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1. Aanleiding en werkwijze 

De Handreikingspartijen hebben vanuit een gezamenlijke ambitie1 een 

Handreiking ontwikkeld waarin persoonsgerichte, proactieve en 

samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen wordt beschreven. De 

Handreiking geeft professionals richting hoe de samenwerking rondom 

(zeer) kwetsbare ouderen – met een complexe domein overstijgende 

zorgvraag - er in de praktijk uit zou kunnen zien.  

In diverse regio’s is men al volop bezig met het maken van 

multidisciplinaire samenwerkingsafspraken. Tegelijkertijd zien de 

handreikingspartijen dat de ambitie nog niet in elke regio is bereikt dan wel 

een stabiele situatie vormt. De handreikingspartijen vragen zich af wat er 

aanvullend moet gebeuren om deze ambitie te bereiken. 

Voor u ligt een Plan van aanpak bestaande uit een verkenning van de stand 

van zaken rondom de implementatie en het gebruik van de Handreiking, 

concrete vervolgacties ten behoeve van de vervolg-implementatie, met een 

inschatting van tijd en verantwoordelijkheid, en een passende governance.   

 

 

 
1 Gezamenlijke ambitie van handreikingspartijen: In 2030 ontvangen thuiswonende (zeer)  

kwetsbare ouderen in elke regio in Nederland proactieve, samenhangende en persoonsgerichte  

zorg en ondersteuning, zoals omschreven in de Handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis’ 
2 Actiz, InEen, KNGF, KNMP, Laego, LHV, NHG, Patiëntenfederatie Nederland, SWN, VNG, V&VN en ZN 

1.1 Inleiding 

We staan in Nederland voor een grote maatschappelijke opgave, Er is sprake 

van een toenemende vergrijzing en tekorten op de arbeidsmarkt. Ouderen 

moeten en willen langer thuis blijven wonen met zoveel mogelijk behoud van 

zelfstandigheid en eigen regie. Dat heeft consequenties voor de organisatie 

van zorg en ondersteuning. Het bieden van de juiste zorg op de juiste plek op 

het juiste moment is essentieel om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en 

betaalbaar te houden. Vanuit die gedachte hebben de Handreikingspartijen 

(twaalf veldpartijen2 met ondersteuning van VWS) in de Handreiking Kwetsba-

re Ouderen thuis hun visie op zorg en ondersteuning voor kwetsbare oude-

ren in Nederland beschreven. Het gaat hierbij om een bijzondere samenwer-

king van partijen die hun krachten hebben gebundeld en gezamenlijk een 

groot deel van de Nederlandse zorg en ondersteuning rondom kwetsbare 

ouderen thuis vertegenwoordigen. Het gedachtegoed uit de Handreiking 

wordt inmiddels breed gedragen en is opgenomen in de maatregelen die de 

Tweede kamer heeft gepresenteerd om deze maatschappelijke opgave het 

hoofd te bieden (denk aan het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg 

voor Ouderen (WOZO) en het Integraal ZorgAkkoord (IZA)) 

1.2 Onderzoeksvragen  

In dit Plan van aanpak geven we antwoord op de volgende onderzoeksvragen:  

 

In hoeverre wordt de Handreiking al gebruikt en wat gebeurt er op dit moment ten 

behoeve van de implementatie?  

• Waar wordt de Handreiking (of elementen daarvan) concreet ingezet? 

Indien niet, (hoe) wordt op een andere manier gewerkt aan het bereiken 

van de ambitie?  
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• De kern van de Handreiking vormt een 6-stappenplan. In hoeverre lukt 

het om deze te implementeren in de praktijk en wat levert dit op? 

• Wat bevordert het gebruik en de implementatie van de Handreiking en 

welke (nog niet bekende) knelpunten worden daarbij ervaren? Zijn alle 

disciplines goed aangesloten? 

• Welke oplossingen zijn in de regio’s gevonden voor de verschillende en 

reeds bekende knelpunten zoals gegevensuitwisseling, (schotten in de) 

financiering en arbeidskrapte?  

• Wat is het draagvlak voor (het gedachtegoed van) de Handreiking in het 

veld (bij de professionals)? 

• Welke landelijke en regionale initiatieven zijn er al die netwerken 

ouderenzorg ondersteunen en de implementatie en kennisuitwisseling 

ondersteunen? Denk aan ZonMw, Netwerkbureau Langer Thuis en de 

netwerken Dementie. 

• Wat weerhoudt regio’s om (onderdelen van) de handreiking over te 

nemen? 

 

Wat is aanvullend nodig om het gebruik en de implementatie van de Handreiking 

te bevorderen en de ambitie te bereiken? 

• Hoe kan de kennis en ervaring uit de verschillende regio’s (beter) worden 

verbonden?  

• Welke kennis of andere zaken ontbreken nog? 

• Hoe kunnen we de olievlekwerking faciliteren en stimuleren?  

• Wat is hierin de rol van de Handreikingspartijen, maar eventueel ook van 

anderen? 

 

Hoe kunnen de Handreikingspartijen de vervolg-implementatie slim organiseren en 

welke governance is daarvoor nodig?  

 

1.3  Werkwijze  

Aan de hand van de volgende fasen zijn we tot voorliggend Plan van aanpak 

gekomen: een verkenning, een advies voor het vervolg van de implementatie 

en een advies voor het vervolg van de governance.  

 

Verkenning  

We zijn deze fase gestart met een bureau-onderzoek. Na het bureau-onder-

zoek hebben we interviews gehouden met veertien praktijkvoorbeelden die 

zijn aangedragen door de Handreikingspartijen. In de interviews bespraken 

we onder andere de vormgeving en het doel van de samenwerking, of en op 

welke wijze de zes stappen uit de Handreiking worden toegepast, het 

resultaat en hoe men aankijkt tegen kennisdeling en de verbinding met en 

tussen regio’s. Tot slot hebben we in deze eerste fase de Handreikings-

partijen, met uitzondering van VWS, geïnterviewd. In de interviews hebben we 

de partijen gevraagd hoe zij aankijken tegen de stand van zaken rondom het 

gebruik en de implementatie van de Handreiking. Hoe ze het ontwikkel- en 

implementatietraject van de Handreiking hebben ervaren en wat de wensen 

en behoeften zijn rondom de vervolg governance. In deze fase hebben we per 

partij, per niveau (landelijk, regio, wijk/praktijk) en voor het samenwerkende 

geheel achterhaald wat de stand van de implementatie van de Handreiking en 

ambitie is en welke (on)mogelijkheden er zijn om het behalen van de ambitie 

te versnellen en/of te versterken.  

 

Advies vervolg implementatie  

In deze fase hebben we de bevindingen uit de verkenning geanalyseerd in 

afstemming met de betrokken partijen. We hebben hiervoor eerst met de 

Kartrekkersgroep (InEen, ActiZ, VNG, Laego en KNMP) op de resultaten 

gereflecteerd en daarna het concept Plan van aanpak met concrete vervolg-

acties en governance besproken in een reflectiesessie met alle Handreikings-

partijen. De voorgestelde vervolgacties en governance zijn bij de partijen 

getoetst op inhoud en haalbaarheid. De opbrengst van deze sessies is 
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verwerkt in een concept eindversie van het Plan van aanpak die we eerst 

hebben voorgelegd aan de Kartrekkersgroep en daarna nogmaals met alle 

Handreikingspartijen hebben besproken.  

 

Advies vervolg governance 

In de interviews met de Handreikingspartijen hebben we de partijen gevraagd 

naar de wensen en behoeften rondom de vervolg governance. In boven-

genoemde reflectiesessies met de kartrekkersgroep en Handreikingspartijen 

hebben we de governance gezamenlijk verder uitgewerkt tot een governance 

die passend is bij het vastgestelde Plan van aanpak.  

 

Aandachtspunten 

We hebben in dit onderzoek een aantal aandachtspunten meegekregen waar 

we rekening mee hebben gehouden:  

• De kern van de Handreiking wordt gevormd door een multidisciplinaire 

en domein-overstijgende aanpak. 

• Heb oog voor implementatie op verschillende niveaus: landelijk – 

regionaal – wijk/praktijk. Een en ander moet op elkaar aansluiten en 

elkaar versterken.  

• Het is belangrijk dat (alle) regio’s ruimte houden om (onderdelen van) de 

Handreiking op eigen wijze – passend bij de regionale situatie – te 

implementeren.  

• Betrek het veld (koplopers én ‘second best’) bij de opdracht. 

• Betrek cliëntervaringen. Hoe kunnen aanbieders, professionals en 

financiers leren van deze ervaringen en ze meenemen in de verdere 

implementatie.  

 

 

  



 

VZ/22/1382/vkot Plan van aanpak vervolgimplementatie Handreiking kwetsbare ouderen|© bureau HHM 2022|6 

2. Verkenning 

In dit hoofdstuk maken we inzichtelijk in hoeverre de Handreiking al 

gebruikt wordt en wat op dit moment gebeurt ten behoeve van de 

implementatie. Dat doen we aan de hand van de volgende onderwerpen: 

• Inzet Handreiking 

• Implementatie stappenplan 

• Aansluiting disciplines 

• Draagvlak 

• Resultaat 

• Bevorderende factoren 

• Knelpunten 

• Oplossingen 

• Kennis en ervaring uit de regio’s verbinden 

• Olievlekwerking faciliteren en stimuleren  

Tot slot beschrijven we de rode draad die we uit interviews met de 

praktijkvoorbeelden en Handreikingspartijen hebben gedestilleerd.  

