Integratie van zorg & welzijn
Kansen voor de eerste lijn!
Astrid de Boer, ZorgImpuls & Miriam de Kleijn, PinK-FOX

Samenvatting
Deze notitie geeft een korte omschrijving van actuele ontwikkelingen op het gebied van
de financiering van zorg en welzijn, een opsomming van projecten op het gebied van
integratie de integratie van zorg &welzijn, een verslag van interviews met ‘stakeholders’
en een overzicht van de betrokkenheid van ZorgImpuls bij dit thema. De notitie is tevens
een ‘Rotterdamse’ bijlage bij het rapport ‘Zorg en ondersteuning in de buurt.
Veranderingen in AWBZ&WMO, kansen voor de eerste lijn’
http://www.raedelijn.nl/actueel/nieuws/buurtgerichte-zorg-en-ondersteuning
In deze notitie staat, naast een schets van de huidige en toekomstige wetgeving en
financiering, een weerslag van de ideeen uit het werkveld. deeen over de kansen die
ontstaan door de verandering in financiering en hoe het benutten van deze kansen de
integratie van zorg en welzijn kan bevorderen.
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1. Integratie Zorg&Welzijn, kansen voor de eerste lijn?
Wat heeft de eerste lijn te maken met veranderingen in de financiering van chronische
zorg en welzijn? En met ‘Zorg en ondersteuning in de buurt’? De eerste lijn maakt toch
onderdeel uit van de ‘cure’ sector en wordt gefinancierd door de Zorgverzekeringswet?
We zien en verwachten dat er door de veranderingen in de financiering verschillende
partijen meer beroep gaan doen op de eerste lijn. Allereerst de burgers, omdat ze door
de veranderingen minder aanspraak maken op zorg en welzijnsvoorzieningen. In
tweede instantie de gemeente, die zorg en ondersteuning in de buurt wil organiseren. En
in laatste instantie de zorgverzekeraar, die zorg en ondersteuning in de buurt wil gaan
contracteren.
Bovenstaande ontwikkeling maakt het urgent om als eerstelijn een positie te bepalen.
Welk doel heeft mijn praktijk of mijn eerstelijnsorganisatie? Werken we volgens het
beperkte medische model en beantwoorden we alleen de vragen die op ons afkomen? Of
willen we proactief werken in een breder sociaal-medisch model en zoeken we daar de
juiste partners bij in de wijk of gemeente?
Voor de eerste lijn vormen deze vragen een forse uitdaging. Over deze uitdaging zijn we
het gesprek aangegaan met verschillende stakeholders tijdens een Invitational
Conference, georganiseerd door ZorgImpuls, de regionale ondersteuningsstructuur voor
de Eerste Lijn in de regio Rotterdam. Deelnemers afkomstig vanuit de eerste lijn, de
gemeente, de zorgverzekeraar, de welzijnssector, de thuiszorg en cliëntenbelang zijn
samen met ZorgImpuls het gesprek aangegaan over de integratie van zorg&welzijn in
hun regio. Het benoemen van problemen, het aandragen van oplossingen, het elkaar
inspireren en gezamenlijk kansrijke oplossingen formuleren, was het doel van de
bijeenkomst.
Deze notitie, die de weerslag vormt van een aantal actuele ontwikkelingen, voorbeelden
en interviews over de integratie van zorg&welzijn in Rotterdam, diende als ‘onderlegger’
voor de Invitational Conference van 27 november 2012 waar we met elkaar in gesprek
zijn gegaan over dit onderwerp. De notitie is in december verder uitgebreid met de
resultaten van de Invitational Conference.
Veel leesplezier!
Astrid de Boer (ZorgImpuls) en Miriam de Kleijn (PinK-FOX)
Rotterdam, 18 december 2012
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2. Actuele ontwikkelingen
1. Wijkgericht werken
Wijkgericht werken is een paraplubegrip dat verwijst naar een integrale aanpak op een
geografisch afgebakende, overzichtelijke schaal. Meer inhoudelijk gaat het over wat de
WHO noemt “community based primary health care” (WHO), de kenmerken zijn:
 Goede toegankelijkheid voor cliënten/patiënten;
 Het stelt mensen in staat zo lang mogelijk te blijven wonen in de omgeving die zij
wensen;
 Samenwerking met andere wijkgerichte voorzieningen en sectoren;
 Het mogelijk maken van een populatiegerichte benadering en van preventie
daarbij;
 Grotere efficiency.

2. Populatiegebonden bekostiging
Steeds vaker klinkt de roep vanuit de politiek, beleidsmakers in de zorg en mensen uit
de eerste lijn om een andere vorm van bekostiging van de zorg, een waarbij de
verdiensten niet gekoppeld zijn aan het aantal verrichtingen (‘what you pay is what you
get’). Dit betreft een systematiek van inanciering die meer ruimte biedt aan
vernieuwing en greep houdt op de kostenontwikkeling, de zogenaamde
‘populatiegebonden financiering’. Hierbij worden de middelen die, na ex-ante
verevening, beschikbaar zijn voor de zorg aan een bepaalde (verzekerden)populatie
gepoold en als virtueel budget beschikbaar gesteld om zo goed en doelmatig mogelijk de
zorg te leveren waarop verzekerden recht hebben. In de Nederlandse context gaat het
dan om Zvw- of AWBZ-gelden (of beide) die aan verzekeraars ter beschikking staan om
zorg voor hun verzekerden in te kopen. Vanuit de filosofie dat het geld de zorg volgt,
dienen ook afspraken over bekostiging decentraal te worden gemaakt tussen
verzekeraar en zorgaanbieders. De verzekeraar is daarbij risicodragend.
Dit is iets anders dan een regiobudget, waarbij collectieve middelen voor de gehele
bevolking aan een regionale overheid ter beschikking worden gesteld om de zorg in een
bepaalde regio te organiseren.
Mogelijke besparingen op zorgkosten kunnen als shared savings ten goede komen aan
zorgaanbieders en/of zorgverzekeraars om, in samenspraak met zorggebruikers,
verdere verbeteringen in zorgprogramma’s te financieren. Populatiegebonden
financiering en shared savings arrangementen brengen een risico van onderbehandeling
met zich mee. Daarom moeten zij altijd gepaard gaan met monitoring van
gezondheidsuitkomsten en tevredenheid van zorggebruikers. Ook
kwaliteitscomponenten in de bekostiging van zorg- aanbieders vragen om monitoring
van uitkomsten om inzicht te krijgen of de beoogde kwaliteitswinsten daadwerkelijk
worden bereikt. (bron: http://www.nyfer.nl/publicaties.html)

3. Het regeerakkoord
In het recent afgesproken regeerakkoord is zorg in de buurt een belangrijk thema en wil
men een sterke eerste lijn, waar de huisarts integraal deel van uitmaakt, stimuleren.
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“In de langdurige en welzijnszorg willen we de komende periode een omslag
maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de
verschillende aanbieders maar ook naar houdbaar gefinancierde voorzieningen,
zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken. Dit betekent dat
maximaal aansluiting gezocht zal worden bij wat mensen nodig hebben en wat
gemeenten in staat zijn te doen.” (Regeerakkoord 2012)

De belangrijkste maatregelen die in het regeerakkoord staan over zorg&welzijn:
1. AWBZ wordt omgevormd tot een nieuwe landelijke voorziening waarin de
intramurale zorg voor ouderen en gehandicapten vanaf ZZP5 wordt
ondergebracht. Zowel zorg in natura als pgb’s maken deel uit van de voorziening.
2. Extramurale verpleging (lees: wijkverpleging) wordt in 2017 van de AWBZ
overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (ZVW) en valt daar onder hetzelfde
systeem van populatiegebonden bekostiging als de huisartsenzorg. De
indicatiestelling vervalt. Zo verdwijnen schotten, bevorderen we wijkverpleging,
en ontmoedigen we overbehandeling en stimuleren we een sterke eerste lijn
waar de huisarts integraal deel van uitmaakt.
3. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het
gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden
beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het hardste
nodig is en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De
gemeenten wordt een zeer ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de
concrete invulling van deze gedecentraliseerde voorzieningen.
4. De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten.
5. “Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties
in het sociale domein: bij de wet werken naar vermogen, de algemene wet
bijzondere ziektekosten, de wet maatschappelijke ondersteuning en de
jeugdhulpverlening. Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van
overheidszijde.
6. Consultatiebureaus worden verplicht kinderen voor wie taalachterstand
dreigt, door te verwijzen naar vroeg- en voorschoolse educatie.
7. We bevorderen samenwerking van gemeenten, bedrijven, scholen en
sportverenigingen. Met gemeenten willen we bevorderen dat er bij de aanleg
van nieuwe wijken voldoende ruimte voor sport en bewegen is.
4. Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022
Zeer recent is de toekomstvisie Huisartsenzorg verschenen; uitgebracht door de
Landelijke Huisarts Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap
(NHG). Daarin staan een aantal ambities die betrekking hebben op de integratie van
zorg&welzijn.
1. De patiënt ontvangt zoveel mogelijk zorg in de eigen woonomgeving door
maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de huisarts, die daarvoor
samenwerkt met andere zorgverleners in de eerste lijn.
2. Versterking van de coördinatie en gidsfunctie van de huisarts voor alle
patiënten die dat nodig hebben, met name de groeiende groep kwetsbare
ouderen en kinderen en mensen met meerdere chronische aandoeningen.
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3. Samen met andere partijen (GGD, gemeente) geven huisartsen vorm aan
wijkgebonden preventie, waarbij wordt afgesproken wie op welke wijze de
meest effectieve rol kan spelen.
“A f
nodig hebben. Samen met de teams van verpleegkundigen en verzorgenden bevorderen zij de
f
” (Toekomstvisie Huisartsenzorg NHG&LHV
2012)

