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1. Inhoudelijk

Vorm Toelichting

Preventie Gezamenlijk belang bij het gezond houden van burgers en het voorkomen van (zwaardere)zorgvragen. Door samen te 

werken (en eventueel te investeren) in onder meer vroegsignalering, mantelzorgondersteuning, 

gezondheidsvaardigheden, leefstijl en/of zelfzorg kan de inzet van duurdere vormen van zorg verminderd worden. 

GGZ De zorg voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid verandert. De intramurale capaciteit neemt af en er ontstaat 

meer vraag naar gespecialiseerde GGZ-zorg in de wijk. Nieuwe visies vragen om meer aandacht voor herstel in de eigen 

omgeving en een grotere betrokkenheid van het eigen netwerk. Dit vraagt ook om nieuwe en stevige verbindingen 

tussen het medische en sociale domein. 

Ouderen De groep ouderen groeit. Mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen en krijgen steeds meer zorg thuis. 

Zorgverzekeraars en gemeenten werken onder meer samen aan een goede basisondersteuning in de gemeente: 

geschikte huisvesting, afstemming tussen lijf gebonden zorg (wijkverpleging) en sociale ondersteuning en hulp, 

extramurale behandeling en begeleiding en ondersteuning van bijvoorbeeld mantelzorgers. 

Effectief Samenwerken 

in de Wijk

Goede samenwerking tussen onder andere het eigen netwerk van de bewoner en professionals uit het sociale en 

medische domein, die werken in de leefomgeving van de bewoner.

Jeugd 18-/18+ De jeugdhulp is het domein van de gemeente geworden, maar kent nog enkele grensvlakken met het medisch domein 

van de zorgverzekeraars. Welke keuzes hebben invloed op de GGZ-zorgvraag en de zorgbehoefte, ook nadat jeugdigen 18 

jaar worden? Zowel gemeenten als verzekeraars hebben te maken met afstemmings- en substitutievraagstukken tussen 

de Wet op de jeugdhulp, Zvw, Wmo en de Wet langdurige zorg. 

Anders, nl Bijvoorbeeld: minima, algemeen
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2. Instrumenteel 

Vorm Toelichting

Werkwijze (primair proces) Gemeenten en zorgverzekeraar werken samen met professionals in de lokale omgeving aan een nieuwe werkwijze, 

zoals bijvoorbeeld samenwerkingsmethode tussen wijkteams en FACT-teams of tussen huisarts, wijkteam en 

wijkverpleging; of afspraken over hoe wijkteam en wijkverpleging omgaan  met een aantal grensvlakvraagstukken. 

Beleid Gemeenten en zorgverzekeraars formuleren een aantal gezamenlijke kaders die richtinggevend zijn voor beleid en 

waarbinnen zij afspraken maken met aanbieders en professionals

Inkoop Gemeenten en zorgverzekeraars verankeren hun afspraken in een inkoopkader of module. Soms gezamenlijk. Soms 

volgens dezelfde principes, maar dan afzonderlijk

Collectieve zorg minima 

(contract)

Bijna driekwart van de gemeenten sluit een collectieve verzekering minima (minimapolis/contract) af voor mensen 

met een laag inkomen. In sommige gevallen maken gemeenten en zorgverzekeraars aanvullende afspraken in de 

propositie ten aanzien van projecten en voorzieningen voor kwetsbare mensen met hoge zorgkosten.

Samenwerkingsdocument Samenwerkingsafspraken worden voor een langere termijn vastgelegd in een document (bijv. convenant, manifest, 

etc) waarin gemeenten en zorgverzekeraar hun samenwerkingsafspraken vastleggen en de onderlinge afspraken. 
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Vorm Toelichting Intensiteit 

gemeente

Intensiteit 

zorgverzekeraar

Ontwikkelproject Project met een vernieuwend karakter. Waarin zorgverzekeraar en gemeente(n) 

gezamenlijk – soms samen met aanbieders en professionals – gericht ontwikkelen 

op een specifiek thema. Vaak een onderwerp op het grensvlak tussen Wmo en Zvw

met als doel om op te schalen naar andere gemeenten, regio’s, zorgverzekeraars.

+++ +++

Doorontwikkelen Project dat reeds elders is ontwikkeld en door de zorgverzekeraar met een 

(beperkt) aantal gemeenten wordt doorontwikkeld zodat het (a) toepasbaar is in 

meerdere gemeenten of de eigen gemeente en/of (b) beter opgeschaald kan 

worden naar meerdere gemeenten. 

++ ++

Implementatie Project dat al is ontwikkeld, dat (voor het overgrote deel) wordt overgenomen door 

de gemeente en toegepast in de eigen situatie. 

++ +

Samenwerkings-

afspraken

Geen concrete projecten maar samenwerkingsafspraken in de vorm van een 

convenant of een gezamenlijke agenda. De gemeente(n) en  zorgverzekeraar weten 

waarvoor ze een beroep op elkaar kunnen doen. 

+ +

3. De samenwerkingsvorm (intensiteit)
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4. Geografisch 

Vorm Toelichting

Gemeentelijk Samenwerking op gemeentelijk niveau (eventueel met meerdere individuele gemeenten binnen een Wmo-regio).

Regionaal Samenwerking met alle gemeenten, binnen de Wmo-regio.

Bovenregionaal Samenwerking tussen meerdere gemeenten in meerdere Wmo-regio’s.



Toelichting per Wmo-regio
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aalten, 

Berkelland, 

Bronckhorst, 

Doetinchem, 

Montferland, 

Oost Gelre, 

Oude IJsselstreek, 

Winterswijk

Menzis Voorkomen uitval 

mantelzorgers 

dementie

Menzis Doetinchem (namens de 

Achterhoekse gemeenten)

Huisartsen, 

kennisnetwerken rondom 

kwetsbare ouderen, SHO’s, 

wijkverpleging

Minimacontract Menzis Alle gemeenten

Integrale 

gebiedsaanpak

Menzis Bronckhorst (namens de 

Achterhoekse gemeenten)

Inkoop wijkgericht 

werken 

(wijkverpleging niet-

toewijsbare zorg)

Menzis Oost-Gelre:

ontwikkelproject 

Overige gemeenten: 

doorontwikkelen
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aalten, 

Berkelland, 

Bronckhorst, 

Doetinchem, 

Montferland, 

Oost Gelre, 

Oude IJsselstreek, 

Winterswijk

Menzis Voorkomen van 

crisisopvang ouderen

Menzis Alle gemeenten Aanbieders (platform zorg 

kwetsbare ouderen oost 

achterhoek, kennisnetwerk 

kwetsbare ouderen west 

achterhoek, bv zorg) en 

professionals (POH-O, 

huisarts, 

wijkverpleegkundige, 

wijkteam)

Werkagenda Menzis, 

gemeenten en regio’s 

Menzis Alle gemeenten Aanbieders en 

professionals

Regionale 

samenwerkingafspra-

ken 

Menzis Alle gemeenten
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Voorkomen uitval 

mantelzorgers 

dementie

Partners die mantelzorg verlenen worden vaak zwaar 

belast. Als zij uitvallen heeft dit naast hun eigen 

gezondheid ook negatieve impact op de zorg voor hun 

zorgbehoevende partner. Doetinchem en Menzis hebben 

gewerkt aan het verbeteren van bewustwording en 

signalering van mantelzorgers door professionals in de 

wijk. De toeleiding van mantelzorgers naar 

ondersteuning of zorg door effectievere werkprocessen 

en het inzetten van effectieve interventies van 

ondersteuning en zorg op maat zijn daarnaast de 

speerpunten van deze pilot gericht op preventie. In 

Doetinchem loopt een pilot, de andere gemeenten 

hebben meegedacht.

Ontwikkelproject Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeentelijk

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samenwerkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima

Anders, nl 

minima

Regionaal
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Integrale 

gebiedsaanpak

Op basis van de eerder ontwikkelde leidraad integrale 

gebiedsaanspraak werken huisartsen en 

wijkverpleegkundigen (zorgdomein) en het sociaal team 

(sociaal domein) samen om tot een integrale 

gebiedsaanpak voor ouderen te komen. Het doel is soepele 

en effectieve samenwerking tussen professionals uit beide 

domeinen, laagdrempelige toegang tot de professionals 

van de doelgroep en tevredenheid van hen over de 

Werkwijze (primair proces) van de twee teams. 

Doorontwikke-

ling

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeentelijk

Inkoop wijkgericht 

werken 

(wijkverpleging niet-

toewijsbare zorg)

De wijkverpleegkundige vormt een verbindende schakel 

tussen het medische en sociale domein. Het is (nog) niet 

vanzelfsprekend dat de professionals in een wijk elkaar 

kennen. Menzis en gemeenten werken samen aan een 

effectieve inzet van de wijkverpleegkundige niet 

toewijsbare zorg. Daarvoor is gezamenlijk een 

inkoopmodule ontwikkeld.

Oost-Gelre:

ontwikkelproject

Overige 

gemeenten: 

doorontwikkel-

ing

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerk

en in de 

wijk

Bovenregio-

naal
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Voorkomen van 

crisisopvang ouderen

De Achterhoek kent een relatief hoog percentage 

ouderen dat te maken krijgt met een crisisopname. In de 

Werkagenda werken Menzis en een aantal gemeenten in 

de Achterhoek samen aan een sterke verbinding tussen 

de professionals in het sociale en medische domein zodat 

crisisopname kan worden voorkomen. Ze doen dat door

onderzoek naar de redenen van crisisopname van 

ouderen; In gesprek met professionals in de wijk (POH-O, 

huisarts, wijkverpleegkundige, wijkteam).

Ontwikkelpro-

ject

Werkwijze 

(primair proces)

Ouderen Regionaal

Werkagenda Menzis, 

gemeenten en regio’s 

Afspraken met 6 regio’s (80 gemeenten) en Menzis over 

hoe met elkaar ontwikkeld, geleerd en breder 

geprofiteerd wordt.

Samenwerkings-

afspraken

Samenwerkings-

document

Anders , nl 

algemeen

Boven-

regionaal

Regionale 

samenwerkingsafspra-

ken

Menzis en de gemeenten uit de regio hebben afspraken

over de samenwerking, onder meer via de regiotafel. In 

de Achterhoek wordt op bestuurlijk niveau 

samengewerkt in de transformatietafel zorg. Incidenteel 

wordt aangesloten bij de ambtelijke overleggen.

Samenwerkings-

afspraken

Samenwerkings-

document

Anders , nl 

algemeen

Regionaal 
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Giessenlanden,

Gorinchem,

Hardinxveld-

Giessendam,

Leerdam,

Molenwaard,

Zederik

VGZ Afstemmen op 

specifiek thema: 

Wmo, Zvw, Wpg, GGZ

VGZ Alle gemeenten Zorgkantoortak van VGZ

Minimacontract VGZ Alle gemeenten
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Afstemmen op 

specifiek thema: 

Wmo, Zvw, Wpg, GGZ

Gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

(AV) werken samen met VGZ aan een regionale 

Transformatietafel-AV en participeren in het 

Drechtzorgoverleg (Drechtsteden, AV, VGZ en 

zorgaanbieders). De eerdere convenantstructuur is 

overgegaan in de regionale transformatietafel AV. 

Op AV-niveau wordt samengewerkt aan de 

volgende thema’s: Ondersteuning kwetsbare 

ouderen, Langer zelfstandig wonen, Positieve 

gezondheid voor mensen met GGZ problematiek, 

S1 in 2018 en verder.

Samenwerkings-

afspraken

Samenwerking-

document

Anders, nl 

algemeen

Regionaal

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke 

verbinding tussen beiden te creëren voor 

kwetsbare doelgroepen. Regionale Sociale Dienst 

Avres voert collectieve zorgverzekering voor 

minima uit in deze regio.

Samenwerkings-

afspraken

Collectieve zorg 

minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Regionaal 
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Alkmaar, 

Bergen (NH), 

Castricum, 

Heerhugowaard, 

Heiloo, 

Langedijk, 

Uitgeest

VGZ Proeftuin Samen 

sterker in zorg

VGZ Alkmaar MCA Gemini Groep 

(ziekenhuis), HONK/HZNK 

(huisartsen), 

verloskundigen in Alkmaar, 

Heerhugowaard, ZONH, 

Langedijk, Noord-Holland, 

kraamzorgorganisaties 

Kraamvogel, Kraamzus, 

Omring Kraamzorg en Zin 

Kraamzorg, Starlet DC 

(diagnostisch centrum), 

GGZ Noord-Holland, 

Zorgbelang Noord-Holland
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Alkmaar, 

Bergen (NH), 

Castricum, 

Heerhugowaard, 

Heiloo, 

Langedijk, 

Uitgeest

VGZ Gestructureerde 

samenwerking met 

gemeenten via 

regietafel, 

transitietafel en 

samenwerkingstafel 

VGZ Alle gemeenten Regietafel: gemeenten, VGZ, 

zorgkantoor

Transitietafel: ZONH, gemeenten, 

VGZ, zorgkantoor, 

clieëntenafvaardiging, afvaardiging 

van wijkverpleging, verpleeg-en 

verzorgingshuizen, GGZ, Ziekenhuis, 

VG en welzijn 

Samenwerkingstafel: gemeenten, 

VGZ, ZONH en wijkverpleegkundigen 

Pilot leven zoals je 

wilt

Zilveren Kruis

Zorg&Zekerheid

Alle gemeenten LOC 

Minima-contract VGZ Alkmaar, Bergen,

Castricum, Heerhugo-

waard, Heiloo en 

Langedijk 
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Proeftuin Samen 

sterker in zorg

Een grote groep ketenpartners werkt met VGZ en 

Alkmaar samen om de zorg te verbeteren (hogere 

patiënttevredenheid) en effectiever en efficiënter 

(lagere zorgkostengroei) zorg te geven. Hiertoe wordt 

binnen de proeftuin gewerkt aan acht 

zorginhoudelijke interventies, bijvoorbeeld door het 

inzetten van sterkere ondersteuning in de eerste lijn. 

Dit zijn onder andere een expertteam COPD en meer 

nadruk op diagnostiek in de eerste lijn. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair proces)

Ouderen

Preventie

Regionaal

Gestructureerde 

samenwerking met 

gemeenten via 

regietafel, 

transitietafel en 

samenwerkingstafel 

VGZ en gemeenten werken op verschillende platforms 

samen aan knelpunten en kansen die op de 

grensvlakken liggen van de verschillende wetten. 

Samenwerkings

afspraken

Beleid

Samenwerkings-

document

Ouderen

Preventie

Algemeen

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Regionaal
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Pilot leven zoals je wilt De pilot is onderdeel van het programma Waardigheid 

en Trots van het Ministerie van VWS en heeft betrekking 

op ouderen met een Wlz-indicatie. Professionals gaan 

in gesprek met de oudere en familie en vrienden over 

wat de behoefte van de levensbehoeften van de oudere 

zijn. Hiermee worden met nieuwe combinaties van 

aanbod om de behoeften waar te maken. 

Ontwikkel-

project

Beleid Ouderen Gemeentelijk

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om mensen met een minimum 

inkomen een goede en betaalbare 

ziektekostenverzekering te bieden. Kern: de premie van 

de ziektekostenverzekering wordt voor een deel door 

de gemeente (bijzondere bijstand) betaald, zodat de 

premie voor de betrokkenen betaalbaar blijft. Mensen 

kunnen ook kiezen voor een pakket waarin het eigen 

risico is meeverzekerd. 

Samenwerkingsa

fspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Minima Regionaal
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Amsterdam Zilveren Kruis Grensvlakken

Wmo/Zvw

Ouderenzorg

Zilveren Kruis Amsterdam Gemeenten Zaanstad, Utrecht,

Zwolle, Rotterdam, regio Drenthe, 

wijkverpleegkundigen, 

medewerkers generalistische 

wijkteams, huisartsenzorg 

Grensvlakken Wlz Zilveren Kruis Amsterdam Gemeenten Zaanstad, Utrecht,

Zwolle, Rotterdam, regio Drenthe

CIZ, mantelzorg, huisarts, 

wijkverpleging, POH, wijkteams 

gemeenten

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Amsterdam Gemeenten Zaanstad, 

Amsterdam, Diemen, Almere, 

Hoogeveen en De Wolden, 

Rotterdam, CIZ, mantelzorgers, 

huisartsen, professionals 

werkzaam op dagbesteding, 

(lokale (wijk)teams, 

wijkverpleegkundigen en 

verzorgenden
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Amsterdam Zilveren Kruis Pilot EPA-Aanpak Zilveren Kruis Amsterdam, betrekt 

andere gemeenten 

vanuit rol 

centrumgemeente

GGZ instellingen, aanbieders BW, 

cliëntperspectief, huisartsenzorg, 

wijkteams, dagbesteding

Aanpak gezond gewicht 

(AAGG) inzet in 

samenwerking met  

Cluster Kinderen met 

overgewicht en 

obesitas

Zilveren Kruis Amsterdam Primair Basisscholen, huisartsen, 

kinderartsen, gecertificeerde 

instelling (Jeugdbescherming 

Regio Amsterdam), sportmakelaar 

PO, secundair Ouder- en Kind 

Teams, diëtisten, 

fysiotherapeuten, 

jongerenwerkers, 

vrijwilligersorganisatie 

(Humanitas) 

Vroeg eropaf Zilveren Kruis Amsterdam

Impuls centrale 

zorgverlener (CVZ)

Zilveren Kruis Amsterdam Jeugdgezondheidszorg
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Amsterdam Zilveren Kruis Beter samen in Noord Zilveren Kruis Amsterdam Gemeente Amsterdam, 

Krijtmolen alliantie 

bestaande uit ziekenhuis, 

gezondheidscentra, V&V 

instellingen, GGZ 

instellingen  en welzijn 

partijen

Gezamenlijke aanpak 

ketenaanpak 

dementie

Zilveren Kruis Amsterdam Alzheimer Nederland, 

verpleegkundigen, 

verpleging, SiGRA
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Grensvlakken

Wmo/Zvw Ouderenzorg

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

voor het werken met onduidelijkheid in de rollen en 

verantwoordelijkheden voor het geven van ouderenzorg 

onder de Wmo en ZVw.  Er is een document met voorbeelden 

en gespreksonderwerpen opgesteld, en de gemeenten 

bespreken nieuwe casuïstiek met elkaar en de manier 

waarop deze in praktijk het best kan worden uitgevoerd.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Bovenregionaal

Grensvlakken Wlz Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar om 

de onduidelijkheid over de overgang in ouderenzorg van de 

Wmo/Zvw naar Wlz. Er is een document met voorbeelden en 

gespreksonderwerpen opgesteld, en de gemeenten 

bespreken ontwikkelingen en nieuwe casuïstiek met elkaar. 

Daarnaast wordt de grensvlakproblematiek op landelijk 

niveau geagendeerd. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Bovenregionaal
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Inkoop wijkgericht 

werken 

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, gemeente 

en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert wijkgericht 

werken door bij de inkoop van zorg aanbieders te 

selecteren die die willen werken aan het versterken van de 

verbinding het sociaal domein en het medisch domein. Na 

de inkoop werken de partijen vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden aan het stimuleren van samenspel 

in de eerste lijn tussen wijkverpleging, huisartsenzorg en 

wijkteams

Amsterdam: 

ontwikkel-

project

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Bovenregionaal

Pilot EPA-aanpak Gemeenten werken regionaal, in hun eigen gemeenten of 

vanuit centrumgemeenten met regiogemeenten samen 

met Zilveren Kruis aan een integrale aanpak gericht op 

herstel en burgerschap van mensen met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). Lokaal verschillen de 

initiatieven, het doel is altijd het versterken van de 

ambulante behandelketen en de samenhang tussen 

ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Regionaal
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Aanpak gezond 

gewicht (AAGG)

Amsterdam heeft samen met Zilveren Kruis in 2015 een 

integraal toetsingskader ontwikkeld voor aanbod voor 

kinderen met overgewicht en obesitas. Sinds 2016 wordt 

door de gemeente en Zilveren Kruis gekeken waar bij de 

inkoop van aanbod voor kinderen met ongezond gewicht in 

de gemeente het toetsingskader toegepast kan worden.

Ontwikkel-

project

Inkoop Preventie Gemeentelijk

Vroeg eropaf Bewoners met een gemeentepolis van Zilveren Kruis uit 

Amsterdam Zuid met betalingsachterstanden worden 

vroegtijdig bezocht door hulpverleners. Zij bekijken met de 

bewoner hoe de financiële situatie verbeterd kan worden, 

om problemen  voor te zijn of zo snel mogelijk op te lossen. 

Dit gebeurt door het geven van informatie en advies, of het 

toeleiden naar gespecialiseerde hulpverleners. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair

proces)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Gezamenlijke aanpak 

ketenaanpak dementie

Samen met Alzheimer Nederland, zorgaanbieders en SiGRA

wordt in de gemeente Amsterdam gewerkt aan een 

gezamenlijke ketenaanpak dementie in bestaande

structuren. Dit betekent aansluiting bij de wijkzorgallianties 

(in elk stadsdeel 1): vanuit de aanbieders wordt geprobeerd 

in elke alliantie een ambassadeur op dit thema te hebben. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair

proces)

Ouderen Gemeentelijk



Amsterdam -VII
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Impuls centrale 

zorgverlener (CVZ)

Voor de groep kinderen met morbide obesitas en obesitas 

graad 1 met multi problematiek is de uitvoering van de 

beleidsregel centrale zorgverlener begin 2016 op stoom 

geraakt. Het principe van één centrale zorgverlener voor 

ieder kind die zowel het kind en gezin begeleidt als de regie 

voert over het netwerk van betrokken professionals, wordt 

geregeld conform de Zorgstandaard Obesitas en 

aanvullende lokale samenwerkingsafspraken tussen alle 

betrokken (para)medici en professionals sociaal domein. 

Vooralsnog is Amsterdam de enige plek in Nederland waar 

de inzet van de CVZ op dergelijke grote schaal geregeld is. 

De kosten worden voor de duur van de pilot vergoed door 

Zilveren Kruis.

Ontwikkel-

project 

Werkwijze 

(primair

proces)

Preventie Gemeentelijk

Beter samen in Noord Alliantie van zorgaanbieders, stadsdeel Noord,  gemeente  

Amsterdam en Zilveren Kruis werken samen om meer 

samenhang in zorg en welzijn te bevorderen ten behoeve 

van kwetsbare mensen woonachtig in Noord. Door meer 

structurele samenwerking tussen aanbieders en financiers 

op het gebied van zorg en welzijn te ontwikkelen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Effectief 

Samen-

werken in 

de Wijk

Gemeentelijk



Amstelland - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aalsmeer, 

Amstelveen,

Diemen, 

Ouder-Amstel, 

Uithoorn

Zorg&Zekerheid Uithoorn gezond 

en wel

Zorg&Zekerheid Uithoorn

Minimacontract Zorg&Zekerheid Alle gemeenten

Pilot leven zoals 

je wilt

Zilveren Kruis

Zorg&Zekerheid

Alle gemeenten LOC 

Val preventie Aalsmeer, 

Uithoorn, 

Ouder-Amstel

JOGG

Bestuurlijk overleg Uithoorn



28

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Uithoorn gezond en 

wel

Zorg&Zekerheid en gemeente Samen-

werkings-

afspraken

Werkwijze 

(primair proces)

Preventie Gemeentelijk

Minimacontract Zorg&Zekerheid en gemeenten sluiten contracten t.b.v. 

de minimapolis.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve zorg 

minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Regionaal 

Pilot leven zoals je wilt De pilot is onderdeel van het programma Waardigheid 

en Trots van het Ministerie van VWS en heeft 

betrekking op ouderen met een Wlz-indicatie. 

Professionals gaan in gesprek met de oudere en familie 

en vrienden over wat de behoefte van de 

levensbehoeften van de oudere zijn. Hiermee worden 

met nieuwe combinaties van aanbod om de behoeften 

waar te maken. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

primair proces

Beleid

Ouderen Regionaal

Val preventie JOGG en gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel Samen-

werkings-

afspraken

Werkwijze 

(primair proces)

Preventie Gemeentelijk 

Bestuurlijk overleg Integrale samenwerking POH jeugd en ouderen in 

Uithoorn

Samen-

werkings-

afspraken

Samenwerkings

-document

Preventie 

Ouderen

Gemeentelijk

Amstelland - II



Arnhem (Gelderland-Midden) - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Arnhem, 

Doesburg, 

Duiven, 

Lingewaard, 

Overbetuwe, 

Renkum, 

Rheden, 

Rijnwaarden, 

Rozendaal, 

Westervoort, 

Zevenaar, 

Wageningen

Menzis Preventie uitval 

mantelzorgers

Menzis Arnhem Wijkteam, wijkverpleging, 

huisarts, POH 

Inkoop wijkgericht 

werken 

(wijkverpleging niet-

toewijsbare zorg)

Menzis Arnhem : 

ontwikkelproject 

Overige gemeenten: 

doorontwikkelen

GGZ – Beschermd 

Wonen/ambulanti-

sering

Menzis Arnhem

PELGRIM Menzis Arnhem Huisartsenzorg Regio Arnhem, 

Zorgbelang, ROS Caransscoop

Jeugd 18-/18+ Menzis Alle gemeenten Jeugdhulpaanbieders

Gezondheidscheck Menzis Alle gemeenten

Schuldenaanpak: 

mensen uit 

bronheffing halen

Menzis Arnhem



Arnhem (Gelderland-Midden) - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Arnhem, 

Doesburg, 

Duiven, 

Lingewaard, 

Overbetuwe, 

Renkum, 

Rheden, 

Rijnwaarden, 

Rozendaal, 

Westervoort, 

Zevenaar, 

Wageningen

Menzis Minimacontract Menzis Alle gemeenten

Gezond Onderweg 

(GO!)

Menzis Arnhem Rijnstate

Verblijf in eigen 

omgeving

Menzis Arnhem

Schuldenaanpak: 

integrale 

vroegsignalering voor 

schuldhulpverlening

Menzis Arnhem

Schuldenaanpak: 

mensen uit de 

bronheffing halen

Menzis Arnhem 



Arnhem (Gelderland-Midden) - III
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Arnhem, 

Doesburg, 

Duiven, 

Lingewaard, 

Overbetuwe, 

Renkum, 

Rheden, 

Rijnwaarden, 

Rozendaal, 

Westervoort, 

Zevenaar, 

Wageningen

Menzis Regionale samen-

werkingsafspraken

Menzis Alle gemeenten

Werkagenda Menzis, 

gemeenten en regio’s 

Menzis Alle gemeenten Aanbieders en professionals

Lokale werkagenda 

(/convenant)

Menzis Arnhem



Arnhem (Gelderland-Midden) - IV

32

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Preventie 

uitval 

mantelzorgers

Partners die mantelzorg verlenen worden vaak zwaar belast. Als zij 

uitvallen heeft dit naast hun eigen gezondheid ook negatieve impact 

op de zorg voor hun zorgbehoevende partner. Arnhem en Menzis

hebben samen met betrokken partijen in de wijk een ‘toolkit’ 

ontwikkeld die laat zien welke interventies er (in ontwikkeling) zijn 

om mantelzorgers van dementerende thuiswonende te 

ondersteunen.  Het gaat om maatregelen die mantelzorgers eerder 

in beeld krijgen, hen versterken, de zorg verlichten en het 

dementieproces van de partner vertragen.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeentelijk 

Inkoop

wijkgericht 

werken 

(wijkverplegin

g niet-

toewijsbare

zorg)

De wijkverpleegkundige vormt een verbindende schakel tussen het 

medische en sociale domein. Het is (nog) niet vanzelfsprekend dat de 

professionals in een wijk elkaar kennen. Menzis en gemeenten 

werken samen aan een effectieve inzet van de wijkverpleegkundige 

niet toewijsbare zorg. Daarvoor is gezamenlijk een inkoopmodule 

ontwikkeld.

Arnhem:

ontwikkel-

project

Overige 

gemeenten: 

door-

ontwikkelen

Inkoop

Beleid 

Effectief 

Samen-

werken

in de wijk

Boven-

regionaal



Arnhem (Gelderland-Midden) - V
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

GGZ –

Beschermd

Wonen / 

Ambulanti-

sering

De doelgroep van het onderzoek/de pilot zijn inwoners met een 

psychische problematiek, die nu Beschermd Wonen. Het onderzoek 

moet bijdragen aan een grotere participatie, doordat zij vaker dan nu 

in een woning in de wijk kunnen herstellen. Het onderzoek moet 

achterhalen wat daarin succes en belemmerende factoren zijn: wat 

vinden zij belangrijk, wat zouden zij hiervoor nodig hebben en wie 

hebben zij daarvoor? En wat zijn de mogelijkheden van de gemeente 

en zorgverzekeraar om dat te faciliteren?

Ontwikkel-

project

Werkwijze

Beleid

GGZ Regionaal

PELGRIM De Proeftuin Populatiemanagement Eerste Lijnen Gezondheidszorg 

Regio Arnhem in Model (PELGRIM) is een van de initiatieven die VWS 

ondersteunt om de kwaliteit van zorg te verbeteren en tegelijk de 

kosten te verlagen. Met Pelgrim worden de mogelijkheden 

onderzocht die populatiemanagement biedt voor dit dubbele doel. Er 

zijn twee interventies in de regio: Bewegingsapparaat (inzet van de 

kaderarts in de eerste lijn om de tweede lijn te ontlasten) en Ouderen 

na ontslag (tijdig regelen van ondersteuning en zorg om een 

heropname te voorkomen). 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Regionaal

Jeugd 18-/18+ De 12 gemeenten hebben samenwerkingsafspraken over de aanpak 

18-/+. Zij hebben hiervan geleerd van wat in Groningen is ontwikkeld 

(via de landelijke werkagenda) en dit regionaal ingevoerd. Met Menzis

wordt waar nodig afgestemd/samen gezocht naar oplossingen. 