 

 

In de verkenningsfase hebben we interviews gehouden met veertien praktijk-

voorbeelden (samenwerkingsverbanden die integrale zorg en ondersteuning 

aan kwetsbare ouderen bieden) verdeeld over heel Nederland. Als we onder-

scheid maken in het niveau van de samenwerking gaat het om één landelijk 

praktijkvoorbeeld, elf praktijkvoorbeelden die zowel op regionaal als op 

wijk/praktijkniveau samenwerken en twee praktijkvoorbeelden die alleen op 

wijk/praktijkniveau samenwerken. Bij de elf praktijkvoorbeelden die zowel op 

regionaal als wijk/praktijk niveau samenwerken gaat het veelal om een samen-

werking van zorggroepen binnen één of meerdere huisartsenregio’s. Met 

uitzondering van Zeeland, Groningen en Friesland zijn huisartsenregio’s 

binnen alle provincies in het onderzoek vertegenwoordigd. We spraken in de 

interviews met onder andere kaderhuisartsen, (beleids)adviseurs, coördina-

toren, projectleiders, (programma)managers en directeuren. In de volgende 

paragrafen beschrijven we hoe de praktijkvoorbeelden de Handreiking 

toepassen.  

2.1 Inzet Handreiking  

Alle praktijkvoorbeelden die we hebben geïnterviewd hebben (onderdelen 

van) de Handreiking geïmplementeerd in de dagelijkse praktijk. Elf praktijk-

voorbeelden bieden integrale zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen 

door middel van een zorgprogramma. De andere drie dragen hieraan bij door 

middel van inloophuizen, een centraal coördinatiepunt thuiszorg en 

afstemming vanuit huishoudelijke hulp en begeleiding met de thuiszorg.  

De meeste regionaal reorganiseerde praktijkvoorbeelden werkten ten tijde 

van de interviews al grotendeels volgens het stappenplan. Eén praktijk-

voorbeeld heeft het zorgprogramma herschreven aan de hand van de 

Handreiking. Anderen gebruiken de Handreiking als toetsingsinstrument voor 

het huidige zorgprogramma. Praktijkvoorbeelden geven aan nu behoefte te 

hebben aan verdieping op thema’s (bijvoorbeeld de toepassing van positieve 

gezondheid (uitgewerkt naar kwaliteit van leven, preventie, versterken en/of 
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behouden van zelfredzaamheidvalpreventie) en advance care planning) en 

uitbreiding van de samenwerking.   

2.2 Implementatie stappenplan  

Zoals in paragraaf 2.1 beschreven, hebben alle praktijkvoorbeelden (onder-

delen van) de Handreiking geïmplementeerd. Hieronder beschrijven we per 

stap door wie en op welke wijze de stap wordt uitgevoerd. Ook beschrijven we 

bijzonderheden die bij de stappen genoemd zijn en de regionale variatie door 

middel van voorbeelden die in de interviews zijn gegeven.  

 

Stap 1 Signalering  

Deze stap wordt over het algemeen uitgevoerd door de huisarts (HA), wijkver-

pleegkundige, praktijkondersteuner van de huisarts (POH) of assistente van 

de HA. Signalering vindt plaats op verschillende manieren: op het spreekuur, 

gerichte casefinding door HA en POH, aan de balie bij de assistente, via een 

uitdraai van alle 75-plussers uit het huisartseninformatiesysteem (HIS) of het 

versturen van een vragenlijst via VIPLife (communicatie- en samenwerkings-

platform) naar mogelijk kwetsbare ouderen en risicopatiënten. Eén van de 

praktijkvoorbeelden geeft aan dat de POH af en toe aansluit bij ouderentafels 

en bijeenkomsten in de wijk. Ook wordt buiten de huisartsenpraktijk 

gesignaleerd door bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp of andere zorg- en 

ondersteuningsprofessionals. 

 

Stap 2 Gesprek met de oudere 

Het gesprek met de oudere wordt meestal gevoerd door de POH, 

wijkverpleegkundige of HA door middel van een huisbezoek of op de 

huisartsenpraktijk. Een aantal praktijkvoorbeelden geeft aan dat meerdere 

gesprekken nodig zijn om de zorgbehoefte, risico’s en kwetsbaarheid vast te 

 
3 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2021/06/30/verduidelijking-zorginstituut-zorg-voor-kwetsbare-ouderen-thuis-in-een-complexe-zorgsituatie 

stellen. Benoemd wordt dat vertrouwen hierbij belangrijk is en dat het soms 

even duurt voordat dat is opgebouwd.  

 

In de Handreiking wordt kwetsbaarheid vastgesteld na stap 2. In de interviews 

horen we dat in zorgprogramma’s vaak een definitie voor kwetsbaarheid is 

opgenomen. Dit is meestal (een afgeleide van) de definitie uit de Handreiking 

zelf of van de definitie zoals het Zorginstituut (ZIN) die in de notitie uit 2021 

heeft geformuleerd3.  

 

Stap 3 Multi-domeinanalyse  

De multi-domeinanalyse wordt vaak door de POH of de wijkverpleegkundige 

uitgevoerd. Ook de zorgcoördinator en wijkverpleegkundige worden 

genoemd. Voor het uitvoeren van de multi-domeinanalyse worden 

verschillende instrumenten gebruikt. De TRAnsmuraal Zorg Assessment 

Geriatrie (TRAZAG) is het meest genoemde instrument. Deze wordt of in zijn 

geheel afgenomen of alleen het startformulier wordt ingevuld. Verder worden 

aanvullende vragenlijsten (MMSE, GFI), bloed prikken en het invullen van 

aandachtsgebieden in een keteninformatiesysteem genoemd. 

 

Stap 4 Bespreken van de bevindingen in het kernteam 

Het kernteam bestaat, als het officieel is benoemd, meestal uit de HA, POH en 

wijkverpleegkundige. Soms worden de mantelzorger, specialist ouderen-

geneeskunde, casemanager dementie, sociaal werker, kaderarts of een 

andere medewerker vanuit welzijn of de gemeente hier aan toegevoegd. Er is 

veel variatie in de rol of de taken van het kernteam. Ook wordt genoemd dat 

binnen een samenwerkingsverband praktijkvariatie kan ontstaan. Het 

kernteam wijst onder andere de zorgcoördinator aan (kan ook in stap 2), 

bespreekt de samenwerking, praktijksituaties en maakt het zorgplan. Eén 

praktijkvoorbeeld benoemt dat elk kernteam in die regio een populatie van 

zo’n 300 tot 400 kwetsbare ouderen bedient en werkt met een eigen account 
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in VIPLife. Lang niet elk praktijkvoorbeeld heeft een kernteam benoemd. 

Reden hiervoor is meestal dat er al een intensieve samenwerking tussen HA, 

POH en wijkverpleegkundige is en dit niet als zodanig benoemd hoeft te 

worden.  

 

Stap 5 Multi disciplinair overleg (MDO) 

Stap 5 wordt vaak samengevoegd met stap 4 vanuit praktisch oogpunt en 

vanwege bovengenoemde intensieve samenwerking tussen HA, POH en wijk-

verpleegkundige. De vormgeving van het MDO verschilt. Sommige praktijk-

voorbeelden werken met geplande MDO’s, anderen organiseren deze alleen 

als de situatie daar om vraagt. Ook is variatie in wie deelneemt aan het MDO. 

Bij de meeste praktijkvoorbeelden zijn in ieder geval de HA, POH en wijkver-

pleegkundige aanwezig (vergelijkbaar met een bijeenkomst van het kernteam 

uit stap 4), soms aangevuld met de specialist ouderengeneeskunde, apothe-

ker, de oudere zelf, de mantelzorger en op aanvraag andere professionals 

(bijvoorbeeld ergotherapeut of fysiotherapeut). Sommige praktijken hebben 

een vaste specialist ouderengeneeskunde die bij de MDO’s aansluit. Hiermee 

borgen zij de continuïteit van de samenwerking. Als de MDO’s structureel 

gepland worden varieert de frequentie van elke 4 tot 6 weken tot jaarlijks. In 

het MDO wordt de multi-domeinanalyse besproken, het zorgplan, welke 

acties ingezet worden en hoe deze opgevolgd worden. Eén van de praktijk-

voorbeelden organiseert het MDO geregeld thuis bij de cliënt en neemt dan 

ook stap 6 (het bespreken van het zorgplan) meteen mee. Tools die geregeld 

gebruikt worden bij het (organiseren van het) MDO zijn VIPLife en OZO-

verbindzorg (beiden zijn communicatie- en samenwerkingsplatformen).  

 

Stap 6 Bespreken zorgplan met de oudere en familie (PDCA-cyclus) 

De terugkoppeling van de kernteambespreking of het MDO wordt vaak 

gedaan door de POH, HA, wijkverpleegkundige of specialist ouderen-

geneeskunde. Ook deze stap wordt variabel vormgegeven. De meeste 

praktijkvoorbeelden hebben minimaal één tot twee keer per jaar contact met 

de oudere. In deze contacten wordt een terugkoppeling van het MDO of de 

kernteambespreking gegeven en wordt het gezondheids-, ondersteunings- of 

zorgplan bijgesteld. Ook in stap 6 wordt gebruikt gemaakt van VIPLife door 

middel van het uploaden van het zorgplan. Door een aantal praktijkvoorbeel-

den wordt genoemd dat stap 6 wel is opgenomen in het stappenplan, maar 

minder goed is uitgewerkt dan wel er minder grip op is.  

2.3 Aansluiting disciplines   

Over de aansluiting van de disciplines worden verschillende dingen gezegd. 

Een praktijkvoorbeeld benoemt dat het in het begin een uitdaging was om alle 

disciplines mee te krijgen in de uitvoering van het zorgprogramma en de 

professionals tegelijkertijd voldoende eigen regie te laten houden.  

“In het begin was veel weerstand tegen netwerkzorg, nu is het omarmd” 

Door een ander praktijkvoorbeeld wordt gezegd dat niet elke discipline 

gecontracteerd onderdeel is van het zorgprogramma, maar alle disciplines 

onderschrijven het zorgprogramma wel en zijn bereid om aan te sluiten. 

