Samenwerken aan preventie:
gemeenten en verzekeraars
Wat kunnen we hiervan leren?

Dit is de vijfde brochure in een reeks van vijf over regionale en lokale preventieakkoorden. Deze reeks laat praktijkvoorbeelden zien over de totstandkoming van de akkoorden. In elke brochure staan gemeenten centraal die laten zien hoe zij dit heeft aangepakt en wat een belangrijke voorwaarde is geweest om te komen tot een breed
gedragen akkoord. De brochures zijn het resultaat van een samenwerking met Pharos,
expertisecentrum gezondheidsverschillen. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden is een van de vooruitgangspunten van het preventieakkoord.
In deze brochure: samenwerking tussen gemeente en verzekeraar.
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Samenwerken aan preventie?
Leer ook vooral van anderen!
Het nationaal preventieakkoord krijgt ook op lokaal en regionaal niveau steeds meer handen
en voeten. Veel gemeenten en regio’s gaan samen aan de slag met de lokale uitvoering. Via
deze brochure (de laatste uit een reeks van vijf) deelt de VNG lessen vanuit verschillende
regio’s. Met als doel om gemeenten, maar ook andere relevante partijen zoals GGD’en,
patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en ondernemers praktische tips te geven om met preventie aan de slag te gaan.
De Rijksoverheid heeft met meer dan zeventig organisaties een nationaal preventieakkoord
afgesloten. Met dit akkoord willen deze organisaties roken, overgewicht en problematisch
alcoholgebruik aanpakken om zo de gezondheid van veel Nederlanders te verbeteren. De
VNG heeft het akkoord ondertekend om gemeenten te stimuleren en te ondersteunen bij
het tot stand komen van een lokale of regionale aanpak van preventie. In de regio’s waar
partijen aan de slag zijn gegaan, zien we dat zij hierbij tegen verschillende uitdagingen aanlopen. Deze uitdagingen hebben we vertaald in lessen voor partijen die met een lokale preventieaanpak aan de slag gaan.
Om gemeenten te helpen om te komen tot een lokale of regionale aanpak is een ondersteuningstraject ingericht. Meer informatie over het ondersteuningstraject voor gemeenten:
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/lokale-preventieakkoorden
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Het belang van samenwerking
De vraag naar zorg en welzijn neemt de komende jaren alleen maar toe. Tegelijkertijd wordt
de arbeidsmarkt steeds krapper. Verzekeraars en gemeenten ondervinden nu al steeds meer
moeilijkheden om in de groeiende vraag te voorzien. Het verbeteren van de gezondheid
(preventie) is een veelgenoemde oplossingsrichting. Verzekeraars en gemeenten slaan hiervoor steeds vaker de handen ineen.
In de Achterhoek beseffen alle partijen het belang van samenwerking maar al te goed.
Gemeenten en zorgverzekeraar Menzis kunnen elkaar al langer goed vinden vanuit de
gedachte dat veel ziektes met inzet op preventie voorkomen kunnen worden. Hiervoor is het
nodig het zorglandschap anders in te richten. Dat is nu nog te veel gericht op zorgverlenen.
Veel zorgvragen komen voort uit achterliggende problematiek. De partners in de Achterhoek
proberen met elkaar een verandering te bewerkstelligen. Hierdoor hebben zij eerder zicht op
deze problematiek en kunnen zij hierop gerichte interventies aanbieden.

“We redden het niet met hier en daar wat
sleutelen. Er is een transformatie nodig waarbij
we inzetten op preventie, ontzorgen en
normaliseren. Vanuit een open houding werken
we hier samen met partners aan. Landelijk kan
deze transformatie gesteund worden door
obstakels in de huidige wet- en regelgeving weg te nemen.”
Marijke van Haaren, Wethouder Berkelland

