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Voorwoord

De feiten liegen er niet om als wij,  
de bestuurders van ouderenzorg- 
instellingen in Zaanstreek-Waterland, 
in het najaar van 2019 besluiten 
samen een regiovisie voor de 
ouderenzorg te maken. Lees maar 
mee: de vraag naar zorg in onze regio 
zal bovengemiddeld toenemen, met 
30 procent in 2026. Terwijl er een 
oplopend tekort is aan personeel voor 
verzorging en verpleging in de regio; 
naar schatting tussen de 350 en 650 
al in 2021. 

Tegelijkertijd daalt het potentieel aan mantelzorgers 
en vrijwilligers door de vergrijzing en is er een tekort 
aan geschikte woonvormen voor ouderen in de regio. 
En de verwachtingen van maatschappij over goede 
ouderenzorg neemt toe. 

Ons antwoord op al deze ontwikkelingen is: 
samen optrekken en afspraken maken hoe we 
hier gezamenlijk het beste kunnen omgaan. 
Eerst als ouderenzorgaanbieders onderling, stap 
1. Dit visieboekje van de verpleging, verzorging 
en thuiszorg (VVT) is het resultaat van stap 1. En 
het is de opmaat naar stap 2, waarin we samen 
met Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, huisartsen, 
ziekenhuizen, de ggz, gemeenten, woningbouw-
corporaties en het onderwijs een regiovisie voor de 
ouderenzorg maken. Tegelijkertijd met dit boekje 
verschijnt namens al deze partijen deze regiovisie 
met als ondertitel ‘Onze belofte aan de burger in 
Zaanstreek-Waterland voor 2020-2025’. 

En toen was daar middenin stap 2 het Covid-19 
virus. Het virus beïnvloedt hoe we omgaan met 
elkaar, onze manier van werken, ons hele leven. 
Overal en dus ook in Zaanstreek Waterland. In 
onze regio, waar Zaanstad, Purmerend en Edam/
Volendam kerngemeenten zijn, deelden we de 
afgelopen crisistijd meer dan ooit een urgent en 
belangrijk doel: kwetsbare mensen beschermen en 
besmettingen beheersbaar houden.

De wens en diep gevoelde noodzaak samen te werken 
in de regio maakte dat we op 13 maart, tussen alle 
crisisbesprekingen door, nog bij elkaar kwamen om de 
regiovisie (stap 2) inhoudelijk verder te brengen. Het 
bleek onze laatste gezamenlijk bijeenkomst want twee 
dagen later volgde de lockdown en gingen de deuren 
op slot en de luiken naar beneden. Elkaar opzoeken 
voor discussies over een route voor de komende jaren 
was er niet meer bij. Tegelijkertijd merkten we dat we 
elkaar wel al op veel fronten snel wisten te vinden. 
Voor steun en concrete hulp. Het nauwer samen-
werken was al begonnen, alleen niet toewerkend naar 
een stip op de horizon, maar in de praktijk van alle 
dag om het hoofd boven water houden. 

Inmiddels hebben we meer grip gekregen, weten we 
beter hoe om te gaan met Covid-19. Er is weer ruimte 
om verder vooruit te kijken. Om te werken aan het 
grotere verhaal. Een verhaal begint met woorden, 
maar met woorden alleen begint men niets. We 
willen de kunst verstaan deze woorden naar daden 
om te zetten. Dat lukt zeker niet met een standaard 
professioneel aanbod vanuit onze aparte ‘domeinen’, 
niet met een enge kijk vanuit financiering en ook 
niet met denken in onmogelijkheden. We denken 
wel dat we met ‘samenkracht’, positieve macht en 
integrale expertise kunnen beginnen met dat wat 
nodig is. En stoppen met wat belemmert. Dat doen 
we in een structuur met programma’s, actielijnen en 
resultaatafspraken. 