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Jeugd 18-/+ Regionaal



Arnhem (Gelderland-Midden) - VI

34

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Gezondheids-

check

De Persoonlijke Gezondheidscheck (PCG) is een online meetmethode 

die persoonlijke gezondheid in kaart brengt. Ontwikkeld door 

kennisinstituut NIPED geeft de PCG een gezondheidsrisico’s, 

bijvoorbeeld over hart- en vaatziekten, depressie en burn-out.

Ontwikkel-

project

Overige

Minima-

contract

Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de gemeentepolis 

opgezet om een natuurlijke verbinding tussen beiden te creëren voor 

kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Gezond-

onderweg 

(GO!)

Gemeente, zorgverzekeraar en ziekenhuis bieden een 

behandelprogramma, wijkgericht, voor kinderen met obesitas/ernstig 

overgewicht.

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk

Verblijf in 

eigen 

omgeving

Om mensen met psychiatrische problematiek in een beschermde 

omgeving te kunnen laten wonen wordt onderzocht wat nodig is om 

hen in een vertrouwde omgeving te laten herstellen. De aanpassingen 

en voorzieningen die hiervoor nodig zijn worden in kaart gebracht in 

dit project. 

Samen-

werkings-

afspraken 

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk 



Arnhem (Gelderland-Midden) - VII
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Schulden-

aanpak:

integrale 

vroegsignale-

ring voor schuld-

hulpverlening

De gemeente Arnhem ontvangt maandelijks een achterstandslijst 

van de betalingen van Menzis en andere partijen, waarmee zij de 

integrale vroegsignalering kunnen toepassen voor 

schuldhulpverleningstrajecten.  

Samen-

werkings-

afspraken

Werkwijze Andere, nl. 

minima

Gemeentelijk

Schulden-

aanpak: mensen 

uit de 

bronheffing

halen

Door Menzis en de gemeente wordt een groep mensen geselecteerd 

die de kans krijgen om in een driejarig traject hun schuld af te 

betalen met een lagere boete. De schuld die dan nog open staat, 

premie en incassokosten, wordt door Menzis kwijtgescholden. 

Hiermee worden mensen uit de bronheffing gehaald. Tegelijkertijd 

wordt vanuit de gemeente ingezet op schuldhulpverlening zodat de 

kans op opnieuw in de schulden te komen wordt verkleind. 

Samen-

werkings-

afspraken

Werkwijze 

primair proces

Andere, nl. 

minima

Gemeentelijk

Regionale 

samen-

werkings-

afspraken

Afspraken met de 12 gemeenten over de samenwerking via de 

regiotafel, inzet van de regiosecretaris, als verbinding tussen Menzis

en de regio op alle Wmo/Zvw/Wlz-onderwerpen 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders , nl 

algemeen

Regionaal 

Werkagenda 

Menzis, 

gemeenten en 

regio’s 

Afspraken met 6 regio’s (80 gemeenten) en Menzis over hoe met 

elkaar ontwikkeld, geleerd en breder geprofiteerd wordt.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal



Arnhem (Gelderland-Midden) - VIII
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Lokale 

werkagenda 

(/convenant)

Bestuurlijke afspraken tussen Menzis en gemeente Arnhem. Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk



Drechtsteden - I

37

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Alblasserdam,

Dordrecht, 

Hendrik-Ido-

Ambacht, 

Papendrecht, 

Sliedrecht, 

Zwijndrecht

VGZ Leertuin 

Zorgvernieuwing

Drechtsteden

VGZ Alle gemeenten Stichting Drechtzorg 

(samenwerkingsverband 

van thuiszorg, ziekenhuis, 

huisartsen, 

revalidatiecentrum, 

verpleeg- en 

verzorgingshuizen, GGZ, 

gehandicaptenzorg, 

apotheken, Dienst 

Gezondheid & Jeugd en 

MEE), Inwoners van de zes 

gemeenten, 

vrijwilligersorganisaties

Arrangementenmonitor VGZ Alle gemeenten Serviceorganisatie Jeugd 

Zuid Holland Zuid, 

Drechtwerk

Minimacontract VGZ

CZ

Alle gemeenten



Drechtsteden - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Leertuin 

Zorgvernieuwing

Drechtsteden

Drechtsteden en Drechtzorg hebben een pilot opgezet om 

verduidelijking aan te brengen in de grijze gebieden tussen 

de wettelijke regelingen van de Wlz, Wmo en Zvw. De 

intentie is om samen te werken aan ontschotting tussen 

professionals, organisaties, wettelijke regels en financiers. 

De leertuin is actief op thema’s GGZ en kwetsbare ouderen 

(waaronder specifieke aandacht voor palliatieve zorg en 

dementie). Het overleg vindt plaats binnen inhoudelijke 

werkgroepen.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen

GGZ

Regionaal

Arrangementenmonitor VGZ heeft de Arrangementenmonitor ontwikkeld. Hierin 

worden de gegevens met betrekking tot aantal en kosten 

gemeentelijke maatwerkvoorzieningen (Wmo, Jeugd en 

Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op 

wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. In 

samenwerking met gemeenten uit de regio.

Samen-

werkings-

afspraken

Inkoop 

Beleid 

Anders, nl 

algemeen

Regionaal



Drechtsteden - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. In de 

Drechtsteden wordt gewerkt met drie collectieve 

zorgverzekeringspakketten. Deze pakketten hebben een 

ruime dekking en zijn toegankelijk voor inwoners van de 

Drechtsteden met een inkomen van maximaal 130% van het 

bruto minimumloon. De Sociale Dienst Drechtsteden is 

uitvoerder namens de Drechtsteden en draagt, afhankelijk 

van het gekozen pakket 17 of 33 euro bij aan de premie.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Andere, nl 

minima

Gemeentelijk



Drenthe - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aa en Hunze, 

Assen, 

Borger-Odoorn, 

Coevorden, 

Emmen, 

Hoogeveen, 

De Wolden,

Midden-Drenthe, 

Noordenveld, 

Tynaarlo, Meppel 

en Westerveld 

(beide oriëntatie 

op regio 

IJsselland)

Zilveren Kruis

Menzis

Grensvlakken

Wmo/Zvw

Ouderenzorg

Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, Utrecht, Zwolle, 

Rotterdam, regio Drenthe, 

wijkverpleegkundigen, medewerkers 

generalistische wijkteams, huisartsenzorg 

Grensvlakken

WLZ

Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, Utrecht, Zwolle, 

Rotterdam, regio Drenthe

CIZ, mantelzorg, huisarts, wijkverpleging, 

POH, wijkteams gemeenten

Inkoop 

wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Hoogeveen en De 

Wolden: ontwikkel-

project

Alle andere gemeenten: 

implementatie

Gemeenten Zaanstad, Amsterdam, 

Almere, Hoogeveen en De Wolden, 

Rotterdam, CIZ, mantelzorgers, 

huisartsen, professionals werkzaam op 

dagbesteding, (lokale (wijk)teams, 

wijkverpleegkundigen en verzorgenden



Drenthe - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aa en Hunze, 

Assen, 

Borger-Odoorn, 

Coevorden, 

Emmen, 

Hoogeveen, 

De Wolden.

Meppel, 

Midden-Drenthe, 

Noordenveld, 

Tynaarlo, 

Westerveld 

(beide oriëntatie 

op regio 

IJsselland)

Zilveren Kruis

Menzis

ONVZ

Pilot EPA-aanpak Zilveren Kruis Assen, Emmen, 

Hoogeveen, Meppel,

Midden Drenthe

Naastenbetrokkenraad

GGZ Drenthe, Wmo-raad 

Drenthe, Werkgroep 

marginaal Gehuisvesten

Hoogeveen 

Samen Oud en

Integrale 

Ouderenzorg 

Hoogeveen e.o.

Zilveren Kruis Emmen, Aa en Hunze, 

Hoogeveen, De Wolden

Ziekenhuizen, huisartsen, 

welzijnsgroepen

Ouderenzorg en 

dementie

Zilveren Kruis Hoogeveen Alzheimer Nederland, 

Netwerk Dementie

Minimacontract Zilveren Kruis Coevorden, Emmen, 

Hoogeveen, Midden-

Drenthe, Noordenveld, 

Westerveld



Drenthe - III
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aa en Hunze, 

Assen, 

Borger-Odoorn, 

Coevorden, 

Emmen, 

Hoogeveen, 

De Wolden.

Meppel, 

Midden-Drenthe, 

Noordenveld, 

Tynaarlo, 

Westerveld 

(beide oriëntatie 

op regio 

IJsselland)

Zilveren Kruis

Menzis

ONVZ

Kans voor de 

Veenkoloniën

Zilveren Kruis Borger Odoorn, Emmen, 

Hoogeveen, Coevorden

Zorg en welzijn en 

kennisinstituten

Samenspel 

domeinoverstijgend

Dorpscoöperatie 

Hollandseveld

verbindt

Zilveren Kruis Hoogeveen Huisartsen, NNCZ



Drenthe - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Grensvlakken

Wmo/Zvw Ouderenzorg

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

voor het werken met onduidelijkheid in de rollen en 

verantwoordelijkheden voor het geven van ouderenzorg 

onder de Wmo en ZVw.  Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken nieuwe casuïstiek met elkaar en de 

manier waarop deze in praktijk het best kan worden 

uitgevoerd.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Bovenregionaal

Grensvlakken WLZ Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

om de onduidelijkheid over de overgang in ouderenzorg 

van de WMO/Zvw naar WlZ. Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken ontwikkelingen en nieuwe 

casuïstiek met elkaar. Daarnaast wordt de 

grensvlakproblematiek op landelijk niveau geagendeerd. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl. 

allen

Bovenregionaal



Drenthe - V
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, 

gemeente en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert 

wijkgericht werken door bij de inkoop van zorg 

aanbieders te selecteren die die willen werken aan het 

versterken van de verbinding het sociaal domein en het 

medisch domein. Na de inkoop werken de partijen vanuit 

hun eigen rol en verantwoordelijkheden aan het 

stimuleren van samenspel in de eerste lijn tussen 

wijkverpleging, huisartsenzorg en wijkteams

Hoogeveen 

en De 

Wolden: 

ontwikkel-

project

Alle andere 

gemeenten: 

implementati

e

Inkoop

Beleid

Effectief 

samen-

werken

in de wijk

Bovenregionaal

Pilot EPA-aanpak Gemeenten werken regionaal of in hun eigen gemeenten 

samen met Zilveren Kruis aan een integrale aanpak 

gericht op herstel en burgerschap van mensen met een 

ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In Drenthe is 

het voorstel gedaan voor het realiseren van een sluitende 

GGZ-keten aanpak. Het voorstel wordt binnenkort 

besproken op regionaal niveau.

Ontwikkelpro

ject

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Regionaal 



Drenthe - VI
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Samen Oud en Integrale 

Ouderezorg Hoogeveen

Zilveren Kruis, Huisartsenzorg Drenthe en Gemeente 

Hoogeveen hebben een model ontwikkeld om kwetsbare 

ouderen op te sporen, te helpen gezonder te leven en 

hun sociaal netwerk te versterken en ondersteuning en 

zorg op maat te bieden. Hiervoor worden 

multidisciplinaire teams ingericht bij 

huisartsenpraktijken. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Regionaal

Ouderenzorg en 

dementie

Gestreefd wordt naar een centrale rol voor de 

casemanagers dementie bij de inzet van producten uit de 

Zvw en de Wmo.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair

proces)

Ouderen Gemeentelijk

Minimacontract Samenwerking tussen Zilveren Kruis, Coevorden, 

Emmen, Hoogeveen, Midden-Drenthe, Noordenveld, 

Westerveld

Ontwikkelpro

ject

Werkwijze 

(primair 

proces)

Lage SES Regionaal 

Kans voor de 

Veenkoloniën

Samenhang en kennis genereren over armoede generatie 

op  generatie en daarmee samenhangende 

gezondheidsverschillen.  Ontwikkelen van projecten 

Shared Savings

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

allen

Regionaal 

Samenspel 

domeinoverstijgend

Dorpscoöperatie 

Hollandseveldverbindt

Zilveren Kruis en Hoogeveen Ontwikkel-

project

? Ouderen Gemeentelijk



Eemland - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Amersfoort, 

Baarn, 

Bunschoten, 

Leusden, 

Nijkerk, 

Soest, 

Woudenberg

Zilveren Kruis Pilot EPA-aanpak Zilveren Kruis Amersfoort GGZ-instellingen

Samenhang

ouderenzorg, 

Eemland loopt vol

Zilveren Kruis Alle gemeenten

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Alle gemeenten



Eemland - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Pilot EPA-aanpak Gemeenten werken regionaal of in hun eigen gemeenten 

samen met Zilveren Kruis aan een integrale aanpak gericht 

op herstel en burgerschap van mensen met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). Lokaal verschillen de 

initiatieven, het doel is altijd het versterken van de 

ambulante behandelketen en de samenhang tussen 

ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk

Samenhang

ouderenzorg, Eemland 

loopt vol

Korte en lange termijn  werkagenda op  de integrale 

ouderenzorg  voor de regio Eemland,  stroom diagnose.

Ontwikkel-

project 

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Regionaal

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, gemeente 

en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert wijkgericht 

werken door bij de inkoop van zorg aanbieders te selecteren 

die die willen werken aan het versterken van de verbinding 

het sociaal domein en het medisch domein. Na de inkoop 

werken de partijen vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden aan het stimuleren van samenspel 

in de eerste lijn tussen wijkverpleging, huisartsenzorg en 

wijkteams.

Implemen-

tatie

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal



Flevoland - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Almere, 

Dronten, 

Lelystad, 

Noordoostpolder, 

Urk, Zeewolde 

(voor thema’s 

maatschappelijke 

opvang, 

beschermd 

wonen, OGGZ en 

EPA)

Menzis

Zilveren Kruis

De Friesland

Een GGZ-project Zilveren Kruis Almere, Dronten, Lelystad, 

Noordoostpolder, Urk,  

Zeewolde

Zorgaanbieder GGZ 

Centraal

Minimacontract Menzis

Zilveren Kruis

Almere, Lelystad

Care4Obesity Zilveren Kruis Almere

Minimacontract De Friesland Dronten

Schuldenaanpak: 

integrale vroeg 

signalering voor 

schuldhulpverlening

Menzis Almere

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Almere



Flevoland - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Almere, 

Dronten, 

Lelystad, 

Noordoostpolder, 

Urk, Zeewolde 

(voor thema’s 

maatschappelijke 

opvang, 

beschermd 

wonen, OGGZ en 

EPA)

Menzis

Zilveren Kruis

De Friesland

Ontwikkeling van 

inkoop zorg in de wijk 

(wijkverpleging 

nieuwe stijl)

Zilveren Kruis Almere

EPA Taskforce 

(samenwerking bij 

EPA aanpak)

Zilveren Kruis Almere, Almere, Dronten, 

Lelystad, NOP, Urk en 

Zeewolde

Zorgaanbieders 



Flevoland - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Een GGZ project Zilveren Kruis, alle zes Flevolandse gemeenten; met de 

extramuralisering blijkt dat er vragen zijn over de 

grensvlakken tussen ZvW behandeling en Wmo begeleiding. 

De mensen die in aanmerking komen voor (begeleid) 

zelfstandig wonen blijken toch een vorm van ambulante 

behandeling nodig te hebben om dit zelfstandig wonen ook 

langdurig goed vol te houden én voldoende te worden 

geaccepteerd in de wijk waar ze wonen. De inzet vanuit de 

Wmo is dus niet toereikend; gemeenten vragen 

zorgverzekeraar(s) ook om inkoop van vormen van 

ambulante behandeling.

Ontwikkel-

project

Beleid 

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk 

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk 

Care4Obesity Almere is JOGG gemeente en heeft zich in voorjaar 2017 

aangesloten bij de pilot versterking ketensamenwerking 

aanpak overgewicht Care 4 Obesity. Zilveren Kruis 

participeert in het landelijk kennisnetwerk aanpak 

overgewicht. Pilot in Almere Buiten.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

primair proces 

en beleid

Preventie Gemeentelijk 



Flevoland - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Schuldenaanpak: 

integrale vroeg 

signalering voor 

schuldhulpverlening

De gemeente ontvangt maandelijks een achterstandslijst 

van de betalingen van Menzis en andere partijen, waarmee 

zij de integrale vroeg signalering kunnen toepassen voor 

schuldhulpverleningstrajecten.  

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Minima Gemeentelijk

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, gemeente 

en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert wijkgericht 

werken door bij de inkoop van zorg aanbieders te selecteren 

die die willen werken aan het versterken van de verbinding 

het sociaal domein en het medisch domein. Na de inkoop 

werken de partijen vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden aan het stimuleren van samenspel 

in de eerste lijn tussen wijkverpleging, huisartsenzorg en 

wijkteams.

Almere: 

ontwikkel-

project

Beleid 

Inkoop

Effectief 

samen-

werken in de 

wijk

Boven-

regionaal

EPA Taskforce 

(samenwerking bij EPA 

aanpak)

Samenwerking in de EPA Taskforce met zorgpartijen, 

gemeente en zorgverzekeraar Zilveren Kruis

Ontwikkel-

project

Beleid 

Inkoop

GGZ Regionaal



FoodValley - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Barneveld, 

Ede, 

Renswoude, 

Rhenen, 

Scherpenzeel, 

Veenendaal

Menzis,

Zilveren Kruis

Jeugd: soepele 

overgang 18-/18+ 

Menzis Alle gemeenten (jeugd)Aanbieder

Inkoop wijkgericht 

werken 

(wijkverpleging niet-

toewijsbare zorg)

Menzis Alle gemeenten

Minimacontract Zilveren Kruis Scherpenzeel

Minimacontract Menzis Barneveld, Ede,

Renswoude, Rhenen, 

Veenendaal

Werkagenda Menzis, 

gemeenten en regio’s 

Menzis Alle gemeenten Aanbieders en 

professionals

Regionale 

samenwerkings-

afspraken

Menzis Alle gemeenten



FoodValley - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Jeugd: soepele 

overgang 18-/18+ 

Om er voor te zorgen dat jeugdigen bij de overgang van 18-

naar 18+ zo snel mogelijk de meest passende hulp, 

ondersteuning en zorg ontvangen, ontwikkelden Menzis, de 

gemeenten Groningen en Oldambt en Groningse 

jeugdhulpaanbieders een aanpak voor een soepele 

overgang van 18- naar 18+. Deze aanpak wordt nu in de 

regio FoodValley doorontwikkeld door Menzis en 

gemeenten. Verschil met Groningen: dit gebeurt in 

FoodValley op regionale schaal.  

Door-

ontwikkelen

Werkwijze 

(primair 

proces)

Jeugd 18-

/18+

Regionaal

Inkoop wijkgericht 

werken 

(wijkverpleging niet-

toewijsbare zorg)

De wijkverpleegkundige vormt een verbindende schakel 

tussen het medische en sociale domein. Het is (nog) niet 

vanzelfsprekend dat de professionals in een wijk elkaar 

kennen. Menzis en gemeenten werken samen aan een 

effectieve inzet van de wijkverpleegkundige niet toewijsbare 

zorg. Daarvoor is gezamenlijk een inkoopmodule 

ontwikkeld.

Door-

ontwikkelen

Inkoop

Beleid 

Effectief 

Samen-

werken

in de wijk

Boven-

regionaal

Minimacontract Gemeenten hebben met Zilveren Kruis (Scherpenzeel) en 

Menzis (overige gemeenten) samen de gemeentepolis 

opgezet om een natuurlijke verbinding tussen beiden te 

creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk



FoodValley - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Werkagenda Menzis, 

gemeenten en regio’s 

Afspraken met 6 regio’s (80 gemeenten) en Menzis over hoe 

met elkaar ontwikkeld, geleerd en breder geprofiteerd 

wordt.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders

(algemeen)

Boven-

regionaal

Regionale 

samenwerkings-

afspraken

Afspraken met de gemeenten over de samenwerking via de 

regiotafel, als verbinding tussen Menzis en de regio op alle 

Wmo/Zvw/Wlz-onderwerpen 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders

(algemeen)

Regionaal 



Friesland - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten 

(naam)

Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Achtkarspelen, 

Ameland, Dantumadiel, De Fryske

Marren, Dongeradeel, 

Ferwerderadiel, Franekeradeel, 

Harlingen, Heerenveen, 

het Bildt, Kollumerland en 

Nieuwkruisland, Leeuwarden, 

Leeuwarderadeel, Littenseradiel, 

Menameradiel, Ooststellingwerf, 

Opsterland, Schiermonnikoog, 

Smallingerland, Súdwest Fryslân, 

Terschelling, Tytsjerksteradiel, 

Vlieland, Weststellingwerf

De Friesland

Zilveren Kruis

VGZ,

CZ

Friesland

Voorop 

De Friesland/

Zilveren Kruis

Alle gemeenten Alle Friese

ziekenhuizen en UMG 

Groningen, 

huisartsenkring (LHV 

Huisartsenkring 

Friesland), 

patiëntenvereniging 

(Zorgbelang Fryslân)



Friesland - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten 

(naam)

Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Achtkarspelen, 

Ameland, Dantumadiel, De Fryske

Marren, Dongeradeel, 

Ferwerderadiel, Franekeradeel, 

Harlingen, Heerenveen, 

het Bildt, Kollumerland en 

Nieuwkruisland, Leeuwarden, 

Leeuwarderadeel, Littenseradiel, 

Menameradiel, Ooststellingwerf, 

Opsterland, Schiermonnikoog, 

Smallingerland, Súdwest Fryslân, 

Terschelling, Tytsjerksteradiel, 

Vlieland, Weststellingwerf

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

Sport op 

basisscholen

De Friesland Alle gemeenten Sportstimulerings-

organisatie (Sport 

Fryslân), basisscholen 

Fitkids De Friesland Alle gemeenten



Friesland - III
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten 

(naam)

Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Achtkarspelen, 

Ameland, Dantumadiel, De Fryske

Marren, Dongeradeel, 

Ferwerderadiel, Franekeradeel, 

Harlingen, Heerenveen, 

het Bildt, Kollumerland en 

Nieuwkruisland, Leeuwarden, 

Leeuwarderadeel, Littenseradiel, 

Menameradiel, Ooststellingwerf, 

Opsterland, Schiermonnikoog, 

Smallingerland, Súdwest Fryslân, 

Terschelling, Tytsjerksteradiel, 

Vlieland, Weststellingwerf

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

Minima-

contract

De Friesland Alle gemeenten

Programma 

Sociaal-

Medische 1e

lijn

De Friesland Alle gemeenten Zorgbelang Friesland, 

GGD Fryslân, 

Provincie Fryslân, 

ROS Friesland, FHV, 

Zorgkantoor 

Friesland

Vitaliteits-

alliantie

De Friesland Heerenveen GGD, Provincie, LHV, 

Zorgbelang

Vitale regio 

Fryslân

De Friesland Weststelling-werf,

Tytsjerkste-radiel, Fryske

Marren

GGD, Provincie

Fries kader 

POH Jeugd

De Friesland Alle gemeenten



Friesland - IV
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Achtkarspelen, 

Ameland, Dantumadiel, De Fryske

Marren, Dongeradeel, 

Ferwerderadiel, Franekeradeel, 

Harlingen, Heerenveen, 

het Bildt, Kollumerland en 

Nieuwkruisland, Leeuwarden, 

Leeuwarderadeel, Littenseradiel, 

Menameradiel, Ooststellingwerf, 

Opsterland, Schiermonnikoog, 

Smallingerland, Súdwest Fryslân, 

Terschelling, Tytsjerksteradiel, 

Vlieland, Weststellingwerf

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

Thematafel 

cliëntreis 

GGZ/Dementie

De Friesland Alle 

gemeenten

Thematafel Samen 

in de wijk

De Friesland Alle 

gemeenten

Zorgbelang Friesland, 

GGD Fryslân, Provincie 

Fryslân, ROS Friesland, 

FHV, Zorgkantoor 

Friesland

Thematafel één

loket

De Friesland Alle 

gemeenten

Thematafel langer 

thuis

De Friesland Alle 

gemeenten

Casuïstiektafels De Friesland Alle 

gemeenten

Invoering gelijke 

administratieve 

codes

De Friesland Alle 

gemeenten



Friesland - V
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Friesland Voorop Ziekenhuizen, huisartsen, patiëntenvereniging en de 

Friesland werken samen om zorg toegankelijk en betaalbaar 

te houden. Van 2013 tot 2020 praten deze partijen over de 

toekomstige organisatie van zorg in Friesland. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samenwerkings-

document

Preventie Regionaal

Sport op basisscholen De Friesland en Sport Fryslân werken samen met 22 

gemeenten om het bewegingsonderwijs te verbeteren. Via 

een aparte stichting worden initiatieven op 57 basisscholen 

gefinancierd die dit doel hebben, bijvoorbeeld door 

vakleerkrachten die zelf lesgeven of groepsleerkrachten 

coachen. Daarnaast zijn er voedingsprogramma’s en 

speciale activiteiten zoals clinics. 

Samen-

werkings-

afspraken

Inkoop Preventie Regionaal

Fitkids Kinderen van 6-18 jaar kunnen binnen aanvullende 

verzekeringen het programma Fitkids vergoed krijgen van 

De Friesland. Fitkids is een beweegprogramma voor 

kinderen met overgewicht, chronische ziekte, beperking, 

langdurige aandoening of motorische achterstand.

Implemen-

tatie

Inkoop Preventie Regionaal

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve zorg 

minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk



Friesland - VI
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Programma Sociaal-

Medische 1e lijn

Alle 24 Friese gemeenten en De Friesland 

Zorgverzekeraar/Zorgkantoor Friesland werken samen met 

als doel het verbeteren van de eerstelijnszorg - dus de direct 

toegankelijke zorg - in de provincie Friesland. 

Binnen het programma zijn er verschillende thematafels en 

casuïstiektafels.

Samen-

werkings-

afspraken 

Samen-

werkings-

document 

Anders, nl 

allen

Regionaal

Vitaliteitsalliantie Met dit manifest brengen wij als De Friesland en gemeente 

Heerenveen – met GGD, Provincie, LHV, Zorgbelang - een 

beweging op gang om vitaliteit en gezond leven leuker en 

makkelijker te maken, voor alle inwoners van Friesland. Als 

overheid, ondernemers, onderwijs,

natuurbeschermingsorganisaties, zorgverleners en 

zorgverzekeraar willen wij samen met de inwoners een 

gezonde leefomgeving creëren voor ons allemaal.

Samen-

werkings-

afspraken 

Samen-

werkings-

document 

Preventie Gemeentelijk

Vitale regio Fryslân Doel is om de vitaliteit van burgers te verbeteren door 

aandacht voor gezondheid en gedrag. Het bundelen van de 

krachten met verschillende stakeholders is noodzakelijk om 

de diverse preventie-activiteiten beter op elkaar af te 

stemmen, prioriteiten te kunnen stellen en toegevoegde 

waarde te realiseren voor de Friese gemeenschap.

Ontwikkel-

project 

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk 



Friesland - VII
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Fries kader POH jeugd  Zorgverzekeraar en 24 gemeenten hebben een kader 

ontwikkeld waarin gezamenlijk betaald wordt voor een 

POH-GGZ gericht op de jeugd. (ontwikkeld in het kader van 

programma SM1)

Implemen-

tatie

Beleid Preventie Regionaal 

Thematafel cliëntreis 

GGZ/Dementie

Beoogd resultaat 

• Overzicht van cliëntreizen GGZ en dementie 

• Analyse van de onderlinge verwevenheid van 

financieringsdomeinen: waar raken de verschillende 

domeinen elkaar in deze cliëntreizen? 

• Analyse van knelpunten die in cliëntreizen ervaren 

worden met daarbij onderscheid tussen knelpunten die 

gezamenlijk (door DFZ en gemeenten) opgelost dienen 

te worden en knelpunten die afzonderlijk (door 

gemeente of door DFZ) opgelost kunnen worden 

Ontwikkel-

project

Beleid GGZ en 

ouderen

regionaal



Friesland - VIII
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Thematafel Samen in 

de wijk

Beoogd resultaat 

• Rapportage ‘Zorgvernieuwing rond samenwerking in de 

wijk’

• Naast het in kaart brengen van de bestaande 

voorbeelden en projecten geeft het rapport ook de 

handvaten om zelf aan de slag te gaan met een van deze 

samenwerkingsmodellen (routekaart voor realisatie) 

• Vergelijkbaar met het Kader POH-GGZ Jeugd is dit dus 

geen strak model over hoe samenwerking gerealiseerd 

moet worden maar geeft het partijen in de eerste lijn de 

handvatten om deze op lokaal niveau naar eigen inzicht 

zelf in te richten 

Ontwikkel-

project

Beleid Effectief 

Samenwerke

n in de Wijk

regionaal

Thematafel één loket Doel is het realiseren van een gezamenlijk loket 

woningaanpassingen en hulpmiddelen in Friesland.

Via dit gezamenlijk loket krijgen burgers de mogelijkheid om 

hulpmiddelen aan te vragen, of een aanvraag voor een 

woningaanpassing in te dienen 

Ontwikkel-

project

beleid Anders, nl 

hulpmiddelen

regionaal



Friesland - IX

63

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Thematafel langer 

thuis

Opstellen van een stakeholderanalyse. 

