
Drentse Zorg 
met ouderen.



Selecteer uw gemeente !

Selecteer uw gemeente om alle stukken te zien op het

gebied van

   Scholing

   Beleid

   Informatie voor ouderen

   Goede voorbeelden

"

"

"

"

! Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning

! Monitoren en leren

Drentse thema’s. In uw gemeente.

!

Het Kennisplatform Drentse Zorg met Ouderen is continu in 

ontwikkeling. We hebben grote ambities en willen het 

Kennisplatform in 2021 verder doorontwikkelen tot een 

interactief lerend netwerk en kennisplatform. 

Sens: Kennisplatform Drentse 
Zorg met Ouderen. 

Drentse Zorg 
met ouderen.

Home                    Drentse thema’s                    In uw gemeente                    Nieuws                    Over ons Contact#

!

Selectie opslaan !

"

"

"

"

"

"

Aa en Hunze

Assen

Borger-Odoorn

Coevorden

Emmen

Hoogeveen

"

"

"

"

"

"

Meppel

Midden-Drenthe

Noordenveld

Tynaarlo

Westerveld

De Wolden

Selecteer uw gemeente.
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Onderdeel

Onderdeel

Onderdeel
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"
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Home

Thema’s

Nieuws

Over ons

Contact

Navigatie

Het Kennisplatform Drentse zorg met 

Ouderen is een initiatief van de 

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. De 

Alliantie zet zich in op een sluitende 

keten en integrale aanpak voor en met 

ouderen en alle samenwerkende 

partners in verschillende sectoren.

Over ons

Verstuur

E-mailadres

Op de hoogte blijven?

Wij zijn gek op kennis delen en houden je graag op de hoogte van alle 

ontwikkelingen op dit Kennisplatform en de activiteiten van de Alliantie 

Drentse Zorg met Ouderen. Minimaal 4 x per jaar verschijnt er een 

nieuwsbrief. Ook op de hoogte blijven? Meld je hier aan.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Onze partners.

Meer over ons !

Over Drentse Zorg met Ouderen.

In Drenthe zijn veel initiatieven op het gebied van ouderenzorg. Het 

zorglandschap rond ouderen is versnipperd en er is behoefte en 

noodzaak aan het bundelen van de krachten om samen te komen tot de 

beste dienstverlening voor Drentse ouderen. Samen met ouderen. 

Wanneer informatie, kennis en ervaringen gebundeld zijn op een 

centrale plek is de kans op een meer innovatief, effectief en efficiënte 

Drentse ouderenzorg groter.

Het bundelen van de krachten is wat we op dit Kennisplatform doen. Zo 

wordt geen kennis gemist en is de kans kleiner dat in projecten 

opnieuw ‘het wiel’ wordt uitgevonden. Dat geldt voor professionals maar 

ook voor Drentse ouderen zelf.

Drentse Zorg 
met ouderen.

Bekijk de volledige agenda !

+ Zet u uw eigen punt op de 
agenda

1
SEP

Dit is de titel van een uitgelicht 
evenement

13
AUG

Dit is de titel van een uitgelicht 
evenement

21
JUL

Dit is de titel van een uitgelicht 
evenement

Agenda.

Doe mee !

De jaarlijkse enquete

Ben jij betrokken? Doe mee.

Bekijk meer nieuws !

Inspiratiesessie Drenthe: 
‘cliëntondersteuning in de 
overgang tussen Wmo en 
Wlz’

Monitoren en leren

Evaluatie Integrale 
Ouderenzorg Drenthe

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning

Regiobeeld Ouderenzorg 
Drenthe

16 februari 2021

Terugblik symposium ‘Samen op weg naar de 
beste Drentse dienstverlening aan ouderen!’

Grensvlakken tussen wetten in de ouderenzorg

Cursusaanbod voor senioren ‘Van praten óver 
ouderen naar praten mét ouderen!

Wonen, welzijn en zorg

Nieuws uit Alliantie.

Selecteer uw gemeente !

Selecteer uw gemeente om alle stukken te zien op het

gebied van

   Scholing

   Beleid

   Informatie voor ouderen

   Goede voorbeelden

"

"

"

"

Grensvlakken tussen wetten in 
de ouderenzorg

Ouderenparticipatie

Wonen, welzijn en zorg

Persoonsgerichte zorg en 
ondersteuning

Monitoren en leren

Drentse thema’s. In uw gemeente.