Iedereen die betrokken is bij dit proces doet dit om 
ervoor te zorgen dat de ouderen in onze regio goede 
ouderenzorg krijgen, hoe deze er ook uitkomt te zien. 
Met deze regiovisie namens de VVT en met de brede 
regiovisie met onze samenwerkingspartners hebben 
we een belangrijke stap gezet. Hier zijn we best trots 
op. 

Monique Cremers, namens Zorgcirkel
Leo Groenendaal, namens MPC Zaandam
Sandra Oud, namens Evean
Wim van ’t Veer, namens Stichting Wonen en Zorg 
Purmerend
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Inleiding

Samen een vuist maken om de grote 
opgave het hoofd te bieden. Dat is 
wat de ouderenzorgaanbieders in de 
regio Zaanstreek-Waterland doen, in 
samenwerking met het zorgkantoor 
van Zilveren Kruis. In een gezamen-
lijke visie spreken de bestuurders 
van de ouderenzorginstellingen in de 
regio af wat ze samen gaan doen om 
ook in de toekomst goede ouderen-
zorg te leveren. 

Bijvoorbeeld door met elkaar afspraken te maken 
over het ondersteunen van mantelzorgers en 
inzetten van technologie om ouderen zolang 
mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Andere 
afspraken: Het samen werven en behouden 
van medewerkers in de regio, expertise delen, 
gezamenlijk kwaliteitsprojecten financieren en 
complexe zorg in de regio gezamenlijk organiseren.

Maar de bestuurders zijn er ook van overtuigd dat 
alleen met elkaar samenwerken onvoldoende zal 
zijn om iedereen in de nabije toekomst de benodigde 
zorg en welzijn te kunnen geven. Hierom zijn de 
ouderenzorgaanbieders de dialoog over een brede 
regionale visie gestart met zorgverzekeraar Zilveren 
Kruis, huisartsen, ziekenhuizen, de ggz, gemeenten, 
woningbouworganisaties en onderwijsinstellingen 
in de regio. Met als doel: nog meer ‘schotten’ te 
slechten en met gezamenlijke, regionale oplossingen 
te komen. Deze regionale ouderenvisie was dan ook 
de opmaat naar de regionale visie ‘Onze belofte aan 
de burger in Zaanstreek-Waterland voor 2020-2025’ die 
samen met al deze partijen is gemaakt. Hierin staan 
afspraken over goede, toegankelijke en betaalbare 
ouderenzorg. Geen gemakkelijke opgave in een 
zorgstelsel waar geldstromen zijn gekoppeld aan 
wetten en bekostiging veelal afhangt van de plek 
waar iemand zorg krijgt. 

De regio Zaanstreek-Waterland loopt met de 
visie van ouderenzorginstellingen én de hieruit 
voortvloeiende regiovisie voorop. Maar om de 
ouderenzorg toekomstbestendig te maken is meer 
nodig dan het uitvoeren van deze visies. Hierom 
willen de partijen die deze visies hebben gemaakt 
een brede maatschappelijke discussie over ouderen-
zorg. Wat betekent ouder worden voor ieders zorg 
en welzijn? En wat betekent dat voor het bieden van 
ouderenzorg: wat kan (nog) wel en wat niet? Grote 
vragen die vragen om stevige antwoorden.

Dankzij het enthousiasme en betrokkenheid van 
alle bij dit project betrokken partijen hebben we met 
plezier dit project begeleid. Allen dank hiervoor.

Kees Wessels en Silvie Zonderland
De Argumentenfabriek



Samenwerking

Medewerkers

Cliënten

Cliënten wonen langer thuis, alleen mensen met een zwaarder zzp kunnen in een verpleeghuis terecht

De zorgvraag in de regio zal tot 2026 bovengemiddeld toenemen, met 30 procent ten opzichte van 2017.
Landelijk beleid stuurt op zo lang mogelijk thuis wonen met behulp van het eigen netwerk en zorg aan huis.
In de regio hebben 1.700 inwoners van 80 jaar of ouder een Wlz-indicatie zzp 4 of hoger.
Van de cliënten met Wlz-indicatie ontvangt 78 procent intramurale zorg, zo’n 20 procent kiest voor zorg thuis.