Hierbij worden wel capaciteitsproblemen ervaren van bijvoorbeeld de 

specialisten ouderengeneeskunde. Door een aantal praktijkvoorbeelden 

wordt benoemd dat de samenwerking met paramedici minder concreet 

geformuleerd is waarbij bijvoorbeeld de ergotherapeut af en toe wordt 

gemist. Het aanhaken van het sociaal domein wordt door sommige 

praktijkvoorbeelden lastig gevonden. Dit heeft veelal te maken met tijdgebrek, 

personele wisselingen en verschillen in werkwijzen tussen gemeenten. Bij 

andere praktijkvoorbeelden is het wel gelukt om de verbinding te leggen met 

gemeenten, welzijn en/of sociale teams.  

2.4 Draagvlak  

Het draagvlak voor het gedachtegoed van de Handreiking is groot. Elk 

praktijkvoorbeeld ziet de noodzaak en het belang van integrale zorg en 

ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Een aanzienlijk deel van de 
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zorgprogramma’s en samenwerkingsverbanden was dan ook al opgezet 

voordat de Handreiking werd gepubliceerd. Zij gebruiken de Handreiking 

veelal als toetsingsinstrument of meetlat voor het bestaande programma. 

Ook is er een praktijkvoorbeeld dat op dit moment het programma herschrijft 

aan de hand van de stappen uit de Handreiking. Er blijft wel een behoefte aan 

lokale en/of regionale eigen invulling van de samenwerking en de invulling van 

het stappenplan. Hieronder een greep uit de reacties op de vraag wat men 

van de Handreiking vindt: 

“Handreiking wordt omarmd” 

“Startende huisartsenpraktijken halen er elementen uit” 

“De Handreiking is een goed voorbeeld” 

“Veel tekst, lastig zoeken. De meeste praktijken zullen alle stappen van de 

Handreiking wel onderschrijven” 

“Mooi opgezet geheel, duidelijke en fijne structuur, organisatie zoals 

beschreven is mooi. Onderschrijft wat men uitdraagt. Goed naar de praktijk 

geschreven” 

2.5 Resultaat  

Het werken volgens het stappenplan uit de Handreiking heeft volgens de 

praktijkvoorbeelden mooie resultaten opgeleverd: 

“Er is grip op ouderenzorg vanuit de huisartsen waardoor er minder 

crisissituaties zijn en men beter is voorbereid. Deelname aan het 

samenwerkingsverband loont.” 

“Betere patiëntenzorg. Kwetsbare ouderen beter in beeld. Meer werkplezier. 

Betere samenwerking. Weten wat je aan elkaar hebt.” 

“Bewustwording rondom langer thuis en kwetsbaarheid. Netwerkopbouw 

verloopt beter en is inzichtelijk.” 

“Een aanzienlijk deel van de regiopartijen omarmt de ouderenzorg en is 

aangesloten. Men blijft zoeken naar verbetering.” 

“Praktijken weten beter wat ze moeten doen en het netwerk is goed op 

orde. Hopelijk minder crisis op de vrijdagmiddag.” 

2.6 Bevorderende factoren  

De praktijkvoorbeelden hebben verschillende bevorderende factoren 

benoemd om tot de beschreven resultaten te komen. Hierbij maken we een 

onderscheid in bevorderende factoren op landelijk, regionaal en 

wijk/praktijkniveau.  

 

Landelijk: 

• Borgen van de randvoorwaarden, zoals voldoende financiële middelen, 

goede gegevensuitwisseling en voldoende arbeidskrachten. 

 

Regionaal: 

• Opstellen van een regiovisie met de samenwerkingspartners. 

• Aanstellen van een kartrekker die de projecten in de regio coördineert en 

afstemt. De kartrekker heeft een verbindende functie, ondersteunt de 

keten en bevordert de samenwerking.  

• Gespecialiseerde professionals (bijvoorbeeld een kaderarts) betrekken bij 

het zorgprogramma of samenwerkingsverband.  

• Regelmatig afstemmingsoverleg houden met alle zorggroepen in het 

samenwerkingsverband of met alle betrokken professionals indien geen 

sprake is van een zorggroep of wanneer professionals geen integraal 

onderdeel zijn van de zorggroep.  

• De aanwezigheid van een beleidsgroep per gemeente met professionals 

vanuit alle betrokken organisaties. 

• Investeren in communicatie; zorgen dat bestuurlijke afspraken ook naar 

de uitvoering worden gecommuniceerd.  
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• Alle disciplines betrekken bij de samenwerking; ook het bewerkstelligen 

van een transmurale zorgbrug (een brug tussen professionals in het 

ziekenhuis en professionals in de eerstelijns zorg die zich richt op 

functiebehoud en zelfstandigheid van ouderen na ontslag uit het 

ziekenhuis).  

• Scholingen faciliteren (bijvoorbeeld van de POH in de huisartsenpraktijk 

wanneer deze een coördinerende en trekkende rol heeft). 

 

Wijk/praktijk: 

• Gesprekken voeren in de huisartsenpraktijk: uitleg over aanbod en 

verwachtingen, aanbieden van tools (o.a. voor case-finding, MDO’s, 

netwerken creëren), jaarlijkse evaluatie van het programma. 

• Begin met het aanhaken van Welzijn in een paar huisartsenpraktijken in 

de gemeente. Als dat goed loopt, kan ook in andere praktijken de 

verbinding worden gelegd. 

• Opzetten van een structuur met een POH per praktijk als kartrekker. 

• Werken met vaste teams en vaste gezichten.  

• MDO’s klein houden. 

2.7 Knelpunten 

Naast bevorderende factoren ervaren de praktijkvoorbeelden ook knelpun-

ten. We hebben hierbij eveneens onderscheid gemaakt tussen knelpunten op 

landelijk, regionaal en wijk/praktijkniveau. Hierbij merken we op dat sommige 

knelpunten die op wijk/praktijkniveau genoemd zijn ook op regionaal niveau 

van toepassing kunnen zijn als de samenwerking regionaal georganiseerd en 

gecoördineerd wordt.  

 

Landelijk:  

• Onvoldoende financiering voor het bieden van integrale zorg en 

ondersteuning aan kwetsbare ouderen zoals omschreven in de 

Handreiking. Er is tevens sprake van schotten tussen de 

financieringsstelsels waardoor de integraliteit in het geding komt.  

• Ontbreken van een structurele oplossing voor gegevensuitwisseling.  

• Tekort aan zorgprofessionals op de arbeidsmarkt.  

 

Regionaal:  

• Verschil in beleid tussen preferente zorgverzekeraars, soms meerdere 

zorgverzekeraars binnen één regio.  

• Onvoldoende financiering voor afstemming en coördinatie op regionaal 

niveau. 

 

Wijk/praktijk:  

• Contractering met de zorgverzekeraar leidt tot problemen:  

— In sommige contracten wordt alleen deelname van de meest 

kwetsbare ouderen (1% van een normpraktijk dus zo’n 21 kwetsbare 

ouderen) aan het zorgprogramma vergoed. In de praktijk ziet men dat 

het zorgprogramma voor een groter aantal ouderen meerwaarde 

heeft. Sommige praktijken moeten hier nu financieel op bijleggen. 

— Er is onvoldoende financiering voor deelname aan het MDO 

(bijvoorbeeld voor de specialist ouderengeneeskunde, casemanager, 

wijkverpleegkundige, fysiotherapeut en ergotherapeut) en voor 

afstemming en coördinatie op patiëntniveau. 

— Sommige zorgverzekeraars stellen eisen aan de opleiding van de 

POH. Er wordt dan gevraagd om een POH-Ouderenzorg (POH-O). 

Hierbij is een specialisatie gerelateerd aan de ouderenzorg 

noodzakelijk. Niet elke huisartsenpraktijk heeft een POH-O in dienst. 

• De betrokken professionals kunnen niet in hetzelfde ICT-systeem werken. 

Dit is wenselijk om zowel een gezamenlijk dossier te kunnen voeren als 

laagdrempelig te kunnen communiceren. Nu rapporteert elke 

professional zowel in het gezamenlijke als in zijn eigen systeem.   
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• Versnippering in het zorgaanbod, bijvoorbeeld in de wijkverpleging, 

waardoor het lastig is om korte lijnen te houden. Dit kan ook betekenen 

dat het delen van informatie en het voeren van regie bij de kwetsbare 

ouderen en hun naasten komt te liggen en in de praktijk moeilijk of niet 

tot stand komt. 

• Tekort aan zorgprofessionals door onder andere de vergrijzing.  

• Bezuinigingen van de gemeente in de zorg en ondersteuning. Een 

voorbeeld hiervan is dat bezuiniging op huishoudelijke hulp kan leiden tot 

extra taken voor de wijkverpleegkundige of de mantelzorger.  

• Verschil in werkwijze tussen gemeenten. Dat is met name lastig wanneer 

een samenwerkingsverband met meerdere gemeenten te maken heeft. 

• Gebrek aan tijd (bijvoorbeeld voor afstemming en coördinatie, signalering 

en multi-domeinanalyse) en ervaring (opbouwen vertrouwensband, multi-

domeinanalyse) van de zorgprofessional.  

2.8 Oplossingen 

De knelpunten met betrekking tot de gegevensuitwisseling, (schotten tussen 

de) financiering en arbeidskrapte worden het meest genoemd in de 

interviews. Sommige praktijkvoorbeelden hebben een structurele oplossing 

gevonden voor (één van) de knelpunten, maar meestal gaat het om een 

tijdelijke oplossing of één die nog in ontwikkeling is.  

 

Eén van de oplossingen voor het vergemakkelijken van gegevensuitwisseling 

zijn korte lijnen en vaste gezichten (bijvoorbeeld een vaste specialist 

ouderengeneeskunde) in de huisartsenpraktijken waar dat mogelijk is. Ook 

worden er goede afspraken gemaakt met en voor de huisartsenposten in de 

ANW-uren. Er wordt veel gebruik gemaakt van digitale communicatie- en 

samenwerkingsplatformen. Voorbeelden hiervan zijn VIPLive, OZO verbind-

zorg, de SILO app, Cboard en Health Connected. Deze platformen gebruiken 

de professionals naast hun eigen digitale registratiesystemen waardoor men 

te maken heeft met dubbele registratielasten. Ook zijn de platformen nog 

volop in ontwikkeling waardoor ze nog niet alle gewenste functies kunnen 

uitvoeren. 

