Werkagenda Menzis,
gemeenten en regio’s

Wat is de Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s?
De Werkagenda is een samenwerkingsverband tussen Menzis,
gemeenten en regio’s. Binnen dit verband werken de partijen
samen aan de doelen van de hervorming van de langdurige
zorg en vraagstukken op het snijvlak tussen de nieuwe Wmo,
de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Dit gebeurt onder meer door middel van concrete projecten in een
aantal gemeenten binnen het kernwerkgebied van Menzis. Het
samenwerkingsverband is gestart op 1 juli 2014 en heeft een
looptijd van drie jaar. Daarna wordt de samenwerking geëvalueerd en herijkt.
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Wie doen er mee?
In dit samenwerkingsverband zijn de gemeenten uit de regio’s
Achterhoek, Twente, FoodValley, Groningen, Arnhem en Den
Haag en zorgverzekeraar Menzis vertegenwoordigd.
Waarom is de Werkagenda nodig?
De Rijksoverheid heeft met de Hervorming van de Langdurige
Zorg (HLZ) zorgaanbieders, cliënten, gemeenten en zorgverzekeraars nieuwe verantwoordelijkheden toebedeeld. Het doel
daarvan is dat:
• mensen langer thuis kunnen wonen;
• ondersteuning en zorg meer gericht wordt op wat mensen
(nog) wel kunnen;
• beschikbare middelen effectief en efficiënt worden besteed.

Regio Noord

Regio Oost

Regio Midden

Regio West
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Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is nodig
om deze verantwoordelijkheden samen in te vullen. Er is veel
overlap in de cliëntgroepen van gemeenten en zorgverzekeraars op wijk- en cliëntniveau. Daarnaast zijn beiden opdrachtgever en financier in het stelsel. Het is belangrijk om duidelijke
afspraken te maken over de ondersteuning en zorg, vanuit
ieders eigen verantwoordelijkheden:
• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor hulp, ondersteuning
en zorg onder de Wet maatschappelijke ondersteuning de
nieuwe Wmo.
• Menzis is als zorgverzekeraar verantwoordelijk voor zorg die
valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Een goede samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars leidt tot betere ondersteuning en zorg voor de cliënt, en
dat tegen lagere kosten.

Wat zijn de doelen van de Werkagenda?
Het doel is een betere gezondheid voor zoveel mogelijk
burgers met een effectieve inzet van middelen. Denkkracht
en kennis wordt gebundeld voor betere, transparante
ondersteuning en zorg voor alle inwoners van de
gemeenten en de regio’s.
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Binnen de Werkagenda zijn drie fasen geformuleerd om
dat te bereiken:

Fase 1:
Samen
groeien

• Fase 1: Samen groeien
Werken aan gezamenlijke belangen en doelen

• GGZ Volwassenen
• Effectief samenwerken in de wijk
• Overgang 18-/18+

• Fase 2: Samen ontwikkelen
Op zoek naar mogelijkheden om samenhangend aanbod
te ontwikkelen, inkoop af te stemmen en regionale
samenwerking te ontwikkelen
• Fase 3: Samen profiteren
Niemand valt tussen wal en schip, gezamenlijke kostenbesparing, voorkomen van afwenteling, wederzijds
substitutie-effect in het belang van de cliënt

Wat doet de Werkagenda concreet?
Het eerste anderhalf jaar van de Werkagenda lag de focus op
samen leren en prioriteren. Op een vijftal thema’s is verkend
wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn voor Menzis en
gemeenten, bijvoorbeeld rond het langer thuis laten wonen
van ouderen en het voorkomen van uitval van mantelzorgers.*

In de tweede helft van het samenwerkingsverband staat inhoudelijke (door)ontwikkeling centraal. Lokaal gaan Menzis, gemeente en zorgaanbieders aan de slag met het vormgeven
van de samenwerking op drie thema’s:

Fase 3:
Samen
profiteren

Fase 2:
Samen
ontwikkelen

Via regiotafels en themabijeenkomsten wordt per thema kennis
en geleerde lessen uitgewisseld met de regio’s van de Werkagenda.
De Werkagenda bundelt ontwikkelkracht. De huidige projecten worden uitgevoerd in een aantal gemeenten. Van deze
ervaringen wordt geleerd, en de werkende delen van de
projecten worden later toegepast in alle gemeenten binnen
de Werkagenda. Dat wordt gedaan door middel van handreikingen, toepassingsgerichte instrumenten, leerbijeenkomsten,
conferenties, informatiedeling via de websites en ook via
inkoopbeleid.