Het helpt dat de noodzaak van samenwerking bij alle partijen nu wel doordrongen is. Zo ook
in Alphen aan den Rijn. Mocht dat besef er nog onvoldoende zijn, dan geven de gesprekspartners uit deze regio de tip om de agenda’s van de gemeenten en de zorgverzekeraars
naast elkaar te leggen. Of om te kijken welke doelgroepen veel gebruik maken van zorg- en
welzijnsvoorzieningen. Hun ervaring is dat je dan direct ziet dat het een gezamenlijke uitdaging is. Er is veel overlap in thematiek en doelgroepen. Op brancheniveau hebben de VNG
en Zorgverzekeraars Nederland afgesproken om regionale samenwerking op drie thema’s
vorm te geven: ouderen, preventie en GGZ. In deze brochure richten we ons op de samenwerking tussen gemeente(n) en zorgverzekeraar op het gebied van preventie. We hebben
lessen opgehaald in drie regio’s waar drie verschillende verzekeraars actief zijn: de
Achterhoek, Amsterdam en Alphen aan de Rijn.
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Gezamenlijk doel: brede blik op
gezondheid
Er is steeds meer aandacht voor de achterliggende oorzaken van klachten en aandoeningen.
Onder verzekeraars, gemeenten en andere relevante partijen is er steeds meer draagvlak
voor een brede blik op gezondheid. Hierdoor is samenwerking ook meer vanzelfsprekend
geworden.
Deze brede blik zien we terug in het ‘Preventie Akkoord Achterhoek 2020-2030’. In dit
akkoord stellen de partners gezondheid en geluk voorop. Dat gaat verder dan inzetten op
goede voeding en voldoende beweging. Financiële armslag is bijvoorbeeld ook een voorwaarde voor gezondheid en geluk. Dat betekent dat een domeinoverstijgende aanpak nodig
is. Gemeenten en verzekeraars kunnen niet zonder elkaar en andere partners. Het gaat hier
ook om interne samenwerking. Denk aan samenwerking tussen de afdelingen werk en inkomen en Wmo binnen de gemeente. Bij de verzekeraar gaat het om bijvoorbeeld samenwerking tussen de afdelingen debiteurenbeheer en zorginkoop.

“Een praktijkcasus waarmee we de brede blik op
gezondheid kunnen illustreren, is die van de aanpak van
overgewicht onder volwassenen. Mensen die bekend zijn
met een betalingsachterstand bij Menzis bieden
we eerst hulp aan bij de oplossing van hun
financiële problemen. Het is daarna pas zinvol om
door te verwijzen naar een leefstijlinterventie. We
zorgen voor verbinding met het reguliere
sportaanbod in de gemeente zodat mensen ook
na de leefstijlinterventie kunnen blijven bewegen.”
Hinke van der Werf, Menzis

Ook in Alphen aan den Rijn noemen de gesprekspartners het belang van deze brede blik.
Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de gemeente hebben met elkaar afgesproken om alle
vraagstukken te benaderen vanuit het concept Positieve Gezondheid. Gezondheid gaat in
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dit concept veel verder
dan de fysieke gesteldheid van een inwoner
en is uitgewerkt in zes
dimensies, waaronder
mentaal welbevinden.
Het helpt dat Zorg en
Zekerheid al langer
gezondheid vanuit een
breder perspectief
benaderde. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de
opname van ‘Lekker in
je lijf’ in het aanvullende verzekeringspakket en de pilot met de GGD voor het voeren van een positief gezondheidsgesprek bij huisarts, welzijn en wijkverpleegkundige.
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Geef regionale samenwerking
vorm
Tegenover 355 gemeenten staan 4 grote en 7 kleinere verzekeraars. De meeste van deze
verzekeraars zijn landelijk actief. Voor deze verzekeraars is het erg bewerkelijk en misschien
wel onmogelijk om met elke gemeente afspraken te maken. Het is daarom handig om de
krachten te bundelen.
Verzekeraars en gemeenten hebben afgesproken dat de samenwerking regionaal wordt
georganiseerd. Zij gaan hierbij uit van de zorgkantoorregio-indeling. Uiteraard kunnen verzekeraars en gemeenten in overleg hiervan afwijken. Ook kun je binnen een regionaal verband
besluiten te starten met een bepaalde wijk of gemeente. Er zijn verschillende manieren
waarop je de samenwerking vervolgens vorm kunt geven. Het is belangrijk om hierover met
elkaar in gesprek te gaan en afspraken te maken over hoe je bijvoorbeeld het besluitvormingsproces met elkaar inricht.
In de Achterhoek werken gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties intensief samen. Zij hebben hun wijze van samenwerking formeel vastgelegd. Ook hebben ze
nagedacht over hoe ze bewoners kunnen betrekken bij actuele vraagstukken. Dat doen de
partners via het digitaal Achterhoekpanel waar alle inwoners lid van kunnen worden. Ook in
Alphen aan den Rijn benoemen gesprekspartners het belang van regionale samenwerking.
Al is het alleen maar omdat inwoners actief zijn over de gemeentegrenzen heen. Toch
hebben de zorgverzekeraar en gemeente er voor gekozen om een aantal zaken alleen lokaal
te regelen. De belangrijkste reden hiervoor is dat er lokaal al een sterke basis voor de samenwerking is.

