ondernemen en voor 

zichzelf opkwam. Dat was voor haar heel fijn. Dat zie ik vaker, dat mensen zich kwetsbaar voelen en het spannend 
vinden zelf het woord te voeren. Maar uiteindelijk dóen ze het vaak wel, als ze zich maar gesteund weten.

Onafhankelijke cliëntondersteuner Wlz, Zorgbelang Drenthe

“Een pareltje? We hebben een fonds 
kunnen aanspreken waardoor een 

cliënt over eigen aangepast vervoer 
kan beschikken. Die staat daar nu voor 

de deur. Mooi hè?”
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2.3 Inclusie, burgerparticipatie & onderzoek naar cliëntervaringen

Onderzoek in de wachtkamers van de Drentse huisartsenspoedposten
Burgers die gebruik maken van een huisartsenspoedpost, kunnen hun invloed op het zorgaanbod niet uitoefenen via 
een cliëntenraad. Toch hecht de Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD) waarde aan hun ervaringen en meningen. 
Reden waarom de CHD aan Zorgbelang Drenthe vroeg onderzoek te doen naar patiëntervaringen met de vier 
Drentse huisartsenspoedposten. Daarop heeft onze onderzoeker kwalitatief onderzoek gedaan middels wachtkamer-
interviews. Met name de organisatie en beschikbaarheid van de spoedposten stonden daarin – op verzoek van de 
opdrachtgever – centraal. Hoe snel worden mensen geholpen wanneer ze bellen, krijgen ze alternatieven aangeboden 
wanneer het op de ene post druk is? Antwoorden op vragen als deze moeten de kwaliteit van de spoedzorg naar een 
nog hoger niveau tillen. In haar adviesrapport heeft Zorgbelang Drenthe daarvoor diverse aanbevelingen opgenomen.

Onderzoek inclusiebeleid gemeente Aa & Hunze
Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij, dat is de kern van het VN-verdrag voor de rechten van mensen 
met een handicap. En het is de overtuiging van de gemeente Aa & Hunze. Maar hoe inclusief ís hun gemeente 
daadwerkelijk? Dat lieten ze Zorgbelang Drenthe onderzoeken, met als beoogd resultaat: het kunnen opstellen van 
een lokale inclusieagenda op basis van wat al goed gaat en wat er vooral nog moet gebeuren. Die inventarisatie 
maakten onze onderzoekers tijdens vier bijeenkomsten met inwoners, waar zij op interactieve wijze praktijkervaringen 
ophaalden. Ook werden professionals geïnterviewd. Tijdens de Week van de Toegankelijkheid – 8 oktober 2019 – 
werden heel toepasselijk de resultaten gepresenteerd. Daarmee heeft de Drentse inclusie weer een zetje gekregen. 
De gemeente Aa & Hunze heeft de aanzet gegeven, onze wens en hoop is dat er meer gaan volgen.
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ONZE VISIE OP … INCLUSIE(BELEID)

Versterking van adviesraden 
In relatief korte tijd kwam bij ons via een aantal adviesraden – burgers die meedenken over integraal gemeentebeleid 
– de vraag binnen: ‘hoe kunnen we het beste adviseren inzake stevige bezuinigingen, hebben jullie tips voor ons?’
Omdat daar duidelijk een behoefte lag, organiseerden wij een themabijeenkomst voor de adviesraden van alle Drentse 
gemeenten, met als onderwerp: effectieve beleidsbeïnvloeding bij bezuinigingsvoorstellen van colleges van B&W. 
70% van alle leden van de adviesraden mochten we verwelkomen. Een mooi moment om hen instrumenten in handen 
te geven waarmee ze hun eigen positie nog steviger en waardevoller kunnen neerzetten.

Opiniepanel Zorgbelang Drenthe
Ons opiniepanel is in 2019 uitgegroeid naar 250 deelnemers. Stuk voor stuk burgers die geïnteresseerd zijn in de 
toekomst van de zorg. Mensen die graag mee willen denken, die het fijn vinden om dat beetje invloed te kunnen 
uitoefenen. Zij worden regelmatig door onze medewerkers geconsulteerd.