*Benieuwd naar de resultaten?
Deze vindt u op de website van de Werkagenda:
www.werkagendamenzisgemeenten.nl
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GGZ
Volwassenen
6
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GGZ Volwassenen
Mensen met een psychische aandoening hebben vaak het
gevoel geen volwaardig lid van de samenleving te zijn. Dit
komt onder meer doordat zijzelf in het GGZ-aanbod op dit
moment te weinig centraal staan. Er bestaan veel schotten en betrokken partijen vinden elkaar nog niet altijd. De
tendens van extramuralisering, en focus op herstelgerichte
ondersteuning in de eigen leefomgeving vraagt om meer
samenwerking tussen partijen.
Binnen dit thema in de Werkagenda ligt de nadruk daarom
op het realiseren van een sterke, sluitende GGZ-keten van
ondersteuning, hulp, begeleiding en behandeling. Het
maatschappelijk en persoonlijk herstel van personen met
psychische kwetsbaarheid staat hierbij centraal. In drie
verschillende regio’s worden projecten opgezet met een
eigen, lokale invalshoek.
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1. Effectieve samenwerking tussen WIJ-teams en FACT-teams
in Groningen
De eigen regie van inwoners/verzekerden met een psychische
kwetsbaarheid versterken en diens herstel ondersteunen door
een effectievere samenwerking tussen WIJ-teams (wijkteams
Groningen), FACT-teams en andere professionals in de wijk.
2. Een sterk integraal steunsysteem in Den Haag
Het voorkomen van escalatie en bieden van steun aan mensen
met psychische kwetsbaarheden door het informele netwerk en
de formele zorg elkaar te laten ondersteunen.
3. Verblijf in de eigen omgeving in Arnhem
Het bevorderen van het herstel van inwoners met psychische
problemen door hen zoveel als mogelijk in een de eigen vertrouwde omgeving te laten verblijven.

1. Effectieve samenwerking tussen WIJ-teams
en FACT-teams in Groningen
Wat is het doel?
De pilot geeft vorm aan een nieuwe werkwijze in de GGZketen. Doel is om een herstelondersteunend netwerk te vormen
met alle partners (professionals) in de wijk en de mensen met
een psychische aandoening en hun netwerk. Daarbij komen
de inwoner en zijn/haar hersteldoelen meer centraal te staan.
De focusdoelgroep van de pilot zijn inwoners met een Ernstige
Psychische Aandoening (EPA).
Aanpak
In de pilot wordt gebruik gemaakt van de RACT-methodiek.
Hierin staat de persoon met de psychische aandoening zelf
centraal. De persoon met EPA vormt om zich heen een
‘resource group’ met professionals en naasten in de wijk die
hij/zij vertrouwt. Dit kunnen familie en vrienden zijn, maar ook
bijvoorbeeld het wijkteam, huisarts, wijkverpleegkundige of
psychiater. De persoon met EPA bepaalt zelf zijn/haar hersteldoelen, de resource group helpt de persoon om deze doelen
te bereiken. Tegelijkertijd vindt er een herschikking van de
taakverdeling tussen professionals uit de verschillende
domeinen (Wmo en Zvw) plaats: wie kan de nodige ondersteuning het beste geven?
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Waar staan we nu?
De pilot is in september in de wijk De Wijert in Groningen van
start gegaan. De aftrap van de pilot begon met een scholingsprogramma voor de professionals over de nieuwe werkwijze.
Een onafhankelijke projectleider coördineert het project. De
pilot zal minimaal anderhalf jaar duren. Om te achterhalen wat
de (maatschappelijke) meerwaarde is van de pilot en de nieuwe
werkwijze, wordt de effectiviteit van de aanpak gemonitord,
de nieuwe werkwijze geëvalueerd en een maatschappelijke
kosten- en batenanalyse uitgevoerd.
Betrokken organisaties
• Menzis
• Gemeente Groningen
• FACT-teams van zorgaanbieders Lentis en VNN
• WIJ-team (wijkteam) gemeente Groningen
• Groninger Psychologen Coöperatie
• Herstelgroep Nederland