In deze stakeholderanalyse wordt antwoord gegeven op 

vragen als: wat is ieders rol, welke gezamenlijke 

(provinciale) opgave is er op dit thema en wat is een eerste 

stap in realisatie van deze gezamenlijke opgave? 

Het resultaat van deze bijeenkomsten vormt dus input voor 

het bepalen van een gemeenschappelijke agenda ‘Langer 

thuis wonen’ waarvan de uitwerking in 2018 binnen het 

Programma SM1 gestart kan worden

Ontwikkel-

project 

werkwijze ouderen regionaal

Casuïstiektafels Rondom de thema’s ouderen, beschermd wonen, 

gehandicapten en jeugd zijn er casuïstiektafels ingesteld 

waarin concrete casussen worden besproken en geprobeerd 

een provinciale oplossing voor te zoeken

Ontwikkel-

project 

werkwijze Ouderen, 

GGZ, 18-/18+ 

en 

gehandicapte

n

Regionaal

Invoering gelijke 

administratieve codes

Gezamenlijke codes voor zorg uit WMO en WLZ Implemen-

tatie

werkwijze Anders, nl 

admin. lasten

regionaal



Gooi en Vechtstreek - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Blaricum, 

Eemnes, 

Gooise Meren,

Hilversum, 

Huizen, 

Laren, 

Weesp, 

Wijdemeren

Zilveren Kruis

Zorg&Zekerheid

Pilot EPA-aanpak Zilveren Kruis Alle gemeenten

Pilot leven zoals je 

wilt

Zilveren Kruis

Zorg&Zekerheid

Huizen, Hilversum LOC, aanbieders V&V

Inkoop wijkgericht 

werken 

Zilveren Kruis Alle gemeenten



Gooi en Vechtstreek - II

65

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Pilot EPA-

aanpak

Gemeenten werken regionaal of in hun eigen gemeenten samen met 

Zilveren Kruis aan een integrale aanpak gericht op herstel en 

burgerschap van mensen met een ernstige psychiatrische 

aandoening (EPA). Lokaal verschillen de initiatieven, het doel is altijd 

het versterken van de ambulante behandelketen en de samenhang 

tussen ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Regionaal

Pilot leven 

zoals je wilt

De pilot is onderdeel van het programma Waardigheid en Trots van 

het Ministerie van VWS en heeft betrekking op ouderen met een Wlz-

indicatie. Professionals gaan in gesprek met de oudere en familie en 

vrienden over wat de behoefte van de levensbehoeften van de 

oudere zijn. Hiermee worden met nieuwe combinaties van aanbod 

om de behoeften waar te maken. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

primair proces

Beleid

Ouderen Gemeentelijk

Inkoop 

wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land ontwikkelen met

Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze (primair proces) voor 

professionals, aanbieders, gemeente en zorgverzekeraar. De 

werkwijze stimuleert wijkgericht werken door bij de inkoop van zorg 

aanbieders te selecteren die die willen werken aan het versterken 

van de verbinding het sociaal domein en het medisch domein. Na de 

inkoop werken de partijen vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden aan het stimuleren van samenspel in de 

eerste lijn tussen wijkverpleging, huisartsenzorg en wijkteams.

Implemen-

tatie

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal



Groningen – I

66

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgver-

zekeraar

Gemeente Overige partijen

Appingedam, 

Bedum, 

Bellingwedde, 

De Marne, Delfzijl, 

Eemsmond, 

Groningen, 

Grootegast, 

Haren, 

Hoogezand-

Sappemeer, Leek, 

Loppersum, 

Marum, 

Menterwolde, 

Oldambt, Pekela, 

Slochteren, 

Stadskanaal, Ten 

Boer, 

Veendam, 

Vlagtwedde, 

Winsum, 

Zuidhorn

Menzis,

Zilveren Kruis

G-RACT-methodiek t.b.v. 

herstel EPA-patiënt

‘Samen voor Herstel’

Menzis Groningen WIJ-teams gemeente Groningen, FACT teams, 

behandelaren ( Lentis en Verslavingszorg Noord 

Nederland), HerstelGroep Nederland, ziekenhuis 

(UMCG), wijkverpleegkundigen, huisartsen, POH

Inkoop wijkgericht 

werken (wijkverpleging 

niet-toewijsbare zorg)

Menzis Groningen: 

ontwikkelproject

Overige gemeenten: 

doorontwikkelen

Jeugd: soepele overgang 

18-/18+ 

Menzis Groningen

Oldambt

Jeugdhulpaanbieders

Minimacontract Menzis Alle gemeenten

Damster Zorgbalie Menzis Appingedam Stichting Eerstelijnszorg Appingedam (EZA), 

verpleegkundigen, huisartsen, 

jeugdhulporganisaties



Groningen - II

67

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Appingedam, 

Bedum, 

Bellingwedde, 

De Marne, Delfzijl, 

Eemsmond, 

Groningen, 

Grootegast, 

Haren, 

Hoogezand-

Sappemeer, Leek, 

Loppersum, 

Marum, 

Menterwolde, 

Oldambt, Pekela, 

Slochteren, 

Stadskanaal, Ten 

Boer, 

Veendam, 

Vlagtwedde, 

Winsum, Zuidhorn

Menzis,

Zilveren Kruis

GZIO (Integrale 

ouderenzorg)

Menzis Groningen Samenwerking sociaal 

domein, huisarts en 

wijkverpleging (in eerste 

instantie). Daarna 

uitbreiding richting 

ziekenhuizen, 

dementienetwerken etc. 

Wedde dat ‘t lukt Menzis Bellingwedde Huisartsen, 

verpleegkundigen, 

provincie Groningen

Samen Oud Menzis Pekela, Stadskanaal, 

Veendam

Zorggroep (Meander)

Welzijn op Recept Menzis Groningen Aanbieders 

Schuldenaanpak: 

mensen uit de 

bronheffing halen

Menzis Groningen, Delftzijl, 

Appingedam, Loppersum



Groningen - III

68

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Appingedam, 

Bedum, 

Bellingwedde, 

De Marne, Delfzijl, 

Eemsmond, 

Groningen, 

Grootegast, 

Haren, 

Hoogezand-

Sappemeer, Leek, 

Loppersum, 

Marum, 

Menterwolde, 

Oldambt, Pekela, 

Slochteren, 

Stadskanaal, Ten 

Boer, 

Veendam, 

Vlagtwedde, 

Winsum, Zuidhorn

Menzis,

Zilveren Kruis

Zorg voor kwetsbare 

ouderen in de avond

nacht en het weekend

Menzis De Marne, Winsum, 

Appingedam

Ouderenzorgaanbieder de 

Hoven

Regionale 

werkagenda

Menzis Alle gemeenten

Regionale 

samenwerkings-

afspraken

Menzis Alle gemeenten

Werkagenda Menzis, 

gemeenten en regio’s 

Menzis Alle gemeenten Aanbieders en 

professionals

Lokale werkagenda 

(/convenant)

Menzis Groningen

Verbinding 

gemeentelijke 

voorzieningen en 

Gezondheid

Menzis Groningen



Groningen - IV

69

Naam project Actieve zorgverzekeraars Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige 

partijen

Appingedam, 

Bedum, Bellingwedde, 

De Marne, Delfzijl, 

Eemsmond, 

Groningen, 

Grootegast, Haren, 

Hoogezand-

Sappemeer, Leek, 

Loppersum, Marum, 

Menterwolde, 

Oldambt, Pekela, 

Slochteren, 

Stadskanaal, Ten 

Boer, 

Veendam, 

Vlagtwedde, 

Winsum, Zuidhorn

Menzis,

Zilveren Kruis

Onderzoek Eurobudgetten Menzis Groningen

Minimacontract Zilveren Kruis Marum en 

Leek



Groningen - V

70

Naam project Actieve zorgverzekeraars Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige 

partijen

Appingedam, 

Bedum, Bellingwedde, 

De Marne, Delfzijl, 

Eemsmond, 

Groningen, 

Grootegast, Haren, 

Hoogezand-

Sappemeer, Leek, 

Loppersum, Marum, 

Menterwolde, 

Oldambt, Pekela, 

Slochteren, 

Stadskanaal, Ten 

Boer, 

Veendam, 

Vlagtwedde, 

Winsum, Zuidhorn

Menzis,

Zilveren Kruis

Kans voor de Veenkoloniën Zilveren Kruis Bellingwedde, 

Hoogezand-

Sappemeer, 

Menterwolde, 

Pekela, 

Oldambt, 

Stadskanaal, 

Veendam en 

Vlagtwedde

Organisaties 

zorg en 

welzijn en 

kennisinstitut

en



Groningen - VI

71

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

G-RACT-

methodiek t.b.v. 

herstel EPA-

patiënt

In de gemeente Groningen wordt een innovatieve werkwijze (primair 

proces) ontwikkeld t.b.v. het herstel van inwoners met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). Dit worde bereikt door een 

effectievere samenwerking en taakverschuiving tussen het wijkteam, 

FACT-team en andere professionals in de wijk  en door het netwerk 

rondom de inwoner een grote rol te geven bij het formuleren en 

behalen van de hersteldoelen van de cliënt.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces) 

GGZ Gemeentelijk

Inkoop

wijkgericht 

werken 

(wijkverpleging 

niet-toewijsbare

zorg)

De wijkverpleegkundige vormt een verbindende schakel tussen het 

medische en sociale domein. Het is (nog) niet vanzelfsprekend dat de 

professionals in een wijk elkaar kennen. Menzis en gemeenten 

werken samen aan een effectieve inzet van de wijkverpleegkundige 

niet toewijsbare zorg. Daarvoor is gezamenlijk een inkoopmodule 

ontwikkeld.

Groningen: 

ontwikkel-

project

Overige 

gemeenten: 

doorontwik

kelen

Inkoop

Beleid 

Effectief 

Samenwerk

en in de 

wijk

Boven-

regionaal



Groningen - VII

72

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Jeugd: soepele 

overgang 18-/18+ 

Om er voor te zorgen dat jeugdigen bij de overgang van 18-/+ zo 

snel mogelijk passende hulp, ondersteuning en zorg ontvangen, 

ontwikkelden Menzis, de gemeenten Groningen en Oldambt en 

Groningse jeugdhulpaanbieders een aanpak voor een soepele 

overgang van 18- naar 18+. In deze aanpak brengen professionals 

met behulp van een checklist in kaart of er op één of meerdere 

leefgebieden risico’s zijn dat een jeugdige rond 18 jaar tussen wal 

en schip valt. Als er risico’s zijn die de professional niet zelf kan 

oplossen, kan hij of zij contact opnemen met een aangewezen 

coördinator van de gemeente. Vervolgens zoeken ze samen naar 

een passende oplossing, indien nodig buiten de gebaande paden.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Jeugd 18-

/18+

Regionaal

Minimacontract Afspraak over polissen voor mensen met minima inkomens tussen 

zorgverzekeraar en gemeente.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Regionaal

Damster Zorgbalie De gemeente Appingedam en Stichting Eerstelijnszorg 

Appingedam hebben een plek gerealiseerd voor inwoners van 

Appingedam met vragen over zorg, maatschappelijke 

ondersteuning, welzijn, jeugd en participatie: de Damster

Zorgbalie. Hiermee willen EZA en de gemeente tijdige, juiste en 

prettige ondersteuning aan inwoners bieden en tegelijkertijd 

kosten voor zwaardere zorg en ondersteuning terugdringen. 

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeen-

telijk



Groningen - VIII

73

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Groninger 

Zorgstandaard 

Integrale 

Ouderenzorg 

(GZIO)

Op initiatief van de Huisartsenkring Groningen is de multidisciplinaire 

werkgroep eerstelijns ouderenzorg Groningen in mei 2014 gestart met 

het uitwerken van een Groninger Zorgstandaard Integrale 

Ouderenzorg (GZIO), om te voorzien in de behoefte aan regie en de 

vraag naar afstemming in de ouderenzorg. De werkgroep stelt zich tot 

doel een model te ontwikkelen voor Implementeren op lokaal niveau. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeen-

telijk

Wedde dat ‘t lukt Wedde dat ‘t lukt is een stichting die zorg draagt dat mensen zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen in Wedde, Veelerveen 

en Vriescheloo. Met en voor elkaar zorgen, behoud van leefbaarheid, 

en ontwikkeling, worden gerealiseerd door formele- en informele zorg 

te verbinden. Inwoners zijn eigenaar van het project.

Samen-

werkings-

afspraken 

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeen-

telijk



Groningen - IX
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

SamenOud Menzis en Zorggroep Meander hebben binnen drie gemeenten een 

nieuw zorgmodel voor 75-plussers ontwikkeld. Zorg en begeleiding 

wordt voor ouderen georganiseerd door een team van verschillende 

zorgprofessionals en hulpverleners. De teams werken samen met de 

lokale gemeente en diverse zorgorganisaties en ziekenhuizen om zo 

snel en eenvoudig mogelijk de juiste ondersteuning te kunnen bieden. 

Het project is doorontwikkeld richting reguliere integrale ouderenzorg 

en reguliere bekostigingsstructuren.  De financiering van SamenOud

stopt per 1 juli ‘17. Pekela, Stadskanaal, Veendam en Menzis maken 

gebruik van de positieve uitkomsten van SamenOud. Alle partijen 

blijven daarom samenwerken en de gemeenten integreren de 

werkzaamheden van de ouderenadviseur in hun gemeentelijk beleid. 

Tegelijkertijd worden de activiteiten toegankelijk voor alle ouderen 

vanaf 75 jaar in de drie gemeenten. Vanaf 1 juli kunnen alle huisartsen 

en zorginstellingen in de drie gemeenten deelnemen

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeen-

telijk

Welzijn op recept Menzis en gemeenten hebben een aanpak ontwikkeld voor bewoners

met psychosociale problemen die zich bij de huisarts melden. 

Momenteel wordt gekeken hoe dit elders kan worden 

geïmplementeerd in andere gemeenten, toepast op de lokale situatie. 

Ook wordt momenteel bezien hoe dit in structurele financiering kan 

worden geborgd. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

primair proces

Inkoop 

GGZ Gemeen-

telijk



Groningen - X
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelij

k

Geografisch

Schuldenaanpak: 

mensen uit de 

bronheffing halen

Door Menzis en de gemeenten wordt een groep mensen geselecteerd 

die de kans krijgen om in een driejarig traject hun schuld af te betalen 

met een lagere boete. De schuld die dan nog open staat, premie en 

incassokosten, wordt door Menzis kwijtgescholden. Hiermee worden 

mensen uit de bronheffing gehaald. Tegelijkertijd wordt vanuit de 

gemeente ingezet op schuldhulpverlening zodat de kans op opnieuw in 

de schulden te komen wordt verkleind. 

Samen-

werkings-

afspraken

Beleid

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Zorg voor 

kwetsbare 

ouderen in de

avond nacht en 

het weekend

Project met ouderenzorgaanbieder de Hoven, gemeente de Marne, 

Winsum en Appingedam waarin we gezamenlijk een werkwijze 

ontwikkelen om kwetsbare ouderen in de avond nacht en 

weekenddiensten passende zorg en ondersteuning te geven. Het 

gebeurt nog te vaak dat deze ouderen onterecht met de ambulance 

naar het ziekenhuis worden gebracht terwijl dat voor de oudere zelf 

zorginhoudelijk niet prettig is en bovendien is het niet efficiënt.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

primair proces

Ouderen Gemeentelijk 

Regionale 

werkagenda

Momenteel stellen Menzis en gemeenten en een regionale werkagenda 

op met gezamenlijke ontwikkelprojecten.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Regionaal 



Groningen - XI
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelij

k

Geografisch

Regionale 

samenwerkings-

afspraken

Afspraken met de gemeenten over de samenwerking via de regiotafel, 

inzet van de regiosecretaris, als verbinding tussen Menzis en de regio 

op alle Wmo/Zvw/Wlz-onderwerpen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Regionaal 

Werkagenda 

Menzis, 

gemeenten en 

regio’s 

Afspraken met 6 regio’s (80 gemeenten) en Menzis over hoe met elkaar 

ontwikkeld, geleerd en breder geprofiteerd wordt.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal

Lokale 

werkagenda 

(/convenant)

Bestuurlijke afspraken tussen Menzis en gemeente Groningen. Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Verbinding 

gemeentelijke 

voorzieningen en 

Gezondheid

Samen onderzoeken of de verbinding van gemeentelijke voorzieningen 

(zoals de Stadjerspas) en Samen Gezond van Menzis bij kan dragen aan 

gezondheidsbevordering.

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid Preventie Gemeentelijk

Onderzoek 

Eurobudgetten

Besteding van de zogenaamde eurobudgetten onder de loep nemen en 

deze besteden aan activiteiten die de gezondheid van  mensen met een 

bescheiden inkomen bevorderen  en waar ze ook op de lange termijn 

wat aan hebben.

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid Anders, nl 

minima

Gemeentelijk



Groningen - XII

77

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelij

k

Geografisch

Kans voor de 

Veenkoloniën

Samenhang en kennis genereren over armoede generatie op  generatie 

en daarmee samenhangende gezondheidsverschillen.  Ontwikkelen 

van projecten Shared Savings

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

allen

Regionaal 



Haarlemmermeer - I

78

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Haarlemmermeer Zorg&Zekerheid

Zilveren Kruis

Aanpak verwarde 

personen

Zilveren Kruis Haarlemmermeer (samen 

met andere regio’s)

Bestuurlijk Overleg Zorg&Zekerheid Haarlemmermeer Eerste lijn Zorg centra

Sociaal domein

Minimacontract Zorg&Zekerheid

Zilveren Kruis

Haarlemmermeer

JOGG Zorg&Zekerheid Haarlemmermeer

Werkagenda 2016-

2018

Zorg&Zekerheid Haarlemmermeer Huisartsen



Haarlemmermeer - II

79

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Aanpak verwarde 

personen

De gemeente heeft twee aanvullende polissen afgesproken 

met de zorgverzekeraar. Inwoners met een 

minimuminkomen krijgen korting op de basisverzekering en 

een aanvullend pakket.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Anders, 

minima

Boven-

regionaal

Bestuurlijk Overleg Bestuurlijk overleg JOGG, WOR, Samenwerking  

samenhangende ouderen zorg en POH jeugd 

Samen-

werkings-

afspraken 

Samen-

werkings-

document

Anders, 

algemeen

Regionaal 

Minimacontract Zorg&Zekerheid en Zilveren Kruis Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Anders, 

minima

Regionaal 

Werkagenda 2016-2018 Werkagenda tussen gemeente, huisartsen en 

zorgverzekeraar over visie eerstelijnszorg en met werkgroep 

jeugd, ouderen, welzijn op recept en GGZ

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Regionaal 

JOGG Jongeren op gezond gewicht Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie Regionaal 



Hoekse Waard - I

80

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Binnenmaas, 

Cromstrijen, 

Korendijk, 

Oud-Beijerland, 

Strijen

CZ Ontschotting 

Hoeksche Waard 

(pilot)

CZ Cromstrijen Verpleeghuizen en 

woonzorgcentrum 

(Alerimus, Heemzicht, 

Zorgwaard)



Hoekse Waard - II

81

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Ontschotting Hoeksche 

Waard (pilot)

De organisatie van pilot voor intensievere samenwerking 

tussen de zorgorganisaties Heemzicht en Zorgwaard. In 

samenwerking met CZ is een project opgezet om de 

knelpunten in de nieuwe Werkwijze (primair proces) 

zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar te maken. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces) 

Ouderen Gemeentelijk



Holland Rijnland - I

82

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Alphen aan den 

Rijn,

Hillegom, 

Kaag en 

Braassem, 

Katwijk, 

Leiden, 

Leiderdorp, 

Lisse, 

Nieuwkoop, 

Noordwijk, 

Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, 

Teylingen, 

Voorschoten, 

Zoeterwoude

Zorg&Zekerheid Gezonde zorg, 

Gezonde regio

Zorg&Zekerheid Alle gemeenten Alrijne, Alphen op één Lijn, 

Rijncoepel, SCAL Medische 

Diagnostiek, Zorgbelang 

Zuid-Holland, GGZ 

Hollands Midden, VWS

Zorg en Hulp Voor 

mensen met verward 

gedrag

Zorg&Zekerheid Voor alle gemeenten uit de 

regio en Zoetermeer

RAV, GGZ, Politie, Vervoer

Door dik en dun Menzis Alphen aan de Rijn

Bestuurlijk en 

ambtelijk overleg

Zorg&Zekerheid Leiden

Samenwerkings-

agenda

Zorg&Zekerheid Leiden



Holland Rijnland - II

83

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Alphen aan den 

Rijn,

Hillegom, 

Kaag en 

Braassem, 

Katwijk, 

Leiden, 

Leiderdorp, 

Lisse, 

Nieuwkoop, 

Noordwijk, 

Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, 

Teylingen, 

Voorschoten, 

Zoeterwoude

Zorg&Zekerheid Preventie: Ambtelijk en 

bestuurlijk platform 

verbinding medisch en 

sociaal domein

Zorg&Zekerheid Leiden Netwerk Eerstelijns Zorg 

Organisaties Leiden en 

Omstreken (NZLO) + 1 

vertegenwoordiger van sociaal 

wijkteams + 1 

vertegenwoordiger van jeugd 

en gezinsteams. Naast deze 

kerngroep sluiten o.a. 

welzijnsorganisaties en 

zorgaanbieders op uitnodiging 

(afhankelijk van thema) aan.

Zorg in de wijk: 

Ketenzorg dementie

Zorg&Zekerheid Alle gemeenten Mantelzorgers, Transmuralis 

Zuid-Holland Noord, 

zorgaanbieders in de dementie 

zorg keten, sociaal wijkteams, 

eerstelijns zorg partijen (o.a. 

huisartsen).

Sterke en sluitende GGZ 

keten: 18-/18+ en 

ambulantisering

Zorg&Zekerheid Alle gemeenten (met

andere regio’s)

JGT, tijdelijke werkorganisatie 

jeugd (TWO), zorgaanbieders in 

(J)-GGZ



Holland Rijnland - III
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Alphen aan den 

Rijn,

Hillegom, 

Kaag en 

Braassem, 

Katwijk, 

Leiden, 

Leiderdorp, 

Lisse, 

Nieuwkoop, 

Noordwijk, 

Noordwijkerhout, 

Oegstgeest, 

Teylingen, 

Voorschoten, 

Zoeterwoude

Zorg&Zekerheid Preventie: 

Multidisciplinaire 

aanpak huiselijk geweld 

en kindermishandeling

Zorg&Zekerheid Midden-Holland 

(Holland Rijnland/Zuid-

Holland Noord + 

Hollands Midden)

Wijkteams, Veilig thuis, 

veiligheidshuis, meldpunt zorg 

en overlast, CJG, op termijn 

ook onderwijs, 

woningcorporaties

Collectieve verzekering 

minima

Zorg&Zekerheid Alle gemeenten GGZ HM

Jongeren op Gezond 

Gewicht (JOGG)

Zorg&Zekerheid Leiden, Katwijk o.a. GGD, sportverenigingen, 

Sportenderwijs, jeugd- en 

welzijnsorganisaties



Holland Rijnland - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Gezonde zorg, Gezonde 

regio

Om de zorg toegankelijk en betaalbaar, en kwalitatief sterk 

te houden wordt gewerkt aan zorg op maat. Patiënten en 

zorgverleners krijgen inzicht in individuele gezondheidsdata 

om protocollaire zorg af te stemmen met individuele 

patiënten om over- en onderbehandeling te voorkomen. Om 

dit mogelijk te maken wordt het Chronic Care Model 

aangepast op de Nederlandse wet- en regelgeving. 

Door-

ontwikkelen

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen

Anders, nl

algemeen

Regionaal

Door dik en dun Een groepsbehandeling voor kinderen van 8-12 met 

overgewicht. Naast de kinderen worden ook ouders 

betrokken. 

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk

Bestuurlijk en 

ambtelijk overleg

Samenwerking sociaal en medisch domein. Samen-

werkings-

afspraken 

Samen-

werkings-

document

Anders, nl

algemeen

Regionaal 

Respijtzorg, eerstelijns 

verblijf en spoedzorg

Samenwerking tussen Zorg en Zekerheid en gemeente 

Leiden op het gebied van respijtzorg, eerstelijns verblijf 

(ELV) en spoedzorg. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Effectief 

samen-

werken in 

de wijk

Gemeentelijk



Holland Rijnland - V

86

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Preventie: ambtelijk en 

bestuurlijk platform 

verbinding medisch en 

sociaal domein

Integrale aanpak in samenwerking tussen medisch en 

sociaal domein (o.a. huisarts en wijkteam)  ten behoeve van 

passende zorg en ondersteuning voor 

inwoners/verzekerden. In het platform komen alle 

samenwerkingsspeerpunten aan bod. 

Samen-

werkings-

afspraken 

Samenwerkings-

document 

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Gemeentelijk

Zorg in de wijk: 

ketenzorg dementie

Netwerkregie in de keten en ketenregie in de praktijk: goede 

triage t.b.v. tijdige zorg en ondersteuning voor mensen met 

dementie en coördinatie en regie gedurende het gehele 

dementie ziekteproces. Doel: vergroten zorg kwaliteit en 

continuïteit.

Ontwikkel-

project

Werkwijze

(primair proces)

Ouderen Regionaal

Sterke en sluitende 

GGZ keten: 18-/18+ en 

ambulantisering

Samen sturen op afspraken met (J) GGZ zorgaanbieders en 

verkenning afspraken t.b.v. (financiële) ondersteuning 

kwetsbare jongeren.

Ontwikkel-

project

Beleid Jeugd 18- 18+ 

Preventie 

Bovenregionaal

Multidisciplinaire 

aanpak huiselijk 

geweld en 

kindermishandeling

Heldere afspraken met aanbieders en lokale partijen in de 

praktijk t.b.v. preventie (vroeg signalering en voorkomen 

van erger).

Samen-

werkings-

afspraken

Beleid Preventie Gemeentelijk 



Holland Rijnland - VI
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Collectieve verzekering 

minima

De HR gemeenten werken samen met Zorg en Zekerheid bij 

het aanbieden van de Minimapolis, ook wel gemeentepolis 

genoemd. Doel van de Gemeentepolis is om inwoners in een 

kwetsbare positie toegang te bieden tot goede en 

betaalbare zorg. De Gemeentepolis is continu in 

ontwikkeling om aansluiting te houden bij de veranderende 

zorgvraag van de doelgroep. Komende tijd zet BS&F zich 

samen met gemeenten en GGD HM in voor doorontwikkeling 

en optimalisatie van de preventieproducten in de polis.

Door-

ontwikkelen

Collectieve zorg 

minima (contract)

Anders, nl 

minima

Regionaal

Jongeren op Gezond 

Gewicht (JOGG)

Op (gevraagd) advies van de GDG HM heeft ZenZ een aantal 

interventies ter preventie van overgewicht jeugd in de 

aanvullende verzekering opgenomen. Binnen de 

aanvullende verzekering zijn drie producten waaronder 

beweegprogramma’s voor kinderen met overgewicht 

worden vergoed. In een factsheet heeft de GGD inzichtelijk 

gemaakt om welke producten en interventies het gaat en 

wie voor vergoeding in aanmerking komt.

Samenwerkings-

afspraken

Beleid Preventie Gemeentelijk



IJssel-Vecht - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Zwolle, 

Staphorst, 

Zwartewaterland, 

Ommen, 

Hardenberg, 

Kampen, 

Steenwijkerland, 

Dalfsen

Zilveren Kruis,

Eno

Grensvlakken

Wmo/Zvw

Ouderenzorg

Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, Utrecht, Zwolle, 

Rotterdam, regio Drenthe, 

wijkverpleegkundigen, medewerkers 

generalistische wijkteams, huisartsenzorg 

Grensvlakken WLZ Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, Utrecht, Zwolle, 

Rotterdam, regio Drenthe

CIZ, mantelzorg, huisarts, wijkverpleging, 

POH, wijkteams gemeenten

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, Amsterdam, Almere, 

Hoogeveen en De Wolden, Rotterdam, CIZ, 

mantelzorgers, huisartsen, professionals 

werkzaam op dagbesteding, (lokale 

(wijk)teams, wijkverpleegkundigen en 

verzorgenden



IJssel-Vecht - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Zwolle, 

Staphorst, 

Zwartewaterland, 

Ommen, 

Hardenberg, 

Kampen, 

Steenwijkerland, 

Dalfsen

Zilveren Kruis Pilot EPA-aanpak Zilveren Kruis Zwolle

Ouderenzorg in beeld

(aansluiting bij 

Regionale 

Zorgalliantie)

Zilveren Kruis Alle gemeenten Aanbieders V&V, ziekenhuis, 

huisartsenzorg

Zorg in de wijk Zilveren Kruis Zwolle, Ommen, 

Hardenberg

Aanbieders wijkverpleging

Vitaal Vechtdal Zilveren Kruis Dalfsen, Coevorden, 

Ommen, Harderberg

Groep, Huisartsenorganisatie 

Medrie, Vrieling Adviesgroep, 

Fizie, Progez, Alfa-college, 

Zorginstelling Carinova

OZO verbindzorg Eno

Zilveren Kruis

Kampen, Dalfsen Apothekers, begeleiders, 

dagopvang, fysiotherapeuten, 

huisartsen, paramedici, 

thuiszorgorganisaties, 

ziekenhuizen



IJssel-Vecht - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Grensvlakken

Wmo/Zvw Ouderenzorg

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een werkwijze voor 

professionals, gemeente en zorgverzekeraar voor het 

werken met onduidelijkheid in de rollen en 

verantwoordelijkheden voor het geven van ouderenzorg 

onder de Wmo en Zvw.  Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken nieuwe casuïstiek met elkaar en 

de manier waarop deze in de praktijk het best kan 

worden uitgevoerd.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Boven-

regionaal

Grensvlakken WLZ Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

om de onduidelijkheid over de overgang in ouderenzorg 

van de WMO/Zvw naar WlZ. Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken ontwikkelingen en nieuwe 

casuïstiek met elkaar. Daarnaast wordt de 

grensvlakproblematiek op landelijk niveau geagendeerd. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal



IJssel-Vecht - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, gemeente 

en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert wijkgericht 

werken door bij de inkoop van zorg aanbieders te 

selecteren die die willen werken aan het versterken van de 

verbinding het sociaal domein en het medisch domein. Na 

de inkoop werken de partijen vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden aan het stimuleren van samenspel 

in de eerste lijn tussen wijkverpleging, huisartsenzorg en 

wijkteams.