 

Voor de financiering van het zorgprogramma of het samenwerkingsverband 

worden creatieve oplossingen gezocht. Men spreekt hiervoor verschillende 

middelen aan (bijvoorbeeld vergoeding voor deelname aan het MDO uit de S3 

prestatie van de huisarts of activiteiten wegschrijven onder overheadkosten). 

Eén van de praktijkvoorbeelden is in gesprek gegaan met de verzekeraar met 

goed gevolg. Over de financiering wordt opgemerkt dat veel van deze 

oplossingen van tijdelijke aard zijn. Contracten met zorgverzekeraars duren 

meestal één tot twee jaar waarna de zoektocht weer opnieuw begint. Ook 

wordt in deze contracten niet altijd het multidisciplinaire karakter van de zorg 

en ondersteuning meegenomen waardoor niet alle disciplines kunnen 

worden aangesloten. Contractering vindt dan plaats vanuit de huisartsen-

praktijk.  

 

Over arbeidskrapte wordt door de praktijkvoorbeelden gezegd dat de 

professionals in een wijk of stad zich verenigen om de beschikbare capaciteit 

zo efficiënt mogelijk te benutten. Ondersteunend hierbij zijn ook de eerder 

genoemde korte lijnen en vaste gezichten. 

2.9 Kennis en ervaring uit de regio’s verbinden 

We hebben de praktijkvoorbeelden en Handreikingpartijen eerst gevraagd 

welke kennis en ervaring er nog ontbreekt. Vervolgens hebben we gevraagd 

welke landelijke en regionale initiatieven er op dit moment al zijn die het 

uitwisselen van kennis en ervaring ondersteunen en bevorderen en welke 

aanvullende mogelijkheden zij daarvoor zien.   

 

In het beschrijven van de kennis en ervaring die wordt gemist, maken we 

onderscheid in onderwerpen die betrekking hebben op de Handreiking en 

algemene onderwerpen. Met betrekking tot de Handreiking is behoefte aan 
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aandacht voor preventie, positieve gezondheid (kwaliteit van leven, preventie 

en het versterken en/of behouden van zelfredzaamheid), Advance Care 

Planning (ACP), wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Wet Zorg en Dwang), 

goede voorbeelden uit de eigen regio en een nadere beschrijving van de 

vertaalslag van de stappen naar de praktijk. In algemenere zin is behoefte aan 

het uitwisselen van praktische voorbeelden, expertise van de specialist 

ouderengeneeskunde in de eerste lijn, deskundigheidsbevordering 

(bijvoorbeeld in wijkteams), regionaal contracteren en digitale tools (o.a. MDO 

planner, communicatietool).  

 

Om de kennis en ervaring uit verschillende regio’s te verbinden, kan worden 

aangesloten bij landelijke en regionale initiatieven die netwerken ouderenzorg 

ondersteunen en de implementatie en kennisuitwisseling bevorderen. De 

volgende voorbeelden zijn hierbij genoemd: 

• Netwerk ouderenzorg, georganiseerd door InEen. Het betreft een 

werkgroep waarin ervaren en minder ervaren organisaties ongeveer vier 

keer per jaar bijeenkomen en kennis delen 

• Samenwerking met kennisinstituten. Een voorbeeld hiervan is een 

samenwerking met Vilans rondom de Wet Zorg en Dwang4 (het vinden 

van alternatieven voor gedwongen zorg) 

• Bijeenkomsten of overleggen waarin informatie wordt uitgewisseld over 

verschillende onderwerpen (zoals de implementatie van ICT tools en een 

opleidingsprogramma). 

• Samenwerken met andere regio’s of samenwerkingsverbanden (o.a. in 

bovenregionaal overleg, overleg tussen kaderartsen, coördinatoren, 

consulenten) 

• Gebruik maken van een kennisplatform: faciliteren van netwerken, 

successen delen, samenwerken en voorlichting geven.  

 

 
4 De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). 

Suggesties om kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen nog meer te 

bevorderen zijn het verder uitbreiden van overlegvormen en bijeenkomsten 

waarin goede voorbeelden kunnen worden gedeeld, men elkaar inspireert en 

van elkaar leert. Een ander voorbeeld dat genoemd werd is coaching on the 

job: een regio met veel ervaring op het gebied van integrale zorg en 

ondersteuning voor kwetsbare ouderen coacht een regio met minder 

ervaring en ondersteunt bij de implementatie van de stappen uit de 

Handreiking. 

2.10 Olievlekwerking faciliteren en stimuleren 

Om de olievlekwerking te stimuleren en te faciliteren is het van belang om de 

zogenoemde achterblijvers mee te krijgen en middenmoters beter op gang te 

helpen. Daarbij is de eerste vraag: waar bevinden de achterblijvers zich? 

Tijdens de verkenning bleek dat dat niet goed duidelijk is. Ook rees de vraag: 

wat definieert een achterblijver? Het lijkt er namelijk op dat overal in 

Nederland wel gewerkt wordt aan integrale zorg en ondersteuning voor 

kwetsbare ouderen, maar dat regio’s dat invullen op een manier die passend 

is bij de regionale situatie waarbij ze al dan niet gebruik maken van het 

stappenplan uit de Handreiking. De respondenten hebben enkele suggesties 

gedaan om de achterblijvers in beeld te krijgen, bijvoorbeeld door te 

onderzoeken of ouderenzorg onderdeel is van de regioplannen en door in 

beeld te brengen in welke regio’s geen coördinatoren ouderenzorg en/of 

kaderartsen werkzaam zijn. 

 

De volgende suggesties zijn gedaan om de olievlekwerking te faciliteren en 

stimuleren:  

• Delen van goede voorbeelden. 

• Aanwijzen van een regionale aanjager/eigenaar.  
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• Focussen op de middenmoters en koplopers en ondertussen 

onderzoeken wie de achterblijvers zijn: wat maakt dat ze achterblijven en 

wat hebben ze nodig?  

• Creëren van goede randvoorwaarden  

2.11 Rode draad 

In 2030 ontvangen thuiswonende (zeer) kwetsbare ouderen in elke regio in 

Nederland proactieve, samenhangende en persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning zoals omschreven in de Handreiking ‘Kwetsbare ouderen 

thuis’. Dat is de ambitie die de Handreikingspartijen gezamenlijk hebben 

geformuleerd tijdens de ontwikkeling van de Handreiking.  

 

In de verkenning die we hebben gedaan naar de stand van zaken rondom de 

implementatie en het gebruik van de Handreiking zien we dat het gedachte-

goed uit de Handreiking breed wordt gedragen, de stappen uit de Hand-

reiking grotendeels zijn geïmplementeerd en er mooie resultaten zijn behaald, 

zowel voor de professionals als voor de kwetsbare ouderen. We beschrijven 

hieronder een aantal bevindingen die ons zijn opgevallen en van belang zijn 

voor de vervolgimplementatie.  

 

Regionale en lokale variatie 

Uit de verkenning komt naar voren dat de praktijkvoorbeelden de uitvoering 

van integrale zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen verschillend 

vormgeven. Er zijn onder andere verschillen in de definitie die gehanteerd 

wordt voor kwetsbaarheid en daarmee inclusie in het zorgprogramma, in de 

uitvoer van het stappenplan (bijvoorbeeld het samenvoegen van stap 4 en 5), 

in de vormgeving van de MDO’s, in de wijze waarop evaluatie en terug-

koppeling van het zorg- en ondersteuningsplan plaatsvindt en in de digitale 

samenwerkings- en communicatietools die gebruikt worden. Er is dus sprake 

van regionale (en lokale) variatie. Dit is goed te verklaren als je bijvoorbeeld 

kijkt naar stedelijke gebieden of regio’s waarin men te maken heeft met 

versnippering van het zorgaanbod, verschil in werkwijze tussen gemeenten en 

beleid van meerdere zorgverzekeraars. In die gebieden wordt anders gewerkt 

dan in dorpen met één thuiszorgaanbieder en korte lijnen. Ook hebben 

professionals behoefte aan eigen regie rondom de invulling van het 

stappenplan op een wijze die bij henzelf en het samenwerkingsverband past. 

Het is van belang dat de Handreiking ruimte laat voor deze regionale (en 

lokale) variatie.  

 

Verbinding met het sociaal domein  

De Handreiking gaat over integrale zorg en ondersteuning waarbij in de 

Handreiking nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de verbinding met het 

sociaal domein en de bredere eerste lijn. Denk aan sociaal werk, sociaal 

wijkteam, vrijwilligerswerk, maar ook apothekers, paramedici en tandartsen. In 

bovengenoemde bevindingen zien we met name de verbinding met het 

sociaal domein, maar ook met de bredere eerste lijn, en de rol van die 

professionals in de stappen van de Handreiking maar in beperkte mate terug. 

Het is van belang dat deze verbinding wordt uitgebreid en versterkt.  

 

Achterblijvende regio’s 

Tijdens de verkenning hebben we voornamelijk gesproken met samen-

werkingsverbanden die een zorgprogramma aanbieden waarin de stappen uit 

de Handreiking grotendeels zijn geïmplementeerd. We hebben in de 

interviews gevraagd naar regio’s waar dit nog niet het geval is. Er werd 

beaamd dat deze regio’s er zijn, maar het werd onvoldoende concreet om 

welke regio’s het gaat. Met het oog op de ambitie van de Handreikingspartijen 

is het van belang om deze regio’s verder in kaart te brengen.  

 

Belangrijkste knelpunten 

De samenwerkingsverbanden zijn inventief en innovatief als het gaat om het 

aanpakken van knelpunten. We zien echter dat het structureel aanpakken van 

de drie grootste en belangrijkste knelpunten (financiën, gegevensuitwisseling 

en personele capaciteit) in de praktijk niet goed lukt. Oplossingen zijn veelal 
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van tijdelijke aard als het gaat om financiering en personele capaciteit of nog 

in ontwikkeling als het gaat om mogelijkheden voor gegevensuitwisseling. 