2. Een sterk integraal steunsysteem in Den Haag
Wat is het doel?
Het vergroten van de deelname in de wijk en aan de maatschappij van burgers met een psychische aandoening en het
versterken van hun zelfredzaamheid. Hiervoor is nodig dat zij
op momenten dat het minder goed gaat, voor steun terecht
kunnen bij mensen en voorzieningen in hun nabijheid. Hierdoor
vallen zij minder vaak uit en wordt verergering van hun situatie vaker voorkomen. Als gevolg daarvan zal ook minder vaak
zwaardere zorg nodig zijn.
Doel is dat het informele netwerk rondom de inwoner, de
(informele) sociale voorzieningen in de wijk en de (formele)
hulpverleners in het sociaal en medisch domein op elkaar
aansluiten en elkaar versterken. Zij moeten samen een samenhangend en gecoördineerd (24/7) netwerk vormen, waarin
makkelijk kan worden op- en afgeschaald.
Aanpak
Voor bovenstaande doelen is een sterk ‘steunsysteem’ nodig.
Bij dat steunsysteem -dat kan variëren van directe naasten tot
informele voorzieningen in de wijk- kunnen inwoners terecht
voor bijvoorbeeld een luisterend oor, advies of hulp bij het
vinden van de juiste voorzieningen in de wijk.
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In Den Haag worden de belemmeringen en benodigdheden
voor zo’n steunsysteem in kaart gebracht, net als de voorzieningen die nu in de wijk zijn. Ook wordt met inwoners met
een psychische kwetsbaarheid gesproken om hun behoeften
in beeld te brengen. De voorzieningen moeten zich namelijk
voegen naar wat voor hen werkt, in plaats van andersom: het is
immers hun steunsysteem. Op basis daarvan wordt een project
opgezet in een -nog nader te bepalen- wijk.
Waar staan we nu?
Er hebben bijeenkomsten plaatsgevonden met professionals
waarin zij input hebben gegeven over wat er nodig is voor een
goed steunsysteem in de wijk. Daarnaast worden de huidige
voorzieningen in kaart gebracht. Zeer binnenkort wordt gesproken met inwoners met een psychische kwetsbaarheid zelf. De
effectiviteit van deze aanpak zal worden gemonitord door de
(financiële) effecten ervan te meten.
Betrokken organisaties
• Menzis
• Gemeente Den Haag, afdeling zorg en volksgezondheid
• Parnassia
• Maatschappelijk Steunsysteem Den Haag
• Opvang Verwarde Personen
• Sociale wijkzorgteams
• Huisartsenorganisaties
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3. Verblijf in de eigen omgeving in Arnhem
Wat is het doel?
Het herstel van inwoners met een ernstige psychiatrische
aandoening (EPA) te bevorderen en ze hun weg terug te laten
vinden naar een volwaardige deelname aan de maatschappij.
Door hulp en ondersteuning zoveel als mogelijk in de eigen
vertrouwde (woon)omgeving te bieden. Dat betekent een
verschuiving van intramurale zorgvormen, zoals beschermd
wonen, naar zelfstandig wonen in combinatie met (intensieve)
begeleiding.
Aanpak
Voor dit doel moeten de (woon)voorzieningen beter aansluiten
bij de behoeften die inwoners hebben voor hun herstelproces.
Voorwaarde hiervoor is dat er voldoende capaciteit beschikbaar
is van elk van de benodigde typen voorzieningen.
Hiervoor wordt de capaciteit van de relevante voorzieningen
(beschermd wonen, zelfstandig wonen met begeleiding en
intramurale woonvormen met behandeling) in kaart gebracht.
Dit wordt vergeleken met de behoeften en wensen van inwoners op dit vlak.
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Vervolgens worden die voorzieningen beter afgestemd op
deze behoeften en wensen. Dit vraagt mogelijk om innovatieve
concepten buiten de gebaande paden en een betere samenwerking tussen Wmo (begeleiding) en Zvw (behandeling).
Waar staan we nu?
Momenteel wordt de omvang en de aard van de wachtlijsten
in beeld gebracht. Hierin worden vervolgens ook toekomstige
ontwikkelingen zoals beddenafbouw meegenomen. In de
komende tijd zullen via gesprekken met inwoners met een
psychische problematiek hun behoeften in beeld worden
gebracht. Deze gesprekken geven -samen met interviews en
het analyseren van zogenoemde cliëntreizen met professionalszicht op de belemmeringen en randvoorwaarden om in die
behoeften te kunnen voorzien.
Betrokken organisaties
• Menzis
• Gemeente Den Haag
• Aanbieders van beschermd wonen (RIBW AVV) en intramurale
behandeling (Pro Persona)