!

Het Kennisplatform Drentse Zorg met Ouderen is continu in 

ontwikkeling. We hebben grote ambities en willen het 

Kennisplatform in 2021 verder doorontwikkelen tot een 

interactief lerend netwerk en kennisplatform. 

Kennisplatform: Drentse Zorg 
met Ouderen. 

Drentse Zorg 
met ouderen.

Home                    Drentse thema’s                    In uw gemeente                    Nieuws                    Over ons Contact#
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Het Kennisplatform Drentse zorg met 

Ouderen is een initiatief van de Alliantie 

Drentse Zorg met Ouderen. De Alliantie zet 

zich in op een sluitende keten en integrale 

aanpak voor en met ouderen en alle 

samenwerkende partners in verschillende 

sectoren.

Over ons

Onze partners.

Meer over ons !

Over Drentse Zorg met Ouderen. 
In Drenthe zijn veel initiatieven op het 

gebied van ouderenzorg. Het zorglandschap 

rond ouderen is versnipperd en er is 

behoefte en noodzaak aan het bundelen van 

de krachten om samen te komen tot de 

beste dienstverlening voor Drentse ouderen. 

Samen met ouderen. Wanneer informatie, 

kennis en ervaringen gebundeld zijn op een 

centrale plek is de kans op een meer 

innovatief, effectief en efficiënte Drentse 

ouderenzorg groter.

Het bundelen van de krachten is wat we op 

dit Kennisplatform doen. Zo wordt geen 

kennis gemist en is de kans kleiner dat in 

projecten opnieuw ‘het wiel’ wordt 

uitgevonden. Dat geldt voor professionals 

maar ook voor Drentse ouderen zelf.

Ben jij betrokken? Doe mee.

Doe mee !

De jaarlijkse enquete

21
JUL

Dit is de titel van een 
uitgelicht evenement

21
JUL

Dit is de titel van een 
uitgelicht evenement

21
JUL

Dit is de titel van een 
uitgelicht evenement

+ Zet u uw eigen punt op 
de agenda

Agenda.

Bekijk de volledige agenda !

Bekijk meer nieuws !

Cursusaanbod voor senioren ‘Van 
praten óver ouderen naar praten mét 
ouderen!

Terugblik symposium ‘Samen op 
weg naar de beste Drentse 
dienstverlening aan ouderen!’

Regiobeeld Ouderenzorg 
Drenthe

Evaluatie Integrale 
Ouderenzorg Drenthe

Inspiratiesessie Drenthe: 
‘cliëntondersteuning in 
de overgang tussen Wmo 
en Wlz’

Nieuws uit Alliantie.

# Goede voorbeelden

!

Gemeente Aa en Hunze

$ Beleid

% Info voor ouderen 

& Scholing

In uw gemeente.

' Grensvlakken tussen 
wetten in de ouderenzorg

Monitoren en leren

( Wonen, welzijn en zorg

) Ouderenparticipatie

! Persoonsgerichte zorg 
en ondersteuning

Drentse thema’s.

Het Kennisplatform Drentse Zorg met 

Ouderen is continu in ontwikkeling. We 

hebben grote ambities en willen het 

Kennisplatform in 2021 verder 

doorontwikkelen tot een interactief lerend 

netwerk en kennisplatform. 

Kennisplatform: Drentse Zorg 
met Ouderen. 

!
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Het Kennisplatform Drentse zorg met 

Ouderen is een initiatief van de 

Alliantie Drentse Zorg met Ouderen. De 

Alliantie zet zich in op een sluitende 

keten en integrale aanpak voor en met 

ouderen en alle samenwerkende 

partners in verschillende sectoren.

Over ons

Medewerker 4

Functie

Medewerker 3

Functie

Medewerker 2

Functie

Medewerker 1

Functie

Betrokken medewerkers.

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare ribs kevin, tri-tip pork chop ball tip sausage jowl chuck 

flank shank tongue chicken prosciutto ham hock. Ground round pork belly tongue venison. Boudin 

shoulder brisket filet mignon pork belly shankle cupim turkey picanha strip steak pork loin corned 

beef, bresaola capicola tail. Corned beef brisket pancetta, jowl bacon prosciutto strip steak venison 

sirloin. Porchetta bacon jerky spare ribs flank. Pork loin pork beef ribs hamburger burgdoggen. 