Deze drie knelpunten zijn tevens belangrijke randvoorwaarden om kwalitatief 

goede integrale zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen te leveren.  
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3.  Advies vervolg

 governance 

In dit hoofdstuk kijken we terug op het ontwikkel- en implementatietraject. 

We beschrijven hoe het proces is verlopen en hoe partijen dit hebben 

ervaren. Ook kijken we vooruit naar de wensen en behoeften van de 

partijen voor het vervolg van de samenwerking.  

We beschrijven een passende governance op landelijk en regionaal niveau 

met aandacht voor de elementen die hierbij van belang zijn. 

 

 

3.1 Terugkijken: het ontwikkel- en implementatietraject  

De partijen kijken over het algemeen met een positief gevoel terug op de 

ontwikkeling van de Handreiking. Er was sprake van een constructieve werk-

houding, wederzijds respect en een complementaire samenstelling. Ook de 

externe begeleiding van Argo werd gewaardeerd. Ondanks verschillende 

belangen is men gezamenlijk tot een breed gedragen Handreiking gekomen. 

Aandachtspunt hierbij is om, voor een goed vervolg, alle partijen aan boord te 

houden.  

 

De Handreiking is door de meeste partijen via de eigen kanalen gedeeld met 

de achterban en wordt ook nu nog door partijen onder de aandacht gebracht 

tijdens bijeenkomsten. Van een echt implementatietraject is volgens de 

meeste partijen geen sprake geweest. Er waren hierover geen concrete 

afspraken gemaakt, er was geen budget en onvoldoende personele capaciteit, 

Covid zorgde voor andere prioriteiten en er was een gebrek aan overzicht 

over wat er in de regio’s wel en niet gebeurde rond dit thema.  

3.2 Vooruitkijken: wensen en behoeften in de samenwerking 

Als het gaat om de toekomstige samenwerking hebben alle partijen een wens 

uitgesproken om betrokken te blijven bij de Handreiking. De ene partij wenst 

hierbij een intensievere rol dan de andere partij. Verder geven partijen aan 

een doel te missen in de samenwerking nu de Handreiking is afgerond en 

alleen af en toe revisie behoeft. Als mogelijke doelen voor de vervolg samen-

werking worden genoemd:  

“Elke kwetsbare oudere met complexe problematiek krijgt goede zorg; 

actieplan opstellen.” 

“Implementatie en bijwerken van de Handreiking; wat zijn de stappen, 

doelen en randvoorwaarden die we daar binnen willen stellen en 

realiseren?” 
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“Stimuleren en monitoren dat we volgens de Handreiking blijven werken. 

Bestaande knelpunten wegnemen.” 

“Overgang van experimentele naar structurele financiering en de borging 

daarvan.” 

“Goede voorbeelden delen.”  

“Aansluiten bij de actualiteit, zoals SER rapport, Ouder Worden 2040.” 

“De Handreiking als legitimiteit gebruiken om samen een kritische rol te 

vervullen (richting het landelijke beleid) en alles wat daarmee samenhangt 

kritisch te bekijken.” 

“Op een breder gebied de samenwerking verbeteren, niet alleen rondom 

kwetsbare ouderen.” 

Naast de wens om een doel vast te stellen zijn in de gesprekken andere 

wensen en behoeften benoemd. Onderstaand een aantal voorbeelden:  

• Commitment uitspreken om de rol als Handreikingspartij gedurende een 

bepaalde periode te vervullen. 

• Afspraken maken over al dan niet bestuurlijke borging van de 

Handreiking.  

• Betrekken van relevante partijen.  

• Gezamenlijk verkennen welke partijen goed met elkaar kunnen 

samenwerken. 

 

De partijen pleiten ervoor om het onderscheid tussen de kartrekkers en de 

overige partijen in stand te houden. Het hele gezelschap kan dan een paar 

keer per jaar bij elkaar komen, de kartrekkers mogelijk vaker. Ook wordt de 

suggestie gedaan om de samenstelling te laten afhangen van het onderwerp 

dat besproken wordt. Voor een eventueel voorzitterschap worden 

verschillende mogelijkheden gezien. Eén van de Handreikingspartijen kan dit 

op zich nemen, maar ook een externe partij in de vorm bijvoorbeeld een 

adviesbureau of een kennisinstituut. 

3.3 Governance  

De initiële samenwerking tussen de Handreikingspartijen was gebaseerd op 

het ontwikkelen van de Handreiking kwetsbare ouderen thuis. Deze 

ontwikkeling is inmiddels afgerond. De Handreikingspartijen zijn gezamenlijk 

tot de conclusie gekomen een vervolg te willen geven aan deze samen-

werking. Dit beperkt zich niet enkel tot terugkerende revisies van de 

Handreiking, maar tot het bundelen van de krachten om het gedachtegoed 

van de Handreiking breed te verspreiden. In deze paragraaf concretiseren we 

de vervolg governance aan de hand van een aantal belangrijke elementen. 

Daarbij maken we tevens onderscheid in een governance op landelijk en 

regionaal niveau.  

 

Landelijke governance  

Samenstelling  

Op dit moment bestaan de Handreikingspartijen uit de LHV, V&VN, InEen, 

NHG, KNGF, KNMP, Laego, ZN, Sociaal Werk Nederland, VNG, ActiZ en de 

Patiëntenfederatie Nederland met ondersteuning van VWS. Op het moment 

van schrijven van het Plan van aanpak wordt verkend of de huidige 

Handreikingspartijen verrijkt kunnen worden met Verenso, Vilans en 

paramedici (bijvoorbeeld Ergotherapie Nederland, Nederlandse Vereniging 

van Diëtisten en Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)  

 

Commitment  

De Handreikingspartijen, eventueel verrijkt met bovengenoemde partijen, 

committeren zich aan de onderlinge samenwerking door een handtekening te 

zetten onder het Plan van Aanpak. Met deze handtekening onderschrijven zij 

de vastgestelde vervolgacties, verantwoordelijkheden, termijn en governance. 

Ook spannen de partijen zich in voor een goede samenwerking en het tot 
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stand brengen van de vervolgacties. Partijen die na afronding van het 

onderzoekstraject betrokken worden, zetten hun handtekening onder de 

vastgestelde versie van het Plan van aanpak. We geven de Handreikings-

partijen ter overweging mee om jaarlijks een nieuwe versie van het Plan van 

aanpak vast te stellen waarin de vervolgacties en governance bijgesteld kan 

worden naar de actuele situatie.  

 

Doel 

Het initiële doel van het bijeenkomen van de Handreikingspartijen was het 

ontwikkelen en implementeren van de Handreiking en later het reviseren. 

Partijen hebben aangegeven behoefte te hebben aan het formuleren van een 

doel om de samenwerking op te stoelen. Wij stellen hierbij het volgende 

hoofddoel voor:  

De Handreikingspartijen zetten zich in om proactieve, persoonsgerichte en 

samenhangende zorg en ondersteuning voor alle thuiswonende (zeer) 

kwetsbare ouderen in Nederland te realiseren. Zij grijpen kansen aan om 

het gedachtegoed van de Handreiking te verspreiden en blijven de vertaal-

slag maken naar concrete acties om bovengenoemd doel te bereiken. 

Hierbij bewaken en verbreden zij de verbinding tussen en binnen het zorg- 

en het sociaal domein. Dit alles doen de Handreikingspartijen met een 

kritische blik en een verbindende houding.  

Kartrekkersgroep/kerngroep  

Op dit moment bestaat een onderscheid tussen een kartrekkersgroep (be-

staande uit InEen, KNMP, Laego, ActiZ en VNG) en de overige Handreikings-

partijen. De partijen hebben aangegeven dat behoud van dit onderscheid 

wenselijk is. Wij stellen voor om de term kartrekkersgroep te wijzigen naar 

kerngroep. De kerngroep heeft, naast inhoudelijke betrokkenheid, een 

verbindende rol. Het benoemen van een kerngroep biedt de mogelijkheid om 

op onderdelen werkgroepen samen te stellen waarin een aantal partijen een 

bepaald onderwerp nader uitwerken. We stellen voor dat de kerngroep wordt 

samengesteld met afgevaardigde partijen vanuit de verschillende 

werkgroepen. Omdat ZN en de VNG de partijen vertegenwoordigen die de 

aanbieders van de zorg en ondersteuning financieren, pleiten wij ervoor dat 

de kerngroep hen vroegtijdig betrekt bij besluitvorming hieromtrent alvorens 

dit met alle Handreikingspartijen te bespreken.  

 

Regie 

Op dit moment is er geen duidelijke regievoerder. Wij hebben begrepen dat 

in het verleden InEen die rol op zich heeft genomen met ondersteuning van 

een externe projectleider. Om duidelijkheid te creëren over de regierol stellen 

we voor dat een projectleider wordt aangesteld; dit kan een externe persoon 

zijn, maar ook een persoon die werkzaam is bij één van de Handreikings-

partijen. De projectleider is als regievoerder de persoon die - in afstemming 

met de kerngroep - het eigenaarschap borgt, het overzicht houdt en de 

voortgang bewaakt.  

 

Frequentie  

Tot voor kort was er een overlegfrequentie van elke twee maanden met de 

kartrekkersgroep en drie tot vier keer per jaar met alle Handreikingspartijen.  

Wij stellen een frequentie voor van vier keer per jaar voor de kerngroep en 

twee keer per jaar voor alle Handreikingspartijen. De werkgroepen bepalen 

zelf hoe vaak zij bij elkaar komen. Tussentijds is er zo nodig contact tussen 

partijen als de situatie daar om vraagt. De gezamenlijke overleggen hebben 

tot doel de voortgang van de acties uit het Plan van aanpak te bewaken en bij 

te sturen als de situatie daar om vraagt.  