Inclusie is een ruim begrip en – vooral daarom – een taai dossier. Er gebeurt op dit gebied dan ook nog – in onze 
optiek te – weinig. Er is veel op verschillende niveaus te bedenken en op te pakken, inclusie beslaat immers alle 
aspecten van het leven. Van acceptatie van transgenders tot de aanpassing van de woningvoorraad.
Maar het begint met de mindset bij een ieder: iedereen – ongeacht wie iemand is en ongeacht eventuele 
gebreken of handicaps – is een volwaardig mens. Dus kijk naar elk individu als ‘heel’ mens. Alleen al die mindset 
is een grote – onmisbare maar niet onmogelijke – opgave. Wij van Zorgbelang Drenthe voelen ons geroepen 
om de Drenten en instanties daarin een hart onder de riem te steken: ook al maken we kleine stapjes, we gáán 
vooruit en moeten vásthouden!
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“Het is lokaal een verschraling van ons zorgaanbod, dat hoeven we niet onder 
tafel te praten. Maar op deze manier houden we wel de complexe zorg binnen 

de provinciegrenzen. En dat is belangrijk.”

2.4 Goede zorgvoorzieningen voor iedereen
In positie voor Zorglandschap Drenthe
Het kan niemand zijn ontgaan: het Drentse zorglandschap is fors aan het veranderen. De realiteit van de wereld 
van vandaag zorgde er onder andere voor dat de SEH-afdelingen (spoedeisende hulp) in Hoogeveen en Stadskanaal 
moesten worden gesloten en begin 2020 ‘weekziekenhuizen’ werden. Dit zijn ingrijpende en tegelijkertijd 
onvermijdelijke maatregelen. Onze zorg en mede-verantwoordelijkheid als Zorgbelang Drenthe daarin is: hoe 
blijven goede (complexe) zorgvoorzieningen nu en in de toekomst beschikbaar en bereikbaar voor de Drenten? 
Deze ontwikkelingen doen, kortom, een beroep op onze belangenbehartigende taak. Wij nemen daarom een vaste 
plek in aan – onder andere – de provinciale Zorgtafel en het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). In 2019 
hebben wij daar met name gepleit voor een goede informatievoorziening richting inwoners en een garantie dat de 
patiëntveiligheid geborgd wordt bij de uitwerking van de plannen.

Bewoners betrekken bij Zorglandschap Drenthe
Om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij alle ontwikkelingen in het zorglandschap, zijn in de zomer en het najaar 
van 2019, elf informatiebijeenkomsten voor inwoners georganiseerd, op aandringen en onder voorzitterschap van 
Zorgbelang Drenthe. Vertegenwoordigers van alle spelers in de zorgketen waren hier aanwezig, wat het beeld en het 
belang van de situatie voor de aanwezigen zicht- en voelbaar maakte.
Deze bijeenkomsten kunnen als waardevol en geslaagd worden bestempeld, ze worden dan ook voortgezet. Inwoners 
gaven zelf al de voorzet: ‘we willen over een jaar wel weer op zo’n manier worden bijgepraat’. En daarnaast: de 
hervorming van het zorglandschap is niet morgen klaar. Er staat nog van alles te gebeuren en daar blijven wij de 
burgers bij betrekken.

De reacties van mensen tijdens de 
informatiebijeenkomsten? Een deel ziet het als 

verlies, het sluiten van de SEH geeft een gevoel van 
onveiligheid. Het heet niet voor niets ‘spoed’. Dus 
een stuk bezorgdheid, soms gepaard gaand met 

emoties: ‘alles verdwijnt hier maar!’. Maar door het 
goed uit te leggen, met mensen van het ziekenhuis, de 
ambulancedienst en huisartsen, is aan het eind van de 

avond toch de conclusie: ‘we vinden het jammer en 
we moeten er vast erg aan wennen, maar we snappen 
het ook wel’. Er blijkt begrip voor het feit dat alles niet 

bij het oude kan blijven.

Bestuurder Zorgbelang Drenthe
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In de Haagse belangstelling
De in 2017 opgerichte provinciale Zorgtafel – waar wij vanuit Zorgbelang Drenthe 
onderdeel van uitmaken – heeft de problemen en dilemma’s rondom het Drentse 
zorglandschap onder de politieke aandacht in Den Haag gebracht. Dit heeft als 
gevolg dat op landelijk niveau met interesse en betrokkenheid naar ons wordt 
gekeken. Zo is de minister van VWS al aangeschoven aan de Zorgtafel en is de 
secretaris-generaal VWS er een vaste deelnemer van. ‘Drenthe’ ligt in positieve 
zin onder een vergrootglas: hoe krijgt een duurzame zorginfrastructuur in de 
werkelijkheid vorm?
Ook heeft de minister van VWS in 2019 – via een Algemene Maatregel van Bestuur 
– de verplichting voorgesteld om inwoners te betrekken bij en te informeren over 
ingrijpende wijzigingen in de zorg. Omdat dit kan bijdragen aan het voorkomen 
van onzekerheid en duidelijkheid en rust creëert. Hèt stokpaardje van Zorgbelang 
Drenthe, dus wij zijn zeer verheugd over dit bestuurlijke voorstel.