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare ribs kevin, tri-tip pork chop ball tip sausage.

1. Bacon ipsum dolor amet turkey

Dit is het eerste onderwerp

De introductie

1. Bacon ipsum dolor amet turkey

2. Ham hock kevin turducken 

3. Kielbasa fatback ham, meatloaf 

4. Jowl pig rump ground round. 

5. Kielbasa chicken prosciutto  

6. Picanha ham tail buffalo biltong 

jerky corned

Inhoudsopgave

Publicaties

Titel van een geuploadde publicatie

Titel van een geuploadde publicatie

Titel van een geuploadde publicatie

*

*

*

Titel van een geuploadde publicatie

Titel van een geuploadde publicatie

*

*

Ook het tweede onderwerp mag er best zijn

Volgende hoofdstuk !

Contact opnemen

Terug naar Monitoren en leren!

Content aandragen

Content aandragen?

Korte uitleg over het gegeven dat 

gebruikers van het platform de 

mogelijkheid hebben om content 

aan te dragen.

Onderwerp

Onderwerp

Onderwerp

Onderwerp

Onderwerp

Bekijk ook andere onderwerpen.

Home   /   Monitoren en leren   /   Onderwerp

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare ribs kevin, tri-tip 

pork chop ball tip sausage jowl chuck flank shank tongue 

chicken prosciutto ham hock. Ground round pork belly tongue 

venison. Boudin shoulder brisket.

Onderwerp

Drentse Zorg 
met ouderen.

Home                    Drentse thema’s                    In uw gemeente                    Nieuws                    Over ons Contact#
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Het Kennisplatform Drentse zorg met 

Ouderen is een initiatief van de Alliantie 

Drentse Zorg met Ouderen. De Alliantie zet 

zich in op een sluitende keten en integrale 

aanpak voor en met ouderen en alle 

samenwerkende partners in verschillende 

sectoren.

Over ons

Onderwerp

Onderwerp

Onderwerp

Onderwerp

Onderwerp

Bekijk ook andere onderwerpen.

Voornaam achternaam

Voornaam achternaam

Voornaam achternaam

Voornaam achternaam

Betrokken medewerkers.

Functiebeschrijving

Functiebeschrijving

Functiebeschrijving

Functiebeschrijving

Contact opnemen

Content aandragen

Content aandragen?

Korte uitleg over het gegeven dat 

gebruikers van het platform de 

mogelijkheid hebben om content aan 

te dragen.

Volgende hoofdstuk !

De introductie

1. Bacon ipsum dolor amet turkey

2. Ham hock kevin turducken 

3. Kielbasa fatback ham, meatloaf 

4. Jowl pig rump ground round. 

5. Kielbasa chicken prosciutto  

6. Picanha ham tail buffalo biltong 

jerky corned

Inhoudsopgave

Publicaties

Titel van geuploadde publicatie

Titel van geuploadde publicatie

Titel van geuploadde publicatie

Titel van geuploadde publicatie

Titel van geuploadde publicatie

Dit is het eerste onderwerp

Ook het tweede onderwerp mag 
er best zijn

Home   /   Monitoren en leren   /   Monitor …

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare 

ribs kevin, tri-tip pork chop ball tip sausage 

jowl chuck flank shank tongue chicken 

prosciutto ham hock. Ground round pork 

belly tongue venison.

Onderwerp

Bacon ipsum dolor amet corned beef spare 

ribs kevin, tri-tip pork chop ball tip sausage 

jowl chuck flank shank tongue chicken 

prosciutto ham hock. Ground round pork 

belly tongue venison. Boudin shoulder 

brisket filet mignon pork belly shankle 

cupim turkey picanha strip steak pork loin 

corned beef, bresaola capicola tail. Corned 

beef brisket pancetta, jowl bacon prosciutto 

strip steak venison sirloin. Porchetta bacon 

jerky spare ribs flank. Pork loin pork beef 

ribs hamburger burgdoggen. Bacon ipsum 

dolor amet corned beef spare ribs kevin, tri-

tip pork chop ball tip sausage.

1. Bacon ipsum dolor amet 
turkey

*

*

*

*

*