 

Terugkoppeling 

De projectleider borgt in afstemming met de kerngroep de terugkoppeling 

van informatie vanuit het kerngroepoverleg en de werkgroepen naar de 

Handreikingspartijen. Dit geeft uniformiteit in de terugkoppeling en zorgt dat 

alle partijen blijven aangehaakt.  
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Regionale governance 

De uitvoering van integrale zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen 

wordt toenemend op regionaal niveau georganiseerd en gecoördineerd. Om 

goed aan te sluiten bij de regionale situatie kiezen we ervoor om, naast een 

landelijke governance, ook een regionale governance op te zetten door aan te 

sluiten bij een regionale samenwerkingsstructuur. Bij het realiseren van inte-

grale zorg en ondersteuning zoals omschreven in de Handreiking zijn zowel 

de domeinen Wmo als Zvw betrokken. Wij stellen daarom voor om de Hand-

reiking te positioneren op de regionale samenwerkingsagenda van de VNG en 

ZN. Deze samenwerkingsstructuur draagt bij aan het verbeteren van de 

samenwerking tussen de twee domeinen en maakt daarmee integrale zorg en 

ondersteuning door de zorgaanbieders mogelijk. De partijen binnen deze 

samenwerkingsstructuur hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

de onderwerpen preventie, ouderenzorg en GGZ waarbij sprake is van 

inhoudelijke handelingsvrijheid en autonomie voor gemeenten, zorgverzeke-

raars en zorgkantoren in de regio’s. Er wordt gewerkt volgens de indeling van 

de zorgkantoorregio’s met enige flexibiliteit. Zowel ZN als de VNG hebben een 

landelijke werkgroep die in het teken staat van deze samenwerkingsagenda. 

We stellen voor om de Handreiking via deze werkgroepen op de regionale 

samenwerkingsagenda te laten landen en goed aan te sluiten bij de specifieke 

situatie in de regio’s.  

 

Naast het positioneren van de Handreiking op deze regionale samenwer-

kingsagenda hebben alle Handreikingspartijen de verantwoordelijkheid voor 

het verspreiden van (het gedachtegoed van) de Handreiking onder hun 

regionale achterban (verenigingen, coöperaties, et cetera). Hiermee wordt de 

regionale implementatie en het gebruik van de Handreiking bespoedigd en 

verbeterd.  
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4. Advies 

vervolgimplementatie 

In dit hoofdstuk zijn concrete vervolgacties met een inschatting van tijd en 

verantwoordelijkheid beschreven ten behoeve van de vervolgimplementatie 

van de Handreiking. Hierbij is onderscheid gemaakt in acties op inhoud, 

organisatie & proces en randvoorwaarden. Er is tevens onderscheid 

gemaakt in acties op landelijk en op regionaal/lokaal niveau.  

 

 

 

Op basis van de bevindingen uit de verkenning en de rode draad die we daar-

uit hebben gedestilleerd, hebben we vervolgacties opgesteld met daarbij een 

inschatting van tijd en verantwoordelijkheid. De acties zijn gecategoriseerd op 

de thema’s inhoud, organisatie & proces en randvoorwaarden. We maken 

onderscheid in acties op landelijk niveau en acties op het niveau van de regio/ 

wijk/praktijk. We kiezen ervoor om regionaal en wijk/praktijk te verbinden 

vanwege de toenemende nauwe samenwerking op regionaal niveau. We 

beschrijven tevens de termijn waarop de actie uitgevoerd dient te worden.  

Tot slot wijzen we per actie partijen aan die verantwoordelijk zijn voor de 

actie. Zo nodig kunnen andere partijen worden betrokken in de uitvoering.  

In bijlage 1 is een tijdlijn opgenomen met een overzicht van alle acties, 

termijnen en verantwoordelijke partijen.  

4.1 Inhoud 

De acties op de inhoud zijn gericht op het beter toepasbaar maken van de 

Handreiking in de dagelijkse praktijk die continu aan verandering en 

ontwikkeling onderhevig is. Ook sluiten we aan op de behoefte uit het veld om 

te blijven leren en ontwikkelen. Men wil geïnspireerd worden.  

 

Landelijk 

Actie 4.1.1 Kijk nog eens kritisch naar de Handreiking  

• Evalueer gezamenlijk of de thema’s positieve gezondheid 

(kwaliteit van leven, preventie en het versterken en/of 

behouden van zelfredzaamheid) en patiëntperspectief 

voldoende verweven zijn in de Handreiking en pas deze zo nodig aan  

• Overweeg de (stappen uit de) Handreiking op enkele inhoudelijke punten 

te verduidelijken of aan te passen. Denk hierbij aan het bieden van ruimte 

voor het samenvoegen of anders inrichten van stappen op basis van de 

bestaande regionale variatie (bijvoorbeeld het samenvoegen van stap 4, 

het kernteam en stap 5, het MDO), een nadere beschrijving van wat 

onder ‘thuis’ wordt verstaan, een nadere beschrijving van de vormgeving 
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van het MDO en het zorgplan, een uitgebreidere beschrijving van het 

zorgcoördinatorschap, een beschrijving van de expertise en de rol van de 

specialist ouderengeneeskunde en paramedici in de verschillende 

stappen en een nadere beschrijving van waar de kwetsbare oudere op 

mag rekenen als het gaat om zorg en ondersteuning volgens de 

Handreiking.  

 

Bij de uitwerking hiervan kan, naast eventuele aanpassingen in de Hand-

reiking, gedacht worden aan het ontwikkelen van een implementatietoolkit, 

scholingsaanbod (bijvoorbeeld gespreksvaardigheid) en het uitwerken van 

praktijkscenario’s voor de toepassing van het stappenplan. Hierbij kan 

gebruikgemaakt worden van opgehaalde goede voorbeelden.  

 

Verantwoordelijk: de kerngroep in samenwerking met alle partijen. De Patiën-

tenfederatie Nederland wordt betrokken op het thema positieve gezondheid 

(kwaliteit van leven, preventie en het versterken en/of behouden van zelfred-

zaamheid). Verenso en Laego worden betrokken hij het beschrijven van de 

expertise en de rol van de specialist ouderengeneeskunde. De KNGF wordt 

betrokken bij het beschrijven van de expertise en de rol van de paramedici. 

De NHG wordt betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen. Afhankelijk van 

het onderwerp werkt de NHG hierin samen met andere Handreikingspartijen 

en/of ander expertisenetwerken zoals Academische Werkplaatsen.  

Termijn: start najaar 2022 - voorjaar 2023  

 

Actie 4.1.2 Blijf leren en ontwikkelen  

Om te blijven leren en ontwikkelen is het belangrijk om kennis 

en ervaringen te delen en elkaar te inspireren. Het delen van 

goede en minder goede voorbeelden speelt hierin een 

belangrijke rol. Wij stellen de volgende acties voor:  

• Inventariseer en deel werkzame elementen. 

• Agendeer (ervaringen met) de Handreiking op landelijke bijeenkomsten 

die de Handreikingspartijen organiseren (zoals congressen en 

themabijeenkomsten). 

• Organiseer landelijke inspiratiebijeenkomsten over de mogelijkheden 

voor het gebruik van de Handreiking. Deze bijeenkomsten worden, 

afhankelijk van de thematiek, met een voor dat thema relevante vertegen-

woordiging van de Handreikingspartijen georganiseerd. Denk hierbij ook 

aan het uitnodigen van ouderenbonden, mantelzorgers en vrijwilligers.  

 

Verantwoordelijk: alle Handreikingspartijen  

Termijn: start zomer 2023 - continu 

 

Regionaal & wijk/praktijk 

Actie 4.1.3 Blijf leren en ontwikkelen 

Ook op regionaal en wijk/praktijkniveau is behoefte aan leren 

en ontwikkelen. Naast het delen van goede en minder goede 

voorbeelden is het ook van belang om aan te sluiten op de 

regionale en lokale situatie. Wij stellen de volgende acties voor:  

• Agendeer dit thema op de regionale bijeenkomsten (zoals congressen en 

themabijeenkomsten). 

• Organiseer regionaal (en eventueel lokaal) inspiratiebijeenkomsten zodat 

betrokken partijen met elkaar in gesprek kunnen over het organiseren 

van integrale zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen thuis. Deze 

bijeenkomsten worden, afhankelijk van de thematiek, met een voor dat 

thema relevante (regionale) vertegenwoordiging van de Handreikings-

partijen georganiseerd. Denk hierbij ook aan het uitnodigen van ouderen-

bonden, mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

Verantwoordelijk: regionale kartrekkers  

Termijn: start zomer 2023 – continu  
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4.2 Organisatie en proces  

De acties op het gebied van organisatie en proces zijn gericht op het 

verankeren van de Handreiking en het borgen en uitbreiden van de 

samenwerking tussen partijen op de verschillende niveaus. Wij stellen de 

volgende acties voor op het gebied van organisatie en proces: 

 

Landelijk 

Actie 4.2.1 Gebruik het gedachtegoed van de Handreiking als paraplu voor de 

samenwerking in de zorg aan kwetsbare ouderen 

Om het gedachtegoed van de Handreiking een stap verder te 

brengen, stellen we voor om de Handreiking als een paraplu 

voor verbetering van de integrale zorg en ondersteuning aan 

kwetsbare ouderen te laten fungeren. Op deze wijze kan de 

Handreiking een dynamisch geheel worden dat, aansluitend op de wensen en 

behoeften van het veld, verdiept, verbreed en vernieuwd kan worden 

Hiervoor stellen wij de volgende acties voor:  

• Werk vanuit dit gedachtegoed samen op inhoudelijke thema’s, zoals: 

valpreventie, medicatiebeoordeling, mondzorg, infectieziekten, de 

transmurale zorgbrug en wet- en regelgeving. Zorg ervoor dat deze 

thematiek is/wordt uitgewerkt en uitgevoerd conform het gedachtengoed 

van de Handreiking. 