5. Einde verzorgingstehuizen?
De beheersbaarheid van de kosten voor de langdurige zorg, die in de AWBZ zijn
ondergebracht, is al jaren lang een politiek heet hangijzer. De eerste stap die nu gezet
gaat worden om deze kosten beheersbaar te maken is het scheiden van wonen en zorg.
In het begrotingsakkoord 2013 is de maatregel aangekondigd om de lichte
zorgzwaartepakketten (ZZP 1 t/m 3) voor nieuwe c
2013 hun recht op zorg maar worden in
plaats van in een instelling in hun eigen omgeving geholpen en krijgen een indicatie voor
extramurale zorg in functies en klassen. Dit s
.
(brief VWS ‘Uitwerking extramuraliseren lichte zorgzwaartepaketten, 28 september 2012)

Met de maatregel wordt aangesloten bij de trend die in de afgelopen jaren al langer
zichtbaar is, cliënten blijven langer thuis wonen en de cliënten die wel naar een AWBZinstelling gaan, zijn gemiddeld genomen de cliënten met een zwaardere zorgvraag. Met
de extramuralisering van de lichtere zorgzwaartepakketten wordt bevorderd dat
clienten langer de regie over eigen leven kunnen voeren en er een meer gevarieerd
extramuraal woon- en zorgaanbod zal gaan ontstaan. Bij zorg aan huis is de zorgverlener
te gast bij degene die de zorg ontvangt. De zorg wordt afgestemd op de wensen van de
client en zijn bestaande sociale netwerk in plaats van andersom. De vernieuwing van het
zorgaanbod betekent niet alleen een andere werkwijze, maar ook een andere cultuur.
In de praktijk zal dit niet direct betekenen dat verzorgingstehuizen verdwijnen, wel dat
zij zorg en wonen apart zullen gaan aanbieden.
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3. Locale ontwikkelingen
1. Rotterdam & ZZP 1 t/m 3
In Rotterdam maken ongeveer 4200 mensen gebruik van zorgzwaartepakketten 1 t/m
3. De gemeente zal te maken krijgen met de maatschappelijke effecten (bijvoorbeeld in
termen van schrijnende situaties, overlast, veiligheid) van het feit dat er minder passend
‘beschermd woonaanbod’ beschikbaar is. Het zorgaanbod vanuit de AWBZ blijft
gehandhaafd en wordt extramuraal aangeboden. Dus niet meer binnen de muren van de
instelling of beschermde woonvorm en niet langer als integraal zorgpakket.
Een belangrijke uitzondering daarop is de huishoudelijke verzorging, die nu ‘verstopt’
zit in de verblijfsfunctie van de verschillende ZZP’s. Deze wordt niet langer vanuit de
AWBZ aangeboden en zal dus een groter beroep veroorzaken op Wmo-voorzieningen.
Daarbij zal bij zelfstandig wonen in de meeste gevallen sprake zijn van een groter
woonoppervlak. Ook zal er een groter beroep zijn op hulpmiddelen en
woningaanpassingen.
Het rijk stelt op korte termijn € 15 miljoen beschikbaar als compensatie voor de
extramuralisering van de ZZP’s 1 – 2. Rotterdam ontvangt hiervan naar schatting €
650.000,- via de integratie-uitkering Wmo.

2. Gemeente Rotterdam loopt vooruit op veranderingen in de AWBZ
Rotterdam stelt voor 2013 een bedrag van € 300.000, - beschikbaar voor het stimuleren
van innovatieve oplossingen bij de decentralisatie van de begeleiding voor mensen met
een matige tot zware beperking. Van de indieners wordt een bijdrage van 50% in de
innovatiekosten gevraagd. In totaal worden er in 2013 zes pilot-projecten uitgevoerd.
Aanvragen konden tot 15 november 2012 worden ingediend. De pilots kunnen
plaatsvinden op basis van verschillende vernieuwingsthema’s: de toegang tot zorg &
welzijn, vernieuwing van het product begeleiding, werk is de beste zorg, vervoer en
vastgoed.
Het rijk wil de functie extramurale begeleiding (met het bijbehorende vervoer) en de
functie kortdurend verblijf decentraliseren van de AWBZ naar de Wmo. Hoewel deze
decentralisatie, oorspronkelijk gepland voor 2013, door de val van het kabinet in het
voorjaar, uitgesteld is, houdt de gemeente rekening met invoering per 2014 en wordt de
voorbereiding hierop voortgezet. De gemeente wordt straks verantwoordelijk voor de
(extramurale) begeleiding van 8.400 Rotterdammers met een matige tot zware
beperking. Om deze mensen ook in de toekomst goede ondersteuning te kunnen bieden,
wil Rotterdam deze zorg anders organiseren. Het moet effectiever en efficiënter en het
moet ook goedkoper, want de gemeente krijgt hiervoor minder middelen van het Rijk
dan er nu voor zijn.
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“D
R
f
oplossingen te ontwikkelen op het gebied van zorg en ondersteuning, die mensen in staat stellen
om langer zelfstandig te wonen en de regie over het eigen leven te laten houden. Deze
oplossingen dienen een bijdrage te leveren aan het behoud of de bevordering van de
zelfstandigheid, zelfredzaamheid en participatie van ouderen en mensen met een beperking. Het
R
AWBZ
” (Uit:
Anticiperen op decentralisatie begeleiding AWBZ in Rotterdam: incidentele subsidieregeling
Stimulering innovatie begeleiding 2012)

3. Investeren in sociaal economische gezondheid Rotterdam
Rotterdam vindt een goede gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede
zorgverzekering, ook voor lagere inkomens. De gemeente Rotterdam heeft daarom voor
de komende vijf jaar afspraken gemaakt met IZA Cura. Die biedt een collectieve
zorgverzekering aan, het IZA Cura Rotterdampakket. Naast dit collectieve
zorgverzekeringscontract willen de gemeente Rotterdam en IZA Cura breder gaan
samenwerken.
Gezonde mensen zijn namelijk gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben
minder zorg nodig. Investeren in gezondheid, welzijn en participatie is de meest
constructieve manier om de sociaaleconomische gezondheid in Rotterdam te
verbeteren, de zorgvraag te verminderen en de zorgverzekering betaalbaar te houden.
De werkgroep "investeren in sociaal economische gezondheid Rotterdam" wil dit
partnerschap uitwerken en in januari 2013 in een convenant vastleggen. Hierbij wordt
een wijkgerichte aanpak nagestreefd dat de schakel vormt tussen het sociale netwerk en
het zorgnetwerk.

4. Geriatrisch netwerk Rotterdam GENERO
Het doel
GENERO stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan verbetering van de kwaliteit van
zorg en welzijn voor kwetsbare ouderen in de regio.
Voor wie
Ouderen en hun mantelzorgers in de onderwijs en opleidingsregio van het Erasmus MC.
Door wie
Een netwerk bestaande uit meer dan 100 partners. Cliënten-/ouderenorganisaties zijn
vertegenwoordigd. ZorgImpuls is ook aangesloten bij dit netwerk.
Hoe
Om de missie te realiseren richt GENERO zich op vier hoofdthema’s:
1.)
Verbetering van toegankelijkheid van zorg en welzijn
2.)
Verbetering in afstemming van continuïteit van zorg en welzijn
3.)
Tijdige signalering van complexe problematiek
4.)
Verbetering van draagkracht (wonen, welzijn, hulpmiddelen, financiële
bronnen, sociaal netwerk)
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Naast de vier hoofdthema's zijn twee subthema's geformuleerd: 'diversiteit' en
'voorlichting en educatie'.
Op de website van GENERO staan een aantal ‘good practices’ en ‘ideas’ om inspiratie op
te doen voor de praktijk van ouderenzorg&welzijn.
Good
practice

Waar?

Wie?

Hoe?

“Sleutelfiguren”, mensen die
al (informeel) actief zijn in de
wijk, bijvoorbeeld een
vrijwilliger, winkelier of
huismeester, spelen een
belangrijke rol bij de
signalering van kwetsbare
Gemeente Rotterdam,
ouderen in de wijk.
Erasmus Universiteit
Daarnaast worden
Rotterdam,GENERO en
wijknetwerken actief
Lageland,
Hogeschool Rotterdam.
opgebouwd en versterkt door
Lombardije,
ZorgImpuls adviseert over de een “Spil” (getrainde
Prinsenland,
betrokkenheid van de
professional die de wijk goed
Even Buurten ’t Oude
eerstelijn in dit project. In de kent en overzicht heeft over
Westen
wijken wordt samengewerkt het lokale zorg- en
(Rotterdam)
met diverse bonden, welzijns- welzijnsaanbod). De Spil
en zorginstellingen,
traceert Sleutelfiguren in de
woningbouwverenigingen en wijk en zorgt voor het
projecten.
afstemmen van vraag en
aanbod via:
a) Huisbezoeken bij
kwetsbare ouderen.
b) Opstellen van een
individueel zorg- en
welzijnsplan.

ACT-team
Ouderen

Zuid-Holland Welzijn – Zorg (Formeel/
(Rotterdam) Informeel)

Nieuwe
Nachtegaal

Zuid-Holland
(Rotterdam Wonen – Welzijn – Zorg
Charlois)
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Multidisciplinaire
crisisinterventie voor
ouderen met langdurende of
blijvende ernstige
psychiatrische aandoeningen
of problemen op meerdere
leefgebieden. Rehabilitatie in
samenwerking met familie en
lokale gemeenschap.
Woonservicegebouw waar
onder een dak wonen, leren,
werken en zorgen verenigd
zijn. Voor zelfstandig wonen

Good
practice

Waar?