Effectief
samenwerken
in de wijk

Effectief samenwerken in de wijk
Professionals in het medisch en sociaal domein staan dagelijks in contact met inwoners in de wijk. Vanuit hun eigen
expertise zien zij wat er speelt bij mensen thuis. Om er voor
te zorgen dat een inwoner de juiste ondersteuning en/of
zorg ontvangt, is het belangrijk dat professionals werkzaam
in de wijk elkaar kennen, goed op de hoogte zijn van elkaars
taken en verantwoordelijkheden.
In het thema effectief samenwerken in de wijk wordt via
verschillende invalshoeken onderzocht wat gemeenten en
zorgverzekeraars kunnen doen in de wijk samenwerking
tussen het sociaal en medisch domein te versterken. De
gemeente Enschede en de regio Achterhoek gaan dit jaar
aan de slag met dit thema, elk met een eigen invalshoek.

1. Versterken van de sociale infrastructuur door inzet van de
wijkverpleging (regio-overstijgend)
Het borgen en versterken van de lokale infrastructuur in de wijk
voor ondersteuning en zorg door een effectieve inzet van de
wijkverpleging.
2. Efficiënte inzet van middelen door meer inzicht in gegevens
in Enschede
In kaart brengen van gebruikers- en kostengegevens voor de
Wmo, Zvw en Wlz. Vandaaruit wordt onderzocht of interventies
kunnen worden ingezet om zorg en ondersteuning te voorkomen of efficiënter in te zetten.
3. Populatiemanagement: samen financieren in Enschede
Bieden van passende en preventieve ondersteuning en zorg
over schotten heen die aansluit bij de behoeften van inwoners.
4. Voorkomen van crisisopname voor ouderen in de regio
Achterhoek
Meer inzicht verwerven in de knelpunten rond crisisopname en
eerstelijnsverblijf, en de mogelijkheden om deze op te lossen.

1.Versterken van de sociale infrastructuur door
inzet van de wijkverpleging Regio-overstijgend
Wat is het doel?
Het waarborgen van de verbinding tussen het sociaal en
medisch domein die in 2015 en 2016 is opgebouwd met de
aparte bekostiging van de wijkverpleging niet-toewijsbare zorg,
en het verstevigen van de lokale infrastructuur in de wijk.
Aanpak
Begin 2016 heeft de Werkagenda een ‘effectenanalyse wijkverpleegkundige niet-toewijsbare zorg’ ontwikkeld en uitgevoerd.
Daarin is onderzocht wat nodig is om een effectieve samenwerking in een gebied te realiseren en hoe dit op dit moment
in verschillende gebieden is georganiseerd. De focus lag op
de samenwerking tussen de wijkverpleegkundige, wijkteam/
wijknetwerk, huisarts en de praktijkondersteuner. Dit onderzoek
gaf inzicht in wat wel/niet werkt in de samenwerking in de wijk
en welke randvoorwaarden er zijn om een effectieve samenwerking in de wijk te kunnen opzetten. Per wijk is een factsheet
gemaakt en de overkoepelende uitkomsten zijn verwerkt in een
eindrapportage.
Deze uitkomsten hebben geleid tot een module sociale infrastructuur: een aparte module binnen de bekostiging wijkverpleging, waarmee gemeenten en zorgverzekeraar de positie van
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de niet-toewijsbare taken van de wijkverpleegkundige
–in relatie tot het wijkteam– borgen en daarmee de lokale infrastructuur versterken. De verantwoordelijkheid voor een samenwerkingsstructuur wordt met deze module bij zowel Menzis,
gemeenten en aanbieders gelegd.