Doordat ouderen langer thuis (kunnen) blijven wonen veranderen hun behoeftes

De behoefte van cliënten aan multidisciplinaire zorg in de wijk neemt toe.
Ouderen hebben meer behoefte aan een passend woon-zorgaanbod, het aanbod hiervan blijft achter.
Het aantal ouderen zonder of met een beperkt sociaal netwerk neemt toe.

Cliënten spreken hun wensen meer uit en stellen zich actiever op

Cliënten en hun sociale omgeving hebben steeds hogere verwachtingen van ouderenzorgaanbieders.
Steeds meer cliënten nemen (gezamenlijk) initiatief hun eigen woon-zorgvorm te realiseren.
Steeds meer cliënten informeren zich meer via gezondheidsapps en -websites.

Loopbaanpaden van medewerkers variëren steeds meer

Steeds minder mensen hebben een loopbaan bij één werkgever.
Medewerkers willen steeds meer vrijheid om hun loopbaan in te richten, zoals door zzp’er te worden.
Medewerkers willen in verschillende branches werken en zich specialiseren, hier horen nieuwe dienstverbanden bij.

Medewerkers in de zorg moeten fl exibel zijn en kunnen samenwerken om goede zorg te leveren

Medisch specialistische ouderenzorg vindt vaker plaats in de thuissituatie (ziekenhuisverplaatste zorg).
Medewerkers moeten steeds vaker samenwerken met de gemeente of andere zorgaanbieders in de wijk.
Medewerkers hebben digivaardigheden nodig om met techniek als uitluistersystemen te kunnen werken.

Informele zorg is een wezenlijk deel van de dagelijkse zorg voor ouderen maar moeilijker te organiseren

De diversiteit aan vrijwilligers en de taken die zij vervullen neemt toe.
Het aantal potentiële mantelzorgers per 85-plusser daalt landelijk door de vergrijzing van gemiddeld 15 naar 6 in 2040.

Organisaties in de regio werken samen aan de kwaliteit van (ouderen)zorg

Zorgaanbieders werken samen in een regionaal zorgnetwerk aan een dekkend zorgaanbod.
(Ouderen)zorgaanbieders werken steeds meer samen om crisisopnames, zoals in het ziekenhuis, te voorkomen.
Ouderenzorgaanbieders en zorgopleidingen werken samen om onderwijs beter op de praktijk aan te sluiten.
De maatschappelijke druk neemt toe op zorgaanbieders om spoedopnames van ouderen in het ziekenhuis te voorkomen.

De regio Zaanstreek-Waterland heeft een divers zorgaanbod voor ouderen

In de regio zijn 14 ouderenzorgaanbieders actief waarvan er zes zorg met verblijf aanbieden op 35 locaties.
In de regio bieden ouderenzorgaanbieders meer zorg zónder behandeling dan in andere regio’s. 

Wat zijn 
relevante interne trends 

en factoren bij het denken 
over een gezamenlijke visie 

op ouderenzorg in de 
regio Zaanstreek-

Waterland?

Zorgaanbod
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Trends en factoren

Wat zijn relevante interne  
trends en factoren?

Voor het nadenken over visie is het 
belangrijk om een analyse van de omgeving 
te maken. Enerzijds van de ‘interne’ 
omgeving, alles wat binnen en tussen de 
ouderenzorgaanbieders gebeurt. Anderzijds 
van de externe omgeving, het speelveld 
waarop ouderenzorgaanbieders zich 
bevinden.