• Pas het gedachtegoed toe bij het ontwikkelen of aanpassen van 

richtlijnen of gespreksleidraden. 

• Zoek verbinding met bestaande projecten/platforms (bijvoorbeeld 

BeterOud) om het gedachtegoed zo breed mogelijk te delen.  

 

Verantwoordelijk: de kerngroep is verantwoordelijk voor het leggen van de 

verbinding en het verkennen van de mogelijkheden. Alle handreikingspartijen 

zijn verantwoordelijk voor het aandragen van geschikte platforms en een 

bijdrage te leveren aan de uitwerking van de inhoudelijke thema’s passend bij 

hun expertise. 

Termijn: start najaar 2022 – continu  

 

Actie: 4.2.2 Veranker de Handreiking binnen samenwerkingsafspraken  

Door de Handreiking te verankeren binnen (bestaande) 

samenwerkingsafspraken verwachten we dat de Handreiking 

meer gezien wordt als de norm voor de wijze waarop integrale 

zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen wordt 

geboden. We verwachten dat duidelijke afspraken op landelijk niveau 

resulteren in een uniformere werkwijze in de regionale en lokale 

uitvoeringspraktijk. Een brede toepassing van de Handreiking geeft meer 

grond om de noodzakelijke randvoorwaarden te organiseren en te borgen. 

Voor de verankering van de Handreiking binnen samenwerkingsafspraken 

zien wij (een combinatie van) de volgende mogelijkheden:  

• Realiseer een verwijzing naar de Handreiking in het Integraal Zorgakkoord 

(IZA). Dit Zorgakkoord is erop gericht om de curatieve zorg ook in de 

toekomst toegankelijk en houdbaar te houden waarbij de transitie naar 

passende zorg versneld wordt ingezet. Het gedachtegoed van de 

Handreiking komt in vrijwel alle belangrijke thema’s in het Zorgakkoord 

terug en kan helpen bij het oplossen van mogelijke knelpunten.  

• Realiseer een verwijzing naar de Handreiking in het WOZO (Wonen, 

Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) programma. Dit programma is 

erop gericht om de zelf- en samenredzaamheid van ouderen te 

vergroten, ondersteuning en zorg op de juiste plek te krijgen en 

zorgverleners daar in te zetten waar ze het hardst nodig zijn.  

• Zoek verbinding met de transformatieagenda Ouder Worden 2040. Hierin 

wordt benoemd wat er moet gebeuren om Nederland voor te bereiden 

op de ouder wordende samenleving.  

• Integreer de Handreiking in bestaande ketens of netwerken (zoals 

Dementie Netwerk Nederland). Een andere mogelijkheid is het samen-

voegen van bestaande netwerken (bijvoorbeeld dementienetwerken, NAH 
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netwerken) tot netwerken kwetsbare ouderen die werken volgens het 

gedachtegoed van de Handreiking.  

• Zoek verbinding met relevante specialistennetwerken (bijvoorbeeld 

ParkinsonNet). 

• Positioneer de Handreiking op de regionale samenwerkingsagenda van 

verzekeraars, zorgkantoren en gemeenten en verbindt het met de 

thema’s ouderenzorg, preventie en GGZ.  

• Zorg voor continuïteit in de verbinding met nieuwe landelijke initiatieven / 

programma’s  

 

Verantwoordelijk: alle Handreikingspartijen zijn verantwoordelijk voor het 

agenderen van de Handreiking bij de akkoorden, programma’s, samen-

werkingsagenda’s, netwerken en ketens waar zij bij betrokken zijn.  

Termijn: start zomer 2022 – continu  

 

Actie 4.2.3 Betrek relevante partijen  

Door de samenwerking verder te verbreden, neemt ook de 

integraliteit van de zorg verder toe. Het gedachtegoed van de 

Handreiking wordt breder verspreid en het draagvlak neemt 

mogelijk ook toe. Wij stellen de volgende acties voor:   

• Bespreek de rol van de verschillende Handreikingspartijen in het 

vervolgtraject en heb hierbij specifiek aandacht voor Verenso die mogelijk 

later aan zal aanhaken.  

• Verken welke andere relevante partijen (op onderdelen) bij het 

Handreikingstraject betrokken kunnen worden. Denk hierbij aan 

paramedici (bijvoorbeeld ergotherapie, diëtetiek, logopedie, mondzorg), 

maar ook aan Alzheimer Nederland, ouderenbonden, vrijwilligers-

organisaties en mantelzorgers.  

 

Verantwoordelijk: de kerngroep heeft de regie en legt de contacten. Alle Hand-

reikingspartijen zijn verantwoordelijk voor het aandragen van geschikte 

partijen. 

Termijn: start najaar 2022 – continu  

 

Actie 4.2.4 Versterk de verbinding tussen sociaal werk / sociaal wijkteam en de zorg 

In de Handreiking wordt benoemd dat het bieden van 

integrale zorg en ondersteuning, gericht op alle levens-

domeinen van mensen, nauwe samenwerking vergt tussen 

zorg en welzijn, in de praktijk nog vaak gescheiden werelden. 

Om hier verandering in aan te brengen stellen wij de volgende acties voor:  

• Herken en erken elkaars taal, attitude, kennis en expertise om te komen 

tot verbinding  

• Onderzoek of er vanuit die verbinding aanleiding is om de Handreiking op 

dit thema inhoudelijk aan te passen  

 

Verantwoordelijk: Sociaal Werk Nederland, de V&VN, de LHV en InEen, zo nodig 

met ondersteuning van andere Handreikingspartijen  

Termijn: Start najaar 2022 – continu  

 

Actie 4.2.5 Ondersteun en faciliteer de regionale branche- en beroepsverenigingen 

Integrale zorg en ondersteuning aan kwetsbare ouderen 

wordt geleverd op regionaal en lokaal niveau. Om de 

implementatie en het gebruik van de Handreiking te 

stimuleren is het van belang om de regionale partijen te 

betrekken bij hetgeen op landelijk niveau gebeurt. Wij stellen de volgende 

acties voor:  

• Zorg dat de regionale partijen aangehaakt zijn door korte lijnen met 

vertegenwoordigers vanuit de Handreikingspartijen.  

• Anticipeer op signalen vanuit de regionale partijen. 
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• Blijf de regionale branche- en beroepsverenigingen ondersteunen en 

zorg voor verbinding en samenwerking tussen deze partijen, Heb hierbij 

aandacht voor de verschillen tussen deze partijen en de verschillende 

regio-indelingen. 

 

Verantwoordelijk: alle Handreikingspartijen zijn verantwoordelijk voor het 

ondersteunen en faciliteren van hun eigen achterban  

Termijn: start voorjaar 2023 – continu  

 

Actie 4.2.6 Neem achterblijvers mee, breng middenmoters beter op gang  

Om achterblijvers mee te kunnen meenemen is het van 

belang om te weten waar de achterblijvers zich bevinden 

(onder achterblijvers verstaan we gebieden of regio’s waar 

integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen niet 

of nauwelijks op de agenda staat). Tijdens de verkenning is het lastig gebleken 

dit in kaart te brengen. Wij stellen de volgende acties voor:  

• Zet als Handreikingspartijen een landelijke uitvraag uit met de vraag hoe 

integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen regionaal en 

lokaal wordt vormgegeven en wat de wensen en behoeften zijn. Heb 

daarbij specifiek aandacht voor de verbinding tussen sociaal werk / 

sociaal wijkteam en de zorg. Deze uitvraag kan zowel namens alle 

Handreikingspartijen alsook individueel door alle Handreikingspartijen om 

potentiële achterban-specifieke aandachtspunten op te halen.  

• Sluit aan bij de georganiseerde bijeenkomsten op landelijk, regionaal en 

lokaal niveau om informatie op te halen.  

 

Om de achterblijvers vervolgens mee te nemen en de middenmoters beter 

op gang te brengen stellen wij de volgende acties voor:  

• Zorg dat achterblijvers en middenmoters worden uitgenodigd voor 

landelijke, regionale en lokale bijeenkomsten waar goede voorbeelden 

worden gedeeld en men elkaar inspireert en van elkaar leert. 

• Sluit aan op de wensen en behoeften van achterblijvers en midden-

moters en kijk wat zij nodig hebben. Een voorbeeld is het verbinden van 

koplopers met achterblijvers en middenmoters zodat men van elkaar 

leert. 

• Respecteer de regionale en lokale variatie. 

 

Verantwoordelijk: de kerngroep is verantwoordelijk voor het in kaart brengen 

en meenemen van de achterblijvers en het beter op gang brengen van de 

middenmoters.  

Termijn: start zomer 2023 – zomer 2024 

 

Regionaal & wijk/praktijk  

Actie 4.2.7 Breng de regionale samenwerking in kaart  

We zien dat er steeds meer georganiseerd en gecoördineerd 

wordt op regionaal niveau. Om als Handreikingspartijen goed 

aan te kunnen sluiten bij de regionale situatie is het van 

belang om deze goed in kaart te hebben. Wij stellen hiervoor 

de volgende acties voor:  

• Intensiveer de contacten met regio-organisaties en breng, bijvoorbeeld 

middels werkbezoeken, de regionale samenwerkingsstructuren beter in 

kaart. Maak hierbij gebruik van bestaande onderzoeken (bijvoorbeeld 

lokale netwerken door ZonMw, netwerken integrale ouderenzorg door 

het RIVM en regionale ouderenzorgnetwerken door Netwerkbureau 

Langer Thuis) naar regionale en lokale samenwerking op het gebied van 

integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. Besteed hierbij 

ook aandacht aan de relatie tussen zorg en veiligheid en maak hierbij 

gebruik van de ervaringen met casusregie bij gemeenten, zoals de 

Aanpak ter Voorkoming van Escalatie.  

• Selecteer regio’s met een goed lopende of veelbelovende samenwerking 

als goed voorbeeld voor andere regio’s.  

• Zorg dat de Handreiking op alle regiotafels gepositioneerd is.  
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Verantwoordelijk: de kerngroep is verantwoordelijk voor het in kaart brengen 

van de regionale samenwerking.  