Figuur: één van de uitkomsten van de effectenanalyse:
een netwerkkaart van de wijk.
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De uitkomsten van de effectenanalyse zijn per wijk verwerkt
in een factsheet. De onderdelen van de facsheet zijn als
volgt:
1. Kenschets van de wijk
2. Capaciteit niet-toewijsbare zorg in de wijk
3. Hoe werkt het in de wijk?
4. Wat is kenmerkend voor de werkwijze in de wijk?
5. Het netwerk in de wijk
6. Invulling van de wijkverpleegkundige taken
7. Meerwaarde van de wijkverpleegkundige ten opzichte
van de andere professionals in de wijk
8. Eerste resultaten van de inzet van de niet-toewijsbare
wijkverpleegkundige zorg
9. Voorwaarden en belemmeringen van een effectieve inzet
van de niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg
Waar staan we nu?
Menzis heeft de module in zijn inkoopvoorwaarden wijkverpleging 2017 opgenomen. Aanbieders hebben zich kunnen
inschrijven op deze module. Begin 2017 wordt het proces en
de module geëvalueerd in de Werkagenda in opmaat naar de
inkoop wijkverpleging 2018.
Betrokken organisaties
• Menzis
• Gemeente Enschede
• Gemeente Groningen
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• Gemeente Arnhem
• Regio Achterhoek
Wist u dat gemeenten ook zelf aan de slag kunnen met
de Effectenanalyse? De tool, inclusief toelichting, vindt
u op de website van de Werkagenda! Hier vindt u ook
de resultaten van het onderzoek en de uitwerking van
de module sociale infrastructuur.

2. Efficiënte inzet van middelen door meer inzicht in
gegevens in Enschede
Wat is het doel?
Voor een wijk in Enschede worden gebruikers- en kostengegevens voor de Wmo, Zvw en Wlz in kaart gebracht, om vanuit
daar te onderzoeken of interventies op wijk- en/of cliëntniveau
kunnen worden ingezet ten behoeve van het voorkomen of
efficiënter inzetten van zorg en ondersteuning.
Aanpak
Dit project is opgedeeld in twee fasen. Tijdens de eerste fase
worden de gegevens vanuit de Wmo, Zvw en Wlz op wijkniveau gekoppeld en geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar
gebruikers- en kostenstromen in de wijk. De eerste analyse
wordt gedaan op een hoog aggregatieniveau (bijvoorbeeld
alle inwoners in een wijk). Vervolgens zal steeds verder worden

ingezoomd op een specifiek onderdeel van de doelgroep
(bijvoorbeeld alléén 65-plussers). Bij elke analyse wordt gekeken of interessante patronen kunnen worden gesignaleerd en
vertaald naar beleidsmatige vraagstukken.
In fase 2 worden gegevens op cliëntniveau gekoppeld om
opmerkelijke patronen dieper uit te zoeken. Hiervoor is het
van belang om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met
betrekking tot de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Uiteindelijk moeten de analyses leiden tot effectieve aanpassingen in de inkoop, bekostiging en/of financieringssystematiek van gemeenten en Menzis, zodat op zowel korte als lange
termijn sprake is van een effectievere besteding van middelen
en meer maatwerk voor de inwoners.
Waar staan we nu?
Het project is in de startfase. Het plan van aanpak wordt nu
aangescherpt en er worden samenwerkingsafspraken met Vektis
gemaakt. De komende periode zullen de eerste analyses worden gemaakt van gegevens op wijkniveau vanuit de Wmo, Zvw
en Wlz. Parallel hieraan zal onderzoek worden gedaan naar de
mogelijkheden tot het koppelen van gegevens op cliëntniveau.
Betrokken organisaties
• Menzis
• Gemeente Enschede
• Vektis