Implemen-

tatie

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal

Pilot EPA-aanpak Gemeenten werken regionaal of in hun eigen gemeenten 

samen met Zilveren Kruis aan een integrale aanpak gericht 

op herstel en burgerschap van mensen met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). Lokaal verschillen de 

initiatieven, het doel is altijd het versterken van de 

ambulante behandelketen en de samenhang tussen 

ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk



IJssel-Vecht - V

92

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Ouderenzorg in 

beeld

Er wordt door partijen een gezamenlijk project opgezet om 

ouderen langer thuis te laten wonen. Verbinden van zorg en 

ondersteuning is een belangrijk thema. Gemeenten brengen 

samen met partners (o.a. zorgverzekeraar) vanuit zorg de 

opgave in de ouderenzorg in beeld. 

Samen-

werkings-

afspraken

Werkwijze 

(primair

proces)

Ouderen Regionaal

Zorg in de wijk In een proef van 3 jaar wordt gewerkt aan betere organisatie 

van wijkverpleging (vanaf 18 jaar). Daarbij heeft elke wijk in 

de gemeenten Zwolle, Ommen en Harderberg één 

voorkeursaanbieders voor wijkverpleging. Het doel is één 

hecht team van zorgverleners te creëren dat een herkenbaar 

aanspreekpunt per wijk vormt voor ontvangers van zorg en 

andere aanbieders zoals huisarts, apotheek en sociaal 

wijkteam. Voorkeursaanbieders krijgen een contract voor 3 

jaar op basis van kwaliteit van zorg, bekendheid met de wijk, 

prijs en bereidheid te werken aan verbetering van de zorg.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Gemeentelijk



IJssel-Vecht - VI
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Vitaal Vechtdal Huisartsen uit de regio, de Saxenburg Groep, de gemeente, 

TNO, onderwijs, zorginstellingen en Zilveren Kruis werken 

samen om de vitaliteit van de inwoners te vergroten en 

hen langer thuis te laten wonen. Dit gebeurt onder andere 

door zorgaanbod en hulpverlening op elkaar af te 

stemmen (bv. Het programma Bewegen met Artrose), via 

de Vitaal Vechtdal Polis en gezondheidscampagnes.

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid Ouderen

Preventie

Gemeentelijk 

OZO verbindzorg OZO is een online platform waar mantelzorgers en 

ouderen vragen kunnen stellen aan huisartsen, 

zorgverleners, gemeenten, verzekeraars en ziekenhuizen 

over zorg en begeleiding van thuiswonende kwetsbare 

ouderen en andere kwetsbare groepen.  Het platform is 

belegd in een stichting, dus zonder winstoogmerk, dat is 

verankerd in de provincie Overijssel. Het platform is al 

sinds enige tijd online, maar wordt in de toekomst 

doorontwikkeld naarmate de mogelijkheden van E-health

groeien.

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid 

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen

Preventie 

Boven-

regionaal



IJsselland-Zuid - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Deventer, Raalte, 

Olst-Wijhe, Voorst

Zilveren Kruis,

Eno

OZO verbindzorg Eno

Zilveren Kruis

Olst-Wijhe, Raalte,

Deventer

Apothekers, begeleiders, 

dagopvang, 

fysiotherapeuten, 

huisartsen, paramedici, 

thuiszorgorganisaties, 

ziekenhuizen

Expertteam 

WMO,WLZ, ZVW i.c.m. 

Zorggids/case-

manager Salland

Eno Deventer, Voorst, Olst-

Wijhe, Raalte

Gemeente,

Zorgverzekeraar Wijkteams 

incl. S1 wijkverpleging,

Welzijnsorganisatie Raster

Minimapolis Eno Deventer Gemeente en Salland

verzekeringen

Beschrijving 

grensvlak respijtzorg-

elv

Eno Deventer, Voorst, Olst-

Wijhe, Raalte, Apeldoorn, 

Rijssen-Holten

Deventer Ziekenhuis, 

huisartsenvereniging 

Deventer, aanbieders elv

Beschrijving 

grensvlak pv zvw-

wmo

Eno Deventer, Voorst, Olst-

Wijhe, Raalte



IJsselland-Zuid - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Deventer, Raalte, 

Olst Wijhe, Voorst

Zilveren Kruis

Eno

Verkenning 

versterken 

samenwerking Eno –

gemeenten, w.o. 

inkoop

Eno Deventer, Voorst, Olst-

Wijhe, Raalte

Kwetsbare ouderen in 

de acute zorg

Eno

Zilveren Kruis

Raalte, Zwolle, Deventer, 

Hardenberg

Netwerk acute zorg regio 

Zwolle, aanbieders voor 

acute zorg ouderen, 

huisartsenvereniging 

Deventer

Vitale Burger Eno Deventer Huisartsen, wijkteams, 

buurthuis, 

gezondheidscentrum (o.a. 

met huisartsen), 

kennisinstituut BigMove,

ROS Caransscoop, 

welzijnsorganisatie Raster



IJsselland-Zuid  - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Vitaal Vechtdal Huisartsen uit de regio, de Saxenburg Groep, de gemeente, 

TNO, onderwijs, zorginstellingen en Zilveren Kruis werken 

samen om de vitaliteit van de inwoners te vergroten en 

hen langer thuis te laten wonen. Dit gebeurt onder andere 

door zorgaanbod en hulpverlening op elkaar af te 

stemmen (bv. Het programma Bewegen met Artrose), via 

de Vitaal Vechtdal Polis en gezondheidscampagnes.

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid Ouderen

Preventie

Gemeentelijk 

OZO verbindzorg OZO is een online platform waar mantelzorgers en 

ouderen vragen kunnen stellen aan huisartsen, 

zorgverleners, gemeenten, verzekeraars en ziekenhuizen 

over zorg en begeleiding van thuiswonende kwetsbare 

ouderen en andere kwetsbare groepen.  Het platform is 

belegd in een stichting, dus zonder winstoogmerk, dat is 

verankerd in de provincie Overijssel. Het platform is al 

sinds enige tijd online, maar wordt in de toekomst 

doorontwikkeld naarmate de mogelijkheden van E-health

groeien.

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid 

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen

Preventie 

Boven-

regionaal



IJsselland-Zuid - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Expertteam WMO,WLZ,

ZVW i.c.m. 

Zorggids/casemanager 

Salland

Multidisciplinair overleg tussen gemeenten en Eno label 

Salland zorgverzekeringen over domein overstijgende 

casuïstiek, waarvoor er geen duidelijke regeling bestaat. In 

dit overleg wordt besloten hoe er toch integrale zorg kan 

worden verleend en hoe dit administratief in de diverse 

regelingen wordt geadministreerd en verantwoord, zodat 

de klant de zorg krijg die hij/zij nodig heeft.

Samen-

werkings-

afspraken 

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Regionaal

Minimapolis Uitgebreid pakket en afkoop eigen risico, zodat er minder 

toetreding drempels zijn voor minder draagkrachtigen. Het 

uitgebreide pakket voorziet in een structureel grotere 

zorgbehoefte bij deze groep met veelal een hoge 

prevalentie van chronische ziekten.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Beschrijving grensvlak

respijtzorg-elv

Betrokken partijen ontwikkelen een ketenaanpak om 

oneigenlijk gebruik van ziekenhuis bedden, elv bedden en 

respijtzorg bedden te voorkomen. 

Ontwikkelpro

ject

Beleid Ouderen Gemeentelijk

Beschrijving grensvlak 

pv ZVw-Wmo

Betrokken partijen ontwikkelen een ketenaanpak om 

oneigenlijk gebruik van persoonlijke verzorging in de Wmo 

of Zvw te voorkomen. 

Ontwikkelpro

ject

Beleid Ouderen Gemeentelijk



IJsselland-Zuid - V
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Verkenning versterken 

samenwerking Eno –

gemeenten, w.o. 

inkoop

Brede verkenning van de kansen in de samenwerking en 

een verdere intensivering daarvan. 

Samen-

werkings-

afspraken

Inkoop Algemeen Gemeentelijk

Kwetsbare ouderen in 

de acute zorg

Betrokken partijen ontwikkelen een ketenaanpak om 

kwetsbare ouderen op de juiste momenten van acute zorg 

te kunnen voorzien. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeentelijk

Vitale Burger De gemeente Deventer en Salland Zorgverzekering (een 

merk van Eno) werken samen met eerstelijns zorg- en 

welzijnspartijen aan het transitieproject Vitale Burger. Het 

doel is de focus te verleggen van ziekte en zorg naar 

gezondheid en gedrag, met name door patiënt activatie 

waardoor problemen zo vroeg mogelijk te worden 

aangepakt en niet in de zorg terecht komen, zowel op het 

gebied van zorg maar zeker ook voorliggend op het gebied 

van welzijn, sociale contacten, schulden, werk, etc. Er zijn 

drie apps ontwikkeld om professionals en burgers de 

nieuwe focus op gezondheid en gedrag zich eigen te laten 

maken en aan de GG visie ondersteunend zijn.

Ontwikkel-

project

Werkwijze Vraag gericht 

werken door 

toepassing 

GG 

methodiek 

door alle 

professionals 

in Zorg en 

Welzijn

Gemeentelijk



Kop v. Noord Holland - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Den Helder,

Hollands Kroon, 

Schagen, 

Texel

VGZ, De 

Friesland

Minimacontract De Friesland Texel

Regietafel, 

portefeuillehouder-

overleg, 

samenwerkingstafels

VGZ Alle gemeentes KvNH Regietafel: gemeenten,

VGZ en zorgkantoor 

(ambtelijk)

portefeuillehouder overleg: 

wethouders gemeenten, 

VGZ en zorgkantoor 

(bestuurlijk) 

Samenwerkingstafel: 

gemeenten, VGZ en 

wijkverpleegkundigen 

Minimacontract VGZ Alle gemeenten



Kop v. Noord Holland - II

100

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Den Helder,

Hollands Kroon, 

Schagen, 

Texel

VGZ, De 

Friesland

Gezamenlijke agenda: 

“Wind Mee Voor De 

Kop” 

VGZ Alle gemeenten Thuiszorginstellingen 

Samen en Omring, Geriant, 

welzijn, Parlan, NW 

ziekenhuis.



Kop v. Noord-Holland - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimacontract De Friesland Implemen-

tatie

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk 

Regietafel, 

portefeuillehouder-

overleg, 

samenwerkingstafels 

De termijn van het convenant is verlopen. Tussen 

gemeenten, VGZ, zorgkantoor (regietafel), wethouders 

gemeenten, VGZ, zorgkantoor (portefeuillehoudersoverleg) 

en gemeenten, VGZ en wijkverpleegkundigen 

(samenwerkingstafel) vindt nog wel regelmatig overleg 

plaats.

Zorg op dit moment: wisseling van personeel bij VGZ, zodat 

vertegenwoordiging in de regio nog ingevuld/duidelijk moet 

worden.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Regionaal

Minimacontract VGZ Implemen-

tatie

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Regionaal

Wind Mee Voor De Kop Samenwerking stakeholders n.a.v. bezoek minister 

Schippers. Op vier speerpunten: spoedzorg, Ouderenzorg, 

jeugd, arbeidsmarktproblematiek.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document 

Anders, nl 

algemeen

Regionaal



Lekstroom - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Houten,

IJsselstein, 

Lopik, 

Nieuwegein, 

Vianen

Zilveren Kruis Welzijn op recept VGZ

CZ

Nieuwegein Gezondheidscentrum De 

Roerdomp Nieuwegein, 

Movactor Nieuwegein, 

Trimbosinstituut

Inkoop wijkgericht 

werken 

Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, 

Amsterdam, Almere, 

Hoogeveen en De Wolden, 

Rotterdam, CIZ, 

mantelzorgers, huisartsen, 

professionals werkzaam op 

dagbesteding, (lokale 

(wijk)teams, 

wijkverpleegkundigen en 

verzorgenden.



Lekstroom - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Welzijn op recept Mensen die last hebben van psychosociale problemen 

worden door verschillende professionals ondersteund om 

zelf hun gezondheid en welzijn te versterken. De 

deelnemende welzijnsorganisaties hebben hiervoor een 

‘welzijnsarrangement’, dat iemand ontvangt na 

doorverwijzing van een huisarts of welzijnscoach. Dit 

arrangement bestaat uit verschillende activiteiten, zoals het 

doen van vrijwilligerswerk of meedoen bij een eetclub. 

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair

proces)

GGZ Gemeentelijk



Lekstroom - III

104

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Inkoop wijkgericht 

werken 

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, gemeente 

en zorgverzekeraar het stimuleren van wijkgericht stellen 

beleid op voor het inkopen van zorg bij aanbieders die 

willen werken aan het versterken van de link tussen het 

sociaal domein en het zorgdomein.

Implemen-

tatie

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal



Maastricht-Heuvelland - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Maastricht, 

Meerssen,

Valkenburg aan 

de Geul, 

Eijsden-

Margraten, 

Gulpen-Wittem, 

Vaals

VGZ,

CZ

Proeftuin Blauwe Zorg VGZ Maastricht ZIO (zorggroep), MUMC+ 

(ziekenhuis), Huis voor de 

Zorg (patiëntenvertegen-

woordiging), AVM 

(apothekersvereniging), 

GGD Zuid-Limburg, Envida

(wonen, welzijn, zorg), 

Mondriaan GGZ, Maastricht 

University 

(projectmonitoring en -

evaluatie).



Maastricht-Heuvelland - II

106

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Maastricht, 

Meerssen,

Valkenburg aan 

de Geul, 

Eijsden-

Margraten, 

Gulpen-Wittem, 

Vaals

VGZ

CZ

Pilot GGZ VGZ Maastricht ZIO (zorggroep), 

Mondriaan GGZ, Virence, 

Lavento, Leger des Heils, 

MUMC

Wijkpilot VGZ Maastricht ZIO (zorggroep), MUMC+ 

(ziekenhuis), Huis voor de 

Zorg (patiëntenvertegen-

woordiging), GGD Zuid-

Limburg, Envida (wonen, 

welzijn, zorg),

Minimacontract VGZ Alle gemeenten



Maastricht-Heuvelland - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Proeftuin Blauwe Zorg Verschillende lokale partners werken samen om zorg te 

verbeteren en kosten beheersbaar te houden. De projecten 

anderhalvelijnszorg (medisch specialisten die spreekuur 

houden), het betalen van apothekers voor kwalitatieve zorg 

in plaats van volume en lagere kosten in de eerstelijns 

diagnostiek en doorverwijzing zijn de drie zorginhoudelijke 

pijlers waarop deze pilot rust. Daarnaast zijn er twee 

gedragsinterventies: meer transparantie over 

medicijnkosten voor huisartsen en shared decision making. 

VGZ, gemeente en provincie zijn financier, VGZ, gemeente 

Maastricht, Zio en Envida vormen samen dagelijks bestuur, 

VGZ levert bijdrage aan opbouw businesscase. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen

Preventie

Gemeentelijk



Maastricht-Heuvelland - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Pilot GGZ 7 organisaties op het gebied van GGZ, BW, MO, de gemeente 

Maastricht en VGZ werken samen aan de transitie van de GGZ 

waarbij de uitgangspunten van de nieuwe GGZ centraal 

staan.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ

Wijkpilot In vier wijken in Maastricht wordt een integrale aanpak 

geïmplementeerd om de gezondheid en levenskwaliteit in 

deze wijken te bevorderen. Twee principes zijn hierbij 

leidend. Positieve gezondheid én het feit dat de professional 

en de inwoner samen aan zet zijn. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie 

Minimacontract VGZ en gemeente Samen-

werkings-

afspraken 

Collectieve 

Zorg Minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk 



Midden-Brabant - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Dongen, 

Gilze en Rijen, 

Goirle, 

Heusden, 

Hilvarenbeek, 

Loon op Zand, 

Oisterwijk, 

Tilburg, 

Waalwijk

CZ

VGZ

Minimacontract VGZ Alle gemeenten

Minimacontract CZ Tilburg

Leefstijlcoach CZ Tilburg GGD, 

buurtsportmedewerkers, 

welzijnswerk, huisartsen 

en overige 1e lijnpartners

Valpreventie CZ Tilburg Gezondheidscentrum 

Reeshof

Convenant VGZ Samen 

Sterk voor zinnige 

zorg en ondersteuning 

VGZ Alle gemeenten



Midden-Brabant - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Dongen, 

Gilze en Rijen, 

Goirle, 

Heusden, 

Hilvarenbeek, 

Loon op Zand, 

Oisterwijk, 

Tilburg, 

Waalwijk

CZ

VGZ

Convenant ‘Samen 

voor een gezonde 

stad’

CZ Tilburg GGZ keten, zorg- en 

veiligheidshuis, huisartsen, 

welzijnswerk, wijkteams

Bewegen werkt CZ Tilburg Diamantgroep, Sagènn

WeHelpen CZ Tilburg Contour de Twern

Samenwerking 

huisartsenvoorziening

en en toegangsteams

CZ/VGZ Tilburg Zorggroep RCH en 

GGD/jeugdartsen

Versterking 

samenwerking 

rondom jeugd

CZ/VGZ Tilburg



Midden-Brabant - III
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Dongen, 

Gilze en Rijen, 

Goirle, 

Heusden, 

Hilvarenbeek, 

Loon op Zand, 

Oisterwijk, 

Tilburg, 

Waalwijk

CZ

VGZ

Versterken keten 

psychiatrie

CZ Tilburg

Signalering van 

kwetsbare ouderen 

CZ Tilburg Contour de Twern

Verbetering van 

ondersteuning en zorg 

voor mensen met 

dementie en hun 

mantelzorgers

CZ Tilburg



Midden-Brabant - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraar VGZ hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Regionaal 

Minimacontract Met de collectiviteitskorting van CZ en de gemeentelijke 

bijdrage in de zorgpremie krijgen de deelnemers een goed 

verzekeringspakket voor een gunstige prijs. De CZM is 

bovendien een belangrijk instrument in het voorkomen en 

bestrijden van armoede in Tilburg.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Leefstijlcoach De leefstijlcoach zet zich in voor zowel volwassenen als 

kinderen (4-18 jaar) om ongezonde leefstijl te veranderen. 

Dit traject gaat gepaard met wetenschappelijk onderzoek.

Implemen-

teren

Werkwijze Preventie Gemeentelijk

Valpreventie Het realiseren van minder valincidenten en de daarbij 

horende gevolgen voor 65-plussers in de gemeente Tilburg 

door het implementeren van een bewezen effectief 

valpreventie programma.

Implemen-

teren

Werkwijze Preventie

Ouderen 

Gemeentelijk



Midden-Brabant - V
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Convenant ‘Samen voor 

een gezonde stad’

Tilburg en CZ hebben het Convenant Samen voor een 

gezonde stad 2016-2019 afgesloten. Het heeft meerdere 

doelen. De gezondheidswinst en participatie van de 

Tilburger bevorderen; zorgkosten, premies en 

gemeentelijke voorzieningen betaalbaar houden; 

toegankelijke en kwalitatieve zorg aanbieden; leren van 

elkaar in zorginkoopprocessen; een integrale aanpak en 

samenwerking tussen informele en formele zorg 

bevorderen.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie Gemeentelijk

Bewegen werkt Het gaat in dit project om uitkeringsgerechtigden in de 

gemeente Tilburg met een afstand tot de arbeidsmarkt 

die in maximaal een jaar weer arbeidsfit moeten zijn. 

Bewegen is geïntegreerd in reïntegratietraject.

Implementatie Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk

WeHelpen WeHelpen is een website voor alle inwoners van Tilburg 

die op zoek zijn naar informele hulp of die zelf hulp 

willen aanbieden.

Implementatie Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen

Preventie 

Gemeentelijk

Samenwerking 

huisartsenvoorzieningen 

en toegangsteams

Samenwerking tussen huisartsenvoorzieningen en 

toegang/ sociaal wijkteam op het gebied van jeugd GGZ, 

psychiatrie en kwetsbare ouderen bevorderen o.a. om 

inwoners te ondersteunen en stimuleren om zelfstandig 

thuis te blijven wonen is een grote uitdaging.  

Implementatie Werkwijze 

(primair 

proces)

Effectief 

samenwerken

in de wijk

Gemeentelijk



Midden-Brabant - VI
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Versterking 

samenwerking rondom 

jeugd

Gezamenlijke sturing op de zorg en ondersteuning voor 

jongeren van 16-27 jaar; de 1e lijn te versterken zodat er 

niet onnodig wordt gemedicaliseerd.

Samen-

werkings-

afspraken

Inkoop

Beleid

Jeugd 18-/+ Gemeentelijk

Versterken keten 

psychiatrie

Zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving

van de patiënt komt en blijft beschikbaar. Dat vraagt van 

ons dat we het palet van intensieve thuiszorg, FACT, 

behandeling, de begeleiding van de sociale wijkteams, 

beschermd wonen en opname-klinieken, ingericht voor 

zowel kort als langdurend verblijf met elkaar verbinden 

tot een effectief en efficiënt geheel, ten dienste van de 

patiënt.

Samen-

werkings-

afspraken

Inkoop

Beleid

GGZ Gemeentelijk

Signalering van 

kwetsbare ouderen 

Doel is om door vroegtijdige signalering, tijdig de juiste 

informele en/of formele ondersteuning te bieden, 

waardoor de oudere in staat is op een

veilige manier thuis te blijven wonen.

Implementatie Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeentelijk



Midden-Brabant - VII
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Verbetering van 

ondersteuning en 

zorg voor mensen 

met dementie en hun 

mantelzorgers

Bij deze doelgroep, willen gemeente, CZ en VGZ de 

volgende doelen behalen: kwalitatief de beste 

ondersteuning en begeleiding van mantelzorgers bij de 

ondersteuning van mensen met dementie. Verbeteren van 

kwaliteit van zorg door middel van zorginkoop bij 

gemeente en zorgverzekeraars. Maatschappelijke 

kostenbeperking. Het vergroten van de kennis van 

mantelzorgers van mensen met dementie en professionals 

en vrijwilligers. Respijt (zorg op maat), passend bij de 

persoon met dementie, vertrouwd en van goede kwaliteit.

Implementatie

Samen-

werkings-

afspraken

Werkwijze 

(primair 

proces)

Inkoop

Beleid

Ouderen Gemeentelijk

Convenant Samen 

Sterk voor zinnige 

zorg en 

ondersteuning  

De negen gemeenten van Regio Hart van Brabant, 

zorgkantoor en zorgverzekeraar VGZ werken de komende 

jaren samen aan zinnige zorg. De kwaliteit en 

betaalbaarheid van zorg verbeteren is daarbij het 

gemeenschappelijke doel. Verschillende onderwerpen:

1.Huisartsen, wijkverpleging, dementie en kwetsbare 

ouderen zvw gerelateerd aan de toegang; 

2. Jeugd, o.a. 18-/18+ , LVB en raakvlakken met jeugdwet

3. GGZ en verwarde personen 

4. Kwetsbare ouderen (o.a. woningvoorraad ivm lange 

wachtlijsten) 

5. Minimacontract

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

afspraken 

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk



Midden-Holland - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Bodegraven-

Reeuwijk, 

Gouda, 

Krimpenerwaard, 

Waddinxveen, 

Zuidplas

VGZ Minimacontract VGZ Bodegraven-Reeuwijk, 

Gouda, 

Krimpenerwaard

Werkagenda EPA 2017 -

2020

VGZ Gouda (vanuit

centrumgemeentefunctie)

Wijkverpleegkundigen VGZ Gouda

Jeugdhulp op school VGZ Alle gemeenten GGZ Rivierduinen 

(zorgaanbieders), scholen, 

ROHMH, 

samenwerkingsverbanden

ADHD op school VGZ Alle gemeenten Scholengemeenschappen

Financiering POH Jeugd VGZ Gouda



Midden-Holland - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Werkagenda EPA 2017 -

2020

Gemeente, zorgverzekeraar en zorgkantoor pakken 

gezamenlijk relevante thema’s op: 

1. Afspraken Ketenzorg GGZ, o.a. 18-/18+, projectafspraken 

Gewoon Thuis, onderdeel samenhang met ambulante 

behandeling, uitvoering integrale aanpak bemoeizorg, 

waaronder de aanpak verwarde personen. Ander 

belangrijke thema’s: Toegang tot en beschikbaarheid 

(tijdelijke) crisiszorg, afstemmen respijtzorg/mantelzorg, 

time-out mogelijkheden (wmo) en kortdurende opname/ 

tijdelijke crisiszorg. 

2. Langer thuis wonen (wonen en zorg) 

3. Verkenning samenwerking rond benadering en inzet van 

cliëntenorganisaties t.b.v. cliëntperspectief in de zorg. 

Samen-

werkings-

afspraken 

Samen-

werkings-

document 

Anders, nl 

algemeen

Regionaal



Midden-Holland - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Wijkverpleeg-

kundigen

Intentieverklaring: in Gouda is bij de start van de S1 functie in 

2015 in een intentieverklaring vastgelegd dat de 

wijkverpleegkundige S1 dicht op het sociaal team werkt en de 

schakel is tussen huisarts en sociaal team. Daarnaast is er een 

gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd over de toekomst van 

de niet cliëntgebonden wijkverpleging in Gouda. 

NB. De regelgeving voor de inzet van de (voorheen) S1 

wijkverpleegkundigen is gewijzigd. De contractering van deze 

functie verloopt niet meer via het representatiemodel 

(voorheen kocht VGZ in voor regio Midden- Holland). Daarnaast 

is de functie van S1 niet meer apart bekostigd maar is er een 

integraal tarief voor de wijkverpleegkundige functie waarin S1 

en S2 taken opgenomen zijn.  

Samen-

werkings-

afspraken

Werkwijze 

(primair 

proces)

Effectief 

Samen-

werken in de 

Wijk 

Gemeentelijk

Financiering POH 

Jeugd

VGZ is één van de weinig verzekeraars die de inzet van de POH 

voor kinderen financiert. Veel verzekeraars hebben de 

financiering stopgezet vanuit de gedachte dat dit door de 

gemeente moet worden gefinancierd. Vanuit de gemeente is 

het wenselijk dat deze financiering wordt voortgezet.

Implemen-

tatie

Inkoop Preventie Gemeentelijk



Midden-Holland - IV

119

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

ADHD op school 2016 ADHD-Pilot in de regio Midden-Holland, door ROHMH, 

VGZ en Rivierduinen. Later zijn ook de gemeenten 

betrokken via de NSDMH. Het ADHD-project richt zich op 

kinderen (6 – 18 jr.) met ongecompliceerde ADHD. Door het 

project zullen deze kinderen goede zorg dicht bij huis 

ontvangen in de BGGZ in plaats van in de SGGZ en met 

goede begeleiding vanuit de huisartsenzorg. Kinderen 

waarbij de behandeling is afgerond en eventuele medicatie 

stabiel is worden weer overgedragen aan de huisarts. In 

2017 wordt de pilot verder uitgebreid.

Ontwikkelpr

oject

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Regionaal 

Jeugdhulp op school Samen met VGZ zijn gemeenten en 

samenwerkingsverbanden een verkenning aan het doen 

hoe we de hulp op scholen zo kunnen vormgeven, dat de 

rust in de klassen zo goed mogelijk bewaard blijft. 

Momenteel loopt er een uitvraag naar het aantal leerlingen 

dat op het s(b)o, het vso en het praktijkonderwijs zorg 

ontvangt vanuit de WLZ, voor welke soort problematiek dit 

is en welke aanbieders voornamelijk deze zorg leveren. In 

april zal er een vervolggesprek plaatsvinden met VGZ om te 

bekijken hoe we de zorg efficiënter en minder belastend 

voor de leerkrachten kunnen maken.

? ? ? Regionaal



Midden-IJssel/Oost-Veluwe - I
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Alle gemeenten Alle zorg-

verzekeraars

actief

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Apeldoorn, 

Brummen, 

Epe, 

Hattem, 

Heerde, 

Lochem, Zutphen

Zilveren Kruis Pilot EPA-aanpak 

taskforce regio 

Midden IJssel/Oost 

Veluwe

Zilveren Kruis Apeldoorn GGZ-instellingen

Samenspel eerste lijn Menzis Apeldoorn

Minima Menzis Apeldoorn



Midden-IJssel/Oost-Veluwe - II
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Alle gemeenten Alle zorg-

verzekeraars

actief

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Apeldoorn, 

Brummen, 

Epe, 

Hattem, 

Heerde, 

Lochem, Zutphen

Zilveren Kruis Grensvlakken

Wmo/Zvw

Ouderenzorg

Zilveren Kruis Apeldoorn Gemeenten Zaanstad, Utrecht,

Zwolle, Rotterdam, regio 

Drenthe, 

wijkverpleegkundigen, 

medewerkers generalistische 

wijkteams, huisartsenzorg 

Grensvlakken WLZ Zilveren Kruis Apeldoorn

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Apeldoorn Gemeenten Zaanstad, 

Amsterdam, Almere, 

Hoogeveen en De Wolden, 

Rotterdam, CIZ, mantelzorgers, 

huisartsen, professionals 

werkzaam op dagbesteding, 

(lokale (wijk)teams, 

wijkverpleegkundigen en 

verzorgenden.



