
U kunt ons bereiken via 
ouderenzorg@meditta.nl. 

Voor meer informatie zie 
www.mcc-omnes.nl of 

www.meditta.nl

‘Eigentijdse 
 ouderenzorg; 

partners reiken 
elkaar de hand’



In Limburg wonen procentueel meer 
 ouderen dan in andere provincies. De 
 meeste ouderen hebben op enig moment 
zorg nodig en bij veel van hen is sprake van 
een complexe problematiek. Bijna de helft 
van alle 65-plussers kampt met twee of 
meer aandoeningen. Tevens blijft het zorg-
budget de komende jaren beperkt waar-
door zorgprofessionals worden uitgedaagd 
om persoonsgerichte zorg te leveren tegen  
lagere kosten. Dat betekent strak organi-
seren, kijken wie welke zorg biedt, waar de 
zorg overlapt en hoe het effi  ciënter kan.

Buro Ouderenzorg is door Meditta en MCC 
Omnes opgezet om deze uitdagingen het 
hoofd te  bieden. Een initiatief vormge geven 
vanuit de praktijk. Daarbij is het uitgangs-
punt om samen te werken aan een betere 
kwaliteit van de ouderen zorg en een 
 effi  ciëntere werkwijze. Dat doen we o.a. 
door het stimuleren van verantwoordelijk-
heidsgevoel bij professionals, een goede 
 af stemming tussen zorgprofessionals, on-
dersteuning met korte  lijnen en het maken 
van duidelijke samen werkingsafspraken. 
Buro Ouderenzorg richt zich op de regio’s 
Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg. 
In deze regio’s zijn reeds veel initiatieven op 
het gebied van ouderenzorg ontwikkeld. 

We nodigen zorgprofessionals en organisa-
ties uit om informatie, vragen en ideeën 
te delen met Buro Ouderenzorg, zodat alle 
betrokken partijen kunnen putten uit be-
staande kennis. Vanuit de praktijk werken 
we toe naar integrale ouderenzorg. 

MISSIE EN VISIE 

Het doel van Buro Ouderenzorg is dat oude-
ren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
functioneren met behulp van integrale ou-
derenzorg, als vanzelfsprekende samen-
werking tussen welzijn, cure en care.

We bundelen activiteiten zodat alle partijen 
kunnen profi teren van de gezamen lijke 
kennis.  Buro Ouderenzorg wil een  service- 
verlenende en overkoepelende  organisatie 
zijn, die zich sterk maakt voor de ouderen 
via de zorgprofessionals. 

 

PRAGMATISCHE AANPAK

• Informatie delen. Wat de één kan en 
doet, kan ook voor een ander van 
 belang zijn. We bundelen informatie 
over projecten en programma’s binnen 
de ouderenzorg en stellen deze aan 
 anderen ter beschikking. 

• Partners verbinden. Professionals en 
organisaties met elkaar in contact bren-
gen, elkaars expertise waarderen en sa-
menwerking binnen de regio stimuleren. 

• Coördineren van activiteiten en 
 ondersteunen van partners. Waar 
 mogelijk samen werkingspartners in de 
ouderenzorg ondersteunen en een plat-
form bieden om bekendheid en 
draagvlak te creëren.

• Ontwikkelen en innoveren. Mee-
denken over het verder ontwikkelen 
van bestaande activiteiten en zo nodig 
vernieuwen van processen.  

• Een lerende omgeving bieden. In 
kaart brengen van en inspelen op de 
behoefte van professionals op het 
 gebied van scholing en ontwikkeling.

• Projectmanagement. Vanuit diverse 
organisaties worden projecten binnen 
de ouderenzorg opgestart. Om de acti-
viteiten te stroomlijnen en de werkdruk 
voor de deelnemers hanteerbaar te 
houden, neemt Buro Ouderenzorg 
graag de coördinatie van projecten voor 
haar rekening. Het gaat op zoek naar 
deel nemers, brengt personen met  elkaar 
in contact en begeleidt projecten.