“Ze zullen vast 
wel eens hebben 
gedacht, heb je 
hém weer met 

zijn onaflatende 
betoog: ‘vertel nou 
je verhaal aan de 
inwoners, ga met 
hen in gesprek!’”



16

Bijdrage aan verkiezingsprogramma’s Provinciale Staten
In de aanloop naar verkiezingen grijpen wij als belangenorganisatie altijd de kans om – in onze ogen voor de Drenten 
belangwekkende – thema’s op de politieke agenda te krijgen. Zo ook begin 2019: samen met het Dagblad van 
het Noorden, CMO Stamm, Stichting Kunst & Cultuur en De Nieuwe Kolk organiseerden wij het lijsttrekkersdebat 
voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen.
Hoewel het sec genomen niet een onderwerp is waar de provincie over gaat, hebben wij toch gemeend ‘zorg’ 
onderwerp te maken van het debat en daarmee uiteindelijk ook van de verkiezingen. Als Zorgbelang Drenthe hebben 
wij input geleverd voor de verkiezingsprogramma’s en we zijn zeer verheugd dat een belangrijk deel daarvan één-op-
één is overgenomen. Om er twee te noemen: (1) de toekomst van de ziekenhuizen, oftewel de beschikbaarheid en 
bereikbaarheid van goede zorg en (2) inclusie, er gebeurt eigenlijk veel te weinig om het VN-verdrag echt na te leven, 
daar is op provinciaal niveau nog veel werk te verzetten. 

ONZE VISIE OP … SAMEN VERDER IN DE ZORG

Marktwerking in de zorg bleek al geen succes, de ontwikkelingen in Noord-Nederland tonen eens te meer 
aan dat alleen door samenwerking een duurzame zorginfrastructuur gerealiseerd kan worden. Dwars door 
de ‘lijnen‘ van de zorg heen. Zorgaanbieders en –verzekeraars zullen samen met inwoners vorm en inhoud 
moeten geven aan het toekomstige zorglandschap. De jaarlijkse rituele dans rond de zorginkoop over prijs en 
productieplafonds, moet plaatsmaken voor meerjarige afspraken over kwaliteit van leven. Want repareren van 
zieke mensen zonder tegelijkertijd te investeren in een duurzame gezondheid van inwoners is water naar de zee 
dragen. We moeten toe naar een samenleving waarin plaats is voor iedereen. Voor mensen die gezond zijn én 
voor mensen die ondanks een (chronische) ‘beperking’ toch zoveel mogelijk kunnen meedoen. Een samenleving 
waarin inwoners en overheden samen oplossingen creëren. Dan is er – ook met alle personeelstekorten in de 
zorg en de groeiende vergrijzing – eigenlijk maar één keuze: we moeten samen verder!
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Omdat we met medicinale cannabis meermalen het 
nieuws haalden, kregen we van verschillende kanten – 
doorgaans positieve – reacties. Zo schoot een specialist 
mij aan: ‘Wij willen hier binnen ons ziekenhuis ook iets 
mee, wij vinden het heel belangrijk dat dit beschikbaar 
komt. Andere middelen schrijven we relatief makkelijk 
voor terwijl die allerlei bijwerkingen kunnen hebben. 
Waarom doen we hier dan zo moeilijk over?’ Dat is 

mooi, dat ook (een deel van) de medische discipline deze 
mening is toegedaan. Zo komt er een beweging op gang.

Bestuurder Zorgbelang Drenthe

Medicinale cannabis: proces in beweging
Sommige onderwerpen liggen maatschappelijk 
gevoelig, maar ligt er een belang voor burgers 
dan is het onze taak daar een bespreekbaar 
onderwerp van te maken. Om barrières 
te slechten. Medicinale cannabis is zo’n 
onderwerp.
De gemeenteraad van Hoogeveen plaatste het 
onderwerp in 2019 op de agenda en vroeg 
Zorgbelang Drenthe om een bijdrage te leveren 
vanuit cliëntperspectief. Daarvoor deden wij 
inhoudelijk onderzoek en consulteerden wij 
ons opiniepanel. Het oordeel van dit panel 
was dat de toepassing en beschikbaarheid van 
medicinale cannabis gelegaliseerd zou moeten 
worden, immers: ‘als zoveel mensen er baat bij hebben, dan kun je er toch niet meer omheen?’. Wij zijn het met hen 
eens: voor wie er écht baat bij heeft, moet het uit de duistere sfeer van de illegaliteit worden gehaald. Op basis van 
al onze bevindingen hielden wij een pleidooi voor een legaal en gereguleerd uitgiftepunt van medicinale cannabis in 
Drenthe. Op deze wijze kunnen beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid voor alle Drenten geregeld worden. Ook 
aan de Zorgtafel is het onderwerp besproken. Richting VWS en de zorgverzekeraars is daarop het verzoek overgebracht 
om voornoemd voorstel op te pakken.