Midden-IJssel/Oost-Veluwe - III
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Naam Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Pilot EPA-aanpak Samen met GGZ-instellingen en gemeenten vormt Zilveren 

Kruis een task force. Gewerkt wordt aan versterking van 

thuisbehandeling en afname van het aantal opnames. Dit 

moet patiënten met EPA meer kans geven op zelfstandig 

wonen en deelname aan de maatschappij. Onder meer een 

plan van aanpak wordt opgesteld dat moet leiden naar een 

zorg- en ondersteuningsaanbod dat mensen met EPA hierbij 

helpt.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk

Regionaal

Samenspel eerste lijn Via het ontwikkelen en implementeren van een zorg- en 

participatiepad voor kwetsbare ouderen, wordt de 

samenwerking in de eerste lijn tussen medisch en sociaal 

domein verbeterd. Dit wordt in eerste instantie in een 

landelijke en stedelijke omgeving ontwikkeld en in tweede 

instantie op basis van de geleerde lessen opgeschaald naar 

andere plaatsen in de regio.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primaire 

proces)

Ouderen Regionaal

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Minima Gemeentelijk



Midden-IJssel/Oost-Veluwe - IV

123

Naam Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Grensvlakken

Wmo/Zvw Ouderenzorg

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

voor het werken met onduidelijkheid in de rollen en 

verantwoordelijkheden voor het geven van ouderenzorg 

onder de Wmo en ZVw.  Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken nieuwe casuïstiek met elkaar en de 

manier waarop deze 

Ontwikkelpr

oject

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Bovenregiona

al

Regionaal 

Gemeentelijk



Midden-IJssel/Oost-Veluwe - V

124

Naam Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Grensvlakken WLZ Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

om de onduidelijkheid over de overgang in ouderenzorg van 

de WMO/Zvw naar WlZ. Er is een document met voorbeelden 

en gespreksonderwerpen opgesteld, en de gemeenten 

bespreken ontwikkelingen en nieuwe casuïstiek met elkaar. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Bovenregiona

al

Regionaal 

Gemeentelijk

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, gemeente 

en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert wijkgericht 

werken door bij de inkoop van zorg aanbieders te selecteren 

die die willen werken aan het versterken van de verbinding 

het sociaal domein en het medisch domein. Na de inkoop 

werken de partijen vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden aan het stimuleren van samenspel 

in de eerste lijn tussen wijkverpleging, huisartsenzorg en 

wijkteams

Apeldoorn: 

implemen-

tatie

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal



Midden-IJssel/Oost-Veluwe - VI
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Naam Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

OZO verbindzorg OZO is een online platform waar mantelzorgers en ouderen 

vragen kunnen stellen aan huisartsen, zorgverleners, 

gemeenten, verzekeraars en ziekenhuizen over zorg en 

begeleiding van thuiswonende kwetsbare ouderen en 

andere kwetsbare groepen.  Het platform is belegd in een 

stichting, dus zonder winstoogmerk, dat is verankerd in de 

provincie Overijssel. Het platform is al sinds enige tijd 

online, maar wordt in de toekomst doorontwikkeld 

naarmate de mogelijkheden van E-health groeien.

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid 

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen

Preventie 

Boven-

regionaal

Expertteam WMO,WLZ,

ZVW i.c.m. 

Zorggids/casemanager 

Salland

Multidisciplinair overleg tussen gemeenten en Eno label 

Salland zorgverzekeringen over domein overstijgende 

casuïstiek, waarvoor er geen duidelijke regeling bestaat. In 

dit overleg wordt besloten hoe er toch integrale zorg kan 

worden verleend en hoe dit administratief in de diverse 

regelingen wordt geadministreerd en verantwoord, zodat de 

klant de zorg krijg die hij/zij nodig heeft.

Samen-

werkings-

afspraken 

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Regionaal



Midden-IJssel/Oost-Veluwe - VII

126

Naam Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimapolis Uitgebreid pakket en afkoop eigen risico, zodat er minder 

toetreding drempels zijn voor minder draagkrachtigen. Het 

uitgebreide pakket voorziet in een structureel grotere 

zorgbehoefte bij deze groep met veelal een hoge prevalentie 

van chronische ziekten.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk



Midden-Kennemerland (IJmond) - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Beverwijk,

Heemskerk

Zilveren Kruis Schulden Zilveren Kruis Alle gemeenten

Pilot leven zoals je 

wilt

Zilveren Kruis

Zorg&Zekerheid

Alle gemeenten LOC 

Minimacontract Zilveren Kruis Alle gemeenten



Midden-Kennemerland (IJmond) - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Beverwijk,

Heemskerk

Zilveren Kruis Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, 

Amsterdam, Almere, 

Hoogeveen en De Wolden, 

Rotterdam, CIZ, 

mantelzorgers, huisartsen, 

professionals werkzaam op 

dagbesteding, (lokale 

(wijk)teams, 

wijkverpleegkundigen en 

verzorgenden

Pilot wijkgerichte 

zorg EPA (ernstige 

psychiatrische 

aandoeningen

Zilveren Kruis Beverwijk, Heemskerk, 

Velsen

Huisartsen, 

wijkverpleegkundigen, 

wijkteams



Midden-Kennemerland (IJmond) - III

129

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Pilot leven zoals je wilt De pilot is onderdeel van het programma Waardigheid en 

Trots van het Ministerie van VWS en heeft betrekking op 

ouderen met een Wlz-indicatie. Professionals gaan in 

gesprek met de oudere en familie en vrienden over wat de 

behoefte van de levensbehoeften van de oudere zijn. 

Hiermee worden met nieuwe combinaties van aanbod om 

de behoeften waar te maken. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Regionaal

Minimacontract Afspraken gemeentenen zorgverzekeraar met betrekking 

tot inzet CZM.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk



Midden-Kennemerland (IJmond) - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Grensvlakken

Wmo/Zvw Ouderenzorg

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

voor het werken met onduidelijkheid in de rollen en 

verantwoordelijkheden voor het geven van ouderenzorg 

onder de Wmo en ZVw.  Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken nieuwe casuïstiek met elkaar en de 

manier waarop deze in praktijk het best kan worden 

uitgevoerd.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Boven-

regionaal

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, gemeente 

en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert wijkgericht 

werken door bij de inkoop van zorg aanbieders te selecteren 

die die willen werken aan het versterken van de verbinding 

het sociaal domein en het medisch domein. Na de inkoop 

werken de partijen vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden aan het stimuleren van samenspel 

in de eerste lijn tussen wijkverpleging, huisartsenzorg en 

wijkteams.

Implemen-

tatie

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal



Midden-Limburg - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Echt-Susteren, 

Leudal, 

Maasgouw, 

Nederweert, 

Roerdalen, 

Roermond, 

Weert

DSW,

CZ

Minimacontract (1) DSW Weert

Minimacontract (2) CZ Roermond

Minimacontract (3) CZ Nederweert



Midden-Limburg - II

132

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimacontract (1) Afspraken gemeentenen zorgverzekeraar met betrekking 

tot inzet CZM

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Minimacontract (2) Afspraken gemeentenen zorgverzekeraar met betrekking 

tot inzet CZM

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Minimacontract (3) Afspraken gemeentenen zorgverzekeraar met betrekking 

tot inzet CZM

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk



Nijmegen - I

133

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Beuningen, 

Druten, 

Groesbeek, 

Heumen, 

Mook en 

Middelaar, 

Nijmegen, 

Wijchen

Zilveren Kruis,

VGZ,

CZ

Pilot EPA-aanpak Zilveren Kruis Alle gemeenten GGZ-instellingen

Vroeg signalering 

schuldenproblematiek 

CZ

Zilveren Kruis

Nijmegen Vitens, woningcorporatie

Woongenot

Arrangementenmonitor VGZ Nijmegen (en andere 

gemeenten in Nederland)

Minimacontract VGZ Beuningen, Druten, Mook 

en Middelaar, Nijmegen, 

Wijchen 

Minimacontract CZ Beuningen, Druten, 

Heumen en Nijmegen



Nijmegen - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Beuningen, 

Druten, 

Groesbeek, 

Heumen, 

Mook en 

Middelaar, 

Nijmegen, 

Wijchen

Zilveren Kruis,

VGZ,

CZ

Valpreventie VGZ Nijmegen

Samenwerking 

wijkverpleging –

Sociaal Wijkteams

VGZ en CZ Alle gemeenten Thuiszorgorganisaties en 

NIM/Swon (Sociaal 

Wijkteams)



Nijmegen - III
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Beuningen, 

Druten, 

Groesbeek, 

Heumen, 

Mook en 

Middelaar, 

Nijmegen, 

Wijchen

Zilveren Kruis,

VGZ,

CZ

Beweegpret VGZ Nijmegen

IPS traject 

(Individuele Plaatsing 

en Steun)

VGZ Alle gemeenten Regionaal werkbedrijf, 

zorgaanbieders en 

ervaringsdeskundigen

18-/18+ overgang 

o.b.v. casuïstiek

VGZ Alle gemeenten

18- Amalia/Radboud 

UMC

VGZ Nijmegen Radboud UMC

POH GGZ en 

Wijkteam, evaluatie 

van inzet POH GGZ in 

het wijkteam

VGZ Nijmagen Wijkteams, POH



Nijmegen - IV

136

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Pilot EPA-aanpak Zorgaanbieders werken regionaal of in hun eigen 

gemeenten samen met Zilveren Kruis aan een integrale 

aanpak gericht op herstel en burgerschap van mensen met 

een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Lokaal 

verschillen de initiatieven, het doel is altijd het versterken 

van de ambulante behandelketen en de samenhang tussen 

ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk 

Vroeg signalering 

schuldenproblematiek 

(CZ)

Burgers met een betalingsachterstand bij CZ, Zilveren Kruis, 

Vitens of een woningcorporatie Woongenot van maximaal 

honderd dagen worden benaderd om ondersteuning te 

bieden bij het oplossen van betalingsproblemen. 

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk 

Arrangementenmonitor O.a. Eindhoven, Dordrecht en Nijmegen en VGZ werken

samen in de ontwikkeling van de Arrangementenmonitor.

In de monitor worden de gegevens met betrekking tot 

aantal en kosten gemeentelijke maatwerkvoorzieningen 

(Wmo, Jeugd en Participatiewet, onderwijs) en 

zorgconsumptie van Zvw en Wlz op wijkniveau 

gepresenteerd en geanalyseerd. 

Samen-

werkings-

afspraken

Beleid Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk



Nijmegen - V

137

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Valpreventie VGZ en andere verzekeraars vergoeden vanuit de

aanvullende verzekering valpreventiecursussen om 

ouderen te leren vallen te voorkomen. 

? Inkoop Preventie

Ouderen

Boven-

regionaal

Samenwerking 

wijkverpleging –

Sociaal Wijkteams

Tot eind 2017 wijkverpleging in SWT’s (vanaf 2018 

samenwerkingsafspraken per gebied).

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Effectief 

Samen-

werken in de 

Wijk

Regionaal 

Beweegpret Programma gericht op het laten bewegen van jongeren ter 

preventie van overgewicht (VGZ stopt hiermee vanaf 2018). 

? Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk



Nijmegen - VI

138

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

IPS traject 

(Individuele Plaatsing 

en Steun)

VGZ en gemeente werken samen aan een integrale aanpak 

op het gebied van IPS ondersteuningstrajecten (o.a. 

toeleiding naar betaald werk) gericht op mensen met een 

ernstige psychiatrische aandoening (EPA) .  Met name de 

gemeente is hier aan zet, vanuit de financiering en inhoud 

met de partners, VGZ kijkt uiteraard mee wanneer het gaat 

om aanspraak ZVW.

Samen-

werkings-

afspraken

Inkoop GGZ Gemeentelijk

18-/18+ overgang 

o.b.v. casuïstiek

Op casuïstiek niveau samenwerken t.b.v. een soepele 

overgang van een doorlopende behandeling. Dit staat 

momenteel niet bovenaan de prioriteitenlijst, maar wordt 

wel in de gaten gehouden. Oplossingen zoeken op 

casuïstiekniveau (nog niet voorgekomen).

Samen-

werkings-

afspraken

Werkwijze 

(primair 

proces)

Jeugd 18-/+ Gemeentelijk 

18- Amalia/Radboud 

UMC

Er komt een vervolg op de initiële MCB, die met name is 

gericht op verdergaande samenwerking tussen partners, met 

veel aandacht voor inzet hulp/ondersteuning/zorg thuis. 

Daarnaast wordt gekeken naar een breed digitaal platform, 

die deze manier van samenwerking kan bevorderen.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie Gemeentelijk 

POH GGZ en Wijkteam, 

evaluatie van inzet 

POH GGZ in het 

wijkteam

VGZ en gemeente werken samen op het gebied van effectieve 

samenwerking tussen 0e/1e/2e lijn en het effectief en efficiënt 

op en afschalen.

Samen-

werkings-

afspraken

Inkoop GGZ Gemeentelijk 



Noord-Limburg - I

139

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Peel en Maas, 

Venlo, 

Horst aan de 

Maas, 

Venray,

Bergen, 

Gennep, 

Beesel

VGZ Netwerk Positieve

Gezondheid

VGZ Gennep, Bergen, Mill 24 in totaal: gemeenten, 

GGD, ROS, 

welzijnsorganisatie, 

thuiszorg, ziekenhuis, 

huisartsengroep, 

fysiotherapeuten, 

psycholoog, GGZ, 

zorgcentra, cliëntenraad, 

patiëntenvereniging

GGZ leertuin 

Samenspel Vincent 

van Gogh

VGZ Horst aan de Maas, Venlo GGZ Vincent van Gogh, 

huisartsen (Cohesie), POG-

ggz (Provico), Synthese en 

Zelfregiecentrum

Arrangementen-

monitor

VGZ Venlo, Venray, Peel & Maas

Minimacontract VGZ Alle gemeenten



Noord-Limburg - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Peel en Maas, 

Venlo, 

Horst aan de 

Maas, 

Venray,

Bergen, 

Gennep, 

Beesel

VGZ Valpreventie VGZ Horst aan de Maas

Samenwerkingstafel VGZ Alle gemeenten



Noord-Limburg - III

141

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Netwerk Positieve

Gezondheid

In de Noordelijke Maasvallei richt een samenwerkingsverband 

van gemeenten, 0-de tot 3e lijns zorg en patiëntenverenigingen 

zich op gezond blijven in plaats van ziekte voorkomen. 

Samenwerking tussen de partijen wordt bevordert binnen 

verschillende programma’s. Bijvoorbeeld een campagne die 

ziekteverzuim tegengaat,  bevordering van het denken vanuit 

de positieve gezondheid door professionals en burgers door 

communicatie en best practices.

Door-

ontwikkelen

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal

Samenspel Vincent 

van Gogh

GGZ aanbieder Vincent van Gogh en VGZ werken samen met 

ketenpartners met als doel kostenbeheersing door meer op de 

context en mens afgestemde zorg te geven. Daarbij richten ze 

zich op innovatieve oplossingen rondom vijf thema’s, onder 

andere: intensieve zorg voor ‘veelgebruikers’ en het vaker 

inzetten van niet-medische interventies. Innovaties die 

succesvol blijken te zijn worden opgeschaald binnen en buiten 

Vincent van Gogh. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Regionaal

Arrangementenmoni

tor

VGZ heeft de Arrangementenmonitor ontwikkeld. Hierin 

worden de gegevens met betrekking tot aantal en kosten 

gemeentelijke maatwerkvoorzieningen (Wmo, Jeugd en 

Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op 

wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. 

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk



Noord-Limburg - IV

142

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimacontract Gemeenten hebben minimacontracten afzonderlijk 

geregeld.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Valpreventie VGZ vergoedt vanuit de aanvullende verzekering 

valpreventiecursussen om ouderen te leren vallen te 

voorkomen. 

Implemen-

teren

Inkoop Preventie 

Ouderen

Boven-

regionaal

Samenwerkingstafel Informatie –uitwisseling en er worden projecten 

afgesproken die om de beurt door verschillende de 

gemeenten worden opgepakt. De bedoeling is dat 

succesvolle interventies door alle gemeenten worden 

opgepakt. Voorbeelden zijn Integreren van voorzieningen 

WLZ in de wijk, acht wijkpilots V&V (doorontwikkeling rol 

wijkverpleegkundige), valpreventie i.s.m. GGD, huisartsen 

en aanbieders van valpreventie, coördinatie van 

kortdurende opname (Gemeente Venlo i.s.m. Zorgkantoor 

VGZ, aanbieders wijkverpleging Noord Limburg, ziekenhuis 

Viecuri) en dementiezorg in de keten (i.s.m.

vertegenwoordiger van de gemeenten i.s.m.

zorggaanbieders, “hulp bij dementie” en Cohesie).

Samen-

werkings-

afspraken 

Samen-

werkings-

document

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, 

algemeen

Regionaal 



Noord-Oost Brabant - I

143

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

‘s-Hertogenbosch, 

Vught, 

Sint-

Michielsgestel, 

Haaren, 

Boxtel, 

Schijndel, 

Sint-Oedenrode,

Bernheze, 

Boekel, 

Boxmeer, 

Cuijk, 

Grave, 

Landerd, 

Mill en Sint 

Hubert, 

Oss, 

Sint Anthonis, 

Uden, 

Veghel

CZ,

VGZ

Minimacontract CZ Den Bosch, Vught, Haaren, 

Boxtel, St. Oedenrode, 

Boekel, Oss en Uden

Minimacontract VGZ Alle gemeenten

Netwerk Positieve

Gezondheid

VGZ Boxmeer, Grave, Cuijk, Mill 

en Sint Hubert

GGD, ROS, 

welzijnsorganisatie, 

thuiszorg, ziekenhuis, 

huisartsengroep, 

fysiotherapeuten, 

psycholoog, GGZ, 

zorgcentra, cliëntenraad, 

patiëntenvereniging

Lekker in je vel / 

Leefstijlcoaching

CZ Den Bosch Jeroen Bosch Ziekenhuis, 

diëtisten,

fysiotherapeuten, GGD



Noord-Oost Brabant - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Netwerk Positieve

Gezondheid

In de Noordelijke Maasvallei richt een 

samenwerkingsverband van gemeenten, Zilveren Kruis, 0-

de tot 3e lijns zorg en patiëntenverenigingen zich op gezond 

blijven in plaats van ziekte voorkomen. Samenwerking 

tussen de verschillende partijen wordt bevorderd binnen 

verschillende programma’s. Bijvoorbeeld met een 

campagne die ziekteverzuim tegengaat,  bevordering van 

het denken vanuit de positieve gezondheid door 

professionals en burgers door communicatie en best 

practices.

Samen-

werkings-

afspraken

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen

Preventie

Regionaal 

Lekker in je vel / 

Leefstijlcoaching

Samenwerking tussen verschillende professionals (artsen, 

diëtisten, fysiotherapeuten, GGD) waarbij gezinnen met 

kinderen met overgewicht  begeleid worden om gezonder te 

worden. 

? Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk



Noord-Veluwe - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Elburg, 

Ermelo, 

Harderwijk, 

Nunspeet, 

Oldebroek, 

Putten, 

Zeewolde

Zilveren Kruis Minimacontract Zilveren Kruis Alle gemeenten

Grensvlakken

Wmo/Zvw

Ouderenzorg

Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, 

Utrecht, Zwolle, 

Rotterdam, regio Drenthe, 

wijkverpleegkundigen, 

medewerkers 

generalistische wijkteams, 

huisartsenzorg 

Grensvlakken WLZ Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, 

Utrecht, Zwolle, 

Rotterdam, regio Drenthe

CIZ, mantelzorg, huisarts, 

wijkverpleging, POH, 

wijkteams gemeenten



Noord-Veluwe - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Elburg, 

Ermelo, 

Harderwijk, 

Nunspeet, 

Oldebroek, 

Putten, 

Zeewolde

Zilveren Kruis Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, 

Amsterdam, Almere, 

Hoogeveen en De Wolden, 

Rotterdam, CIZ, 

mantelzorgers, huisartsen, 

professionals werkzaam op 

dagbesteding, (lokale 

(wijk)teams, 

wijkverpleegkundigen en 

verzorgenden.



Noord-Veluwe - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Minima Gemeentelijk

Grensvlakken

Wmo/Zvw Ouderenzorg

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

voor het werken met onduidelijkheid in de rollen en 

verantwoordelijkheden voor het geven van ouderenzorg 

onder de Wmo en ZVw.  Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken nieuwe casuïstiek met elkaar en de 

manier waarop deze in praktijk het best kan worden 

uitgevoerd.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Boven-

regionaal



Noord-Veluwe - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Grensvlakken WLZ Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

om de onduidelijkheid over de overgang in ouderenzorg 

van de WMO/Zvw naar WlZ. Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken ontwikkelingen en nieuwe 

casuïstiek met elkaar. Daarnaast wordt de 

grensvlakproblematiek op landelijk niveau geagendeerd. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, 

gemeente en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert 

wijkgericht werken door bij de inkoop van zorg 

aanbieders te selecteren die die willen werken aan het 

versterken van de verbinding het sociaal domein en het 

medisch domein. Na de inkoop werken de partijen vanuit 

hun eigen rol en verantwoordelijkheden aan het 

stimuleren van samenspel in de eerste lijn tussen 

wijkverpleging, huisartsenzorg en wijkteams.

Implementatie Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal



Parkstad - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Onderbanken, 

Brunssum, 

Nuth, 

Heerlen, 

Landgraaf, 

Voerendaal, 

Simpelveld, 

Kerkrade

VGZ,

CZ

Mijn Zorg, Parkstad CZ Heerlen, Kerkrade Zuyderland (ziekenhuizen), 

HuisartsenOZL, Huis voor de 

zorg, GGD Zuid-Limburg,

Maastricht University 

Minimacontract VGZ Alle gemeenten

Expeditie duurzame zorg CZ Brunssum, Heerlen, 

Kerkrade, Landgraaf, 

Nuth, Onderbanken, 

Simpelveld,

Voerendaal

Zuyderland Medisch Centrum, 

Zorggroep Huisartsen 

Oostelijk Zuid-Limburg 

(HOZL) en Huis voor de Zorg

Convenant Parkstad – CZ



Parkstad - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Mijn Zorg, Parkstad De vitaliteit in Parkstad versterken, dat is het doel van deze 

groep pilots. De regio is relatief ongezond. Om dit te 

veranderen is gekozen voor de benadering van positieve 

gezondheid en wordt de zelfregie van mensen vergroot. Er 

wordt bijvoorbeeld geëxperimenteerd met nieuwe vormen 

van gespreksvoering, met 24-uurs bereikbaarheid en 

gezamenlijk inkoopbeleid. Het plan is om de succesvolle 

interventies breder in de regio in te zetten. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen

Preventie

Gemeentelijk

Minimacontract VGZ en gemeente Samen-

werkings-

afspraken 

Collectieve 

Zorg Minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk 

Expeditie duurzame 

zorg

Expeditie Duurzame Zorg is een publiek private 

samenwerking die zich inzet voor duurzame zorg en een 

meer vitale samenleving in proeftuinen. Het zijn projecten 

die bijdragen aan betere kwaliteit, toegankelijkheid en 

doelmatigheid van (diabetes-)zorg en preventie. Parkstad is 

een van de proeftuinen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie Gemeentelijk



Parkstad - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Convenant Parkstad –

CZ

Er is een gedeeld belang om de zorg goed te regelen, zeker 

ook gegeven de specifieke situatie in de regio Parkstad. Uit 

cijfers blijkt namelijk dat in verhouding tot de rest van 

Nederland, de burgers relatief ongezonder zijn, de beleefde 

gezondheid lager is en de zorgconsumptie hoger is. De regio 

Parkstad wordt, naast de landelijke bezuinigings-

taakstellingen de komende jaren, naar het zich nu laat 

aanzien extra zwaar getroffen door een normatieve verdeling 

van de financiële middelen die onvoldoende rekening houdt 

met de regio specifieke situatie. Ten gevolge van deze 

ontwikkelingen kan het zorgaanbod ernstig verschralen in

deze regio.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Regionaal



Peelregio - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Asten, 

Deurne, 

Gemert-Bakel, 

Helmond, 

Laarbeek, 

Someren

CZ Pilot 

logeervoorzieningen

CZ Alle gemeenten Aanbieders ouderenzorg

Minimacontract CZ Alle gemeenten

Pilot Mantelzorg-

ondersteuning

CZ Helmond

Pilot integrale ketenzorg 

in de regio Helmond

CZ Helmond Alzheimer Nederland, 

ziekenhuis (Elkerliek), GGZ 

Oost Brabant, huisartsen 

(RHV Helmond), 

thuiszorgorganisatie 

(Savant Zorg), zorg en 

welzijnsorganisatie 

(Zorgboog), transmuraal 

centrum regio (Quartz)



Peelregio - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Pilot logeervoorzieningen In de Stuurgroep Dementie maken CZ, de zorgaanbieders 

en de Peelgemeenten concrete afspraken omtrent de 

bekendheid en toegang tot de logeervoorziening in het 

kader van respijtzorg.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Regionaal

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Pilot 

Mantelzorgondersteuning

CZ is een pilot in de regio Helmond gestart om producten 

op het gebied van mantelzorgondersteuning van de 

organisatie zelf te implementeren en aan te laten sluiten 

bij het huidige aanbod in de regio.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Regionaal

Pilot integrale ketenzorg 

in de regio Helmond

Met de ketenzorg worden de partijen die betrokken zijn 

bij dementiezorg, om tot een integraal en transparant 

aanbod van diagnostiek, behandeling, begeleiding en 

informatieverstrekking te komen voor mensen met 

dementie en hun naasten. De samenwerking komt onder 

meer tot stand in een werkgroep van de betrokken 

organisaties. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Regionaal



Rivierenland - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Buren, 

Culemborg, 

Geldermalsen, 

Lingewaal, 

Maasdriel, 

Neder-Betuwe, 

Neerijnen, 

Tiel, 

West Maas en 

Waal, 

Zaltbommel

Menzis,

VGZ

Regionale 

samenwerkings-

afspraken

Menzis Alle gemeenten Zorggroep Rivierenland 

(huisartsen)

Minimacontract VGZ Lingewaal

Project handboek 

eerstelijnsverblijf 

Menzis, VGZ Alle gemeenten Zorgkantoor, zorggroep

Rivierenland, HAP 

Rivierenland, 

Ziekenhuis Rivierenland, 

STMR, STZDB, SZR

Duaal 

programmamanage-

ment ouderenzorg 

Menzis Alle gemeenten OOGG, regio Rivierenland

Project kwetsbare 

ouderen 

Menzis Tiel Zorggroep Rivierenland, 

STMR, ELK Welzijn



Rivierenland - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Buren, 

Culemborg, 

Geldermalsen, 

Lingewaal, 

Maasdriel, 

Neder-Betuwe, 

Neerijnen, 

Tiel, 

West Maas en 

Waal, 

Zaltbommel

Menzis,

VGZ

Minimacontract Menzis Culemborg, West Maas en 

Waal, Tiel, Neerijnen, 

Zaltbommel

Sluitende aanpak 

psychisch kwetsbare 

personen 

Menzis, VGZ, CZ Alle gemeenten 

Rivierenland en Rijk van 

Nijmegen

GGD,

ervaringsdeskundigen, 

aanbieders GGZ, 

huisartsen

Inkoop wijkgericht 

werken 

(wijkverpleging niet-

toewijsbare zorg)

Menzis, CZ, VGZ, Zilveren 

Kruis

Alle gemeenten Aanbieders wijkverpleging



Rivierenland - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimacontract Gemeenten en VGZ hebben samen de gemeentepolis 

opgezet om een natuurlijke verbinding tussen beiden te 

creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Regionale 

samenwerkings-

afspraken

Afspraken tussen Menzis en de gemeenten uit de regio over 

de samenwerking, onder meer via de regiotafel. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document 

Anders 

(algemeen)

Regionaal 

Project handboek 

eerstelijnsverblijf 

Partijen hebben een werkwijze ontwikkeld om de 

doorgeleiding naar een spoedopname kortdurend verblijf te 

verbeteren. Dit om te voorkomen dat mensen ten onrechte 

worden opgenomen worden in het ziekenhuis, dan wel in 

een onhoudbare situatie thuis gehouden worden.

Implemen-

tatie

Handboek en 

convenant

Ouderen en 

mensen met 

een 

beperking

Regionaal 

Duaal 

programmamanage-

ment ouderenzorg 

N.a.v. behoefte onderzoek naar meer stroomlijning van de 

verschillende projecten op het gebied van ouderenzorg  en 

het verbinden van zorg en welzijn is er een programma 

ouderenzorg opgesteld waarbij het 

programmamanagement is belegd bij gemeenten en OOGG 

(in opdracht van Menzis)

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Regionaal 



Rivierenland - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Project kwetsbare 

ouderen 

N.a.v van screening van ouderen op de mate van 

kwetsbaarheid vindt een MDO plaats vanuit de driehoek 

medische zorg (huisarts, POH), wijkverpleging  (thuiszorg) 

en welzijn (gemeenten). Afhankelijk van het dominante 

probleem neemt vanuit deze driehoek de professional het 

case management.