Wie?

Hoe?

Zuid-Holland
Ontmoetings(Rotterdam
centrum
Wonen – Welzijn – Zorg
Prins
Prinsenhof
Alexander)

Soep met
Liefde

Zuid-Holland
Preventie - Signalering
(Rotterdam)

Wijkzorg
gevraagd!

Zuid-Holland Opleiding – Welzijn – Zorg

WoonserviceZuid-Holland
gebieden
Wonen – Welzijn – Zorg
(Rotterdam)
Rotterdam

met de nodige zorg binnen
handbereik.
Trefpunt voor en door
buurtbewoners om mensen
zo lang mogelijk in
vertrouwde omgeving te
laten wonen, via sociale
binding op buurtniveau.
GGZdepressiepreventieproject
voor (allochtone) ouderen
gebaseerd op
doelgroepparticipatie.
Toolkit ‘Zorg in de wijk’. Voor
meer samenhang in de zorg
van de wijkverpleegkundige
en in de eerste lijn.
Wijk of buurt waarin
specifieke doelgroepen, zoals
ouderen en mensen met een
beperking, zo zelfstandig
mogelijk en met behoud van
eigen regie kunnen wonen.

5. Pilot populatiegerichte zorg.
Het doel
Het doel van het project is de gezondheid te verbeteren van de Rotterdammers die in de
betreffende GZC’s als patiënt staan ingeschreven, met de nadruk op de mensen uit lage
sociaal economische klasse, waar men verwacht de grootste gezondheidswinst te
kunnen halen.
Voor wie
Het project gaat van start in de wijk ’t Nieuwe Westen in Delfshaven. Daar start men met
de populatie die staat ingeschreven in gezondheidscentrum het Nieuwe Westen. Hierbij
wordt aangenomen dat patiënten niet allemaal in beeld zijn bij de huisarts, ook niet
binnen de groep met ‘matig beleefde gezondheid’.
Door wie
Op verzoek van de GGD, in het kader van het programma Samenwerken aan Goede
Gezondheid*, is ZorgImpuls gevraagd de projectleiding op zich te nemen van de Pilot
Populatiegerichte Zorg. De andere partners van het project zijn een koepel van GZC’s
(Zorg op Noord), Achmea Divisie Zorg en Gezondheid, ErasmusMC . Pallas voert op dit
moment de ontwerpfase van het onderzoek uit .
(*Het programma ‘Samenwerken aan goede gezondheid’ van de gemeente Rotterdam is
ontstaan vanuit de ambitie om de achterstand van gezondheid van Rotterdammers ten
opzichte van het Nederlandse gemiddelde in te lopen.)
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Hoe
Het gezondheidscentrum wordt beschouwd als schakelpunt in de wijk. Daarbij wordt
ook vooral gekeken naar waar het GZC kan schakelen naar andere dan medische/zorg
partners.
De eerste stap in het project is het in kaart brengen van de populatie. Te beginnen bij de
chronische aandoeningen diabetes en COPD, en psychosociale zorg. Gebruik gaat
gemaakt worden van data van vooral de zorgverzekeraar, die vanuit het DBC systeem
enorm veel gegevens heeft over de populatie, gegevens die direct leiden naar diagnoses,
maar ook naar bijvoorbeeld het aantal consulten bij de huisarts, het aantal verwijzingen
en het aantal bezoeken aan de HAP. Het doel is om na deze gebiedanalyse een
populatiegerichte keten te kunnen opstarten, dus ketenzorg ‘op maat’.
Er wordt dan bekeken welke interventie het beste past bij deze populatie en hoe
mensen te motiveren zijn voor een interventie. Het gaat hierbij vooral om interventies
buiten de cure sfeer, die gericht zijn op het ‘empoweren’ van mensen. En daarmee de
gezondheidsbeleving te verbeteren. Welke interventie het gaat worden, of welke
interventies weet men nog niet, het kan alles zijn, ook bijvoorbeeld in de sfeer van
schuldhulpverlening.
Tijdens het onderzoek worden een aantal zaken gemonitord, en met name het effect op
de gezondheidsbeleving zal gemeten worden. Ook het effect op de zorgconsumptie zal
worden gemeten.

6. Samenwerking eerste lijn en vraagwijzer
Het doel
Het verbeteren van de dienstverlening en de integrale gezondheid in de wijk door
middel van het verbeteren van de aansluiting tussen zorg- en welzijnsorganisaties.
Voor wie
Bedoeld voor Rotterdammers met onvoldoende vaardigheden om hun hulpvraag goed te
formuleren, zodat hun vraag bij de juiste organisatie terecht komt.
Door wie
De GGD en SoZaWe zetten in op acties om het net tussen huisartsen en netwerk van
voorzieningen in de wijk sluitend te krijgen. Vraagwijzer krijgt de rol van spil
toegewezen in het netwerk van voorzieningen in de wijk om de niet-medische
hulpvragen effectief te kunnen beantwoorden.
Hoe
Door in eerste instantie samenwerkingsafspraken te formuleren tussen
eerstelijn(skoepels) en vraagwijzer in drie targetwijken benoemd in het programma
Samenwerken aan een goede gezondheid.

7. Energie in balans
Het doel
Het bevorderen van zelfredzaamheid en het terugdringen van de contactfrequentie bij
de huisarts.
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Voor wie
Vrouwen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten die frequent het
spreekuur bezoeken van Rotterdamse huisartspraktijken in achterstandswijken.
Door wie
Het project wordt gecoördineerd door Gerrit Koopmans van het instituut Beleid en
Management van de Erasmus Universiteit. ZorgImpuls is de motor achter de pilot en zit
ook voor 20.000 euro in deze testfase. ZonMW heeft subsidie verstrekt om de
kosteneffectiviteit van de interventie te onderzoeken.
Hoe
Een groepsinterventie waarin de groepsbegeleider in 13 bijeenkomsten zoveel mogelijk
beoogt aan te sluiten bij de leefwereld en denkbeelden van de deelnemers, waarbij
iedere deelneemster een persoonlijk doelenplan heeft. De interventie is gericht op
positieve ervaringen en denken in onmogelijkheden in de verschillende leefdomeinen.
Centraal staat datgene wat men wil bereiken.

8. Zorgprogramma Psychosociaal
Het doel
Een adequaat en goed antwoord geven op alle zorgvragen van hulpvragers die
problemen ervaren in hun functioneren ten gevolg van psychosociale klachten middels
de realisatie van een keten-zorgprogramma psychosociale zorg en welzijn.
Voor wie
Burgers die ingeschreven staan in gezondheidscentrum Randweg.
Door wie
Gezondheidscentrum Randweg gefaciliteerd door ZorgImpuls.
De POH-GGZ is de spil in de uitvoering van het programma. De belangrijkste
ketenpartners in dit programma zijn Algemeen Maatschappelijk Werk, Eerstelijns
psychologen, SPV in de eerste lijn en de Tweedelijns GGZ.. Behalve naar deze
ketenpartners verwijst de POH-GGZ ook naar Centrum voor Dienstverlening ,Context,
Preventie Centrum voor Jeugd en Gezin, Buurtzorg, Casa Kliniek, Kredietbank,
Homestart GGD, Sanitas gezondheidscentrum, Sensoor en Internet
zelfhulpprogramma’s.
Hoe
In januari 2010 is het zorgprogramma psychosociaal geïmplementeerd als pilot. De pilot
is inmiddels afgerond met een eindrapportage waaruit blijkt dat het gestelde doel
behaald is. De introductie van de POH-GGZ met deze werkwijze is succesvol geweest.
Veel problemen konden door de POH-GGZ worden afgehandeld en de verwijzingen
waren gerichter dan voorheen. De rol van ZorgImpuls was om samen met Verberk
Advies een concept zorgprogramma uit te werken en het door ZorgImpuls ontwikkelde
registratiesysteem PsyDirect te gebruiken in de pilot.
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9. Beweegkracht Rotterdam
Het doel
Beweegkracht Rotterdam zet zich in om mensen met (een hoog risico op)
leefstijlgebonden chronische aandoeningen te stimuleren meer te gaan bewegen èn in
beweging te laten blijven, door het aanpassen van hun leefstijl
Voor wie
Bewoners van Rotterdam met (een hoog risico op) leefstijlgebonden chronische
aandoeningen.
Door wie
Beweegkracht Rotterdam is een samenwerkingsverband, tussen diverse partijen (28)
uit de zorg en de sportsector in samenwerking met de gemeente Rotterdam en onder
regie van ROS ZorgImpuls.
Hoe
Beweegkracht Rotterdam is een platform dat de volgende resultaten heeft benoemd om
tot bovengenoemde doelstelling te komen: het digitaal verbinden van zorg en sport
(onder andere door www.beweegkrachtrotterdam.nl), leefstijladvisering in de zorg,
beweegaanbod dichtbij de burger en Beweegkracht Rotterdam toekomstbestendig
Het platform legt de verbinding tussen zorg- en laagdrempelig sportaanbod.
Beweegkracht Rotterdam draagt op die manier bij aan de betaalbaarheid en
doelmatigheid van zorg, aan het voorkomen van ingrijpende chronische aandoeningen
en aan een stad met actieve burgers.