Common Care: over de grens
Waarom zouden we – om goede zorg bereikbaar te houden – niet over onze landsgrenzen heen kijken? Daarom 
is het meerjarige project Common Care gestart. Het doel van dit project: het verbeteren van de toegankelijkheid 
en het efficiënte gebruik van het zorgaanbod in de Eems-Dollardregio. Dat wordt bereikt door onder andere (1) de 
ontwikkeling van zorgtrajecten, (2) de onderlinge samenwerking tussen zorginstellingen in Nederland en Duitsland te 
versterken en (3) de zorgcapaciteit zo optimaal mogelijk te benutten. Voor de inwoners van Drenthe levert dit goede 
perspectieven op: goede zorg dichterbij, kleinere reisafstanden en kortere wachttijden. 
Onze rol als Zorgbelang Drenthe is om die Drenten actief bij dit project te betrekken. Wij 
informeren hen, ontwikkelen een vragenlijst en interviewen inwoners om wensen en 
behoeften op te halen. En natuurlijk blijven we bij de ontwikkeling van de zorgtrajecten 
hameren op de constructieve aanwezigheid van het cliëntperspectief.
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“Mensen zíjn niet hun aandoening. Positieve Gezondheid 
legt het accent niet op de ziekte maar op de mensen zelf. Op 

hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.” 
Machteld Huber

2.5 Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid: een beweging op gang
Enige jaren geleden werden wij gegrepen door het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Dat heeft ons niet meer 
losgelaten en bepaalt inmiddels mede onze werkrichting. Op verschillende niveaus stoppen we er energie in om een 
beweging op gang te brengen bij inwoners, gemeenten en zorgverleners.
Op die verschillende niveaus organiseren we regelmatig inspiratiebijeenkomsten, geven we workshops en klimmen we 
letterlijk op de zeepkist bij bijvoorbeeld patiëntenverenigingen en gemeenten. Het begon ooit in het klein, maar we 
zien dat er steeds meer uit voortvloeit. Naast het ontstaan van verschillende initiatieven en ambassadeurs hebben wij 
Positieve Gezondheid bijvoorbeeld ook ingebracht bij de huisartsenopleiding. Want dat is een prachtig podium: jonge 
huisartsen die getraind worden om de zorg op te pakken samen mét de patiënt, met oog voor diens verschillende 
leefgebieden. Zo wordt de kring in de positieve gezondheidsvijver steeds groter.
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Drents Netwerk Positieve Gezondheid groeit maar door
Het Drents Netwerk Positieve Gezondheid is stormachtig gegroeid, we zagen vorig jaar een 
ruime verdubbeling – tot over de 70 – van het aantal deelnemers ten opzichte van 2018. De 
instanties en organisaties die zich hierbij hebben aangesloten, inspireren elkaar met mooie 
praktijkvoorbeelden en werken op die manier toe naar een gezondere populatie in de 
provincie en een versterkte zelfredzaamheid van burgers. Kortom: gezamenlijk brengen we 
de Drenten in positie zodat zij (nog) beter regie kunnen voeren op hun eigen gezondheid. 
Dat is de missie van het netwerk. Tevens is het netwerk opgemerkt door het IPH, het RIVM 
en de Tweede Kamer.

Inspiratie Gezondheidspreventie Drenthe
In ons streven preventie en Positieve Gezondheid meer te integreren in de samenleving, hebben wij een 
inspiratiebijeenkomst georganiseerd voor de medewerkers van alle Drentse gemeenten. Medewerkers die vanuit 
hun werk betrokken zijn bij preventie, inclusie en (positieve) gezondheid.
40 deelnemers kregen op deze dag kennis, ideeën en praktische handvaten aangereikt – van ons en van elkaar – 
tijdens een drietal workshops: (1) Positieve gezondheid (wat is van invloed op gezondheid en hoe kan preventie 
daarin een rol spelen?), (2) In gesprek met bewoners / ervaringsdeskundigen (hoe luister je naar de ervaringen van 
burgers, hoe is het voor hen om ziek te zijn of schulden te hebben?), (3) Gezondheidsprofielen (wat kenmerkt een 
wijk, ook in positieve zin?). Tijdens deze workshops was het mooi om te zien dat een kleine verlegging van de eigen 
focus opeens hele andere belangrijke aspecten zichtbaar maakt. Van burgers, van wijken, van situaties.