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Regionaal

Minimacontract Gemeenten en Menzis hebben samen de gemeentepolis 

opgezet om een natuurlijke verbinding tussen beiden te 

creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Minima Gemeentelijk

Sluitende aanpak 

psychisch kwetsbare 

personen 

Er is een plan van aanpak opgesteld met 2 hoofdlijnen; 

spoedig dichtbij (voor crisisituaties) en aandachtig 

aansluiten (basisinfrastructuur op orde)

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Regionaal 

Inkoop wijkgericht 

werken 

(wijkverpleging niet-

toewijsbare zorg)

Menzis heeft een module sociale infrastructuur opgesteld 

waaruit (een deel van) de wijkverpleegkundigen die 

werkzaam zijn binnen de sociale wijkteams bekostigd 

worden.

Door-

ontwikkelen

Inkoop

Beleid

Effectieve 

Samen-

werking in de 

Wijk

Boven-

regionaal



Rotterdam - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Rotterdam Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Grensvlakken

Wmo/Zvw

Ouderenzorg

Zilveren Kruis Rotterdam Gemeenten Zaanstad, Utrecht, Zwolle, Rotterdam, 

regio Drenthe, wijkverpleegkundigen, medewerkers 

generalistische wijkteams, huisartsenzorg 

Grensvlakken WLZ Zilveren Kruis Rotterdam Gemeenten Zaanstad, Utrecht, Zwolle, Rotterdam, 

regio Drenthe

CIZ, mantelzorg, huisarts, wijkverpleging, POH, 

wijkteams gemeenten

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Rotterdam Gemeenten Zaanstad, Amsterdam, Almere, 

Hoogeveen en De Wolden, Rotterdam, CIZ, 

mantelzorgers, huisartsen, professionals werkzaam 

op dagbesteding, (lokale (wijk)teams, 

wijkverpleegkundigen en verzorgenden

Aanpak verwarde 

personen

Zilveren Kruis Rotterdam

Langer thuis met 

dementie

Zilveren Kruis Rotterdam Partijen uit Netwerk Dementie



Rotterdam - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Rotterdam Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Samenspel eerste lijn Zilveren Kruis Rotterdam ROS, huisartsenzorg (o.a. LHV, OSER, 

ISER) coöperatie wijkverpleging, 

wijkteams 

Straatdokter Zilveren Kruis Rotterdam Zorgkantoor, dienst SZW,

Huisartsvereniging, Maatschappelijke 

opvang, GGD, diverse artsen

Pilot VG WLZ Zilveren Kruis Rotterdam

Expeditie duurzame 

zorg

Zilveren Kruis Rotterdam GGD Rotterdam, Nederlandse 

Diabetes Federatie, Samen één 

Feijenoord



Rotterdam - III
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Rotterdam Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Gezamenlijke uitvraag 

zorg en welzijn

Zilveren Kruis Rotterdam Coöperatie wijkverpleging, 

wijkteams, ROS

Alles is gezondheid DSW Rotterdam



Rotterdam - IV
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Rotterdam Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Convenant ‘Voor 

Elkaar’

VGZ, Zilveren Kruis, CZ,

DSW

Alle gemeenten uit regio 

Rotterdam Rijnmond

GGD

Gezondheids-

bevordering

doelgroep WWB

VGZ Rotterdam Welzijnsorganisaties,  

diverse aanbieders van 

preventie

Hotspotbenadering

LGGZ
VGZ Rotterdam IPW (onderzoek, samen 

met Den Haag), Parnassia

(GGZ), wijkteams 

Keer Diabetes Om (i.o.) VGZ Rotterdam Voeding Leeft

VGZ Rotterdampakket VGZ Rotterdam

Back to move VGZ Rotterdam Aanbieders fy



Rotterdam - V
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Grensvlakken

Wmo/Zvw Ouderenzorg

Gemeenten uit verschillende plekken van het land ontwikkelen 

met Zilveren Kruis een werkwijze voor professionals, gemeente 

en zorgverzekeraar voor het werken met onduidelijkheid in de 

rollen en verantwoordelijkheden voor het geven van 

ouderenzorg onder de Wmo en Zvw.  Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken nieuwe casuïstiek met elkaar en de 

manier waarop deze in de praktijk het best kan worden 

uitgevoerd.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Boven-

regionaal

Grensvlakken WLZ Gemeenten uit verschillende plekken van het land ontwikkelen 

met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair proces) voor 

professionals, gemeente en zorgverzekeraar om de 

onduidelijkheid over de overgang in ouderenzorg van de 

WMO/Zvw naar WlZ. Er is een document met voorbeelden en 

gespreksonderwerpen opgesteld, en de gemeenten bespreken 

ontwikkelingen en nieuwe casuïstiek met elkaar. Daarnaast 

wordt de grensvlakproblematiek op landelijk niveau 

geagendeerd. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal



Rotterdam - VI
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, gemeente en 

zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert wijkgericht werken 

door bij de inkoop van zorg aanbieders te selecteren die die 

willen werken aan het versterken van de verbinding het 

sociaal domein en het medisch domein. Na de inkoop werken 

de partijen vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden 

aan het stimuleren van samenspel in de eerste lijn tussen 

wijkverpleging, huisartsenzorg en wijkteams.

Rotterdam: 

ontwikkel-

project

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal

Aanpak verwarde 

personen

Rotterdam zet in op het eerder en beter in zorg krijgen van 

mensen met verward gedrag. De aanpak bestaat uit een 

achttal acties die elk te plaatsen zijn binnen de bouwstenen 

van het aanjaagteam Verwarde Personen. 

Ontwikkel-

traject

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk

Langer thuis met 

dementie

In samenwerking met Zilveren Kruis ontwikkelt Rotterdam 

een nieuwe aanpak voor de zorg voor ouderen met dementie 

waarbij maatwerk wordt geboden. De gemeente werkt 

hiervoor samen met verschillende zorgorganisaties, 

wijkteams, huisartspraktijken, woningcorporaties de 

Hogeschool Rotterdam en de EUR. Zilveren Kruis en 

Rotterdam stemmen samen af.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Beleid

Ouderen Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Samenspel eerste lijn Doel is om de samenwerking in de eerste lijn tussen 

medisch en sociaal domein te verbeteren, in het bijzonder 

voor de kwetsbare ouderen. Hiertoe is een instrument 

ontwikkeld om de stand van zaken van de samenwerking te 

bepalen. Op basis daarvan worden gerichte interventies 

ontwikkeld  om deze een stap verder te brengen. Er wordt 

op enkele plekken ontwikkeld en in tweede instantie op 

basis van de geleerde lessen opgeschaald naar de hele 

gemeente.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Gemeentelijk

Straatdokter Langlopend initiatief waarbij huisartsen open spreekuren 

houden voor dak- en thuislozen, waaronder illegalen, 

verslaafden en psychiatrisch patiënten. Op meerdere 

locaties wordt dit gedaan, elke werkdag is op minimaal één 

locatie een huisarts aanwezig. De artsen houden 

elektronische dossiers bij zodat de gegevens van de 

patiënten op de verschillende locaties beschikbaar zijn. De 

locaties worden beheerd door organisaties voor 

maatschappelijke opvang, zodat er ook andere 

ondersteuning is. Via bijvoorbeeld het 

verpleegkundigenspreekuur worden mensen doorverwezen 

naar de straatdokter. 

Implemen-

tatie

Werkwijze

(primair 

proces)

Anders, nl. 

dak- en 

thuislozen

Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Pilot VG WLZ ? Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Effectief

samenwerken 

in de wijk

Regionaal

Expeditie duurzame 

zorg

Expeditie Duurzame Zorg is een publiek private 

samenwerking die zich inzet voor duurzame zorg en een 

meer vitale samenleving in proeftuinen. Het zijn projecten 

die bijdragen aan betere kwaliteit, toegankelijkheid en 

doelmatigheid van (diabetes-)zorg en preventie. Rotterdam 

is een van de proeftuinen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Gezamenlijke uitvraag 

zorg en welzijn

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe werkwijze voor 

professionals, aanbieders, gemeente en zorgverzekeraars. 

Gezamenlijke initiatieven gaan over inkoop (gezamenlijke 

uitvraag, pilots) en werkwijze. Het zijn combinaties van 

ontwikkelprojecten en samenwerkingsafspraken. 

Samen-

werkings-

afspraken

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Beleid

Inkoop 

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal

Alles is Gezondheid In gemeente Rotterdam. Pledge ondertekend. Deelname 

regionaal overleg, onderzoeken mogelijkheden concrete 

projecten in MVS.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie Gemeentelijk

Convenant ‘Voor elkaar’ 

in Rotterdam Rijnmond

Samenwerking tussen gemeenten van de regio, GGD en 

zorgverzekeraars Zilveren Kruis, CZ, DSW en VGZ om nadere 

invulling te geven aan wens tot uitwisseling van kennis. Het 

project bouwt voort op ‘Gezond in…’ waarin goede 

voorbeelden werden uitgewisseld.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie Regionaal

Gezondheids-

bevordering doelgroep 

WBB

Vanuit social return on investment-afspraken op collectief 

contract Rotterdampakket wordt gezondheid van 577 

verzekerden met een uitkering die een tegenprestatie 

moeten leveren bevorderd via een extra opdracht aan 

welzijnsorganisaties in 12 gebieden in Rotterdam. 2016-

2017 pilot. Trajecten worden gemonitord.

Ontwikkel-

project

Collectieve 

Zorg Minima 

(contract)

Preventie Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Hotspotbenadering 

LGGZ

Onderzoek IPW op casuïstiekniveau LGGZ . Resultaat 

verwacht: na zomer 2017. Daarna mogelijk ontwikkelen 

interventies voor betere en slimmere zorg en ondersteuning 

over de grenzen van de ZVW en het lokale sociale domein.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk

Keer Diabetes Om Interventie voor verzekerden met Diabetes II met als doel 

verminderen van medicatie of genezing door duurzame 

verandering voeding.  Samenwerking met laagdrempelig 

aanbod in de wijk.

Implemen-

teren

Beleid Anders, nl 

patiënten 

diabetes II

Gemeentelijk

VGZ Rotterdampakket Speciale regeling met onder andere laag eigen risico, 

korting op de basisverzekering en aanvullende 

vergoedingen.

Implemen-

tatie

Collectieve 

zorg Minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Back to move Samenwerking tussen VGZ en Zorg1 om een nieuw, 

innovatief programma te contracteren voor mensen met 

lage rugklachten. Cliënten combineren fysiotherapeutische 

begeleiding met vormen van online begeleiding, 

bijvoorbeeld door het gebruik van een app met 

instructievideo’s.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, 

mensen met 

lage 

rugklachten

Gemeentelijk
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

’s-Gravenhage, 

Leidschendam-

Voorburg,  

Wassenaar, 

Zoetermeer, 

Delft, 

Midden-Delfland, 

Rijswijk, 

Westland, 

Pijnacker-

Nootdorp, 

Lansingerland

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Menzis

Zorg&Zekerheid

Minimacontract VGZ ‘s-Gravenhage, Delft

OGGZ VGZ ‘s-Gravenhage GGZ aanbieder, sociaal 

wijkzorgteam

Schuldenlab070 VGZ ’s-Gravenhage

Convenant VGZ ’s-Gravenhage

Solide integraal 

steunsysteem in de 

wijk voor mensen met 

psychisch 

problematiek

Menzis ’s-Gravenhage Professionals in de wijk

Haags Steunsysteem, Indigo 

Preventie, landelijke stichting 

familievertrouwenspersonen, 

Parnassia

Old stars Menzis ’s-Gravenhage ADO Den Haag
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

’s-Gravenhage, 

Leidschendam-

Voorburg,  

Wassenaar, 

Zoetermeer, 

Delft, 

Midden-Delfland, 

Rijswijk, 

Westland, 

Pijnacker-

Nootdorp, 

Lansingerland

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Menzis

Zorg&Zekerheid

Minimacontract DSW Westland Delft Midden 

Delfland

Strandgoed Ter Heijde DSW Westland, Rijswijk 

Delft, Midden Delfland

Zorgorganisatie Pieter van 

Foreest, Careyn, 

bewonersvereniging HINT

De Acute Dienst DSW Westland, Westland, 

Delft, Midden Delfland

Pijnacker 

Lansingerland 

Zorgorganisatie Eerste Lijn, 

Careyn

Convenant Den Haag –

CZ

CZ ‘s-Gravenhage
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

’s-Gravenhage, 

Leidschendam-

Voorburg,  

Wassenaar, 

Zoetermeer, 

Delft, 

Midden-Delfland, 

Rijswijk, 

Westland, 

Pijnacker-

Nootdorp, 

Lansingerland

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Menzis

Zorg&Zekerheid

Samenwerking 

huisartsenzorg, 

wijkverpleegkundige 

en het sociale

wijkzorgteam

Menzis ‘s-Gravenhage

Werkagenda Menzis, 

gemeenten en regio’s 

Menzis ‘s-Gravenhage GGZ Aanbieders, sociale

wijkzorgteams, professionals

Lokale werkagenda 

(convenant)

Menzis ‘s-Gravenhage Aanbieders, professionals

Samenwerkings-

afspraken

Menzis ‘s-Gravenhage
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

’s-Gravenhage, 

Leidschendam-

Voorburg,  

Wassenaar, 

Zoetermeer, 

Delft, 

Midden-Delfland, 

Rijswijk, 

Westland, 

Pijnacker-

Nootdorp, 

Lansingerland

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Menzis

Zorg&Zekerheid

Sociaal Hospitaal (SOHOS) CZ ‘s-Gravenhage IPW, Sociaal Hospitaal, Society 

Impact

Effectief samenwerken in 

de wijk

Menzis ’s-Gravenhage Huisarts, poh- ouderenzorg, 

wijkverpleging en 

ouderenadviseur

Schuldenaanpak: mensen 

uit de bronheffing halen

Menzis ‘s-Gravenhage

Sensara, 

leefstijlmonitoring 

Ehealth

DSW Westland

Woonvisie DSW Delft, Westland, 

Midden-Delfland

Woningcorporaties 

Burgerzorgportaal DSW Delft, Westland 

Midden Delfland

Centric

Afstemmen medisch en 

sociaal domein

DSW Delft

Rijswijk (met CZ)

Huisartsen, eerste 

lijnorganisatie
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

’s-Gravenhage, 

Leidschendam-

Voorburg,  

Wassenaar, 

Zoetermeer, 

Delft, 

Midden-Delfland, 

Rijswijk, 

Westland, 

Pijnacker-

Nootdorp, 

Lansingerland

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Menzis

Zorg&Zekerheid

Initiatief cliëntenraad 

Oudelandsche Hof

DSW Lansingerland Cliëntenraad 

Samen indicaties stellen DSW Pijnacker-Nootdorp

Zichtbaar Zorgkantoor, 

ROGPlus –

informatieverstrekking 

t.b.v. vroeg interventie

DSW Pijnacker-Nootdorp Zorgkantoor, ROGPlus

Bestuurlijke (o.a. 

convenant)en ambtelijke

samenwerking

DSW Delft, Westland, 

Midden-Delfland, 

Rijswijk

Zichtbaar Zorgkantoor,  

informatieverstrekking 

t.b.v. vroeg interventie

DSW Pijnacker-Nootdorp

(pilot)

Westland, Rijswijk,

Delft Midden Delfland

Samenwerkingsovereenk

omst met werkagenda

DSW Delft, Westland, 

Midden-Delfland, 

Rijswijk
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

’s-Gravenhage, 

Leidschendam-

Voorburg,  

Wassenaar, 

Zoetermeer, 

Delft, 

Midden-Delfland, 

Rijswijk, 

Westland, 

Pijnacker-

Nootdorp, 

Lansingerland

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Menzis

Zorg&Zekerheid

GROW, 

wandelprogramma 
DSW Delft, Westland, Midden-

Delfland, Rijswijk

Verschillende partners uit 

het onderwijs, 

bedrijfsleven, sportwereld 

en gezondheidszorg

Gezamenlijke zorgatlas DSW Delft, Westland, Midden-

Delfland, Rijswijk

Vroeg signalering DSW Delft, Westland, Midden-

Delfland, Rijswijk

Huisartsenpraktijk Hogen 

Hoed
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

’s-Gravenhage, 

Leidschendam-

Voorburg,  

Wassenaar, 

Zoetermeer, 

Delft, 

Midden-Delfland, 

Rijswijk, 

Westland, 

Pijnacker-

Nootdorp, 

Lansingerland

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Menzis

Zorg&Zekerheid

Minimacontract Zorg&Zekerheid Zoetermeer, 

Leidschendam-Voorburg, 

Wassenaar, Voorschoten

Minimacontract Menzis Den Haag, Zoetermeer, 

Leidschendam- Voorburg, 

Rijswijk, Wassenaar

Pijnacker Nootdorp

Proeftuin Verzorgd 

Thuis 

CZ en Menzis

Overige verzekeraars zijn 

akkoord met project

Zoetermeer Fundis

Werkplaats sociaal domein 

Den Haag – Leiden 

Cofinanciering

Wijkgerichte

Wijkverpleging 

Alle zorgverzekeraars Zoetermeer Plicare

Welzijn op recept CZ Zoetermeer Palet Welzijn

Huisartsen  

(Acute) Ouderenzorg 

op peil 

CZ Zoetermeer Fundis , SGZ, Zorgkantoor

MInimacontract Zilveren Kruis
Lansingerland
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

OGGZ Exemplarische casuïstiek op het gebied van OGGZ wordt 

opgehaald en geanalyseerd tot doelgroepen met kansen. 

Voor deze doelgroepen wordt met de professionals een 

nieuwe werkwijze ontwikkeld en geïmplementeerd. Betere 

zorg tegen lagere kosten. 

Ontwikkel-

traject

Convenant OGGZ Gemeentelijk

Schuldenlab070 Het schuldenlab is opgericht om de huishoudens met 

problematische schulden in gemeente Den Haag bij te 

staan. Een groep van banken, verzekeraars, 

woningbouwcorporaties, maatschappelijke organisaties, 

bedrijven en de gemeente Den Haag tekenden in 2016 een 

convenant.

Samen-

werkings-

afspraken

Beleid Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Convenant VGZ en Den Haag Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk 
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Solide integraal 

steunsysteem in de 

wijk voor mensen met 

psychisch 

problematiek

Gemeente, zorgverzekeraar en professionals werken samen 

met het informele netwerk rondom mensen met psychische 

problematiek om een integraal steunsysteem in de wijk te 

ontwikkelen. 

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk

Old stars 60-plussers voetballen bij ADO Den Haag om op een leuke 

manier actief en sociaal te zijn. 

Implemen-

tatie

Ouderen Gemeentelijk

Minimacontract Aparte afspraken van DSW, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en 

Zorg&Zekerheid met gemeenten

Samen-

werkings-

document 

Inkoop Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Strandgoed Ter Heijde Respijtzorg: zorgvragers kunnen in de vleugel/etage van een  

verzorgingshuis aan de voet van de  duinen als gast  

verblijven. Zorgmedewerkers pakken samen met vrijwilligers 

ondertussen de zorg en ontspannende activiteiten op. Zo 

wordt de mantelzorger tijdelijk ontlast en wordt 

overbelasting voorkomen. Een aanpak voor terugkeer naar 

huis wordt in de tussentijd opgesteld. Gemeenten en DSW 

financieren en nemen deel  aan stuur- en beleidsoverleg.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeentelijk 
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

De Acute Dienst Huisartsen die met spoed een patiënt in een verpleeghuis of 

verzorgingshuis willen laten opnemen of direct thuis- of 

respijtzorg nodig hebben kunnen bij de Acute Dienst 

terecht. Het gaat om coördineren van de plaatsing en 

toewijzing beschikbare crisisplaatsen in de regio. Doel om 

snel een oplossing te vinden en de huisarts te ontlasten. 

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeentelijk 

Convenant Den Haag –

CZ

De convenantpartners willen de gezondheid en het 

welbevinden van de inwoners van Haagse burgers 

verbeteren en op peil houden en de zorgkosten beheersbaar 

houden. Dit met behoud van toegankelijke, betaalbare 

ondersteuning en zorg voor hen die het nodig hebben.

Convenantpartners zetten zich in om op het snijvlak van de 

verschillende wettelijke verantwoordelijkheden een 

gezamenlijk resultaat te behalen.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Samenwerking 

huisartsenzorg, 

wijkverpleegkundige 

en het sociale

wijkzorgteam

27 sociale wijkzorgteams richten zich op de ondersteuning 

van Hagenaars die kampen met meerdere, ernstige 

problemen, maar onvoldoende in staat zijn deze zelf op te 

lossen. In de wijkzorgteams werken gemeente, zorg en 

welzijn samen.

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Sociaal Hospitaal 

(SOHOS)

Doel is gezinnen helpen met betere én goedkopere plannen 

voor het oplossen van hun problemen. Met deze 

maatwerkaanpak nemen gezinnen zelf de regie in handen. 

Uitgangspunt is het scheppen van bestaanszekerheid door 

het oplossen van het meest dominante probleem (inkomen, 

schulden). Dat heeft impact op de gezondheid en de 

zorgconsumptie van deze gezinnen.

Ontwikkel-

project

Beleid Preventie, 

GGZ, Minima

Gemeentelijk

Effectief samenwerken 

in de wijk

In Scheveningen is een pilot samen met de gemeente Den 

Haag in ontwikkeling over effectieve samenwerking in de wij 

door de huisarts, poh- ouderenzorg, wijkverpleging en 

ouderenadviseurs.

Ontwikkel-

project 

Werkwijze 

(primair 

proces)

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Gemeentelijk

Sensara, 

leefstijlmonitoring 

Ehealth

DSW heeft verbinding gelegd  en gemeente Westland wil 

pilot inzetten.

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeentelijk

Woonvisie Samen analyseren  data aanleveren, DSW en gemeente 

werken daar samen in.

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Afstemmen medisch en 

sociaal domein

DSW neemt deel aan klankbordgroep van huisartsen. Implemen-

tatie

Werkwijze Ouderen Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Initiatief cliëntenraad 

Oudelandsche Hof

DSW en gemeenten ? Werkwijze 

(primair 

proces)

? Gemeentelijk

Samen indicaties 

stellen

DSW en gemeenten ? Werkwijze 

(primair 

proces)

? Gemeentelijk

Zichtbaar Zorgkantoor, 

ROGPlus –

informatieverstrekking 

t.b.v. vroeg interventie

Informatieverstrekking t.b.v. vroeg interventie. 

Samenwerking tussen Zorgkantoor, ROGPlus en DSW

Samen-

werkings-

afspraken

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk 

Bestuurlijke (o.a. 

convenant) en 

ambtelijke 

samenwerking

DSW en gemeenten Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Samenwerkings-

overeenkomst met 

werkagenda

DSW en gemeenten Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Bestuurlijke (o.a. 

convenant) en 

ambtelijke 

samenwerking 

Er is een gezamenlijk convenant tussen DSW en Delft, 

Westland, Midden-Delfland, Rijswijk. Ook is er regulier 

(sub)regio-overleg. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Soms 

met aanbieders en andere partijen, soms met 

gezamenlijke bijeenkomsten en 2 keer per jaar een 

gezamenlijke cliëntenraadpleging. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk 

Acute Dienst Careyn ? Door-

ontwikkelen

Samenwerking Anders 

(algemeen)

Regionaal

GROW, 

wandelprogramma 

Onderzoeken inzet preventiecoalitie. ? Werkwijze 

(primair 

proces)

? Gemeentelijk

Gezamenlijke zorgatlas ? ? Werkwijze 

(primair 

proces)

? Regionaal

Vroeg signalering Verstrekken overzichten premieachterstanden, deelname 

regionale en landelijke bijeenkomsten t.b.v. 

positiebepaling in ketens.

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid Anders, nl 

minima

Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Schuldenaanpak: 

mensen uit de 

bronheffing halen

Menzis en gemeenten selecteren mensen die de kans 

krijgen om in een driejarig traject hun schuld af te 

betalen met een lagere boete. De schuld die dan nog 

open staat, premie en incassokosten, wordt door Menzis 

kwijtgescholden. Hiermee worden mensen uit de 

bronheffing gehaald. Tegelijkertijd wordt vanuit de 

gemeente ingezet op schuldhulpverlening zodat de kans 

op opnieuw in de schulden te komen wordt verkleind. 

Samen-

werkings-

afspraken

Beleid Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Werkagenda Menzis, 

gemeenten en regio’s 

Afspraken met 6 regio’s (80 gemeenten) en Menzis over 

hoe met elkaar ontwikkeld, geleerd en breder 

geprofiteerd wordt.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal

Lokale werkagenda Bestuurlijke afspraken tussen Menzis en gemeente Den 

Haag.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Samenwerkings-

afspraken

Gezamenlijke stuurgroep Menzis en gemeente Den Haag. Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk 
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Proeftuin Verzorgd 

Thuis 

Huishoudelijke hulp en enkelvoudige persoonlijke 

verzorging gecombineerd in één functie.

Ontwikkel-

project 

Werkwijze 

(primair proces)

Ouderen Gemeentelijk

Cofinanciering 

Wijkgerichte

Wijkverpleging 

Cofinanciering vanuit de gemeente,  naast financiering 

van de zorgverzekeraars voor Wijkgerichte wijkverpleging.

Samen-

werkings-

afspraken 

Inkoop Anders, nl 

algemeen
Gemeentelijk

Welzijn op recept CZ heeft de trainingen positieve gezondheid gefinancierd 

voor alle huisartsen in Zoetermeer. Basis en draagvlak 

voor de pilot Welzijn op recept.

Ontwikkel-

project 

Collectieve Zorg 

Minima 

(contract) 

Preventie Gemeentelijk

(Acute) ouderenzorg op 

peil 

Verpleeghuis- & eerstelijnsbedden + wijkverpleging  op 

peil brengen vanwege afwijkende ontwikkeling in 

Zoetermeer. Vraagt visie en bouwlocatie(s).

Samen-

werkings-

afspraken

Beleid Ouderen Gemeentelijk
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Barendrecht, 

Albrandswaard, 

Ridderkerk

Brielle, 

Goeree-

Overflakkee, 

Hellevoetsluis, 

Nissewaard, 

Westvoorne,

Capelle aan den 

IJssel en 

Krimpen aan 

den IJssel,

Maassluis,

Vlaardingen, 

Schiedam

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Door dik en dun Zilveren Kruis Nissewaard

Ketensamenwerking DSW Maassluis,

Schiedam, 

Vlaardingen

Zorgaanbieders verslavingszorg, 

ouderenzorg, huisartsen, 

wijkteams, politie, reclassering, 

Veilig Thuis en woningcorporaties
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Barendrecht, 

Albrandswaard, 

Ridderkerk

Brielle, 

Goeree-

Overflakkee, 

Hellevoetsluis, 

Nissewaard, 

Westvoorne,

Capelle aan den 

IJssel en Krimpen 

aan den IJssel,

Maassluis,

Vlaardingen, 

Schiedam

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Regionale aanpak 

dementiezorg op GO + 

Ketenreview 

Dementie

CZ Goeree-Overflakkee Ketenzorg Dementie 

Goeree-Overflakkee, lokale 

zorgorganisaties 

Minimacontract VGZ Alle gemeenten

Zichtbaar 

Zorgkantoor, ROGPlus

– informatie-

verstrekking t.b.v. 

vroeg interventie

DSW Maassluis, Vlaardingen, 

Schiedam

Zorgkantoor, ROGPlus
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Barendrecht, 

Albrandswaard, 

Ridderkerk

Brielle, 

Goeree-

Overflakkee, 

Hellevoetsluis, 

Nissewaard, 

Westvoorne,

Capelle aan den 

IJssel en Krimpen 

aan den IJssel,

Maassluis,

Vlaardingen, 

Schiedam

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Preventie 

Eenzaamheid en 

depressie

DSW Maassluis Huisartsen, welzijns- en 

zorgorganisatie, ROGplus, 

Stroomopwaarts

Jongeren op Gezond 

Gewicht (JOGG)

DSW Vlaardingen Verschillende partners uit 

het onderwijs, 

bedrijfsleven , sportwereld 

en gezondheidszorg

Cool2BeFit DSW Vlaardingen

Vroeg signalering en -

interventie kwetsbare 

ouderen 

DSW Vlaardingen Huisartsenpraktijk Hogen 

Hoed

Afstemmen medisch 

en sociaal domein

DSW Vlaardingen Huisartsen

Senior Smart living DSW Schiedam
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Barendrecht, 

Albrandswaard, 

Ridderkerk

Brielle, 

Goeree-

Overflakkee, 

Hellevoetsluis, 

Nissewaard, 

Westvoorne,

Capelle aan den 

IJssel en Krimpen 

aan den IJssel,

Maassluis,

Vlaardingen, 

Schiedam

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Acute Dienst Careyn DSW Maassluis, Vlaardingen, 

Schiedam

Huisartsen, 

zorgaanbieders

GROW, 

wandelprogramma 
DSW Maassluis, Vlaardingen, 

Schiedam

Verschillende partners uit 

het onderwijs, 

bedrijfsleven, sportwereld 

en gezondheidszorg

Gezamenlijke zorgatlas DSW Maassluis, Vlaardingen, 

Schiedam

Vroeg signalering DSW Vlaardingen Huisartsenpraktijk Hogen 

Hoed

Collectieve Aanvullende 

Verzekering
CZ, DSW Maassluis, Vlaardingen, 

Schiedam, Barendrecht, 

Albrandswaard, Ridderkerk

Stroomopwaarts

Woonvisie DSW Maassluis Woningcorporaties

Bestuurlijke (o.a. 

convenant) en ambtelijke

samenwerking

DSW Maassluis, Vlaardingen, 

Schiedam
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Barendrecht, 

Albrandswaard, 

Ridderkerk

Brielle, 

Goeree-

Overflakkee, 

Hellevoetsluis, 

Nissewaard, 

Westvoorne,

Capelle aan den 

IJssel en Krimpen 

aan den IJssel,

Maassluis,

Vlaardingen, 

Schiedam

Zilveren Kruis

VGZ

CZ

DSW

Voorkomen van fraude 

in het sociaal domein
DSW Vlaardingen ROGplus

Convenant ‘Voor 

elkaar’ in Rotterdam 

Rijnmond

Achmea, CZ, DSW, VGZ Alle gemeenten GGD 

Ketenaanpak 

dementie

VPR

CZ Brielle

Hellevoetsluis

Wetsvoorne

Nissewaard

Rozenburg

Lokale zorgorganisaties

Bestuurlijke en 

ambtelijke 

samenwerking HLZ

CZ Barendrecht, 

Albrandswaard, 

Ridderkerk

Brielle, 

Goeree-Overflakkee, 

Hellevoetsluis, 

Nissewaard en

Westvoorne), Hoeksche Waard 

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Capelle aan den Ijssel, Krimpen 

aan den IJssel
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Door dik en dun Een groepsbehandeling voor kinderen van 8-12 met 

overgewicht. Naast de kinderen worden ook ouders 

betrokken. 