10. Rotterdam Zuid Children’s Zone
Het doel
Het klaarstomen van de kinderen in Rotterdam Zuid voor een succesvolle toekomst door
het maximaal ontwikkelen van hun talenten. Een succesvolle toekomst betekent het
starten in een baan of vervolgopleiding die een kind aankan en bij hem of haar past.
Voor wie
Kinderen tussen 0 en 18 jaar die in Rotterdam Zuid opgroeien
Door wie
In de Rotterdam Children's Zone werken scholen, overheid, consultatiebureaus,
kinderopvang, woningcorporaties, bedrijven en andere partners nauw samen. De school
-met een 36-urige schoolweek en de beste docenten- vormt de kern van de zone. De
Rotterdam Children's Zone is het initiatief van de coalitie van het Nationaal Programma
Rotterdam Zuid. Dit is een twintigjarig programma van Rotterdamse partijen,
waaronder scholen, gemeente, bedrijfsleven en het Rijk. Het doel is dat Rotterdam-Zuid
in 2030 op het niveau komt van de vier grote Nederlandse steden. In het programma
wordt een gezamenlijke aanpak gerealiseerd om talenten te ontwikkelen en die
vervolgens op Zuid te behouden.
Hoe
Dankzij een doortastende combinatie van excellent onderwijs, steun aan gezinnen en
uitdagend buitenschools leren. Iedere wijk in de Rotterdam Children's Zone krijgt een
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wijkteam dat ook bij gezinnen thuis komt om te kijken wat er met een kind aan de hand
is.

15

4. Interviews
1. Gert-Jan van der Hout, senior beleidsmedewerker van het Cluster
Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam.
Wat is het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling?
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling is sinds een paar maanden een samenvoeging
van een aantal diensten waaronder SOZAWE (sociale zaken en werkgelegenheid), JOS
(jeugd, onderwijs en samenleving) en GGD. Er is nu een clusterdirectie met een
samenvoeging van organisatie en budgetten.
Wat is je beeld van integratie zorg&welzijn?
Samenwerking van de verschillende medische professionals
(huisarts/ziekenhuis/AWBZ) met de welzijnssector. De zware bezuiniging die
momenteel plaatsvindt in de welzijnssector maakt dat de mogelijkheden en capaciteiten
die er in de welzijnssector zijn als het gaat om die samenwerking als beperkt worden
ervaren.
Welke belemmeringen zie je voor de integratie van zorg&welzijn?
Er zit een segmentatie in zorg&ondersteuning&welzijn, waardoor iedereen vanuit eigen
segment en budget aan de slag gaat, iedereen is voor integratie behalve als dat ten koste
van het eigen budget gaat. Schotten die er staan, wettelijk en juridisch, haal je niet
zomaar weg.
Er is op de welzijnstak fors bezuinigd. In sommige gebieden traden daardoor
ongewenste effecten op, bijvoorbeeld als door zorgaanbieder dagopvang voor ouderen
of voor gehandicapten dicht werd gedaan i.v.m. financiële problemen; als de
deelgemeente in diezelfde periode ophoudt met opbouwwerk, en in dezelfde week
huishoudelijke verzorging wordt teruggebracht van 3 naar 2 uur in veel gezinnen.
Gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraar, deelgemeente en het rijk stemmen dit soort
zaken niet af. De gebiedsgerichte aanpak geldt alleen voor de gemeentelijke taken, niet
voor de andere ‘spelers’. Dit is een punt van zorg.
“D
R
,
ingewikkelde mensen. Deelgemeenten gaan over welzijn, maatschappelijk werk, opbouwwerk,
jongerenwerk, sociaal cultuur werk. De Stad Rotterdam gaat over OGGZ (openbare geestelijke
gezondheidszorg) en maatschappelijke opvang (prestatievelden 7,8 en 9), en individuele
voorzieningen zoals huishoudelijke hulp , de hulpmiddelen en het vervoer op maat. Door deze
verdeling ontstaan schotten, domeinconflicten en de besluitvorming wordt heel traag. Het besluit
is genomen dat de deelgemeenten gaan verdwijnen; een precieze datum hiervoor staat nog niet
vast, en er wordt nog met Rotterdammers en in de raad gesproken over de invulling van een
” Gert-Jan van der Hout, senior beleidsmedewerker cluster MO
Gemeente Rotterdam
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Hoe krijgt ‘De kanteling’ vorm en welke rol heeft ‘de Vraagwijzer’ hierin?
De ‘kanteling’ is een beweging binnen gemeentes waarbij men van ‘voorzieningen
denken’ naar ‘passende oplossing denken’ gaat. Daarbij wordt rekening gehouden met
persoonlijke voorkeuren, vaardigheden, leeftijd, en eigen mogelijkheden(geld).
De Kanteling krijgt in de gemeente Rotterdam o.a. invulling door de werkwijze bij ‘De
Vraagwijzer’. Dit is de plek waar inwoners terecht kunnen met vragen. VraagWijzer
geeft gratis advies en informatie over bijvoorbeeld zorg, persoonlijke problemen,
brieven en activiteiten in de wijk. Vraagwijzer-medewerkers hebben opdracht volgens
uitgebreide methodiek hulpvragers uit te vragen over verschillende levensdomeinen en
te helpen hun burgerkracht aan te boren, en te ondersteunen in het verder brengen van
hun eigen competenties en het benutten van hun sociale netwerken. Er wordt een drie
gesprekken model gehanteerd, als bovenstaande niet lukt dan wordt er doorverwezen
naar iemand in het wijknetwerk of naar een voorziening (doen van een aanvraag voor
bijv. huishoudelijke of persoonlijke verzorging).
“Vragen bij vraagwijzer zijn heel divers, men neemt soms een doos met formulieren mee waar
men niet weet wat er mee te doen; brief van CIZ die men ni
, f‘
,
f
’ I
” Gert-Jan van der Hout, senior beleidsmedewerker
cluster MO Gemeente Rotterdam

“Belangrijk is om met elkaar (gemeente en eerste lijn) visie en werkmethodiek te delen, zodat je,
voor zover het er is, naar de eigen kracht kunt kijken, want daar komen bestendige oplossingen
E
‘
’
buurvrouw heeft een scoot-mobiel dat wil ik dan ook. Compensatie voor een beperking, dat is
wat de gemeente moet doen, niet het geven van een voorziening, dat kan het resultaat zijn van
f
“ Gert-Jan van der Hout, senior beleidsmedewerker cluster
MO Gemeente Rotterdam

Best case ‘Zichtbare schakels’ bij de gemeente
Gert-Jan van der Hout zit namens de gemeente in de klankbordgroep van ‘Zichtbare
Schakels’. Gemeente wordt vanaf 1 januari 2013 opdrachtgever en financier van
Zichtbare Schakel, de projecten lopen nog 2 jaar verder op subsidie uit het
gemeentefonds. In het regeerakkoord staat dat de extramurale verpleging per 2017 in
de Zorgverzekeringswet terecht komt. De gemeente wil graag dat de Zichtbare Schakels
ook de verbinding maken naar welzijn (en de gemeentewerkers die actief zijn in de
wijk), in aanvulling op de verbinding die er al ligt naar de eerste lijn.
Wat zijn de speerpunten in het beleid van de gemeente Rotterdam op het gebied van
integratie van zorg&welzijn?
Het belangrijkste speerpunt van Rotterdam is het maken van een samenhangend model
van wat er in een wijknetwerk georganiseerd moet zijn; welke functies, wie stuurt dat
aan, hoe regel je de toegang tot bijv. schuldhulpverlening; woningaanpassing etc.
Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling heeft de opdracht om voor het eind van het
jaar een hoofdlijnen model voor de toegang en de wijknetwerken te ontwikkelen. De
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uitwerking in de praktijk zal nog wel tijd kosten. Er zijn door het verleden zoveel
verschillende functies ontstaan (ook binnen doelgroepenbeleid) dat er nog wel wat
water door de zee moet gaan voordat dat allemaal op wijkniveau aansluit.
Doel is om toe te werken naar 1 aanspreekpersoon/functie per client(systeem) en per
wijk. Misschien dat dit in 1 persoon kan met de POH-welzijn achtige functie. Je kunt
denken aan een gemeenschappelijke aanstelling van een POH of een combinatie van
functies, deels gefinancieerd door de eerste lijn/deels door de gemeente. Ook de
mogelijkheid om dit in een Zichtbare Schakel wijkverpleegkundige te verenigen is een
optie.
Wat verwachten jullie als gemeente van eerste lijn en van ZorgImpuls?
De huisarts weet van welzijn dat AMW zich daar mee bezig houdt, en soms neemt een
POH al welzijnstaken op zich. Voor de toekomst zou een praktijkondersteuners- achtige
functie richting welzijn en ouderen mooi zijn, of door het upgraden van bestaande
POH’s., of door maatschappelijk werk dichter bij de huisarts te brengen. Daar zijn
verschillende uitwerkingsmogelijkheden. Je moet kijken wat goed is voor de
Rotterdammer en werkbaar voor de professionals in kwestie.
Stel we kunnen een populatiegebonden zorg & bekostiging experiment combineren met
een wijkaanpak van de gemeente, dan kan ZorgImpuls vanuit de eerste lijn hier een
voortrekkersrol in vervullen.