Wat zijn belangrijke interne trends en 
factoren? Bijvoorbeeld: cliënten wonen  
langer thuis, vaak met behulp van 
mantelzorg. Dit komt deels door landelijk 
beleid, waaruit volgt dat alleen mensen 
met een zorgzwaartepakket (zzp) van 4 
of hoger in een verpleeghuis komen. 
Dit betekent dat zij veel (complexe) 
zorg nodig hebben. Technologische 
ontwikkelingen maken langer thuis 
wonen bovendien mogelijk, wat het 
aantrekkelijker maakt voor cliënten 
ook zelf ook thuis te willen blijven.

Doordat mensen langer thuis 
wonen verandert hun zorgbehoefte. 
Ze hebben vaak verschillende soorten 
zorg nodig en moeten een aanpassingen 
in hun woning doen, of naar een woning die 
geschikt is voor zorg. Deze woon-zorgvormen 
zijn niet altijd beschikbaar en steeds meer 
cliënten nemen zelf initiatief om een 
geschikte woning te realiseren. Deze actieve 
houding laten cliënten en hun naasten 
ook op andere vlakken zien. Zo nemen hun 
verwachtingen van ouderenzorgaanbieders 
toe en spreken ze dit ook vaker uit.

Medewerkers van de ouderenzorg- 
aanbieders ‘bewegen’ meer dan voorheen. 
Ze wisselen van werkgever, van baan of 
van dienstverband. Hun werk is bovendien 
vervlochten met de informele zorg. Dit is 
zorg en ondersteuning die mantelzorgers 
en vrijwilligers geven. Hun bijdrage aan 
de ouderenzorg is niet te onderschatten. 
Tegelijkertijd zijn vrijwilligers steeds 
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Financiën

Demografi e

Arbeidsmarkt

Het tekort aan medewerkers in de sector neemt de komende jaren verder toe

Naar verwachting is er in 2021 een tekort van 350 tot 650 mensen in de verzorging en verpleging in de regio.
Het tekort aan medisch, psychologisch en verpleegkundig specialisten neem toe.

Medewerkers die vertrekken blijven vaak in de sector werken

Medewerkers stromen met name uit naar andere (ouderen)zorgaanbieders in de regio, ze blijven in de sector.

Zaanstreek-Waterland vergrijst en bevat bovengemiddeld veel mensen met niet-westerse achtergrond

Het aandeel 80-plussers in de regio zal tot 2030 toenemen van 2,1 naar 3,4 procent van de bevolking.
De regio telde in 2017 19 procent inwoners met een niet-westerse achtergrond versus 12 procent landelijk.
Zaanstad groeit qua inwoneraantal en jongeren, Purmerend krimpt en vergrijst.
Inwoners van de regio hechten erg aan hun dorp of gemeente, hierdoor ontstaan lokaal wachtlijsten.

De kosten van ouderenzorg stijgen, er is extra budget voor verpleegzorg

De landelijke kosten van de ouderenzorg stijgen bij ongewijzigd beleid van 17 miljard in 2015 tot 43 miljard euro in 2040.
Het Rijk stelt met het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg geld beschikbaar voor de kwaliteit van verpleegzorg.
De regio Zaanstreek-Waterland krijgt van 2018 tot en met 2021 jaarlijks 870.000 euro uit de transitiegelden.

De verschillende regels van de Zvw, Wlz en Wmo belemmeren zorgaanbieders bij het leveren van zorg

Zorgaanbieders en cliënten ondervinden hinder door regels en financiering uit verschillende stelselwetten.
Zorgverzekeraars experimenteren met nieuwe vormen van financiering om obstakels weg te nemen.

Technologie kan de zelfstandigheid en keuzevrijheid voor cliënten vergroten

Technologie maakt mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, zoals met zorg op afstand.
Technologie kan cliënten meer keuzevrijheid geven, zowel thuis als in een verpleeghuis.

