Hoe kunt u in uw regio
ondersteuning krijgen vanuit
het programma Langer Thuis?

Het programma Langer Thuis heeft als doel dat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen
worden met een goede kwaliteit van leven. Voor een belangrijk deel ligt deze opgave op lokaal en regionaal niveau:
zorgverleners, zorgaanbieders, sociale wijkteams, welzijnswerkers, gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars zijn
hierbij aan zet. Het programma Langer Thuis zet erop in om deze lokale en regionale partijen te ondersteunen en te
helpen versnellen.
Het programma is gericht op:

1. Goede ondersteuning en zorg thuis
2. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
3. Geschikte woonsituatie
Dit is een overzicht van het ondersteuningsaanbod van het programma Langer Thuis. Het aanbod is deels gereed en deels
nog in ontwikkeling en zal in de loop van 2019 gereed zijn. Ook komt er binnenkort een nieuwe webpagina voor Langer Thuis.
Voor dit moment verwijzen we u naar de website van de rijksoverheid.nl/langer thuis.

Actielijn 1 Ondersteuning en zorg thuis
Welke regeling/ waarvoor

Planning

Beoogde doelgroep en vindplaats

Opschalen en borgen eHealth Thuis (SET)
Met de Stimuleringsregeling EHealth Thuis kan
investeringssteun, exploitatiesteun en
opleidingssteun worden verleend aan de aanvrager
voor kosten die door de aanvrager gemaakt worden
in relatie tot implementatie, opschaling en borging
van e-health toepassingen voor thuiswonenden.

gereed

Aanbieders in de zorg en welzijnssector, in
samenwerking met in elk geval een inkoper.

Stimuleren netwerken samenhangende zorg en
ondersteuning in de wijk
Een call vanuit het programma Langdurige Zorg en
Ondersteuning van ZonMW om netwerken in de wijk
te faciliteren, doorontwikkelen en bestendigen.

gereed

Partijen die het lokale netwerk gericht op
samenhangende ouderenzorg en ondersteuning
willen doorontwikkelen. Dit gaat om partijen op het
gebied van welzijn, ondersteuning en zorg.
www.zonmw.nl

Samenwerking in de regio
Vouchers om projectmanagement/ondersteuning in
te huren om samenwerking tussen partijen over
domeinen heen te organiseren.

maart 2019

Een samenwerkingsverband met partijen uit zorg,
welzijn en wonen. Deelnemers zijn gemeente(n),
zorgverzekeraar(s) en/of zorgkantoor, lokale
aanbieder(s) van zorg en/of welzijn,
vertegenwoordigers van cliënten, corporaties en
anderen relevante stakeholders

Regionaal databeeld zorgvraag
Vouchers om experts in te huren bij de verschillende
fases van het opstellen, analyseren en het
formuleren van vervolgacties van het gedeelde
beeld in de regio.

maart 2019

Partijen die in de voor hen relevante regio een
gedeeld beeld willen maken. Daarbij wordt in ieder
geval gedacht aan gemeente, zorgverzekeraar,
zorgkantoor, lokale aanbieders van curatieve zorg
zoals huisartsen, thuiszorg, fysiotherapeuten, GGZ,
ziekenhuizen en lokale aanbieders van langdurige
zorg zoals verpleeghuizen.

Handreiking om de samenwerking tussen zorg- en
hulpverleners in de wijk te verbeteren. Dit is
resultaat van het traject Aanpak verbeteren zorg
voor kwetsbare ouderen thuis van partijen uit de
eerste lijn en het sociaal domein.

april 2019

Zorgprofessionals

Gegevensuitwisseling tussen professionals en
patiënten (InZicht)
Via de stimuleringsregeling InZicht wordt subsidie
verstrekt aan samenwerkende zorgaanbieders die
de standaarden voor een persoonlijke gezondheidsomgeving, e-opdracht (gegevensuitwisseling tussen
professionals) en medicatie willen implementeren.
Cliënten hebben door inzicht in en beheer van eigen
gezondheidsgegevens meer regie over eigen zorg,
hulp en ondersteuner.