2. Mieke Reynen, Projectmanager Samen Een in Feijenoord
Wat is Samen Een in Feijenoord?
In 2006 zijn een aantal betrokkenen bij de eerstelijnszorg (kartrekkers Mieke Reynen en
een adviseur van ZorgImpuls) bij elkaar gekomen en hebben een visiedocument
opgesteld over de weg naar een toekomstbestendige eerstelijnszorg in Feijenoord.
Centraal daarin staat de visie op de mens als totaal, en daaraan verbonden de
verplichting van elke organisatie/zorgverlener om over zijn eigen grenzen heen te
kijken. Met dit visiedocument zijn de kartrekkers naar heel veel partijen uit
verschillende sectoren gegaan met de vraag of zij deze visie deelden en met hun
handtekening eronder zich eraan wilden verbinden. Dat deden destijds 19 partijen
waaronder gezondheidscentra, een zorgverzekeraar, deelgemeente, de GGD, partijen uit
de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, onderwijsinstellingen, en
welzijnsorganisaties.
Vanuit deze intentieverklaring is het project Samenleven, Samenwerken, Samenzorgen
in Feijenoord gestart. Het project, dat in het dagelijks gebruik Samen Een in Feijenoord
heet, wordt gefinancierd door Pact op Zuid.
Samen 1 in Feijenoord is eigenlijk een netwerkstructuur, waarin organisaties met elkaar
op thema’s gezamenlijk oplopen, elkaar daarop verbinden en versterken. Zes keer per
jaar komt een stuurgroep bij elkaar waarin vanuit elke sector iemand participeert
(sector wonen,zorg, gemeente, onderwijs, welzijn etc.) (6-7 mensen). Deze stuurgroep
bespreekt wat er speelt, welke problemen er zijn in de wijk. Er wordt dan gekozen voor
een thema voor een volgende topontmoeting waarbij bij de uitwerking het per thema
verschilt welke deelnemers meedoen, dat zijn de partijen die er baat bij hebben, en die
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een rol kunnen vervullen in het voortraject en in de uitvoering. Bij elke topontmoeting,
die een aantal keer per jaar plaatsvindt, ontmoeten zo’n 50 deelnemers van de
verschillende organisatie elkaar. De thema’s van de afgelopen tijd waren ‘gezondheid en
beweging’, aanbestedingen binnen zorg&welzijn; WMO en wijkgericht werken
(http://www.sameneenfeijenoord.nl/topontmoetingen/). Bij een van de
topontmoetingen stond een informatiemarkt centraal over de deelnemende partijen.
Daarnaast wordt elk jaar een netwerkdiner georganiseerd. Subsidie-aanvragen,
bijvoorbeeld voor ZonMw, verlopen veel gemakkelijker en sneller binnen een
netwerkorganisatie. Ook zoeken partijen binnen het netwerk elkaar sneller op en gaan
rechtstreeks de samenwerking aan. Er is recent een onderzoek verricht naar de
toegevoegde waarde van Samen Een in Feijenoord door iBMG. De uitkomsten zijn nog
niet bekend.
“I
-budgetten; waarbij je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor
de (ervaren) gezondheid van de burgers, en naar rato van deze gezondheid betaald wordt. Net
als vroeger bij de Grieken, waar de arts van de koning een hoger salaris kreeg als de koning
” Mieke Reynen, projectmanager Samen Een in Feijenoord

Wat is je beeld van integratie zorg&welzijn?
Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De twee domeinen ‘wonen en
participatie’ faciliteren deze verbinding. Ben je in staat om zelf de regie te voeren over je
eigen welzijn?
Best case: ‘Praktijkhuis’
Onderwijsinstellingen konden geen praktijkplaats vinden voor hun studenten (m.n.
ROC’s). De welzijnsorganisatie zag de kinderen rondlopen in de wijk, en ze konden deze
kinderen niet goed bereiken met hun aanbod. De eerstelijnsorganisaties wilden zich
meer op preventie richten. En de woningcorporatie wilde de leefbaarheid in de wijk
verbeteren.
Er is toen besloten tot de oprichting van het Praktijkhuis. Een huis werd ter beschikking
gesteld door de woningcorporatie en de leerlingen van het ROC hebben programma’s
gemaakt voor kinderen tussen 4-12 die opgevangen werden in het Praktijkhuis. Deze
programma’s werden gemaakt rondom thema’s; sinterklaashuis, gezondheidshuis,
cultuurhuis, kunsthuis. n de programma’s leveren de verschillende participanten van
het netwerk een bijdrage.
Hoe gaan jullie om met de veranderingen in de WMO & AWBZ?
Elk jaar in januari hebben we overleg met de deelgemeente, we leggen dan onze
agenda’s naast elkaar en kijken waar we de verbinding kunnen maken. Al heel vroeg
stonden deze wijzingen op de agenda.
Bij aanbestedingstrajecten ontstaat er binnen het netwerk een spanningsveld: kunnen
we blijven samenwerken of gaan we concurreren? We hebben afgesproken dat we in
aanbestedingen elkaar meenemen. Zo hebben we bij de thuiszorg aangegeven dat ook
het netwerk in de aanbestedingen voor de gemeente geschreven moet worden. De
kracht van het netwerk is onder andere de verbinding die er is met het onderwijs. Je
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kunt daarbij denken aan de rol die stagiaires kunnen vervullen in het vormgeven en
begeleiden van dagbesteding voor ouderen.
Wat zijn de succesfactoren van samen 1 Feyenoord?
 het actieve trekkersteam
 verbinden en ontmoeten van elkaar
 inzet met gesloten beurzen.
En wat zijn potentiële faalfactoren?
 Valkuil: afhankelijkheid van de kartrekkers, als die er niet meer zijn, hoe gaat het
dan? De Erasmusuniversiteit heeft onderzoek gedaan bij Samen 1 Feyenoord en
heeft geadviseerd om het project meer verankerd te laten zijn en goed te borgen
voor de toekomst.
 Het lijkt wel alsof mensen binnen en buiten het project onvoldoende beseffen hoe
bijzonder deze netwerksamenwerking is. We zijn niet zo goed in het delen van
onze succesvolle projecten, zoals het Praktijkhuis, we zouden het
samenwerkingsverband en de succesvolle projecten meer in de etalage moeten
zetten.
Wat verwachten jullie van ZorgImpuls?
Vanaf het begin van het project is ZorgImpuls betrokken, met een bijdrage van 8 uur per
week. Zij faciliteren het netwerk, nemen deel aan de stuurgroep, helpen met de
organisatie. Nu is het de fase waarin door ZorgImpuls gekeken wordt of dit project
verder over de stad kan worden uitgerold. Daarvoor is het nodig om de methodiek in
kaart te brengen, de succesfactoren en de kritische factoren.
Ik heb veel vertrouwen in ZorgImpuls onder andere als het gaat om het etaleren van
onze successen