“Luister gewoon, kom niet meteen met oplossingen. 
Dan ontstaat er écht contact, 

dan word je een ‘waardevol persoon’.”



20

ONZE VISIE OP … BEHANDELING & GEZONDHEID

Nederland heeft – samen met Duitsland en Oostenrijk – het meest ondoelmatige zorgstelsel, in onze optiek. 
Er zit een flink aantal verkeerde prikkels in het huidige systeem. De essentie daarvan is dat we zieke mensen 
‘repareren’ en de interventies die daarop worden uitgevoerd, belonen. Slechts een kruimel van het geld 
wordt besteed aan preventie. Dat is ondoelmatig: op die manier wordt niet écht iets gedaan aan de (basis 
van de) gezondheid van de Nederlanders. Waarom belonen we niet op gezondheidswinst? Waarom vervangt 
de zorgverzekeraar de zorgpolis niet voor een gezondheidspolis? Dat geeft in essentie weer waar we naartoe 
zouden moeten. Daar dragen wij als Zorgbelang Drenthe voor een deel al aan bij met onze inzet op Positieve 
Gezondheid.



Werken als belangenbehartiger in de zorg is een ‘perpetuum mobile’, het is een proces dat nooit stopt. Het schrijven 
van dit jaarverslag doet ons realiseren hoeveel verder we inmiddels alweer zijn. Een paar punten waar we in 2020 (en 
daarna) onder andere mee bezig zijn en gaan, vindt u hieronder’.

Sociale Agenda Drenthe
1. In 2020 geven wij input aan een nieuwe Sociale Agenda van de provincie Drenthe voor de komende jaren. 

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van goede zorgvoorzieningen nemen hier een prominente plaats in. Vanuit 
onze expertise en ervaring kunnen wij een constructieve bijdrage leveren aan het realiseren van de provinciale 
ambities.

Maatschappelijk ondernemingsplan & stevige ambities
2. Er is een nieuw ‘Maatschappelijk Ondernemingsplan Zorgbelang Drenthe’ in wording voor de periode 2021-2024. 

Jaren met uitdagingen die volop perspectief bieden voor Zorgbelang Drenthe.
3. Hoewel onze koers stabiel blijft, hebben we ook stevige ambities. We willen in vier à vijf jaar onze omzet met 50% 

laten groeien. Niet vanwege de hoogte van de omzet, maar vanwege de vergroting van onze belangenbehartiging.

In contact blijven met bewoners
4. De eerder genoemde bijeenkomsten voor burgers over het zorglandschap blijven we mede-organiseren, want dat 

proces is nog lang niet klaar. Inwoners hebben die behoefte letterlijk aangegeven: ‘we willen over een jaar graag 
weer op zo’n manier bijgepraat worden, dat vinden we toch wel heel plezierig’.

Gezondheidsvaardigheden & laten groeien
5. In 2020 en daarna willen we weer volop inzetten op het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden van burgers. 

Net als op het laten leren en groeien van medewerkers in het zorgveld. Eén van onze nieuwe collega’s is tevens 
trainer, waarmee we voor dit streven alle competenties in huis hebben.

Signalerende functie & meer in de spotlights
6. De vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners komen op veel plekken, horen en zien veel. Ze vervullen daarmee 

al een signalerende functie, maar denken deze nog verder te kunnen uitbouwen. Dit is een structureel agendapunt 
en in 2020 volgen ze op dit vlak een cursus. Zodat ze nog eerder in het proces signalen kunnen oppikken en daar 
gepaste actie op kunnen ondernemen.

7. De vertrouwenspersonen Jeugd zijn nog niet in alle gremia even bekend. Daarom zetten ze in 2020 meer in op 
voorlichtingen aan gemeenten en in sociale wijkteams. Tevens informeren ze de mensen die aan het begin van het 
sociale werk staan: door gastcolleges te geven aan sociale opleidingen in het voortgezet onderwijs.

3. De blik vooruit

“We hebben zin en vertrouwen in de toekomst! 
Dit werk is waar wij gelukkig van worden…”
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gezond & wel

Zorgbelang Drenthe
Annerweg 30
9471  KV   Zuidlaren
(050)  727  1500
info@zorgbelang- drenthe.nl
www.zorgbelang -drenthe.nl 




