
   

Regionaal ondersteuningsprogramma 
‘samenwerking gemeenten en 
zorgverzekeraars’

De VNG zoekt tien regio’s die de samenwerking met hun zorgverzekeraar(s) onder deskundige begeleiding 
een stap verder willen brengen. Meedoen? Opgeven kan tot 14 december 2017.  

Aanleiding
Veel gemeenten experimenteren al met vormen van samenwerking met zorgverzekeraars, maar initiatieven zijn 
versnipperd en het blijkt lastig samenwerking structureel te maken. Ook leren gemeenten nauwelijks van 
elkaar, en dat is -gezien ieders beperkte capaciteit- jammer. 

Wij willen zo veel mogelijk gemeenten en inwoners laten profiteren van wat er ontwikkeld is, door ervaringen 
breed te delen en samenwerking (nog) meer in te bedden in beleid en inkoop. 

Ook voor zorgverzekeraars is dat van belang: zij kunnen niet met alle 388 gemeenten afzonderlijk afspraken 
maken. Samenwerken en van elkaar leren is noodzakelijk. 

Aanbod 
We bieden tien regio’s van januari tot oktober 2018 de mogelijkheid onder deskundige procesbegeleiding de 
samenwerking met hun grootste zorgverzekeraar(s) op één specifiek thema een stap verder te brengen. VNG 
faciliteert dit proces inhoudelijk en financieel.

Hiermee willen we: 
• Succesvolle en innovatieve werkwijzen breder delen en toepasbaar te maken.
• Kleinere gemeenten laten profiteren van samenwerkingsprojecten die nu met name in grotere gemeenten 

met zorgverzekeraars worden ontwikkeld.
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• Succesvolle initiatieven meer inbedden in reguliere werkwijzen.
• De energie te richten op ‘wat wel kan’ en belemmeringen agenderen in het landelijke bestuurlijk overleg 

met ZN, VNG en VWS.

Wat levert het u op? 
Deelname aan het programma kan u het volgende opleveren: 
 

Impact • Verankering effectieve samenwerking met zorgverzekeraar(s) op een specifiek thema
• Bruikbaar instrumentarium om lessen uit andere regio’s ook in de eigen regio te benutten

Leren • Deskundigheidsbevordering over samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars
• Uitwisseling met andere regio’s over inhoud en proces

Profiel • Landelijke voorbeeldrol op het gebied van de samenwerking met zorgverzekeraars
• Toegang tot landelijke bestuurlijke tafel VWS, ZN, VNG voor de agendering van knelpunten

Kennis • Brede bekendheid over het proces in de regio via communicatiekanalen VNG
• Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van grensvlakken Wmo en Zvw

Wat vraagt het van u?  
Deelname aan dit programma is niet vrijblijvend. Om samen ergens te komen is energie en tijd nodig. 

Dit vragen we van u

Commitment
• Bestuurlijk commitment. De bestuurlijke regiotafel is de opdrachtgever en wijst een bestuurlijk trekker aan.
• Bereidheid van marktleider zorgverzekeraar(s) om samenwerking actief vorm te geven in de regio.
• Thema: alle betrokken gemeenten in de regio en de betreffende zorgverzekeraar(s) committeren zich aan 

het regionaal gekozen inhoudelijk thema ((bijvoorbeeld ouderen, jeugd, ggz). 
• Bereidheid om aanbieders te betrekken.

Organisatie en capaciteit
• Ambtelijk trekker, met bestuurlijke trekker als opdrachtgever.
• Gemeenten stellen gezamenlijk een plan van aanpak op. De externe procesbegeleider jaagt aan.
• Voldoende ambtelijke capaciteit bij gemeentes om actief mee te kunnen doen. 
     De benodigde inzet bepalen we in overleg. 

Delen en leren
• Bereidheid om ontwikkelde producten breed te delen. 
• Open en constructief kritische houding richting eigen organisatie en samenwerkingspartners.

Middelen
• De VNG betaalt het grootste deel van het ondersteuningsproces. Per regio vragen we een bijdrage van 

€ 10.000.

Definitie regio
In dit ondersteuningsprogramma zien we ‘regio’ als een aantal geografisch nabije gemeenten waar dezelfde 
zorgverzekeraar marktleider is en die zich samen met deze zorgverzekeraar(s) willen inzetten voor meer 
samenwerking. We houden dus niet persé vast aan bestaande regio-indelingen zoals bijvoorbeeld voor GGD, 
Jeugdwet, Beschermd Wonen en Wmo. 



   

Aanmelden
Enthousiast? Meer informatie enof aanmelden kan tot 14 december per mail bij Nynke van Zorge, 
nynke.vanzorge@vng.nl; 06 52 39 88 24 of Freya Mostert, freija.mostert@vng.nl; 06 27 08 76 25. 

Bij een aanmelding willen we dit van u weten:   
• welke gemeenten mee willen doen, 
• met welke zorgverzekeraar(s),
• op welk thema de regio zich wil richten,
• wat er al gebeurt op dit thema en in welke gemeente(n) dit plaatsvindt,
• de samenwerkingsdoelen (bijvoorbeeld: doorontwikkeling naar overige regiogemeenten, implementatie 

van een ontwikkelde aanpak, inbedding in beleid/inkoop, gezamenlijke inkoop),
• of er samenwerking is tussen betreffende gemeenten op andere thema’s, beleidsterreinen, contactgege-

vens van het aanspreekpunt voor de regio.

Op basis hiervan nemen wij contact met u op voor nadere informatie of een intakegesprek. 

Wij selecteren tien regio’s op basis van differentiatie in inhoudelijke thema’s, deelnemende zorgverzekeraars, 
samenwerkingsdoelen en de mate waarin er nu al regionaal wordt samengewerkt. 

Planning

Voor 15 december 2017 
reacties

31 december
bekendmaking selectie

Najaar 2018
landelijke bijeenkomst

3e week december, met bestuurlijke 
trekkers of projectleiders

Januari/februari 2018
start regionale bijeenkomst

Aanmelding Intakegesprek Uitslag Aftrap Afsluiting
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