3. Jan Galesloot, gezondheidscentrum Mozaïek
Kunt u wat meer vertellen over gezondheidscentrum Mozaïek?
Het GZC bevindt zich midden in de achterstandswijk Hillesluis in Rotterdam
Het gezondheidscentrum, nu gevestigd in een oud pand met veel gangetjes en trappen,
gaat binnenkort verhuizen naar een nieuwbouwlocatie een stukje verderop in de wijk. Ik
hoop op de nieuwe locatie mijn concept van zorg nog beter te kunnen uitwerken. De
kern van dit concept is om dicht bij de mensen gezondheidszorg aan te bieden, met
alleen medisch handelen als dat nodig is, en op ‘huiskamer’ niveau gezondheidsklachten
uit te leggen. Daarbij is het doel om de mensen te helpen hun eigen
verantwoordelijkheid weer te nemen. Deze manier van werken slaagt dankzij het team
binnen het GZC met veel praktijkondersteuners (HBO-niveau), een nurse practioner in
opleiding en assistentes. Deze mensen vind ik via mijn kennissenkring, of via een
coachings-bureau, vaak stuur ik ze zelf naar aanvullende opleiding toe. Zelf leid ik mijn
personeel op in klantvriendelijkheid. Wij werken hier met minder huisartsformatie 1.6
fte huisarts voor 4800 pat; daardoor geld voor meer ondersteuning, die ook weer meer
consulten declareren (vanuit de verlengde arm constructie). Het kunnen delegeren van
werk vraagt wel een leercurve. Andere huisartsen zijn bang dat het vak ‘verwatert’ als je
zo delegeert. Ik vind dat een huisarts meer is opgeleid om te regisseren.
In het nieuwe centrum wil ik gastheren/gastvrouwen inzetten, voor als mensen langer
in de praktijk moeten blijven. Ik ga daar ook met de school samenwerken, wellicht
willen scholieren van het ROC als stuarts bij mij werken. Ik heb een PR-adviseur
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ingeschakeld, ik wil de nieuwe praktijk goed op de kaart zetten bij de mensen hier in de
wijk. Ik wil meer sociale media gaan gebruiken, en ook muurkranten ophangen,
patiënten zelf ambassadeur maken., Ik wil me verantwoordelijk voelen voor de
gezondheid in de buurt. Ik zou me eigenlijk moeten schamen, ik ben arts, maar toch:
iedereen wordt hier zieker in de buurt. Public health is dus een belangrijk thema, ook in
de nieuwe praktijk.
Het inloopcentrum
Het inloopcentrum dat nu ’s ochtends open is tussen 08.00u-10.00u zal in het nieuwe
gebouw de hele dag open zijn. De angst die er bij veel huisartsen is voor inloopcentra
deel ik niet, wel is het belangrijk dat huisartsen de regie nemen over zo’n centrum, zij
hebben het overzicht en genieten gezag bij de mensen. Iedereen die zich meldt wordt
gezien in een ‘inloopcarrousel’ waarin de praktijkondersteuner de intake doet, en de
huisarts als supervisor in het tweede deel van het consult het beleid mede bepaalt.
Hierdoor ontstaat ruime om breder te kijken dan naar alleen de puur medische klacht,
en is er meer tijd voor uitleg en het bespreken van eigen verantwoordelijkheden. De
huisarts hoeft niet op elke zorgvraag een medisch antwoord te formuleren, dat is niet
nodig.
Wat voor beeld roept de integratie zorg&welzijn bij u op?
Een gevoel van opluchting. Heel vaak hoor ik huisartsen zeggen dat de patiënten
‘oneigenlijke’ hulpvragen hebben. Je moet helemaal niet het onderscheid willen maken
tussen eigenlijke en oneigenlijke hulpvragen, alle hulpvragen zijn welkom, je moet
alleen opletten bij welke hulpvraag hoort een medisch antwoord en bij welke niet.
n onze cultuur, en misschien wel over de hele wereld, vertalen mensen ‘alles’
lichamelijk.
Wat binnen uw werk is gericht op de integratie van zorg&welzijn?
Officieel niks, inofficieel alles. ‘Dokter ik zit in de schuldsanering’ ‘Dokter ik kan niet naar
mijn werk’ ‘ k ben mishandeld’ of ‘Dokter de bedrijfsarts gelooft me niet’. Zoveel
hulpvragen op het gebied van welzijn. In het inloopspreekuur doet de
praktijkondersteuner de intake, en de bedoeling is dat zij de welzijnsvragen goed boven
tafel krijgt. Deze vragen worden vaak verhuld aangeboden, altijd de lichamelijke klacht
die als eerste wordt gepresenteerd. Gekscherend: ‘als er iemand binnen komt met een
brief in z’n jaszak, trek dat er dan maar uit, want daar gaat het waarschijnlijk over’. Als
de praktijkondersteuner daar niet in slaagt dan help ik mee, ik heb veel ervaring met ‘de
achterkant van de hulpvraag’. Behalve dat het nuttig is om de vraag achter de vraag te
weten, en het daar even over te hebben, kunnen we soms ook iets betekenen, iemand
bellen, de bedrijfsarts een mailtje sturen, de school bellen, of bellen we de behandelend
psychiater dat het niet zo goed gaat. De boodschap die we daarmee willen overbrengen
is: ‘in principe staan we achter jou, we helpen je, we gaan het niet allemaal voor je
oplossen maar we willen wel met je meedenken’. Daardoor blijven mensen zelf ook
actief.
Door laagdrempelig te zijn, een breed pakket aan te kunnen bieden (met aandacht voor
de vraag achter de hulpvraag) vanuit een team met veel ondersteuning, levert Mozaïek
een bijdrage aan de integratie van zorg en welzijn.
Samenwerking met welzijnspartners
Helaas is hier in Rotterdam maatschappelijk werk voor begeleiding, behalve voor
schuldhulpsanering, helemaal niet meer aanwezig. Er zijn wel wijkverpleegkundigen,
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helaas voor mij zijn er zeer veel verschillende actief in de wijk, waaronder ook zichtbare
schakels. Deze laatste zijn vaak als een soort maatschappelijk werker aan de slag , echter
vanaf het moment van starten zo populair dat ze meteen waren vol gepland Ook verwijst
mijn team naar sportscholen, laagdrempelige vrijwilligersorganisatie die beweging
aanbieden, dit gaat via Beweegkracht. Daarnaast hebben we veel contact met jeugdzorg,
diverse opvoedkundige organisaties, en organisaties voor ouderen. En met een
bemoeizorg team voor zorg-mijders van de GGD. Toch lijkt het alsof er veel instanties
verdwenen zijn, 10 jaar geleden had ik veel meer contact met andere organisaties, nu
denk ik: ‘ik doe het zelf wel’.
Ik schakel daarom ook wel eens mijn eigen praktijkondersteuner in, wil jij eens thuis
gaan kijken. En we hebben een POH-GGZ. Mijn team legt de verbinding met welzijn,
maar echt nauw samenwerken met andere instanties doen we niet, ik vind het toch
lastig om de sociale kaart goed in beeld te hebben. Wel werken we ook met een POHGGZ. En soms is het dan ‘meer kan ik niet voor je doen, hou me op de hoogte’. k zou wel
een opluchting voelen als er meer integratie tussen zorg&welzijn zou komen, ik zou
vaker iemand willen bellen of willen verwijzen, ik mis de aansluiting met de
welzijnssector, los voor een deel wel zelf de problemen op, maar er is, vind ik, gewoon
weinig welzijns-netwerk in de wijk. Je zou eigenlijk een groot bord moeten hebben in je
praktijk, zoals een vertrekbord op een vluchthaven, waarop alle
samenwerkingspartners staan, wat ze doen, en dat bord wordt dan up to date gehouden.
Door Samen een in Feijenoord, waar wij ook bij aangesloten zijn, ben ik in contact
gekomen met nieuwe partners, zoals de thuiszorgorganisaties. Ik weet sindsdien dat ze
meer doen dan thuiszorg leveren. Daardoor ook in overleg geraakt met de thuiszorg
voor het nieuwe pand. De thuiszorgorganisatie is bezig om de welzijnsmarkt te
veroveren, ze zijn bezig met marktaandeel, met het vergroten van hun footprint . Ze
waren een paar jaar geleden wat meer aan het flirten met de eerste lijn, wilden daar
toen wel mee samenwerken, ik dacht toen zelf aan mogelijkheden om samen personeel
in dienst nemen. Nu wacht ik even af, als ze inderdaad welzijn gaan inkopen, en dat lukt,
dan vind ik dat wel prettig, heb ik 1 toegangspoort, dan is het gemakkelijker om
zorgplannen af te spreken, voor jongeren die vastlopen, ouderen die vereenzamen.
Wat merkt u van de veranderingen in de WMO & de AWBZ?
Ik vind het niet erg dat mensen vaker thuis gaan wonen, wel heb ik zorg over een tekort
aan thuiszorg. Over extra druk op de praktijk maak ik me geen zorgen, ik vind het fijn als
we nodig zijn, ons GZC kan de eventuele extra vraag prima aan. Eerste lijn schrikt wel
eens van wat er op hen af komt, dat is jammer, het is toch mooi dat er steeds meer vraag
komt naar eerstelijnszorg, er zal heus wel maatschappelijke erkenning komen.
Wat zijn de succesfactoren van integratie van zorg&welzijn?
Als huisarts blijven meepraten, niet meteen iemand wegsturen die met een welzijn
vraag komt. Ik denk dat het goed werkt naar GGZ en welzijn als ik zelf erbij betrokken
blijf, langere consulten, mensen terugvraag, mensen terugbellen.
Wat verwacht u van ZorgImpuls op het gebied van integratie van zorg&welzijn?
Ze zijn kundig in het bundelen van mensen, faciliteren van overlegstructuren, kunnen
dat aanmoedigen, ze hebben een goede naam in de regio, als zij iets organiseren komen
er veel mensen op af, kunnen goed mensen met elkaar in gesprek brengen. Hebben ook
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de neiging om zich niet meteen terug te trekken, maar zetten er een adviseur op, bellen
terug, net als ik zelf doe.
“De huisarts is de de aangewezen persoon om de maatschappelijke problemen in de wijk op te
lossen. De spil voor zorg en welzijn.”
Dini Smilde-van den Doel, GENERO, ter voorbereiding Invitiational Conference 27 nov 2012.
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5. Het resultaat van twee bijeenkomsten
Op 15 oktober 2012 vond een presentatie en discussiebijeenkomst plaats met de adviseurs van
Zorg mpuls over het onderwerp ‘ ntegratie van zorg&welzijn, kansen voor de eerste lijn?’
In deze bijeenkomst werd, na een inleiding op het onderwerp, gediscussieerd over de visie van
de adviseurs op zorg&welzijn, hun eigen rol, succesfactoren en ‘failures’ en wat hun plannen
voor de toekomst zijn op dit gebied.
“De rol van de adviseur: wegwijzer, inzichtelijk maken, afstemmen en aanpakken”
Adviseur ZorgImpuls tijdens bijeenkomst op 15 okt 2012.

Op 27 november 2012 vond een ‘ nvitational Conference’ plaats waar de deelnemers, afkomstig
vanuit verschillende zorg&welzijn organisaties in Rotterdam, met elkaar in gesprek gingen over
het onderwerp ‘integratie van zorg en welzijn, kansen voor de eerste lijn?’ Hierbij waren ook
enkele adviseurs van ZorgImpuls aanwezig (zie bijlage 1 voor de lijst met deelnemers)
“W
D

f

t de professional maar de client in de lead te zetten.
” Deelnemer Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

“I
&
ZorgImpuls 27 nov 2012.

,

? ” Deelnemer Invitational Conference

“Vanuit definitie van gezondheid zijn zorg&welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”
Deelnemer Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

Nadat de deelnemers zich hadden voorgesteld en een stelling hadden geponeerd waarin
ze hun visie op het onderwerp ‘ ntegratie van Zorg en Welzijn’ gaven, bogen zij zich over
het formuleren van problemen en oplossingen. Deze problemen en oplossingen
bevonden zich in verschillende domeinen. Het domein dat het meest aan bod kwam was
het domein van de burger, die stond dus echt centraal op deze bijeenkomst. De andere
domeinen die aan bod kwamen zijn ‘samenwerken en schotten’, ‘kwaliteit en financien’
en ‘de geïntegreerde voordeur van zorg&welzijn’. Na een discussie over de
geformuleerde oplossingen, problemen en randvoorwaarden vroegen we iedere
deelnemer om een ‘take home message’.
Hieronder staat een overzicht van de oplossingen, problemen en randvoorwaarden die
aan bod zijn gekomen op een van bovengenoemde bijeenkomsten.
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1. De burger centraal
Oplossingen
Organiseer een
bewustwordingscampagne ‘Zorg
voor je omgeving’. Met als doel het
bereiken van een wijziging in
attitude
Betrek de burger bij ‘integratie
zorg&welzijn’ door hem bewust te
maken van zijn rol hierin.
Zet de klant meer in als regisseur,
zonodig in samenwerking met een
case-manager of consulent.