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk

Back to move Nieuwe aanpak voor mensen met lage rugklachten i.c.m. 

aanbod in de wijk.

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk

Ketensamenwerking Een grote groep zorgaanbieders en andere partijen hebben 

met DSW een convenant afgesloten om beter samen te 

werken in de wijk. Er wordt onderzocht waar de knelpunten 

liggen, en hoe om gegaan kan worden met 

snijvlakkenproblematiek.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Effectief

samenwerken 

in de wijk

Regionaal

Expeditie duurzame 

zorg

Expeditie Duurzame Zorg is een publiek private 

samenwerking die zich inzet voor duurzame zorg en een 

meer vitale samenleving in proeftuinen. Het zijn projecten 

die bijdragen aan betere kwaliteit, toegankelijkheid en 

doelmatigheid van (diabetes-)zorg en preventie. Rotterdam 

is een van de proeftuinen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Regionale aanpak 

dementiezorg op GO + 

Ketenreview Dementie

Het bedrijfsleven, zorg en de gemeenten hebben initiatief 

genomen op het terrein van gezondheid, zorg en welzijn. 

Samen met de gemeente wordt in dit traject gestreefd naar 

een gezonde regio waar mensen in wonen, leven en werken. 

Preventie is een speerpunt als je gezondheidswinst wil 

realiseren. In dit project kijkt men samen hoe men op 

Goeree in de toekomst de zorg willen organiseren. Er is een 

ziekenhuis, veel verzorgingshuizen en een flink oplopend 

ouder-wordend inwonersaantal. Ook CZ is betrokken in de 

project. Met de NZA wil men kijken of er niet naar 

populatiebekostiging kan worden overgegaan op Goeree.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

inkoop

Ouderen

Preventie 

Regionaal

Zichtbaar Zorgkantoor, 

ROGPlus

Informatieverstrekking t.b.v. vroeg interventie. 

Samenwerking tussen Zorgkantoor, ROGPlus en DSW

Samen-

werkings-

afspraken

Beleid Preventie Gemeentelijk

Preventie 

Eenzaamheid en 

depressie

De gemeente Maassluis heeft en programma ter preventie 

van eenzaamheid en depressie, en zorgverzekeraar DSW 

denkt mee in het uitvoeren daarvan. In samenwerking met 

organisaties uit het veld en bewoners wordt gezocht naar 

manieren om beiden te voorkomen.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document 

Preventie Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Jongeren op Gezond 

Gewicht (JOGG)

JOGG is een initiatief dat zich richt op jongeren en hun 

omgeving om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. In een 

JOGG-gemeente werken alle lokale partijen uit onderwijs, 

zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en 

de media samen om gezond eten en bewegen voor jongeren 

gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. 

Samen-

werkings-

afspraken

Beleid Preventie Boven-

regionaal

Cool2BeFit Ondersteuning vanuit de DSW voor o.a. fysiotherapie. 

(project wacht momenteel op besluit ZonMw). In 

samenwerking met de gemeente. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze Preventie Gemeentelijk

Vroeg signalering en -

interventie kwetsbare 

ouderen 

Financiering vanuit Innovatiefonds DSW. Afspraken over het 

volgen van de ontwikkelingen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie

Ouderen

Gemeentelijk

Afstemmen medisch en 

sociaal domein

DSW neemt deel aan klankbordgroep van huisartsen, in 

samenwerking met de gemeente. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Senior Smart living Gezamenlijke beoordeling project met gemeente (is nog 

verkennend). 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Ouderen Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Acute Dienst 

Careyn

Financiering vanuit DSW, in afstemming met gemeente Rotterdam Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document 

GGZ Gemeentelijk 

GROW, 

wandelprogramma 

Onderzoeken DSW en gemeenten inzet preventiecoalitie 

(verkennend met gemeenten)
Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document 

Preventie Gemeentelijk 

Gezamenlijke 

zorgatlas

Samenwerking DSW en gemeenten Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document 

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk 

Vroeg signalering DSW verstrekt overzichten aan gemeenten over 

premieachterstanden, deelname regionale en landelijke 

bijeenkomsten t.b.v. positiebepaling in ketens  

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document 

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk 

Collectieve 

Aanvullende 

Verzekering

Afspraken CZ en DSW met gemeenten Samen-

werkings-

afspraken

Minimapolis Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Woonvisie Met gemeente Maassluis, deelname DSW aan lokaal overleg Samen-

werkings-

afspraken

Anders 

(algemeen)

Samen-

werkings-

document

Gemeentelijk 



Stadsregio Rijnmond (excl. Rotterdam) - X

192

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Bestuurlijke (o.a.

convenant) en 

ambtelijke

samenwerking 

Er is een gezamenlijk convenant tussen DSW en Maassluis, 

Vlaardingen en Schiedam. Ook is er regulier (sub)regio-

overleg. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Soms met 

aanbieders en andere partijen, soms met gezamenlijke 

bijeenkomsten en 2 keer per jaar een gezamenlijke 

cliëntenraadpleging. 

Samen-

werkings-

afspraken

Anders 

(algemeen)

Samen-

werkings-

document

Gemeentelijk 

Voorkomen van fraude 

in het sociaal domein

Voortzetting van samenwerking tussen gemeenten, VNG, 

Per Saldo, VWS en Serviceorganisatie Jeugd ZHZ door 

implementatie van de aanbevelingen door DSW en 

Vlaardingen (via ROGplus).

Samen-

werkings-

afspraken

Beleid Anders, nl. 

fraude

Gemeentelijk

Convenant ‘Voor elkaar’ 

in Rotterdam Rijnmond

Samenwerking tussen gemeenten van de regio, GGD en 

zorgverzekeraars Achmea, CZ, DSW en VGZ om nadere 

invulling te geven aan wens tot uitwisseling van kennis. 

Het project bouwt voort op ‘Gezond in…’ waarin goede 

voorbeelden werden uitgewisseld.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie Regionaal

Ketenaanpak dementie 

VPR

Afstemming keten dementie  door betrokken zorgpartijen  

m.n. inzet casemanagers alsook welzijnspartners. 

Indirecte samenwerking gemeenten en CZ.

Implemen-

tatie

Samen-

werkings-

document

Ouderen Gemeentelijk 
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Bestuurlijke en 

ambtelijke 

samenwerking HLZ

Structureel overleg met CZ om te komen tot 

samenwerking , beleid inkoop in eerste aanleg in kader 

van transitie naar steeds meer transformatie. Onderdeel 

van de samenwerking zijn: Welzijn op recept, Pilot 

ontschotting Hoeksche Waard, Afstemmen op respijtzorg, 

Afstemmen bekostiging indicaties mensen met een 

tijdelijke behoefte aan een beschermde woonomgeving.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk 

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, 

gemeente en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert 

wijkgericht werken door bij de inkoop van zorg 

aanbieders te selecteren die die willen werken aan het 

versterken van de verbinding het sociaal domein en het 

medisch domein. Na de inkoop werken de partijen vanuit 

hun eigen rol en verantwoordelijkheden aan het 

stimuleren van samenspel in de eerste lijn tussen 

wijkverpleging, huisartsenzorg en wijkteams.

Implemen-

tatie

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal



Twente - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Almelo, 

Borne, 

Dinkelland, 

Enschede, 

Haaksbergen, 

Hellendoorn, 

Hengelo (O), 

Hof van Twente, 

Losser, 

Oldenzaal, 

Rijssen-Holten, 

Tubbergen, 

Twenterand, 

Wierden

Menzis Effectief 

Samenwerken in de 

Wijk

Menzis Enschede (Wijk:

Enschede Noord –

Noord)

Wijkteam, wijkverpleging, 

huisarts, POH

Inkoop wijkgericht 

werken 

(wijkverpleging niet-

toewijsbare zorg)

Menzis Alle gemeenten

Proeftuin 

Populatiebekostiging

Menzis Enschede AriënsZorgpalet, Aveleijn, 

Bruggerbosch, De Posten, 

Livio, Manna, Mediant, 

RIBWGO en TSN (V & V, GZ, 

GGZ)

Effectieve inzet van 

middelen door meer 

inzicht in gegevens

Menzis Enschede Vektis, zorgkantoor Menzis,

KING (VNG), GGD Twente

Oldenzaal Vitaal Menzis Oldenzaal Welzijnsorganisatie (Impuls)

Sporten Op ReZappt Menzis Enschede
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Almelo, 

Borne, 

Dinkelland, 

Enschede, 

Haaksbergen, 

Hellendoorn, 

Hengelo (O), 

Hof van Twente, 

Losser, 

Oldenzaal, 

Rijssen-Holten, 

Tubbergen, 

Twenterand, 

Wierden

Menzis Schuldenaanpak: 

mensen uit 

bronheffing halen

Menzis Enschede, Haaksbergen, 

Hengelo, Almelo

Werkagenda Menzis, 

gemeenten en regio’s 

Menzis Alle gemeenten Aanbieders en 

professionals

Lokale werkagenda 

(/convenant)

Menzis Enschede

Regionale 

samenwerkings-

afspraken (Regiotafel)

Menzis Alle gemeenten
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Effectief

Samenwerken in 

de Wijk

In de gemeente Enschede is een effectenanalyse uitgevoerd ten 

behoeve van de samenwerking tussen wijkteam, 

wijkverpleging, huisarts en poh over hoe deze eerstelijns 

medewerkers samenwerken t.b.v. een effectieve ouderenzorg. 

Op dit moment is alleen nog gestart in Wesselerbrink.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces), 

Inkoop

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Ouderen

Boven-

regionaal

Inkoop

wijkgericht 

werken 

(wijkverpleging 

niet-toewijsbare

zorg)

De wijkverpleegkundige vormt een verbindende schakel tussen 

het medische en sociale domein. Het is (nog) niet 

vanzelfsprekend dat de professionals in een wijk elkaar kennen. 

Menzis en gemeenten werken samen aan een effectieve inzet 

van de wijkverpleegkundige niet toewijsbare zorg. Daarvoor is 

gezamenlijk een inkoopmodule ontwikkeld.

Enschede: 

ontwikkel-

project

Overige 

gemeenten: 

door-

ontwikkelen

Inkoop

Beleid

Effectief 

Samen-

werken in de 

wijk

Boven-

regionaal

Proeftuin 

Populatie-

bekostiging

In Enschede vinden in samenwerking met negen 

zorgaanbieders in de wijken Wesselerbrink, Glanerbrug en 

Pathmos-Stevenfenne-Stadsveld enkele meerjarige pilots 

plaats. Zorgaanbieders krijgen een totaalbedrag per wijk om 

over de grenzen van hun eigen organisatie heen zorg te 

organiseren. Het doel is om door samenwerking in de wijk meer 

mensen te helpen tegen lagere kosten. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Inkoop

Ouderen

Effectief 

samenwerken

in de wijk

Gemeentelijk 
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Effectieve inzet 

van middelen 

door meer inzicht 

in gegevens

Welke kosten zijn er voor de uitvoering van de verschillende 

wetten? Hoeveel en welke zorgvragen zijn er? Niet alleen binnen 

een gemeente, maar ook per wijk en per inwoner? Om effectief 

maatregelen te nemen, is een compleet inzicht nodig. Vektis,

Menzis en Enschede brengen de verschillende gebruikers- en 

kostengegevens op wijkniveau voor een bepaalde doelgroep in 

kaart. Aan de hand daarvan wordt gekeken of ondersteuning 

en/of zorg efficiënter kan worden ingezet, en waar preventieve 

maatregelen gewenst zijn. 

Ontwikkel-

project

Beleid

Inkoop 

Effectief

samenwerken 

in de wijk

Ouderen

Gemeentelijk

Oldenzaal Vitaal Samen met de gemeente en een welzijnsorganisatie heeft Menzis

twee projecten opgezet:  ‘Integrale ouderenzorg’ en ‘Gezonde 

wijkaanpak’. Ze werken samen om een hechter verband te maken 

tussen informele netwerken, het sociaal domein en de 

gezondheidszorg. Het belangrijkste resultaat is het creëren van 

integrale teams met professionals uit de twee domeinen. Dit 

moet de onderlinge communicatie versterken.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeentelijk
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Sporten Op 

ReZappt

Menzis en de gemeente Enschede hebben beiden sport als 

speerpunt om een gezonde leefstijl te bevorderen voor jeugd en 

mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om te sporten 

(ouderen, mensen met een beperking, minima). In dit project 

zetten we in op:

• Verstevigen en/of ontwikkelen van een doorverwijzing 

structuur vanuit het onderwijs, de wijk en zorgpartners naar 

laagdrempelige sport- en beweegactiviteiten

• Optimaliseren van het (laagdrempelige) sport- en 

beweegaanbod waar iedereen op elk niveau kan instromen

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk

Schuldenaanpak: 

mensen uit de 

bronheffing halen

Door Menzis en de gemeenten wordt een groep mensen 

geselecteerd die de kans krijgen om in een driejarig traject hun 

schuld af te betalen met een lagere boete. De schuld die dan nog 

open staat, premie en incassokosten, wordt door Menzis 

kwijtgescholden. Hiermee worden mensen uit de bronheffing 

gehaald. Tegelijkertijd wordt vanuit de gemeente ingezet op 

schuldhulpverlening zodat de kans op opnieuw in de schulden te 

komen wordt verkleind. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Werkagenda 

Menzis, 

gemeenten en 

regio’s 

Afspraken met 6 regio’s (80 gemeenten) en Menzis over hoe met 

elkaar ontwikkeld, geleerd en breder geprofiteerd wordt.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal
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Lokale 

werkagenda

Bestuurlijke afspraken tussen Menzis en gemeente Enschede. Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Regionale

samenwerkings-

afspraken

Afspraken met de gemeenten over de samenwerking via de 

regiotafel, als verbinding tussen Menzis en de regio op alle 

Wmo/Zvw/Wlz-onderwerpen 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Regionaal 
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Utrecht Zilveren Kruis Grensvlakken

Wmo/Zvw

Ouderenzorg

Zilveren Kruis Utrecht Gemeenten Zaanstad, Utrecht, Zwolle, 

Rotterdam, regio Drenthe, 

wijkverpleegkundigen, medewerkers 

generalistische wijkteams, huisartsenzorg 

Grensvlakken WLZ Zilveren Kruis Utrecht Gemeenten Zaanstad, Utrecht, Zwolle, 

Rotterdam, regio Drenthe

CIZ, mantelzorg, huisarts, wijkverpleging, 

POH, wijkteams gemeenten

Aanpak verwarde 

personen 

taskforce regio 

Utrecht

Zilveren Kruis Utrecht, De Ronde Venen, 

Montfoort, Oudewater,

Woerden.

Stichtse Vecht, Weesp, 

Wijdemeren

Clientvertegenwoordigers, Buurtteams, 

huisartsen (GEZ), Altrecht, 

Woningcorporaties, NEMO partners, 

Politie, Veiligheidshuis, U-centraal

Stedelijke agenda 

ouderen

Zilveren Kruis Utrecht cliëntenorganisaties,

buurtteams, medische

basiszorg, zorginstellingen
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Utrecht Zilveren Kruis Gezonde wijk aanpak Zilveren Kruis Utrecht

Minimacontract Zilveren Kruis Utrecht

Citydeal inclusieve 

stad

Zilveren Kruis Utrecht Utrecht, Zaanstad, 

Leeuwarden, Eindhoven,  

Enschede
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Utrecht Zilveren Kruis Pilot EPA-Aanpak Zilveren Kruis Utrecht GGZ instellingen, 

aanbieders BW, 

cliëntperspectief, 

huisartsenzorg, wijkteams, 

dagbesteding

Zorg in de wijk Zilveren Kruis Utrecht Aanbieders wijkverpleging

Vervolg krachtige 

basiszorg Overvecht 

Zilveren Kruis Utrecht GEZ en buurtteam Sociaal

Convenant Utrecht 

Gezond

Zilveren Kruis Utrecht 

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Utrecht
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Grensvlakken

Wmo/Zvw

Ouderenzorg

Gemeenten uit verschillende plekken van het land ontwikkelen 

met Zilveren Kruis een werkwijze voor professionals, gemeente 

en zorgverzekeraar voor het werken met onduidelijkheid in de 

rollen en verantwoordelijkheden voor het geven van 

ouderenzorg onder de Wmo en Zvw.  Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken nieuwe casuïstiek met elkaar en hoe 

deze in praktijk het best kan worden uitgevoerd.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Boven-

regionaal

Grensvlakken WLZ Gemeenten uit verschillende plekken van het land ontwikkelen 

met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair proces) voor 

professionals, gemeente en zorgverzekeraar om de 

onduidelijkheid over de overgang in ouderenzorg van de 

WMO/Zvw naar WlZ. Er is een document met voorbeelden en 

gespreksonderwerpen opgesteld, en de gemeenten bespreken 

ontwikkelingen en nieuwe casuïstiek met elkaar. Daarnaast 

wordt de grensvlakproblematiek op landelijk niveau 

geagendeerd. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal

Aanpak verwarde 

personen taskforce 

regio Utrecht

De gemeente Utrecht (en de omliggende gemeenten) 

ontwikkelen een regionale aanpak rondom personen met 

verward gedrag. Daarbij wordt o.a. samengewerkt met 

zorgaanbieders, woningcorporaties en politie. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Regionaal 
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Stedelijke agenda 

ouderen

De gemeente Utrecht en Zilveren Kruis bundelen in dit 

project verschillende initiatieven die gericht zijn op de 

groeiende populatie ouderen in de stad. 

Samen-

werkings-

afspraken 

Samen-

werkings-

document 

Ouderen Gemeentelijk 

Vervolg programma 

Krachtige basiszorg

Met het doel geïntegreerde, patiëntgerichte zorg te 

ontwikkelen is in de wijk Overvecht geïnvesteerd in 

persoonlijke relaties tussen professionals en het 

verbeteren van onderlinge communicatie en 

samenwerking tussen hen. De belangrijkste activiteiten 

zijn daarbij het faciliteren van samenwerking in de eerste 

lijn en tussen het medisch en sociaal domein.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Ouderen

Gemeentelijk

Gezonde wijk aanpak Het project ‘Gezonde wijk’ is een onderdeel van het 

convenant ‘Utrecht gezond!’. Hier wordt gewerkt aan het 

verbeteren van de gezondheid van de bewoners van 

Utrechtse (achterstands-)wijken in samenwerking met 

Zilveren Kruis, gemeente Utrecht en organisaties in de 

wijk. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Gemeentelijk
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Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

‘Citydeal inclusieve 

stad’

Verbeteren van de ondersteuning aan mensen met 

complexe problemen door sociale wijkteams waar de 

belangrijkste systeemknelpunten liggen die (kosten-

)effectieve ondersteuning van mensen met problemen op 

meerdere leefgebieden in de weg staan.

Samen-

werkings-

afspraken

Ontwikkel-

traject

Samen-

werkings-

document

Werkwijze

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Pilot EPA-aanpak Gemeenten werken regionaal, in hun eigen gemeenten of 

vanuit centrumgemeenten met regiogemeenten samen met 

Zilveren Kruis aan een integrale aanpak gericht op herstel 

en burgerschap van mensen met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). Lokaal verschillen de 

initiatieven, het doel is altijd het versterken van de 

ambulante behandelketen en de samenhang tussen 

ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Boven-

regionaal
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k

Geografisch

Zorg in de wijk In een proef van 3 jaar wordt gewerkt aan betere 

organisatie van wijkverpleging (vanaf 18 jaar). Daarbij 

heeft elke wijk in de gemeente Utrecht één 

voorkeursaanbieders voor wijkverpleging. Het doel is één 

hecht team van zorgverleners te creëren dat een 

herkenbaar aanspreekpunt per wijk vormt voor 

ontvangers van zorg en andere aanbieders zoals huisarts, 

apotheek en sociaal wijkteam. Voorkeursaanbieders 

krijgen een contract voor 3 jaar op basis van kwaliteit van 

zorg, bekendheid met de wijk, prijs en bereidheid te 

werken aan verbetering van de zorg.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair proces)

Effectief 

samenwer

ken in de 

wijk

Gemeentelijk

Armoedecoalitie

Utrecht

Positie van minima verbeteren door hun handelings-

vaardigheid en mondigheid te vergroten, de hulp- en 

dienstverlening te verbeteren.

Samenwerkings-

afspraken

Beleid Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Convenant Utrecht 

Gezond

Afspraken over gezamenlijke agenda Zilveren Kruis en 

gemeente Utrecht voor de periode 2013-2017

Samenwerkings-

afspraken

Samenwerkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk
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k

Geografisch

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, 

gemeente en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert 

wijkgericht werken door bij de inkoop van zorg 

aanbieders te selecteren die die willen werken aan het 

versterken van de verbinding het sociaal domein en het 

medisch domein. Na de inkoop werken de partijen vanuit 

hun eigen rol en verantwoordelijkheden aan het 

stimuleren van samenspel in de eerste lijn tussen 

wijkverpleging, huisartsenzorg en wijkteams.

Implementatie Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwer

ken in de 

wijk

Boven-

regionaal
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

De Ronde Venen, 

Montfoort, 

Oudewater, 

Woerden, 

Stichtse Vecht, 

Weesp, 

Wijdemeren 

(laatste 2: 

oriëntatie op Gooi 

en Vechtstreek)

Zilveren Kruis

VGZ

Menzis

Zorg&Zekerheid

Minimacontract Zilveren Kruis,

Menzis

Zorg&Zekerheid

Alle gemeenten

Minimacontract VGZ Montfoort, Oudewater, 

Woerden

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Alle gemeenten Gemeenten Zaanstad, 

Amsterdam, Almere, 

Hoogeveen en De Wolden, 

Rotterdam, CIZ, 

mantelzorgers, huisartsen, 

professionals werkzaam op 

dagbesteding, (lokale 

(wijk)teams, 

wijkverpleegkundigen en 

verzorgenden
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Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Binnen De Ronde Venen wordt hierover nu een 

businesscase gemaakt.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

zorg minima 

(contract)

Minima Gemeentelijk

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, gemeente 

en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert wijkgericht 

werken door bij de inkoop van zorg aanbieders te selecteren 

die die willen werken aan het versterken van de verbinding 

het sociaal domein en het medisch domein. Na de inkoop 

werken de partijen vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden aan het stimuleren van samenspel 

in de eerste lijn tussen wijkverpleging, huisartsenzorg en 

wijkteams.

Implemen-

tatie

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aalburg, 

Werkendam, 

Woudrichem, 

Geertruidenberg, 

Drimmelen en 

Oosterhout,

Breda, 

Alphen-Chaam en 

Baarle-Nassau, 

Etten-Leur, 

Roosendaal, 

Moerdijk, 

Halderberge, 

Zundert en 

Rucphen, 

Bergen op Zoom, 

Steenbergen en 

Woensdrecht

CZ

VGZ

Maatwerkfabriek

(IPW) (ESW)

CZ Breda Adviesbureau (IPW), 

Integrale aanpak EPA CZ Breda GGZ-instellingen

Leefstijlcoach CZ Oosterhout Leefstijlprofessionals,

onderzoeksinstituten

(Universiteit van 

Maastricht en Universiteit 

van Tilburg) 

Valpreventie CZ Alle gemeenten

Samenwerking 

wanbetalers

CZ ?

Dementieketen CZ Alle gemeenten
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aalburg, 

Werkendam, 

Woudrichem, 

Geertruidenberg, 

Drimmelen en 

Oosterhout,

Breda, 

Alphen-Chaam en 

Baarle-Nassau, 

Etten-Leur, 

Roosendaal, 

Moerdijk, 

Halderberge, 

Zundert en 

Rucphen, 

Bergen op Zoom, 

Steenbergen en 

Woensdrecht

CZ

VGZ

Minimacontract VGZ Aalburg, 

Werkendam, 

Woudrichem, 

Geertruidenberg, 

Drimmelen en Oosterhout,

Alphen-Chaam, Bergen op 

Zoom, 

Steenbergen en 

Woensdrecht

Minimacontract (en 

betalingsregelingen)

CZ Werkendam, 

Woudrichem, Drimmelen,

Oosterhout, Breda, 

Alphen-Chaam, Baarle-

Nassau, Etten-Leur, 

Roosendaal, Moerdijk, 

Halderberge, Zundert en 

Rucphen

Expeditie duurzame 

zorg

CZ Oosterhout Onbekend
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aalburg, 

Werkendam, 

Woudrichem, 

Geertruidenberg, 

Drimmelen en 

Oosterhout,

Breda, 

Alphen-Chaam en 

Baarle-Nassau, 

Etten-Leur, 

Roosendaal, 

Moerdijk, 

Halderberge, 

Zundert en 

Rucphen, 

Bergen op Zoom, 

Steenbergen en 

Woensdrecht

CZ

VGZ

Beweegcoach CZ Bergen op Zoom, Breda

Convenant Breda – CZ CZ Breda IPW

Innovatie CZ Breda
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aalburg, 

Werkendam, 

Woudrichem, 

Geertruidenberg, 

Drimmelen en Oosterhout,

Breda, 

Alphen-Chaam en Baarle-

Nassau, 

Etten-Leur, 

Roosendaal, 

Moerdijk, 

Halderberge, 

Zundert en Rucphen, 

Bergen op Zoom, 

Steenbergen en 

Woensdrecht

CZ

VGZ

Innovatie CZ Alle gemeenten Via Care Innovation West-

Brabant (gebruikers, 

zorgaanbieders, MKB)

Diverse structurele 

overleggen op m.n. 

strategisch niveau 

gericht op 

kennisuitwisseling 

en afstemming 

CZ en VGZ Regionaal (alle gemeenten) Divers

Inzet 

wijkverpleging 

(collectieve

wijkpreventie-

taken)

CZ, VGZ Regionaal Zorgaanbieders

GGz in de wijken CZ en VGZ Regionaal GGz-instellingen



West-Brabant - V

214

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Aalburg, 

Werkendam, 

Woudrichem, 

Geertruidenberg, 

Drimmelen en 

Oosterhout,

Breda, 

Alphen-Chaam en 

Baarle-Nassau, 

Etten-Leur, 

Roosendaal, 

Moerdijk, 

Halderberge, 

Zundert en 

Rucphen, 

Bergen op Zoom, 

Steenbergen en 

Woensdrecht

CZ

VGZ

Convenant Brabantse 

Wal en VGZ

VGZ Bergen op Zoom, 

Woensdrecht, Steenbergen 

Proeftuin ‘Verbonden 

in zorg’

CZ Oosterhout, Drimmelen, 

Geertruidenberg, Breda, 

Etten-Leur, Baarle-Nassau, 

Alphen-Chaam

(adherentiegebied

ziekenhuis Amphia)

Amphia ziekenhuis, 

huisartsengroepen, 

huisartsenkring, 

Zorgbelang, VVT-

aanbieders, apothekers en 

ad hoc

WestWest,

samenwerkingsverba

nd transmurale zorg 

in westelijk West-

Brabant

VGZ, CZ, Achmea Steenbergen, Bergen op 

Zoom, Woensdrecht,

Roosendaal, Rucphen, 

Halderberge, Moerdijk, 

Etten-leur

(adherentiegebied

ziekenhuis Bravis)

Bravis, huisartsengroepen, 

huisartsenkring, VVT-

aanbieder,
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Maatwerkfabriek (IPW) 

(ESW)

Instituut voor Publieke Waarden (IPW) ontwerpt betere, 

goedkopere en meer betrokken oplossingen voor bestaande 

of toekomstige publieke problemen, waarvan de 

Maatwerkfabriek zo’n oplossing: ontwikkelen van maatwerk 

methodiek en maatwerkroute die nodig is om maatwerk te 

laten landen in organisaties.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Overige Gemeentelijk

Integrale aanpak EPA Er wordt een leeromgeving ingericht waar rondom een klein 

groepje cliënten van GGZ en de maatschappelijke opvang, 

geleid door hún behoeften/wensen/noden, een nieuw 

begeleidingsconcept ‘wonen in de wijk’ wordt ontwikkeld.  

Implemen-

teren

Werkwijze GGZ Gemeentelijk

Leefstijlcoach De Academie voor Leefstijl en Gezondheid (AVLEG) en CZ 

startten in 2014 een driejarige proef waarbij patiënten 

leefstijlcoaching krijgen aangeboden om chronische ziekten 

te voorkomen of te stabiliseren in Oosterhout.