2019

Samenwerkende zorgaanbieders

Leren tussen regio’s
VWS wil faciliteren dat regionale samenwerkingsverbanden rond integrale ouderenzorg, welzijn en
wonen kennis ophalen en delen.

Q2 2019

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
stimuleringsregeling-ehealth-thuis-set

https://www.informatieberaadzorg.nl/ictleveranciers-in-de-zorg/1e-ictleveranciersbijeenkomst-inzicht-13-december-2018/
inzicht-in-een-notendop

Bestuurders, beleidsmakers en professionals in de
zorg en welzijnssector

Actielijn 2 Mantelzorg en vrijwilligers
Welke regeling/ waarvoor

Planning

Beoogde doelgroep en vindplaats

Verbeteren aanbod respijtzorg
De landelijke aanjager respijtzorg Clémence Rossvan Dorp gaat in gesprekmet (regio)gemeenten en
(ervarings)deskundigen om een laagdrempelig, goed
en gevarieerd aanbod van respijtzorg te bevorderen.

februari
2019

Gemeenten

Stappenplan mantelzorgvriendelijk werken

Gereed

Werkgevers
www.werkenmantelzorg.nl

Voorkomen overbelasting mantelzorgers
Screeningsinstrument voor mantelzorgers om te
bepalen welke activiteiten energie kosten, hoe lang
de situatie nog vol te houden is en welke mensen
kunnen helpen.

Gereed

Gemeenten

Samenwerking formele-informele zorg
Praktische informatie en (leer)ervaringen uit in
totaal ongeveer 60 lokale pilots over de wijze
waarop de samenwerking tussen mantelzorgers,
(vrijwilligers)organisaties, aanbieders en gemeenten
versterkt kan worden.

Medio 2019

www.cooperatiewehelpen.nl/bordjevol/

Lokale aanbieders van zorg en welzijn,
vrijwilligersorganisaties, gemeenten en
zorgaanbieders
Binnen het programma In voor Mantelzorg ligt de
nadruk op het versterken van deze samenwerking
ten behoeve van ouderen in de thuissituatie:
www.invoormantelzorg.nl
Het programma Samen ouder Worden richt zich op
het verbeteren van de samenwerking tussen lokale
vrijwilligersorganisaties en formele aanbieders:
www.nov.nl

Lopend

Bewonersinitiatieven
https://nlzorgtvoorelkaar.nl/

Welke regeling/ waarvoor

Planning

Beoogde doelgroep en vindplaats

Realiseren kleinschalig geclusterd woonaanbod
Stimuleringsregeling woon(zorg)vormen om
financiering van de plan of bouwfase van nieuwe
geclusterde woon(zorg)vormen rond te krijgen.

april 2019

Bewonersinitiatieven en sociale ondernemers

Stimuleren nieuw woon(zorg)aanbod
Een experimentenprogramma om kennis op te doen
en te verspreiden over het realiseren van nieuwe
woon(zorg)projecten voor ouderen.

maart 2019

Bestuurders, managers en beleidsmedewerkers in de
woon en (woon)zorgsector

Een kennis- en actieprogramma samen met de G40
om actiegericht de lokale opgave ten aanzien van
wonen en zorg in beeld te brengen, aanpakken van
geschikt wonen en wat benodigd is in een wijk voor
mensen met een ondersteunings- en zorgvraag

maart 2019

Beleidsmedewerkers in de woon en (woon)
zorgsector

Expertteam Wonen dat gemeenten helpt bij de
lokale aanpak om ouderen geschikt te helpen wonen
en de lokale opgave in beeld te brengen.

april 2019

Gemeenten, woningcorporaties.

Ondersteunen bewonersinitiatieven
Stimuleren onderlinge kennisuitwisseling via de
helpdesk van Nederland zorgt voor Elkaar

Actielijn 3 Wonen

Dit is een uitgave van
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Bezoekadres
Parnassusplein 5 | 2511 vx Den Haag
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februari 2019