We kunnen de kracht van ouderen
benutten die niet vastzitten aan
een baan, zij kunnen als vrijwilliger
een bijdrage leveren.

Problemen
Een communicatiecampagne om
een attitude wijziging te bereiken
is lang niet altijd effectief.

Randvoorwaarden

Wat is het probleem van de
burger? (rapport Ervaren
Gezondheid in de wijk, GGD
Rotterdam Rijnmond, mei 2011)
Hoe de burger te ondersteunen
bij de kanteling? Risico’s: het
overbelasten van actieve
‘parel’burgers in de wijk; en het
teveel verwachten van de burger;
niet elke burger is aan te spreken
op zijn eigen kracht

De burger wil
gehoord worden,
maakt niet uit door
wie.
Weten we wie de
burgers zijn? Wat
voor vragen zijn er?
Welk netwerk moet
gecreëerd worden
voor welke burgers?
Wat zijn hun
eigenschappen?

Vergeten we de ouderen niet?

Gaat door deze integratie de
welzijnsvraag echt omlaag?
Bied je zorg en/of welzijns aanbod
aan middels een offerte, klant is
eigenaar

Het delen van clientervaringen
draagt bij aan de zelfredzaamheid
en zelfmanagement

Spanning tussen: organiseren
door burgers of door
professionals. Moet er gelijk een
professioneel netwerk zijn? De
burger is sterker dan welzijn. Is
welzijn niet meer nodig?
Wie bepaalt wanneer
professionele zorg wordt ingezet?

Client is in the ‘lead’

Zorg voor eenduidige informatie
richting de burger

Informatie is nu niet eenduidig.
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Integreer zorg,
welzijn en
burgerinitiatieven
Passie om de burger
te helpen moet
worden losgelaten.

De ontwikkelingen in
zorg&welzijn vragen
meer
verantwoordelijkheid,
meer regie en meer
zelfredzaamheid van
de client en zijn
netwerk.
Iemand is nodig om
de eigen kracht van
de burger te weten/
te stimuleren.
Door transparant te
communiceren vanuit
professionals en
politiek, moeten
burgers vraag kunnen
stellen zonder last te
hebben van de backoffice en hoe het een
en ander is geregeld.

“I

,
;
” Rianne van
der Geer, manager zorg aan huis Laurens, tijdens Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov
2012.

“B
” Clara Hibma, senior
adviseur Zorgbelang, , tijdens Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

“M

f
M
” Barend van Dijk, projectleider integrale zorg,
Achmea, tijdens Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

2. Samenwerking en schotten
Een volgend domein waar vele oplossingen en problemen zich bevonden was in de (on)
mogelijkheden van samenwerking.
“In professionaliteit zit de opdracht om te netwerken”. Deelnemer nvitational Conference
ZorgImpuls 27 nov 2012.

“De passie van de professional houdt op bij de eigen grens van beroep/praktijk”. Deelnemer
Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

Oplossingen
Medewerkers meer scholen op
samenwerking met andere
partijen (doorschakelen)

Vertrouwen in elkaar en elkaar
wat gunnen (organisaties)
Gezondheidscentrum en
vraagwijzer kunnen/moeten een
rol vervullen in het verstevigen
van het netwerk van

Problemen
Als je zorg&welzijn aan de
voordeur integreert (1 loket waar
zorg&welzijnsvragen gesteld
kunnen worden, bijvoorbeeld in
een gezondheidscentrum); hoe
integreer je dan de back-office?
Formele professionele zorg en
informele zorg werken nog
onvoldoende samen
Teveel samenwerking is funest
voor kwaliteit
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Randvoorwaarden
Samenwerking is geen
doel op zich; maak
concreet waarop;
complexe vragen om
een projectteam.
Visie concreet maken;
vertalen en
implementeren
Schoenmaker houd je
bij je leest

Oplossingen
professionals in de wijk
De wijkverpleging kan
gemakkelijk de verbinding leggen
tussen gezondheidscentrum en
sociaal maatschappelijke
diensten.

Problemen

Randvoorwaarden

Wijkverpleegkundige wordt teveel
als de oplossing gezien om een
verbinding tussen zorg en welzijn
te leggen. Er is meer nodig voor
die verbinding dan alleen de
wijkverpleegkundige.
Wijkverpleegkundige is niet de
oplossing. Er moet samen met de
burger gekeken worden waar de
positionering ligt.(?)

Een netwerk is niet
statisch maar
dynamisch, want de
samenstelling zal
verschillend zijn.

Zorg en welzijn in de eerste lijn is
onlosmakelijk verbonden met de
woningcoorporatie
Scholen (vooral ROC’s) zijn op
zoek naar (best practices)
praktijkomgevingen voor stages;
zodat de leerlingen in de praktijk
ook ervaren hoe de rol van
hulpverlener verandert van
paternalistisch naar coachend.

Wijkgebonden preventie hoort
niet thuis bij de eerste lijn.

Niet verliezen in lobby,
macht en belangen

De scholen leiden nog niet op tot
coachende hulpverleners, de
competentieprofielen bij
opleidingen voor
zorg&welzijnsfuncties moeten
worden aangepast. Er is hier nog
een hoop te gebeuren (brede
signalering is nodig)

(Gezamenlijk) opleiden
van hulpverleners
binnen zorg&welzijn in
een coachende stijl

Vraagwijzer als ontmoetingsplek
voor meerdere professionals

Iedereen werkt generalistisch ->
overleg is nodig -> door
specialisatie kun je meer leveren
voor minder kosten

Het is belangrijk dat je
weet waar je elkaar
kunt vinden.

Zorg=welzijn

Start met een kernteam
De burger wil niet machteloos zijn
wijkgerichte zorg: huisarts,
omdat hij niet weet waar hij
POH’s/POH GGZ, vitaliteitswijzers terecht kan
en wijkverpleegkundige

De oplossing is om tot 1 loket te
komen

Domeindenken: niet over eigen
organisatie en domein heen
kunnen stappen.
Iedere organisatie claimt de
regierol

Angst om jezelf als organisatie
overbodig te maken
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Netwijk in de wijk met
gedeelde visie: uitgaan
van de context en de
competenties van de
burger; gebruik dus
ook wat er in de wijk is
aan kracht

Accepteer dat er
verschillende stappen
zijn om te komen tot
een goed draaiend
netwerk

“H
,
benadering” Mieke Reynen, programmamanager Samen een Feijenoord, tijdens Invitational
Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

“W

H
werken en met de juiste
f
,
”, Henny van Beelen,
leidinggevende Aafje wonen en zorg, tijdens Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

3. Kwaliteit & financiën
Op het gebied van de integratie van zorg&welzijn, en de kansen voor de eerste lijn
werden de oplossingen en problemen slechts beperkt in het domein van financiering en
kwaliteit geformuleerd.
Oplossingen
Sturen op kwaliteit levert geld op

Focus op kosten geeft
kwaliteitsverlies; focus op
kwaliteit geeft winst van waarde
Samenvoegen van ZVW en AWBZ
tot 1 brede zorgverzekering heeft
meer voor dan nadelen

Bekostiging op grond van
welzijn&gezondheid van de
populatie waar je
verantwoordelijk voor bent; dus
hoe gezonder de populatie van
de wijk; des te hoger het
beschikbaar budget.
Budget voor Zichtbare Schakels
valt de komende 2 jaar onder de
gemeenten. Vanaf 2015 vallen
wijkverpleegkundigen onder de
zorgverzekeringswet. Geld voor
zichtbare schakels wordt de

Problemen
Gemeentelijke infrastructuur is
(nog) niet toegerust op
grootschalige kwalitatieve inkoop
van ‘zorg’

Randvoorwaarden
Opschaling van
gemeenten is nodig
(eens met
regeerakkoord)
Definieer kwaliteit

De productiedoelstellingen staan
netwerkontwikkeling in de weg.
Omdat het aantal minuten per
klant is vastgelegd (10 minuten
consult huisarts, thuiszorg) is er
weinig ruimte voor activiteiten
waar geen verrichting aan
verbonden zit, zoals samenwerk
en netwerkactiviteiten. In het
systeem zitten dus de verkeerde
financiële prikkels.
Er is nu geen noodzaak tot een
gezamenlijke aanpak omdat
iedereen zijn eigen bekostiging
heeft

Oog hebben voor
activiteiten die met
integratie van zorg en
welzijn te maken
hebben.

Het aantal mensen waarbij het
mis gaat door de grote niet altijd
samenwerkende hoeveelheid
hulpverleners op gebied van
zorg&welzijn om hun heen (of een
gebrek daaraan) is groter dan wij

Vooruitdenken is
nodig; wat gaan we
over 2 jaar doen met de
wijkverpleegkundigen/
zichtbare schakel (als
die vanuit de ZVW zal
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Regelruimte en
handelingsmogelijkheid
is nodig zoals bij de
zichtbare schakel

Oplossingen
komende 2 jaar gebruikt voor
gezamenlijke doorontwikkeling
van bestaande projecten in
samenwerking met gemeente.

Problemen
denken. Hiervoor kan je niet een
algemeen passend antwoord
formuleren, organisatie op
wijkniveau is nodig om zorg op
maat te leveren.

Randvoorwaarden
worden gefinancieerd)?

Regeerakkoord vraagt om meer
welzijn in de 1e lijn; gemeente
moet positioneren op welzijn.

Er bestaan veel data over de
behoeftes in de wijk, maar er
wordt niets mee gedaan.