Termijn: start zomer 2023 – zomer 2024  

 

Actie 4.2.8 Wijs regionale regievoerders aan  

Uit de verkenning komt naar voren dat regionale en lokale 

regievoerders bevorderend zijn voor de implementatie en het 

gebruik van de Handreiking. Een regievoerder heeft een 

coördinerende en faciliterende rol en overziet wat er lokaal, 

regionaal en bovenregionaal gaande is. Wij stellen de volgende actie voor:  

• Verken met elkaar de mogelijkheden om regionale en lokale regievoer-

ders aan te wijzen die de implementatie en het gebruik van de Hand-

reiking bevorderen. Zoek hierin de samenwerking met bestaande ketens 

en netwerken. 

 

Verantwoordelijk: de Handreikingspartijen wijzen hun regionale achterban op 

de meerwaarde van een regionale regievoerder. De regionale partijen maken 

onderling een keuze welke partij verantwoordelijk is voor het aanstellen van 

een regievoerder of zelf fungeert als regievoerder. Het resultaat is een 

regionale regievoerder die voor die regio namens alle Handreikingspartijen 

opereert.   

Termijn: start voorjaar 2023 – voorjaar 2024  

4.3 Randvoorwaarden  

De acties op het gebied van randvoorwaarden zijn erop gericht om de 

belangrijkste drie randvoorwaarden voor de implementatie en het gebruik 

van de Handreiking te borgen: financiële middelen, gegevensuitwisseling en 

personele capaciteit. Wij denken dat het borgen van de randvoorwaarden 

voornamelijk op landelijk niveau dient plaats te vinden. Hiervoor stellen wij de 

volgende acties voor:  

Actie 4.3.1 Borg financiële middelen  

• Behoud aansluiting bij het onderzoek van de NZa naar de 

mogelijkheden voor financiering en bekostiging van integra-

le zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen. De NZa 

komt naar verwachting in de zomer van 2022 met een 

advies. 

• Inventariseer de tijdsbesteding van de werkzaamheden die behoren bij 

de implementatie van de Handreiking en inventariseer de diversiteit in 

mogelijkheden om deze tijdsbesteding te financieren. Heb hierbij 

aandacht voor de regionale variatie.  

• Organiseer een terugkerend afstemmingsoverleg met VWS om de 

mogelijkheden voor borging van de randvoorwaarden en monitoring te 

bespreken. Bespreek de mogelijkheden om te onderzoeken wat de 

opbrengsten zijn in brede zin (kwaliteit van leven, gezondheidseffecten, 

effecten met betrekking tot het voorkomen van verblijfszorg en de, 

financiële effecten hiervan). 

 

Verantwoordelijk: de Handreikingspartijen blijven dit onder de aandacht 

brengen in trajecten waarin zij betrokken zijn. VWS is verantwoordelijk voor de 

besluitvorming 

Termijn: start zomer 2022 – continu  

 

Actie 4.3.2 Borg mogelijkheden voor en uniformiteit in gegevensuitwisseling 

• Inventariseer welke systemen nu worden gebruikt voor 

gegevensuitwisseling (een aantal voorbeelden zijn reeds in 

het tweede hoofdstuk van deze rapportage beschreven). 

• Onderzoek de mogelijkheden om te komen tot een 

beperkt aantal systemen voor gegevensuitwisseling.  

• Onderzoek de mogelijkheden om systemen van betrokken professionals 

te koppelen aan een systeem waarin gezamenlijk gewerkt kan worden, 

rekening houdend met bestaande wet- en regelgeving.  
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• Onderzoek de mogelijkheden voor het ontwikkelen van benchmark-

indicatoren om regio’s te kunnen vergelijken. Dit ondersteunt ook het in 

kaart brengen van regio’s die achterblijven. 

 

Verantwoordelijk: Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de besluit-

vorming. De andere Handreikingspartijen blijven dit onder de aandacht 

brengen in trajecten waarin zij betrokken zijn.   

Termijn: start zomer 2022 – continu  

 

Actie 4.3.3 Borg voldoende capaciteit van professionals 

• Verken welke mogelijkheden er zijn om de beschikbare 

capaciteit zo efficiënt mogelijk in te zetten. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan digitale MDO’s en digitale consulten.  

• Informeer elkaar over welke professionals welke taken 

kunnen vervullen en draag er zorg voor dat dit ook 

regionaal/lokaal bekend is. Dit maakt het mogelijk om elkaar op 

momenten en bij bepaalde taken te ontlasten, leidt tot ontdubbelen van 

uitgevoerde taken en bevordert de samenwerking. 

• Onderzoek de mogelijkheden voor een brede inzet van professionals uit 

het sociaal domein waardoor met minder inzet van zorgprofessionals 

volstaan kan worden.  

• Onderzoek de mogelijkheden voor taakdifferentiatie. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan een bredere inzet van de Physician 

Assistant (PA), Verpleegkundig Specialist (VS), kaderhuisarts, dokters-

assistente en verpleegkundigen met een speciaal aandachtsgebied. 

 

Verantwoordelijk: de kerngroep aangevuld met andere geïnteresseerde partijen.  

Termijn: start zomer 2023 – zomer 2024  
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5. Werkstructuur

 vervolgimplementatie   

In dit hoofdstuk beschrijven we een voorstel voor hoe de vervolgacties uit 

hoofdstuk 4 verwerkt kunnen worden in een concrete werkstructuur. Dit 

voorstel wordt besproken tijdens de bijeenkomst met Handreikingspartijen 

op 21 september 2022. 

 

 

5.1 Inleiding  

Om vorm te geven aan de uitvoering van de acties beschrijven we in dit 

hoofdstuk een werkstructuur. De acties zijn verdeeld over een drietal werk-

groepen die deze acties oppakken. Het voorstel is dat de Handreikingspartijen 

een (externe) projectleider aanstellen die regie voert op de voortgang van de 

acties, de werkgroepen organiseert, zorgt voor communicatie en afstemming 

tussen de partijen en het totale overzicht behoudt op alle acties. De project-

leider stemt hierin af met de kerngroep die wordt gevormd door in elk geval 

een afgevaardigde vanuit elke werkgroep zodat de verbinding tussen de ver-

schillende werkgroepen is geborgd en niet enkel bij de projectleider is belegd. 

Een specifieke taak van de kerngroep is het borgen van de aansluiting van de 

Handreiking bij bestaande en nieuwe programma’s en structuren. In afbeel-

ding 5.1 is het voorstel voor de werkstructuur en de werkgroepen weergege-

ven, inclusief een verwijzing naar de acties die in hoofdstuk 4 zijn beschreven.  

 

 

Afbeelding 5.1 Voorstel Werkstructuur vervolgimplementatie Handreiking kwetsbare ouderen 
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In de volgende paragrafen geven we een nadere toelichting per werkgroep. 

5.2 Inhoud handreiking 

Het doel van deze werkgroep is de herijking van de Handreiking. Het voorstel 

is dat de volgende partijen deelnemen in de werkgroep om dit verder uit te 

werken: Verenso, Leago, Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ, V&VN, SWN, 

KNGF (eventueel met een partner vanuit een andere paramedische branche- 

of beroepsvereniging). De partijen houden zich binnen dit werkpakket onder 

andere bezig met:  

• Evaluatie inhoud Handreiking 

• Thema’s als positieve gezondheid (kwaliteit van leven, preventie en het 

versterken en/of behouden van zelfredzaamheid), patiëntperspectief en 

passende zorg 

• Ontwikkelen van scholingsaanbod en praktijkscenario’s  

 

Voor een nadere uitwerking van de taken voor deze werkgroep verwijzen wij 

naar de acties 4.1.1 en 4.2.1 (hoofdstuk 4). 

5.3 Kennisdeling, communicatie, monitoring en facilitering 

Het doel van deze werkgroep is het verspreiden van kennis op landelijk en 

regionaal niveau en monitoring van de status van samenhangende zorg en 

ondersteuning voor alle thuiswonende (zeer) kwetsbare ouderen in 

Nederland. Het voorstel is dat de volgende partijen deelnemen in de 

werkgroep om dit verder uit te werken: InEen, VNG, SWN, ActiZ, KNMP. 

Daarnaast wordt van elke Handreikingspartij verwacht dat deze de 

communicatie richting de eigen achterban verzorgd. De partijen houden zich 

binnen deze werkgroep onder andere bezig met: 

• Inventarisatie landelijke bijeenkomsten en waar mogelijk agenderen 

• Organiseren van en aansluiten bij landelijke en regionale bijeenkomsten 

• Ontwikkelen van communicatiemiddelen en deze verspreiden onder de 

achterban 

• Verspreiden van goede voorbeelden 

• Monitoren en faciliteren van regio’s waar het gedachtegoed van de 

Handreiking nog niet is geland dan wel geïmplementeerd  

 

Voor een nadere uitwerking van de taken voor deze werkgroep verwijzen wij 

naar de acties 4.1.2, 4.1.3, 4.2.5, 4.2.6 en 4.2.7 (hoofdstuk 4). 

5.4 Verbinding sociaal wijkteam, wijkverpleging, huisartsenzorg 

Het doel van deze werkgroep is het faciliteren van de samenwerking rondom 

kwetsbare ouderen in de wijk. Het voorstel is dat de volgende partijen 

deelnemen in de werkgroep om dit verder uit te werken: SWN, ActiZ, LHV, 

V&VN, InEen. De partijen houden zich binnen deze werkgroep onder andere 

bezig met: 

• Stimuleren van wijksamenwerking 

• Herkennen en erkennen van elkaars taal, attitude, kennis en expertise om 

te komen tot verbinding 

• Onderzoeken of er vanuit die verbinding aanleiding is om de Handreiking 

op dit thema inhoudelijk aan te passen  

 

Voor een nadere uitwerking van de taken voor deze werkgroep verwijzen wij 

naar actie 4.2.4 (hoofdstuk 4). 
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