Het aantal studenten zorg en welzijn in de regio stijgt en het studierendement verschilt per opleiding

De instroom van eerstejaars zorg- en welzijnsstudenten was in 2017 18 procent hoger dan in 2015.
Van de eerstejaars verzorgende stroomt 48,3 procent uit naar een baan als verzorgende, landelijk is dit 61,8 procent.
Het studierendement van de opleidingen verpleegkundige (hbo en mbo) en helpende in de regio is relatief hoog.

Wat zijn
 relevante externe trends 

en factoren bij het denken 
over een gezamenlijke visie 

op ouderenzorg in de 
regio Zaanstreek-

Waterland?

Technologie

Opleidingen
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moeilijker te vinden. Door de vergrijzing zijn 
er in de toekomst veel minder mantelzorgers 
om bij te springen.

Ouderenzorgaanbieders in de regio werken 
al samen om de kwaliteit van ouderenzorg 
te verbeteren. Dat de bestuurders elkaar al 
kennen heeft in grote mate bijgedragen aan 
de kracht van de visie, verderop in dit boekje.

Wat zijn relevante externe  
trends en factoren?

Eén van de dringendste trends in de 
ouderenzorg is het toenemende tekort aan 
medewerkers. Het gaat zowel om verzorgend 
en verplegend personeel als om specialisten. 
Dit is een landelijk probleem en ook de 
regio Zaanstreek-Waterland heeft hiermee 
te maken. Opvallend genoeg stromen 
medewerkers met name uit naar andere 
(ouderen)zorgaanbieders in de regio, 
ze blijven dus werkzaam in de sector. 
Een andere belangrijke factor in het 
groeiende medewerkerstekort is 
het ‘studierendement’. Hoewel de 
instroom van eerstejaars zorg- en 
welzijnsstudenten toeneemt 
verschilt het per opleiding hoeveel 
van deze studenten daadwerkelijk gaat 
werken in de zorg.

Demografische ontwikkelingen 
versterken het medewerkerstekort. 
Zaanstreek-Waterland vergrijst, net als 
de rest van Nederland. Overigens zijn er 
lokaal grote demografische verschillen. 
Het relatief hoge aantal inwoners met een 
niet-westerse achtergrond leidt tot specifieke 
zorgbehoeften.

Terwijl ouderenzorgaanbieders moeite 
hebben om met voldoende medewerkers aan 
de groeiende zorgvraag te voldoen, nemen de 
verwachtingen van de maatschappij richting 
ouderenzorgaanbieders toe. Ook het door 
de overheid ingezette adagium ‘de juiste 
zorg op de juiste  plek’ verhoogt de druk op 
de ouderenzorg. Zo moeten ouderen snel 
doorstromen van (dure) ziekenhuiszorg naar 
de ouderenzorg.
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Medewerkers

Cliënten

We bieden ouderen zorg en welzijn zoveel mogelijk thuis en sluiten aan bij hun sociale omgeving   

We bespreken met (aankomende) cliënten welke zorg naasten kunnen bieden voor we formele zorg bieden.
We vragen naasten van nieuwe cliënten zoveel mogelijk de zorg te blijven bieden die ze voorheen ook boden.
We ondersteunen gezamenlijk informele zorgverleners bij het bieden van zorg en welzijn, zoals met training.
We ontwikkelen gezamenlijk een aanpak om tegemoet te komen aan behoeftes vanuit verschillende culturen.

We helpen cliënten bij het vinden van de juiste plek voor hun zorgvraag    

We leiden cliënten naar de zorg die het beste past bij hun behoefte, over de grenzen van aanbieders heen.
We wijzen cliënten de weg binnen de zorgstelselwetten, met inhoudelijk gespecialiseerde medewerkers.

We bieden technologie waardoor cliënten hun zelfstandigheid kunnen behouden  

We bieden zorgtechnologie standaard aan bij cliënten.
We zoeken met cliënten welke technologie het beste aansluit bij de persoonlijke situatie.

We stimuleren de ontwikkeling van medewerkers

We faciliteren medewerkers zich te blijven ontwikkelen om hun deskundigheid op peil te houden.
We leren medewerkers omgaan met (nieuwe) technologie.