We moeten leren om
zaken terug te leggen
naar andere
professionals of naar de
patiënt als je iets niet
kunt.

Kosten van ZV, AWBZ en
gemeente in kaart brengen ten
behoeve van populatiegerichte
bekostiging (waar hou je op?)

We zeggen vraaggericht te
werken; maar de praktijk wijst uit
dat het nog aanbod gericht is; de
concurrentie dwingt daartoe.

Ondernemerschap in
de eerste lijn.

4. De geïntegreerde voordeur van zorg&welzijn
Opvallend vaak wordt bij de oplossingen gesproken over 1 voordeur, 1 loket, waarbij de
‘vraagwijzer’ (het loket voor WMO zaken bij de gemeente) zou moeten samengaan met
de ‘voordeur’ van de eerste lijn (bv in een gezondheidscentrum).
Oplossingen
Vraagwijzer is geen helpdesk
format maar functie; integreren
in de eerste lijn waar mogelijk
Vraagwijzer als toegang tot de
zorg?

Problemen
Hoever moet de rol van de
huisarts gaan om de voordeurrol
te kunnen spelen =>
Hhet is een uitdaging om de
backoffice te kunnen leveren.

1 loket in de wijk voor
zorg&welzijn

Voorkomen dat je alleen
organiseert rondom mogelijke
risico’s. Je kan niet de hele wereld
organiseren rond een aantal
mensen die last hebben van een
probleem.
Angst om jezelf als organisatie
overbodig te maken

Welzijn=zorg; voor de burger
moet er 1 ingang zijn

Eén frontoffice in de wijk met 1
pot met geld
Welzijn nieuwe stijl:
voorkomen dat de vraag bij de
huisarts terecht komt.
Eerste lijn is front-office voor
welzijn vanwege het
vertrouwen

Voorwaarden
Burgers moeten weten
waar ze het antwoord
kunnen halen
Dit vraagt om een stevige
verbinding tussen
gezondheidscentra en
vraagwijzer

Het moet helder zijn wie
wat kan. In de backoffice
zijn de schotten niet erg,
als het voor de frontoffice
maar helder is.
De vraagwijzer: de beste
professional vooraan

29

“I

de definitie van een wijkteam; welke generieke kerndisciplines horen
;
?” Robert Waterreus, senior
adviseur ZorgImpuls, tijdens Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

“I

Z

S

f

”
Xafira Bouterse, Zichtbare Schakel, tijdens Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.
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6. Samenvatting
De burger staat centraal: maar wie is het, welke vraag heeft hij en wat is de vraag achter
de vraag? Hoe benutten we de kracht van de burger? De ontwikkelingen in zorg en
welzijn vragen meer verantwoordelijkheid, meer regie, en meer zelfredzaamheid van de
cliënt en zijn netwerk. Voor de professionals in zorg&welzijn betekent dit een andere
manier van werken waarbij ze leren hoe de eigen kracht van de burger te leren
herkennen en stimuleren. Deze werkwijze moet in de opleiding aangeleerd worden, in
theorie en tijdens de stages. Daarnaast is voor de integratie van zorg&welzijn het van
belang om één loket aan de voorkant te creëren. Daarachter, in de ‘back-office’, is een
goede samenwerking tussen de verschillende professionals essentieel. Dit loket staat
centraal in de wijk, liefst in een eerstelijns praktijk of gezondheidscentrum.
Voor deze samenwerking is gezamenlijke (na)scholing essentieel met als doel het
aanleren van de nieuwe ‘gekantelde’ werkwijze van de moderne hulpverlener. Deze
hulpverlener heeft een coachende en transparante werkstijl, waarbij het kennen van de
eigen (on)mogelijkheden, het tijdig inschakelen en benutten van het potentieel van de
burger zelf of van andere professionals, en het leren samenwerken en netwerken
essentieel is.
“I
&
;
Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

?K

!” Deelnemer

“I
doelgroep nodig heeft, en dan dit vervolgens met elkaar gaan regelen. Zoals bijvoorbeeld op de
‘B
*’:
” Annette Straver, wijkgezondheidsmakelaar GGD, tijdens Invitational
Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

*voor meer informatie over blauwe zorg: https://www.vgz.nl/overvgz/persberichten/huisartsenzorgverzekeraar-en-huis-voor-de-zorg-starten-blauwe-zorg
“I
/
de overeenkomst in missie en
;
,
?” Jan van der
Wel, fysiotherapeut Fysiocapelle, tijdens Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.
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“I
meer gaan richten op het gedrag van de burger; de burger
volgen, hoe beweegt de burger zich? Ik zoek daarbij aansluiting bij het Nationaal Programma
R
Z ”, Lex Burdorf, hoogleraar in determinanten van volksgezondheid, Erasmus
MC, tijdens Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.

“E
”, Kees van Veldhuizen, GGD projectleider samenwerking eerste
lijn en vraagwijzer, tijdens Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov 2012.
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7. Betrokkenheid ZorgImpuls bij integratie zorg &welzijn
ZorgImpuls geeft onafhankelijk advies en praktische begeleiding aan
eerstelijnszorgverleners in de regio Rotterdam. Door vergrijzing, een groeiend aantal
chronisch zieken en maatschappelijke ontwikkelingen komen er meer zorgtaken bij de
eerste lijn terecht. De druk op eerstelijnszorgverleners neemt toe. ZorgImpuls helpt om
hun praktijkvoering te optimaliseren en samenwerkingsverbanden te realiseren.
Betere praktijkvoering zorgt ervoor dat de zorgverlener meer tijd aan zijn patiënten kan
besteden. Samenwerking leidt tot geïntegreerde zorgverlening en dat vergroot de
doelmatigheid van de eerstelijnszorg. Zo draagt ZorgImpuls bij aan hoogwaardige,
bereikbare en doelmatige eerstelijnszorg.
Alle inspanningen van ZorgImpuls op het gebied van samenwerken ondersteunen
hetzelfde doel: hoogwaardige en samenhangende zorg, dichtbij de mensen en passend
bij hun behoeften. Met een aanbod dat op een wijk of een gebied is afgestemd en in een
vorm waarbij zorg en welzijn nauw met elkaar samenwerken. Voorbeelden van
projecten en activiteiten gericht op deze samenwerking zijn:
 Opzetten van gezondheidscentra.
 Organiseren van ketenzorg tussen verschillende disciplines.
 Organiseren van geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ).
 Begeleiden van een multidisciplinair overleg (MDO) om de samenwerking
rondom een bepaald thema in de wijk te bevorderen.
 In kaart brengen van de wijk door middel van de ROS-Wijkscan om zorgverleners
te helpen bij het maken van keuzes voor bijvoorbeeld hun dienstverlening en
samenwerkingsthema’s.
 Opzetten van eerstelijnsnetwerken met als doel samenwerking te stimuleren in
de wijk, deelgemeente of gemeente.
 Organiseren van symposia, bij- en nascholing, bijvoorbeeld gerelateerd aan
ouderenzorg, huiselijk geweld.
 Organiseren van de jaarlijkse zomercarrousel. Afgelopen jaar was het thema ‘de
Wijk = de Praktijk’, over wijkgerichte zorg, waarbij de visie van verschillende
stakeholders rondom dit thema naar voren kwam.
“W zijn als ZorgImpuls al heel actief op het gebied van integratie van zorg&welzijn. Het is
belangrijk dat we dat beter op ons netvlies krijgen; en daarover meer naar buiten
communiceren. ”, Adviseur ZorgImpuls, tijdens bijeenkomst van adviseurs ZorgImpuls 15 okt
2012.

“We kunnen ingezet worden als onafhankelijk partner”, adviseur ZorgImpuls, tijdens
bijeenkomst adviseurs ZorgImpuls 15 okt 2012.
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“W kunnen de verbinding leggen tussen de eerste lijn en de gemeente, adviseur ZorgImpuls,
tijdens bijeenkomst adviseurs ZorgImpuls 15 okt 2012.

“W
ZorgImpuls verbindingen leggen tussen de verschillende partijen waarbij de eerste
lijn altijd een partij is, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking met het Centrum voor Jeugd
G
W
f
”,
Femke Gronheid, directeur ZorgImpuls, tijdens Invitational Conference ZorgImpuls 27 nov
2012.

-
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Bijlage 1 Deelnemers Invitational Conference
Naam
Annette Straver
Barend van Dijk
Clara Hibma
Dini Smilde
Femke Gronheid
Henny van Beelen

Functie
Wijkgezondheidsmakelaar
Projectleider integrale zorg
Senior Adviseur
Voorzitter geriatrisch netwerk Rotterdam
Directeur
Leidinggevende Aafje wonen en zorg

Ine Wiersma
Jan Galesloot
Jan van der Wel

Hoofd afdeling beleid
Huisarts
Fysiotherapeut

Organisatie
GGD
Achmea zorg
Zorgbelang
GENERO
ZorgImpuls
Aafje
Gemeente
Rotterdam
Praktijk Mozaiek
Fysio Capelle

Kees van Veldhuizen

GGD: projectleider samenwerking
eerstelijn en vraagwijzer

GGD

Lex Burdorf
Marjan Hoeijmakers

Professor in determinanten van
volksgezondheid
Projectleider zichtbare schakels

ErasmusMC
Zichtbare Schakels

Mieke Reynen
Rianne van der Geer

Projectleider Samen 1 Feijenoord/
Bestuurder OSER
Manager Zorg aan huis

Stichting Sprong
Laurens

Robert Waterreus
Xafira Bouterse

Senior Adviseur ZorgImpuls,
aandachtsfunctionaris GGZ
Zichtbare Schakel

ZorgImpuls
Zichtbare Schakels
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