3. Populatiemanagement: samen financieren
in Enschede
Wat is het doel?
Ontwikkelen van een integrale populatiegebonden aanpak die
moet leiden tot (A) betere gezondheid, zelfredzaamheid en
maatschappelijke participatie voor de bevolking, (B) betere zorg
en ondersteuning voor het individu en (C) lagere kosten.
Aanpak
In Enschede is een pilot opgezet waarbij zorgaanbieders in een
wijk over schotten heen passende en preventieve zorg kunnen
bieden. Dit houdt in dat zorgaanbieders de ruimte krijgen om
vanuit één totaalbedrag een zorgarrangement op te stellen –
los van de kaders vanuit de Wmo en Zvw – dat het beste past
bij de behoefte van de inwoners in de wijk: de vraag van de
cliënt staat centraal.
Waar staan we nu?
Op 1 januari 2016 is de pilot gestart in de wijk Wesselerbrink.
Een uitvoeringsteam van zorgaanbieders is opgezet in de wijk
die werken met deze nieuwe aanpak. Een groep inwoners heeft
het afgelopen jaar ondersteuning en zorg ontvangen door middel van de nieuwe aanpak. Het eerste jaar van de pilot was een
opbouwjaar, waarbij veel ervaring is opgedaan en randvoorwaarden zijn ingevuld voor een goede invulling van de pilot.
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De pilot loopt in ieder geval tot eind 2017. Begin 2017 wordt
de pilot tussentijds geëvalueerd.
Betrokken organisaties
• Menzis
• Gemeente Enschede
• Negen zorgorganisaties (Ariëns Zorgpalet, Aveleijn,
Bruggerbosch, de Posten, Livio, Zorggroep Manna,
Mediant, RIBW GO en TSN)
Benieuwd naar meer informatie over deze pilot? Op de
website van de Werkagenda vindt u een factsheet met
informatie. Wanneer de tussenevaluatie gereed is, zal
deze ook op de website komen te staan.

4. Voorkomen van crisisopname voor ouderen in
de regio Achterhoek
Wat is het doel?
Meer inzicht verwerven in de knelpunten rond crisisopname en
eerstelijnsverblijf. Daarvoor worden de mogelijke knelpunten
onderzocht, om vervolgens te bepalen wat anders kan. De
samenwerking in de wijk kan hierbij een belangrijke factor zijn.
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Aanpak
De regio Achterhoek ervaart momenteel een tekort in capaciteit
voor crisisopname en eerstelijnsverblijf. Om dit te ondervangen
is een project gestart in de regio. Hierbij wordt allereerst een
overzicht gemaakt van de huidige situatie rond crisisopname en
eerstelijnsverblijf:
• Wat is de beddencapaciteit in de regio en hoe is dit veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren?
• Wat zijn de oorzaken dat inwoners in crisis terecht komen?
(Hoe) had dit kunnen worden voorkomen in het voortraject?
Dit overzicht moet meer inzicht bieden in de knelpunten rond
crisisopname en eerstelijnsverblijf. Op basis daarvan wordt besloten waar de focus op moet komen te liggen in het project.
Waar staan we nu?
Dit project is nog in de opstartfase. De komende periode wordt
de huidige situatie rond crisisopname en eerstelijnsverblijf in
kaart gebracht aan de hand van de geformuleerde vragen zoals
eerder genoemd. Aan de hand daarvan wordt besloten hoe het
project verder zal worden ingericht.
Betrokken organisaties
• Menzis
• Regio Achterhoek
• Huisartsenorganisatie Oost-Gelderland
• Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek
• Caransscoop

Overgang
18-/18+

Overgang 18-/18+
Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor
bijna alle ondersteuning en zorg voor jeugdigen. Tot ze 18
jaar worden. Vanaf die leeftijd kunnen ze vallen onder de
Wmo, Zvw en Wlz. Deze overgang verloopt nog niet altijd
even soepel voor jeugdigen. Door eerder te anticiperen en
beter samen te werken kan voorkomen worden dat jongeren
tussen wal en schip vallen.
Menzis, gemeente Groningen en Groningse jeugdhulpaanbieders hebben daarom de handen ineen geslagen, 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. De aanpak die in Groningen is ontwikkeld wordt nu ook, met eigen lokale accenten, toegepast in
de regio’s FoodValley en Arnhem.

