
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen , 21 september 2021 
Ons kenmerk 51/5.5/2021002349 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie 
Onderwerp:  Subsidiëring project 'Opzetten zorgketen' van de Stichting Acanthis 
te Hoogeveen   
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Wij hebben het voornemen om € 150.000,-- subsidie te verlenen aan de Stichting 
Acanthis voor het project ‘Opzetten zorgketen’. Gelet op het bepaalde in artikel 
1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe, stellen wij uw  
Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te 
maken (‘voorhangprocedure’). 
 
De aanvraag is ingediend als alliantieproject binnen de Subsidieregeling Alliantie-
projecten Sociale Agenda provincie Drenthe. De Adviescommissie Sociale Agenda 
heeft het advies gegeven de subsidie toe te kennen, omdat het project volgens 
de Adviescommissie voldoet aan de inhoudelijke criteria van de subsidieregeling.  
 
De Stichting Acanthis vraagt subsidie aan voor het opzetten van een samen- 
werking/ketenzorg met wijkteams van Icare en andere zorgorganisaties in  
Drenthe. Deze ketensamenwerking, waarin samen naar het zorgplan voor de  
terminale patiënt gekeken wordt en de rol daarin van een vrijwilliger, is er  
momenteel nog niet. Indien dit wel het geval zou zijn, zouden meer terminale 
patiënten thuis kunnen sterven en kan mogelijke overbelasting van mantel- 
zorgers voorkomen worden. De Stichting Acanthis wil daarom de komende drie 
jaar 50 nieuwe vrijwilligers werven en opleiden. Wij verwijzen u graag naar de 
bijgevoegde samenvatting voor een uitgebreidere uitleg over het project.  
 
De Adviescommissie geeft aan het een sympathiek project te vinden, omdat 
waardig sterven heel belangrijk is. Met het project gaan vrijwilligers naasten on-
dersteunen bij de laatste levensfase van mensen die thuis willen sterven. De Ad-
viescommissie ziet dat deze steun erg nodig is. Het project zal grote invloed 



 

 

hebben in het leven van mantelzorgers die betrokken zijn bij terminale zorg. Ook 
ziet de Adviescommissie dat het project zowel een regionaal, als een leer- en 
vliegwieleffect zal hebben. De Adviescommissie hoopt dat door ondersteuning 
van dit project het project landelijk opgepakt en gesteund gaat worden. 
 
Wij willen graag het advies van de Adviescommissie volgen en het project de ge-
vraagde subsidie toekennen. Wij vernemen daarom graag uw eventuele wensen 
en bedenkingen. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 
Bijlage Samenvatting ‘Opzetten zorgketen’ 
wa.coll. 
 



Aanvrager:   Stichting Acanthis  
Projectnaam:   Opzetten zorgketen 
Gevraagd subsidiebedrag:  € 150.000,00 
Totale projectkosten:  € 345.000,00 
 
Aanleiding van het project 
Per jaar overleiden ongeveer 1.200 inwoners van Drenthe niet thuis. Op dit moment overlijdt 
slechts 36% van de mensen in Drenthe thuis, terwijl 70% deze wens heeft. Samen met Icare  
en andere zorgorganisaties wil Stichting Acanthis daarom de palliatieve zorg in Drenthe ver- 
beteren. Dit wil men doen door te investeren in de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers  
worden opgeleid en twee keer per jaar bijgeschoold. Daarnaast worden ze ondersteund door 
coördinatoren. Doordat Stichting Acanthis een stichting is en zodoende geen winst maakt, zijn 
er onvoldoende reserves om meer vrijwilligers op te leiden, te begeleiden en het opzetten van 
samenwerking in de zorgketen.  
 
Stichting Acanthis kan voor inzet van vrijwilligers in de thuissituatie subsidie krijgen via de Re-
geling Palliatief Terminale Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Echter wordt deze subsidie berekend over de gemiddelde inzet van de afgelopen drie 
jaar. Voor de opstart van het project heeft de stichting middelen nodig om de samenwerking op 
te tuigen met thuiszorgorganisaties en om vrijwilligers te werven en op te leiden. Na drie jaar 
kan de inzet van vrijwilligers structureel ingezet en bekostigd worden uit de financiering van 
VWS. De stichting vraagt daarom een subsidiebedrag voor de opstart/overgangsfase van drie 
jaar.  
 
Samenvatting project 
Stichting Acanthis vraagt subsidie aan voor het opzetten van een samenwerking/ketenzorg met  
wijkteams van Icare en andere zorgorganisaties in Drenthe. Deze ketensamenwerking waarin 
samen naar het zorgplan voor de terminale patiënt gekeken wordt en de rol daarin van een vrij-
williger is er momenteel nog niet. Indien dit wel het geval is, zullen meer terminale patiënten 
thuis kunnen sterven en kan mogelijke overbelasting van mantelzorgers voorkomen worden. 
Stichting Acanthis wil daarom de komende drie jaar vijftig nieuwe vrijwilligers werven en op- 
leiden. Hiervoor wordt onder andere de samenwerking gezocht met zorgorganisaties en mantel-
zorg- en vrijwilligerssteunpunten in Drenthe.  
 
Inhoud van het project 
Met de subsidie van de provincie worden de volgende activiteiten uitgevoerd. 
- Het opzetten van samenwerking/ketenzorg met wijkteams van Icare en van andere zorgorga-

nisaties uit de netwerken palliatieve zorg in Drenthe, zoals transferbureaus ziekenhuizen.  
- De komende drie jaar leidt de stichting vijftig nieuwe vrijwilligers op. 
- De komende drie jaar werkt de stichting toe naar het inzetten van een vrijwilliger bij 180 ter-

minale inwoners per jaar.  
- Monitoring vindt plaats door middel van een kwartaalrapportage die besproken wordt in de  

Stuurgroep en netwerken palliatieve zorg Drenthe.  
- De stichting deelt de kennis en (leer)ervaringen via de landelijke organisatie Vrijwilligers  

Palliatieve Terminale Zorg en in het Consortium Ligare. In Drenthe deelt de stichting de er-
varingen die de stichting opdoet met de wijkteams van Icare en met wijkteams van alle thuis-
zorgorganisaties via de netwerken palliatieve zorg. 

 
 