Ontwikkel-

project

Beleid Preventie Gemeentelijk
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Valpreventie In de aanvullende verzekering (m.u.v. Jongeren en 

CZDirect) is een vergoeding opgenomen voor het volgen 

van een cursus valpreventie. De programma’s ‘In Balans’, 

‘Zicht op Evenwicht’, ‘Vallen Verleden Tijd’ en ‘Bewegen Valt 

Goed!’ worden vergoed. 

Implemen-

teren

Beleid

Inkoop

Preventie

Ouderen

Gemeentelijk

Samenwerking 

wanbetalers (CZ)

CZ gaat flexibeler om met cliënten met een 

betalingsachterstand: debiteurenbeleid houdt rekening 

met persoonlijke situatie. Resultaat: fors minder 

wanbetalers en 90% van achterstanden wordt ingehaald. 

in het kader van vroegtijdige signalering (schulden) wordt 

data CZ gebruikt ter aanvulling van overige data om 

gerichter in te zetten op preventie.

Implemen-

tatie

Beleid Minima Gemeentelijk

Dementieketen Regionale dementieketens opgezet: aanbieders van zorg of 

ondersteuning bij dementie met diverse disciplines in 

regio’s verbinden en laten samenwerken aan ketenzorg 

rond dementie. 

Door-

ontwikkelen

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Boven-

regionaal

Minimacontract Contracteren van polissen voor mensen met minima 

inkomens tussen zorgverzekeraar en gemeente.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

Zorg Minima 

(contract)

Minima Gemeentelijk



West-Brabant – VIII

217
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Expeditie duurzame 

zorg

Expeditie Duurzame Zorg is een publiek private 

samenwerking die zich inzet voor duurzame zorg en een 

meer vitale samenleving in proeftuinen. Het zijn projecten 

die bijdragen aan betere kwaliteit, toegankelijkheid en 

doelmatigheid van (diabetes-)zorg en preventie. Oosterhout 

is een van de proeftuinen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Preventie Gemeentelijk

Beweegcoach De beweegcoach vormt voor de cliënt de schakel tussen 

zorg (huisarts, fysiotherapeut, diëtiste, revalidatie, enz.) en 

het reguliere sport- en beweegaanbod.

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

Preventie Gemeentelijk

Minimacontract (en 

betalingsregelingen)

CZ en gemeente Samen-

werkings-

afspraken 

Collectieve 

Zorg Minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk 

Expeditie duurzame 

zorg

CZ en gemeente ? ? ? Gemeentelijk 

Beweegcoach CZ en gemeente ? ? Preventie Gemeentelijk 
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Convenant Breda – CZ De benadering van mensen binnen de verschillende wetten 

(Wlz, Zvw, Wmo) is anders. Het komt regelmatig voor dat 

mensen hier last van ondervinden. Die last willen we zo veel 

mogelijk beperken met name door financieringsschotten. 

We willen gezamenlijk maatwerk leveren met de bewoner in 

de lead. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Proeftuin ‘Verbonden 

in zorg’

Om de zorg in West-Brabant in de toekomst kwalitatief 

goed, betaalbaar en breed beschikbaar te houden werken 

gemeenten, CZ en een grote groep zorg- en 

welzijnsinstellingen samen binnen de proeftuin Verbonden 

in Zorg.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Samen-

werken

Regionaal

Innovatie Van elkaar leren door deel te nemen aan verschillende 

initiatieven op het gebied van  innovatie en de initiateven 

beter op elkaar te laten aansluiten. 

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid

Inkoop

Preventie Gemeentelijk 

Convenant Bergen op 

Zoom, Woensdrecht, 

Steenbergen en VGZ

In 2014 getekend Samen-

werkings-

afspraken 

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk



West-Brabant – X
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

WestWest,

samenwerkings-

verband transmurale 

zorg in westelijk West-

Brabant

Initiatief van ziekenhuis, huisartsenorganisaties en 

zorgaanbieders gericht op uitvoering van projecten ter 

verbetering van zorg (kwaliteit, kosten). Betrokkenheid 

gemeenten is nog beperkt, wordt per project bezien.

Samen-

werkings-

afspraken 

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Diverse structurele en 

ad hoc overleggen op 

m.n. strategisch niveau 

gericht op 

kennisuitwisseling en 

afstemming 

•overleg financiers van zorg en ondersteuning (CZ 

zorgverzekeraar, CZ zorgkantoor, zorgverzekeraar VGZ, 

gemeenten)

•overleg gemeenten, zorgverzekeraars/kantoor, 

zorgaanbieders, huisartsenorganisaties, 

cliëntenorganisaties en ad hoc andere partijen bijv. 

onderwijs, ervaringsdeskundigen.

Samen-

werkings-

afspraken  

(d.w.z. 

kennisuit-

wisseling, 

agenda-

setting en 

adressering)

Beleid Anders, nl 

algemeen

Regionaal

Inzet wijkverpleging 

(collectieve

wijkpreventietaken)

Organisatie inbreng gemeenten in inkooptraject van 

zorgverzekeraars. Evaluatie praktijk.

Samen-

werkings-

afspraken 

Inkoop Effectieve 

Samen-

werking in de 

WIjk

Regionaal



West-Brabant – XI
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

GGZ in de wijken Knelpuntanalyse diverse leefdomeinen Ggz-cliënten (EPA) 

bestaande en geplande initiatieven, aanbevelingen t.b.v. 

aanpak beschermd wonen. Kennisuitwisseling, agenda-

setting en adressering.

Samen-

werkings-

afspraken  

Beleid GGZ

Effectief

Samen-

werken in de 

Wijk 

Regionaal



West-Friesland - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Drechterland, 

Enkhuizen, 

Hoorn, 

Koggenland, 

Medemblik, 

Opmeer, 

Stede Broec

VGZ Arrangementen-

monitor

VGZ Hoorn

Minimacontract VGZ Alle gemeenten

Door dik en dun VGZ Hoorn

Samenwerkingstafel VGZ Hoorn en Medemblik

Drechterland, Enkhuizen, 

Stede Broec, Opmeer en 

Koggenland

Wijkverpleegkundigen 

Keten GGZ VGZ Hoorn Vicino



West-Friesland - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Arrangementenmonitor VGZ heeft de Arrangementenmonitor ontwikkeld. Hierin 

worden de gegevens met betrekking tot aantal en kosten 

gemeentelijke maatwerkvoorzieningen (Wmo, Jeugd en 

Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op 

wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. 

Implemen-

tatie

Beleid Anders, nl. 

algemeen

Gemeentelijk

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve

Zorg Minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk

Samenwerkingstafels Gestructureerde samenwerking met gemeenten en

wijkverpleegkundigen om diverse (knel)punten aan te 

pakken. 

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document 

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Gemeentelijk

Keten GGZ Mensen met sociale en psychische problemen worden 

tijdig behandeld door goede samenwerking tussen 

huisartsen en specialistische GGZ. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair

proces)

GGZ Gemeentelijk



Westelijke Mijnstreek - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Sittard-Geleen, 

Stein, 

Beek, 

Schinnen

VGZ

CZ

Proeftuin Anders 

Beter

CZ Beek, Stein, Sittard-Geleen Zuyderland Sittard-Geleen, 

Huis voor de zorg, 

zorggroep Meditta, MCC 

Omnes, Samenwerkende 

Apotheken Maasland, GGD-

Zuid Limburg

Convenant Westelijke 

Mijnstreek  – CZ

CZ Beek, Schinnen, Stein, 

Sittard-Geleen

Minimacontract VGZ Alle gemeenten



Westelijke Mijnstreek - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Proeftuin Anders Beter Het Anders Beter Centrum is opgericht met het doel een 

toekomstbestendige integrale populatie gebonden aanpak 

te ontwikkelen. Hiertoe wordt gewerkt aan substitutie van 

tweede- naar eerstelijns zorg om met lagere kosten even 

goede zorg te leveren.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair proces)

Anders, nl 

algemeen

Regionaal

Convenant Westelijke 

Mijnstreek  – CZ

? Samenwerki

ngsafspraken

Werkwijze 

(primair proces)

Ouderen Regionaal

Minimacontract VGZ en gemeente Samen-

werkings-

afspraken 

Collectieve 

Zorg Minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk 



Zaanstreek-Waterland - I

225

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Beemster, 

Edam-Volendam, 

Landsmeer, 

Oostzaan, 

Purmerend, 

Waterland, 

Wormerland, 

Zaanstad, 

Zeevang

Zilveren Kruis Pilot EPA-aanpak Zilveren Kruis Purmerend en 

Zaanstad

Zorgaanbieders (Dijk en Duin, RIBW), 

ervaringsdeskundigen, Sociaal Wijkteams 

Grensvlakken

Wmo/Zvw

Ouderenzorg

Zilveren Kruis Zaanstad Gemeenten Zaanstad, Utrecht, Zwolle, 

Rotterdam, regio Drenthe, 

wijkverpleegkundigen, medewerkers 

generalistische wijkteams, huisartsenzorg 

Grensvlakken WLZ Zilveren Kruis Zaanstad Gemeenten Zaanstad, Utrecht, Zwolle, 

Rotterdam, regio Drenthe

CIZ, mantelzorg, huisarts, wijkverpleging, 

POH, wijkteams gemeenten

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Zaanstad Gemeenten Zaanstad, Amsterdam, Almere, 

Hoogeveen en De Wolden, Rotterdam, CIZ, 

mantelzorgers, huisartsen, professionals 

werkzaam op dagbesteding, (lokale 

(wijk)teams, wijkverpleegkundigen en 

verzorgenden



Zaanstreek-Waterland - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Beemster, 

Edam-Volendam, 

Landsmeer, 

Oostzaan, 

Purmerend, 

Waterland, 

Wormerland, 

Zaanstad, 

Zeevang

Zilveren Kruis Jongeren op Gezond 

Gewicht (JOGG)

Zilveren Kruis Zaanstad Verschillende partners uit het 

onderwijs, bedrijfsleven , 

sportwereld en gezondheidszorg

Minimacontract Zilveren Kruis Alle gemeenten



Zaanstreek-Waterland - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Pilot EPA-aanpak Gemeenten werken regionaal of in hun eigen gemeenten 

samen met Zilveren Kruis aan een integrale aanpak gericht 

op herstel en burgerschap van mensen met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). Lokaal verschillen de 

initiatieven, het doel is altijd het versterken van de 

ambulante behandelketen en de samenhang tussen 

ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk

Grensvlakken

Wmo/Zvw Ouderenzorg

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

voor het werken met onduidelijkheid in de rollen en 

verantwoordelijkheden voor het geven van ouderenzorg 

onder de Wmo en ZVw.  Er is een document met 

voorbeelden en gespreksonderwerpen opgesteld, en de 

gemeenten bespreken nieuwe casuïstiek met elkaar en de 

manier waarop deze in praktijk het best kan worden 

uitgevoerd.

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Boven-

regionaal



Zaanstreek-Waterland - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Grensvlakken WLZ Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een Werkwijze (primair 

proces) voor professionals, gemeente en zorgverzekeraar 

om de onduidelijkheid over de overgang in ouderenzorg van 

de WMO/Zvw naar WlZ. Er is een document met voorbeelden 

en gespreksonderwerpen opgesteld, en de gemeenten 

bespreken ontwikkelingen en nieuwe casuïstiek met elkaar. 

Daarnaast wordt de grensvlakproblematiek op landelijk 

niveau geagendeerd. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe werkwijze  voor 

professionals, aanbieders, gemeente en zorgverzekeraar. De 

werkwijze stimuleert wijkgericht werken door bij de inkoop 

van zorg aanbieders te selecteren die die willen werken aan 

het versterken van de verbinding het sociaal domein en het 

medisch domein. Na de inkoop werken de partijen vanuit 

hun eigen rol en verantwoordelijkheden aan het stimuleren 

van samenspel in de eerste lijn tussen wijkverpleging, 

huisartsenzorg en wijkteams.

Zaanstad: 

ontwikkel-

project

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal



Zaanstreek-Waterland - V
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Vernieuwing t.a.v. 

minima

Is nog in startfase, kijken of dit een project wordt: streven is 

dan om een zo effectief mogelijke minimapolis te maken, 

waarmee kwetsbare groepen in de gemeente geholpen 

kunnen worden, niet alleen in relatie tot gezondheid maar 

ook tot schulden en participatie. 

Ontwikkel-

traject

Collectieve

zorg minima

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Gemeentelijk

Jongeren op Gezond 

Gewicht (JOGG)

JOGG is een initiatief dat zich richt op jongeren en hun 

omgeving om overgewicht bij jongeren tegen te gaan. In een 

JOGG-gemeente werken alle lokale partijen uit onderwijs, 

zorg, bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en 

de media samen om gezond eten en bewegen voor jongeren 

gemakkelijker en aantrekkelijker te maken. 

Samen-

werkings-

afspraken

Beleid Preventie Boven-

regionaal

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk



Zeeland - I
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Borsele, 

Goes, 

Hulst, 

Kapelle, 

Middelburg, 

Noord-Beveland, 

Reimerswaal, 

Schouwen-

Duiveland, 

Sluis, 

Terneuzen, 

Tholen, 

Veere, 

Vlissingen

CZ Goed leven CZ Hulst, Sluis, 

Terneuzen

Robuust, GGD Zeeland, 

KBO Zeeland, Zorgbelang 

Zeeland, Arduin, Emergis, 

Gors, Juvent, Nucleus Zorg, 

RGC, Revant, SVRZ, 

Zeeuwse Gronden, 

Zorgsaam, Caramus, Tragel

Zorg, Hulst voor Elkaar, De 

Okkernoot

Stuurgroep 

herinrichting GGZ 

Zeeland

CZ Alle gemeenten Vertegenwoordiging 

gemeente – CZ – HA zorg 

en GGZ

Logeervoorziening 

Zeeuwse Gronden

CZ Hulst, Sluis, 

Terneuzen

GGZ-instellingen (Zeeuwse 

Gronden, Emergis)



Zeeland - II
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Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Borsele, 

Goes, 

Hulst, 

Kapelle, 

Middelburg, 

Noord-Beveland, 

Reimerswaal, 

Schouwen-

Duiveland, 

Sluis, 

Terneuzen, 

Tholen, 

Veere, 

Vlissingen

CZ Zorg Dichtbij CZ Alle gemeenten Provincie Zeeland

Minimacontract CZ Borsele, Goes, 

Hulst, Kapelle, Noord-

Beveland, Reimerswaal, 

Schouwen-Duiveland, 

Middelburg, Veere, 

Vlissingen, Sluis en 

Terneuzen

Samenwerkings-

agenda tussen 

gemeenten en CZ

CZ Alle gemeenten

Herijking CTZZ CZ Alle gemeenten



Zeeland - III
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Goed leven Om de zorg in Zeeland in 2022 kwalitatief goed, betaalbaar 

en breed beschikbaar te houden werken gemeenten, CZ en 

een grote groep zorg- en welzijnsinstellingen samen binnen 

de proeftuin Goed Leven. Naast activiteiten (bijvoorbeeld 

gericht op het verbeteren van overdracht in de keten) en 

bijeenkomsten om projecten en samenwerkingsverbanden 

te stimuleren is er een online community voor professionals 

en burgers om ideeën te verzamelen over de toekomst van 

zorg en ondersteuning.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Ouderen

Preventie

Regionaal

Stuurgroep 

herinrichting GGZ 

Zeeland

Als onderdeel van de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland 

voeren CZ, Zeeuwse gemeenten en Zeeuwse 

Zorgaanbieders een transitieplan uit met betrekking tot de 

kritische GGZ functies in Zeeland. Beoogd wordt om deze 

duurzaam en toekomstbestendig in te richten en de zorg 

zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt uit te 

voeren. Onderdeel hiervan is het concentreren van de 

klinische capaciteit en het versterken van de ambulante 

GGZ zorg. Fase 1 bevindt zich in de afrondende fase. Fase 2 

is in de opstartfase en richt zich op het versterken van de 

verbinding tussen het zorgdomein en sociaal domein. 

Implemen-

tatie

Beleid GGZ Regionaal



Zeeland - IV
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Logeervoorziening 

Zeeuwse Gronden

Mensen met een ernstig psychiatrische aandoening kunnen 

voor een paar dagen tot maximaal enkele weken logeren op 

een beschermde plek met een vaste groepsstructuur.

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Regionaal

Zorg Dichtbij De zorg in Zeeland staat al geruime tijd onder druk. De druk 

op de Zeeuwse zorg in brede zin moet gezien worden in de 

context van een sterke vergrijzing met bijbehorende 

veranderingen in de zorgvraag in combinatie met een 

specifieke geografische setting. Als grootste 

zorgverzekeraar van de regio wil CZ het voortouw nemen in 

het zoeken naar oplossingen voor deze brede problematiek 

en, vooral, in het uitzetten van de lijnen voor een 

toekomstbestendige zorg in Zeeland. 

Ontwikkel-

project

Beleid Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk



Zeeland - V
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Samenwerkings-

agenda tussen 

gemeenten en CZ

Sinds 1 januari 2015 hebben gemeenten en 

zorgverzekeraars de taak om integrale zorg en 

ondersteuning thuis en in de buurt voor hun inwoners en 

verzekerden te bieden. De VNG en ZN onderkennen het 

belang van de verbinding van zorg en ondersteuning van 

cliënten en patiënten. Ze hebben daarom het initiatief 

genomen om in 2016 een bestuurlijke 

samenwerkingsagenda te ontwikkelen. Op deze manier 

willen zij de in de wet benoemde samenwerking tussen 

gemeenten en zorgverzekeraars bevorderen. Vanuit de 

samenwerkingsagenda zullen in 2017 de volgende 

onderwerpen worden opgepakt: 

• Q&A snijvlak casuïstiek Zeeuwse gemeenten en CZ

• Effectief samenwerken in de wijk

• Ontwikkeling van een sterke en sluitende GGZ keten 

d.m.v. GGZ Platforms

• Crisis & Spoedzorg

• Beschikbaar houden van deskundig personeel in de zorg

• Onafhankelijke cliëntenondersteuning (OCO) 2018

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Anders, nl 

algemeen

Regionaal



Zeeland - VI
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Herijking CTZZ De Zeeuwse gemeenten en zorgverzekeraar CZ hebben de 

laatste jaren stappen gezet in de onderlinge relatie en 

samenwerking. Dit heeft o.a. geresulteerd in het opstellen 

en uitvoeren van de samenwerkingsagenda 2016-2017. Deze 

samenwerking is ook nodig om te zorgen dat meerdere 

groepen kwetsbare inwoners in Zeeland de zorg en welzijn 

als een afgestemd geheel ervaren. Zij mogen geen last 

ondervinden van de gescheiden 

bekostigingsverantwoordelijkheid van gemeenten en 

zorgverzekeraar op het gebied van WMO, Zvw en WLZ. 

Eenduidige toegang, samenhangende en persoonsgerichte 

zorg moet geborgd zijn. Door de activiteiten van de 

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) heeft de 

samenwerking een extra impuls gekregen  op het gebied 

van de (door)ontwikkeling van een sluitende GGZ-keten en 

de wijkgerichte zorg. Nu de CTZZ de werkzaamheden 

beëindigd per juli 2017 is er behoefte om deze inhoudelijke 

samenwerking te borgen en ook de ontstane 

overlegstructuren tussen de Zeeuwse gemeenten en CZ 

hiermee in lijn te brengen.

Samen-

werkings-

afspraken

Samen-

werkings-

document

Ouderen Regionaal



Zuid-Kennemerland - I

236

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Bloemendaal, 

Haarlem, 

Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude, 

Heemstede,

Velsen, 

Zandvoort

Zilveren Kruis EPA aanpak Zilveren Kruis Haarlem

Minimacontract Zilveren Kruis Alle gemeenten

Wijkgerichte zorg voor 

dementerende 

ouderen

Zilveren Kruis Alle gemeenten Zorgaanbieders en 

huisartsen

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Alle gemeenten



Zuid-Kennemerland - II
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Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

EPA aanpak Gemeenten werken regionaal of in hun eigen gemeenten 

samen met Zilveren Kruis aan een integrale aanpak gericht 

op herstel en burgerschap van mensen met een ernstige 

psychiatrische aandoening (EPA). Lokaal verschillen de 

initiatieven, het doel is altijd het versterken van de 

ambulante behandelketen en de samenhang tussen 

ondersteuning en begeleiding bij mensen thuis. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Gemeentelijk

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve 

zorg minima 

(contract)

Minima Gemeentelijk

Wijkgerichte zorg voor 

dementerende ouderen

De Task force EPA is een initiatief van Zilveren Kruis/Achmea 

om te komen tot een lokale en samenhangende benadering 

van mensen met chronische psychiatrische problematiek. 

Inzet is om gemeenten en zorgaanbieders te stimuleren tot 

meer preventie en samenhang in de ondersteuning en zorg 

voor deze groep. Ook in de regio Midden 

Kennemerland/Zaanstreek/ Waterland is onlangs een Task

force EPA van start gegaan.  Deze pilot is in Velsen ingezet in 

de Zee- en Duinwijk. 

Ontwikkel-

project

Werkwijze 

(primair 

proces)

GGZ Boven-

regionaal



Zuid-Kennemerland - III

238

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, gemeente 

en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert wijkgericht 

werken door bij de inkoop van zorg aanbieders te selecteren 

die die willen werken aan het versterken van de verbinding 

het sociaal domein en het medisch domein. Na de inkoop 

werken de partijen vanuit hun eigen rol en 

verantwoordelijkheden aan het stimuleren van samenspel 

in de eerste lijn tussen wijkverpleging, huisartsenzorg en 

wijkteams.

Implemen-

tatie

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerken 

in de wijk

Boven-

regionaal



Zuidoost Brabant - I

239

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Eindhoven, 

Cranendonck, 

Heeze-Leende en 

Valkenswaard, 

Geldrop-Mierlo, 

Nuenen, 

Son en Breugel en 

Waalre, 

Reusel de 

Mierden, 

Bladel, 

Eersel en Bergeijk, 

Veldhoven, 

Best, 

Oirschot

VGZ,

CZ

Arrangementen-

monitor

VGZ Eindhoven

Slimmer met Zorg CZ

VGZ

Alle gemeenten

Minimacontract VGZ Eindhoven, Nuenen e.o., 

Waalre, Veldhoven, Best, 

Oirschot

Zorg voor kwetsbare 

ouderen

VGZ Eindhoven

Valpreventie VGZ Eindhoven



Zuidoost Brabant - II

240

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Eindhoven, 

Cranendonck, 

Heeze-Leende en 

Valkenswaard, 

Geldrop-Mierlo, 

Nuenen, 

Son en Breugel en 

Waalre, 

Reusel de 

Mierden, 

Bladel, 

Eersel en Bergeijk, 

Veldhoven, 

Best, 

Oirschot

VGZ,

CZ

Vignettenstudie EPA / 

regie GGZ 

VGZ Eindhoven

GGZ 18-/18- VGZ Eindhoven

Thuiszorg/ 

wijkverpleging

VGZ Eindhoven

Valpreventie VGZ Eindhoven



Zuidoost Brabant - III

241

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Eindhoven, 

Cranendonck, 

Heeze-Leende en 

Valkenswaard, 

Geldrop-Mierlo, 

Nuenen, 

Son en Breugel en 

Waalre, 

Reusel de 

Mierden, 

Bladel, 

Eersel en Bergeijk, 

Veldhoven, 

Best, 

Oirschot

VGZ

CZ

Periodiek overleg VGZ, CZ Alle gemeenten uit de regio 

Eindhoven + regio 

Helmond / de Peel



Zuidoost Brabant - IV

242

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Arrangementen-

monitor

VGZ heeft de Arrangementenmonitor ontwikkeld. Hierin 

worden de gegevens met betrekking tot aantal en kosten 

gemeentelijke maatwerkvoorzieningen (Wmo, Jeugd en 

Participatiewet) en zorgconsumptie van Zvw en Wlz op 

wijkniveau gepresenteerd en geanalyseerd. 

Implemen-

tatie

Beleid Anders, nl 

algemeen

Gemeentelijk

Slimmer met Zorg Het gezamenlijke doel in de proeftuin Slimmer met Zorg is 

een betere kwaliteit van zorg door populatiegebonden

zorgafspraken in de regio Zuidoost Brabant. Het project is 

een samenwerking tussen VGZ en CZ en verschillende 

huisartspraktijken, zorggroepen en ziekenhuizen uit de 

regio.

Ontwikkel-

project

Beleid

Werkwijze 

(primair 

proces)

Effectief 

Samenwerk

en in de Wijk

Regionaal

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen. 

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve zorg 

minima 

(contract)

Anders, nl 

minima

Gemeentelijk



Zuidoost Brabant - V

243

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Zorg voor kwetsbare 

ouderen

Het doel van deze pilot in onder meer Eindhoven is om 

kwetsbare ouderen zo lang mogelijk in hun 

voorkeursomgeving te laten wonen en hen te helpen om 

de regie over de eigen gezondheid te verstevigen 

(zelfmanagement). VGZ schept de mogelijkheid voor 

huisartsen om de zorg aan de kwetsbare ouderen op 

wijkniveau vorm te geven middels het formeren van 

kernteams met daaromheen georganiseerd de overige 

disciplines.

Ontwikkel-

project

Werkwijze

Inkoop

Ouderen

Effectief

samen-

werken in de 

wijk

Boven-

regionaal

Valpreventie VGZ vergoedt vanuit de aanvullende verzekering 

valpreventiecursussen om ouderen te leren vallen te 

voorkomen. 

Implemen-

tatie

Inkoop Preventie

Ouderen

Boven-

regionaal

Vignettenstudie EPA / 

regie GGZ

Eerst is onderzoek gedaan naar integrale visie op 

zorglandschap EPA. Vervolgstap is dat gemeente 

Eindhoven en VGZ regie nemen met gezamenlijke agenda.

Ontwikkel-

project

Beleid

Implementatie

GGZ Boven-

regionaal

GGZ 18-/18- Concrete samenwerkingsafspraken maken over de 

overgang van stelsel voor diegenen die 18 jaar worden, 

met als uitgangspunt continuïteit van dienstverlening.

Samen-

werkings-

afspraken 

Beleid Jeugd 18-/+ Gemeentelijk



Zuidoost Brabant - VI

244

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Thuiszorg/ 

wijkverpleging

Doelen: (1) Het stroomlijnen van de processen om 

dubbelingen dan wel hiaten te voorkomen; (2)  Toekomst 

thuiszorg verkennen met oog op eventuele gezamenlijke 

sturing & inkoop.

Ontwikkel-

project

Beleid

Werkwijze 

(primair 

proces)

Ouderen Gemeentelijk

Doorontwikkeling 

samenwerking 1e lijn 

Structurele samenwerking tussen WIJ–huisartsen–

wijkverpleegkundigen waarbij de bewoner centraal staat 

en maximaal gestimuleerd wordt om eigen kracht en 

samenkracht te benutten en waarbij ondersteuning en 

zorg efficiënt wordt ingezet. 

Samen-

werkings-

afspraken

Implementatie Effectief 

Samenwerk

en in de Wijk

Regionaal

Periodiek overleg Afstemming over ontwikkelingen bij de gemeenten en bij 

de zorgverzekeraar en het zorgkantoor die elkaar raken, 

zoals grijze gebieden, dementie, respijtzorg, sluitende GGZ 

keten en wijkverpleging. 

Samen-

werkings-

afspraken

Anders nl,

periodiek 

overleg

Anders, nl 

algemeen

Boven-

regionaal



Zuidoost Utrecht - I

245

Alle gemeenten Actieve zorg -

verzekeraars

Projecten (naam) Zorgverzekeraar Gemeente Overige partijen

Bunnik, 

De Bilt, 

Utrechtse 

Heuvelrug, 

Wijk bij 

Duurstede, 

Zeist

Zilveren Kruis,

Menzis

Minimacontract Zilveren Kruis,

Menzis

?

Door dik en dun Menzis Bunnik

Inkoop wijkgericht 

werken

Zilveren Kruis Bunnik, 

De Bilt, 

Utrechtse Heuvelrug, 

Wijk bij Duurstede, 

Zeist

Overige zorgverzekeraars



Zuidoost Utrecht - II

246

Naam project Omschrijving project Vorm Instrumenteel Inhoudelijk Geografisch

Minimacontract Gemeenten en zorgverzekeraars hebben samen de 

gemeentepolis opgezet om een natuurlijke verbinding 

tussen beiden te creëren voor kwetsbare doelgroepen.

Samen-

werkings-

afspraken

Collectieve zorg 

minima 

(contract)

Minima Gemeentelijk

Door dik en dun Een groepsbehandeling voor kinderen van 8-12 met 

overgewicht. Naast de kinderen worden ook ouders 

betrokken. 

Implemen-

tatie

Werkwijze 

(primair proces)

Preventie Gemeentelijk

Inkoop wijkgericht 

werken

Gemeenten uit verschillende plekken van het land 

ontwikkelen met Zilveren Kruis een nieuwe Werkwijze 

(primair proces) voor professionals, aanbieders, 

gemeente en zorgverzekeraar. De werkwijze stimuleert 

wijkgericht werken door bij de inkoop van zorg 

aanbieders te selecteren die die willen werken aan het 

versterken van de verbinding het sociaal domein en het 

medisch domein. Na de inkoop werken de partijen vanuit 

hun eigen rol en verantwoordelijkheden aan het 

stimuleren van samenspel in de eerste lijn tussen 

wijkverpleging, huisartsenzorg en wijkteams.

Implemen-

tatie

Inkoop

Beleid

Effectief 

samenwerke

n in de wijk

Boven-

regionaal