We vangen lokale schaarste aan medewerkers gezamenlijk op

We stemmen de inzet van medewerkers af, om tot een gezamenlijk dekkend aanbod te komen.
We organiseren voldoende medewerkers op specifieke momenten (nachtzorg) en met specifieke expertise (Huntington).
We hebben een gedeelde flexpool waarin medewerkers aan een cliënt gebonden zijn, niet aan een organisatie.

We werken samen om meer medewerkers voor de regio te werven en te behouden

We organiseren dat medewerkers voor en met verschillende (ouderen)zorgaanbieders kunnen werken.
We bieden medewerkers contracten die passen bij hun behoeftes, zoals flexibel werken en doorgroeien.
We creëren nieuwe functies die over organisatiegrenzen heengaan, zoals een e-nurse.
We dragen beter uit dat de (ouderen)zorg een aantrekkelijke sector is om in te werken.

We investeren gezamenlijk in opleidingen om de instroom van medewerkers te verhogen

We verhogen onze gezamenlijke begeleidingscapaciteit voor leerlingen en nieuwe medewerkers.
We ontwikkelen met opleiders en zorgaanbieders stageprogramma’s voor hbo- en mbo-verpleegkundigen.
We ontwikkelen met opleidingen onderwijs dat studenten inzicht biedt in verschillende werkvelden in de zorg.
We werken samen met opleidingen aan (nieuw) onderwijs dat aansluit bij de veranderende zorgvraag.
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Visie

Wat is onze visie op 
ouderenzorg?

Samenwerking vormt de rode draad in 
deze visie. Samenwerking tussen (ouderen)
zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoor en 
woningcorporaties. Maar ook samenwerking 
tussen (medewerkers van) ouderenzorg-
aanbieders, cliënten en hun naasten. Het is 
helder: Zaanstreek-Waterland wil cliënten de 
voor hen beste zorg bieden en dit kan alleen 
door samen te werken.

Cliënten in Zaanstreek-Waterland 
krijgen de zorg die het beste aansluit bij 
hun behoefte, ook als hiervoor zorg nodig 
is van verschillende aanbieders. Hiervoor 
moeten obstakels tussen organisaties en 
stelselwetten worden weggenomen. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat de 
ouderenzorgaanbieders met andere 
zorgaanbieders in de regio, het 
zorgkantoor en gemeenten moeten 
regelen dat er geschoven kan worden 
met budgetten en dat systemen beter 
op elkaar aansluiten. De ouderen-
zorgaanbieders stemmen de inzet van 
medewerkers bovendien beter op elkaar 
af. Zoals samen de nachtzorg regelen en 
specialistische expertise uitwisselen. Of 
voorkomen dat tal van organisaties zorg en 
welzijn bieden in dezelfde straat of zelfs op 
hetzelfde adres.
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Organisatie

Samenwerking

We vragen de maatschappij een grotere rol te nemen in ouderenzorg

We starten een maatschappelijk debat over wat ouder worden betekent voor ieders zorg en welzijn.
We vragen mensen en organisaties in wijken kwetsbare ouderen actief te betrekken bij het dagelijks leven.

We werken samen om ouderen zelfstandig te kunnen laten wonen

We creëren met belanghebbenden nieuwe woon-zorgvormen zodat ouderen zelfstandig kunnen wonen.
We nemen de regie om met belanghebbenden levensloopbestendige woningen en wijken te realiseren.

We nemen met belanghebbenden (fi nanciële) obstakels weg tussen organisaties en stelselwetten

We ondernemen actie met belanghebbenden om obstakels tussen stelselwetten weg te nemen.
We lossen (financiële) obstakels op die de zorg van individuele cliënten in de weg zitten.
We werken samen met andere zorg- en welzijnsaanbieders om obstakels tussen organisaties weg te nemen.