Integrale aanpak ‘Van 18- naar 18+’ in Groningen
Wat is het doel?
Snel passende hulp, ondersteuning en zorg voor jeugdigen met
de overgang van 18- naar 18+. Daarmee moet voorkomen worden dat jeugdigen tussen wal en schip vallen.
Aanpak
In Groningen hebben Menzis, gemeenten en jeugdhulpaanbieders een integrale aanpak ‘Van 18- naar 18+’ ontwikkeld. In
deze aanpak brengen aanbieders met behulp van een checklist
in kaart of er op één of meer leefgebieden risico’s zijn dat een
jeugdige rond 18 jaar tussen wal en schip valt. Indien dit het
geval is, zoekt de aanbieder contact op met een aangewezen
coördinator van de gemeente. Deze zoekt samen met de benodigde expertise binnen gemeente en de aanbieder naar een
passende oplossing, indien nodig buiten de gebaande paden.
De vragen en oplossingen worden gebundeld in een
tips&tricks-overzicht. Dit overzicht kan breed ter inspiratie worden gebruikt als mogelijke oplossingsrichtingen voor bepaalde
knelpunten rond de overgang van 18- naar 18+.
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Waar staan we nu?
In een relatief grote en kleine gemeente (Groningen en
Oldambt) in de regio Groningen is gestart met deze integrale
aanpak. Ook wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de
eerste versie van het tips&tricks-overzicht, voordat deze breed
kan worden verspreid. In de regio’s FoodValley en Arnhem
wordt de aanpak de komende periode geïmplementeerd.
Betrokken organisaties
• Menzis
• Gemeente Groningen
• Gemeente Arnhem
• Gemeente Ede
• Groningse jeugdhulpaanbieders
• Gemeente Oldambt

Ook een integrale aanpak ‘Van 18- naar 18+’ in uw gemeente? Dat kan! In de toelichting op de integrale aanpak Menzis, gemeenten en aanbieders vindt u meer informatie over hoe u deze werkwijze in uw eigen gemeente
kan opzetten. Deze toelichting is te vinden op de website
van de Werkagenda.

Werkagenda Menzis, gemeenten en regio’s
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www.werkagendamenzisgemeenten.nl
Deelnemers aan de Werkagenda
Elke deelnemende regio en Menzis zijn vertegenwoordigd in
zowel de projectgroep als de stuurgroep. Op deze pagina zijn
de vertegenwoordigers vanuit de regio’s en Menzis weergegeven.

Stuurgroep

Kernteam Werkagenda

Nicolette van Waart (Achterhoek - Doetinchem)
Ellen Krabbenborg (Arnhem)
Gerben Hagenaars (Den Haag)
Saskia Visser (Foodvalley – Ede)
Klaas van der Wal (Groningen)
Hilde Reints (Twente – Enschede)
Barbara de Greeff (Menzis)

Anouk Op het Veld A.OphetVeld@aef.nl
Evelien Rutgers E.Rutgers@aef.nl
Marlien Ligtenberg M.Ligtenberg@aef.nl
Thijs van den Broek T.vandenBroek@aef.nl
Sanne van Eerden S.vanEerden@aef.nl

Projectgroep
Karin Aaldering (Achterhoek - Montferland)
Edith Lijster (Arnhem)
Nynke van Zorge (Den Haag)
Bram Koppenaal (FoodValley - Ede)
Ati de Jonge (Groningen)
Monica van der Veen (Twente - Enschede)
Esther van Dijk (Menzis)
Janine Groeneveld (Menzis)
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Programmamanagement Werkagenda
Het programmamanagement wordt verzorgd door organisatieadviesbureau Andersson Elffers Felix. AEF is vanaf de start
betrokken geweest bij de Werkagenda.
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namens de regio FoodValley