We organiseren samen de complexe zorg in de regio

We verhogen onze deskundigheid op het vlak van specialistische zorg door elkaars expertise in te zetten.
We leveren 24/7 de benodigde zorg door op specifieke momenten, zoals ‘s nachts, de vraag te verdelen.

We verbeteren processen voor betere samenwerking en kwaliteit van zorg

We geven informele zorg een duidelijke plek in de organisatiestructuur, systemen en processen.
We sluiten eigen (informatie)systemen beter op elkaar aan.
We breiden ons gezamenlijk aanmeldportaal uit met andere soorten zorg zoals crisis, respijt en spoed.
We brengen in kaart van welke (landelijke) innovatieprojecten we kunnen leren en passen dit toe.

We fi nancieren gezamenlijk projecten voor betere zorgverlening

We financieren en organiseren gezamenlijk processen voor efficiëntere zorg zoals bij (sub)acute ouderenzorg.
We financieren samen projecten om onze medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.         

We verankeren onze gezamenlijke visie in onze afzonderlijke organisatieculturen

We versterken de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van medewerkers.
We zien informele zorg als een vanzelfsprekend onderdeel van ouderenzorg.
We werken meer vanuit een gezamenlijk doel en minder vanuit de eigen organisatie.
We maken technologie tot een vanzelfsprekend onderdeel van ouderenzorg.
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Wat is onze visie op 
ouderenzorg?

Cliënten in Zaanstreek-Waterland 
krijgen optimale steun om thuis te 
kunnen blijven wonen. Hiervoor vragen 
ouderenzorgaanbieders de naasten van 
cliënten een rol te (blijven) spelen in de zorg. 
Als informele zorg kan voorkomen dat er 
formele zorg nodig is, is dat mooi. Als dat 
niet mogelijk is kunnen naasten toch een 
rol blijven spelen. Zowel om cliënten een 
‘thuisgevoel’ te geven als medewerkers te 
ontlasten. Om dit te kunnen doen krijgen 
naasten en vrijwilligers ondersteuning, zoals 
met trainingen. Daarnaast wordt cliënten 
altijd zorgtechnologie aangeboden om een 
deel van de zorg te verlenen, als dit past 
bij de situatie van de cliënt. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan ‘beeldbellen’ zodat 
mantelzorgers en zorgverleners op 
afstand vragen kunnen beantwoorden 
of  zien of het goed gaat met een 
oudere.  

Goede, toegankelijke ouderenzorg 
is van belang voor iedereen. Als 
we – als samenleving – willen 
dat ouderen de zorg krijgen die 
aansluit bij hun persoonlijke 
situatie en voorkeuren kunnen 
ouderenzorgaanbieders hier niet alleen 
voor zorgen. Zaanstreek-Waterland wil 
daarom als regio het maatschappelijk debat 
aanzwengelen over ouder worden en wat 
dit betekent voor ieders zorg en welzijn. 
Dit betekent dat ouderenzorgaanbieders in 
gesprek gaan met andere zorgaanbieders, 
gemeenten, inwoners en de politiek. Met 
als belangrijkste vraag: Hoe gaan we, 
gezien de stijgende zorgvraag, het groeiende 
personeelstekort en almaar stijgende 
zorguitgaven samen zorgen voor elkaar?
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Tot besluit

Wie zijn de bestuurders die de visie hebben gemaakt?

Monique Cremers, Zorgcirkel
Leo Groenendaal, MPC Zaandam
Sandra Oud, Evean
Wim van ’t Veer, Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Zij kregen ondersteuning van:

Huig van Duijvenvoorde, Zorgkantoor Zilveren Kruis
Brenda Klos, Waardigheid en trots in de regio

Deze visie is de opmaat geweest voor de:  
Regiovisie zorg voor ouderen Zaanstreek-Waterland
Onze belofte aan de burger in Zaanstreek-Waterland voor 
2020-2025
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