“Samenwerken doen we regionaal waar het kan en lokaal
waar het moet. Een factor die we in deze keuze meenemen,
is waar we de meeste slagkracht hebben. Het
helpt als we in een gebied veel verzekerden
hebben of als we daar een collectiviteit hebben
afgesproken. In die gevallen kunnen we meer
regelen via de zorginkoop en de polis dan in
gebieden waar we een kleiner aandeel
verzekerden hebben”
Juliette Neomagus, Zorg en Zekerheid
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Begrijp elkaars wereld
De inzet op preventie is domeinoverstijgend en raakt verschillende wettelijke kaders. De
verzekeraars en zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van respectievelijk de
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Terwijl de gemeenten verantwoordelijk zijn voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de
Jeugdwet en de Wet publieke gezondheid (Wpg). Er zitten wezenlijke verschillen tussen
deze wettelijke kaders. Een belangrijk verschil is dat verzekerden recht hebben op zorg (Zvw),
terwijl inwoners aanspraak kunnen doen op een voorziening (Wmo).
Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze verschillen. Meerdere gesprekspartners geven
als tip om met een open houding en wederzijdse nieuwsgierigheid het gesprek aan te gaan.
Begrijp je bepaalde keuzes van de ander niet, vraag dan vooral naar de achterliggende redenen. En accepteer van elkaar dat je nu eenmaal werkt vanuit verschillende perspectieven en
dat deze soms kunnen botsen. Als je hier maar duidelijk over bent, dan hoeft dit de samenwerking niet in de weg te zitten.
Elkaar goed begrijpen, kost tijd. Behalve de verschillen in wet- en regelgeving waarmee
zorgverzekeraars te maken hebben, zijn er ook verschillen in de besluitvormingscyclus. De
belangrijkste inkoopwijzigingen aan de zorgverzekeraarskant moeten al bekend zijn voor
1 april voorafgaand aan het jaar waarop deze ingaan. De besluitvormingscyclus in de
gemeente loopt niet altijd gelijk op met die van de verzekeraar. Bij de gemeente hebben ze
daarnaast ook nog te maken met de politieke vierjaarscyclus. In een verkiezingsjaar is het
weer lastiger om beleidskeuzes met grote impact te hebben, dan in andere jaren. In
Amsterdam werken zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam al jaren
samen. Het heeft daar geholpen om echt tijd en energie te steken in de samenwerking.

“Ga uit van een gezamenlijk belang en wees vooral ook een
beetje lief voor elkaar. Wees open en transparant
als je aan bepaalde verzoeken niet kan voldoen
en vraag bij de ander door als je bepaalde keuzes
niet begrijpt. Het helpt om je vanaf het begin op
te stellen als team. Pak het gezamenlijk podium
en blijf uitstralen dat je het samen doet.”
Marianne van der Velde, GGD Amsterdam
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Maak het praktisch en ga aan
de slag
Preventie is een veelomvattend onderwerp. In het nationaal akkoord is het teruggebracht tot
drie hoofdonderwerpen ‘roken’, ‘overgewicht’ en ‘alcoholgebruik’. In de regionale en de
lokale aanpakken zie je dat partijen dit te simplistisch vinden. Partijen benoemen het belang
van aandacht voor achterliggende oorzaken, zoals kansenongelijk en financiële onzekerheid
en ook het belang van de omgeving.
Tegelijkertijd maakt deze brede blik het soms ook weer moeilijk om aan de slag te gaan. In
Amsterdam noemen ze als tip om een concreet onderwerp op te pakken en vooral aan de
slag te gaan. Het gaat dan bij voorkeur om een onderwerp waar wel wat mogelijk is, doordat
er bijvoorbeeld al een financieringsmogelijkheid (in ontwikkeling) is. Denk bijvoorbeeld aan
een onderwerp als goede inzet van de geïndiceerde leefstijlinterventie. Wat kan de
gemeente doen om de verbinding met het sociaal domein te verbeteren zodat er ook voldoende aandacht is voor de achterliggende problematiek? Deze verbinding is ook van
belang om de toeleiding naar deze interventie te verbeteren. Wat kan de verzekeraar doen
om het aanbod te verbeteren? Wat kan de aanbieder doen om de begrijpelijkheid en toegankelijkheid van het aanbod te verbeteren en wat kan de verzekeraar doen om te stimuleren dat de aanbieder dat doet? Door een klein onderwerp te pakken, kun je met elkaar ervaren hoe je de brede blik op gezondheid in de praktijk kunt toepassen. Daarbij leer je elkaar
beter kennen en is het makkelijker om naar een concreet resultaat toe te werken.

“Ga vooral ook aan de slag. Door te doen, ga je
elkaars werelden ook beter begrijpen. Maak het
concreet en kies voor een onderwerp waarop ook
kansen zijn.”
Anique Jansen, Zilveren Kruis

De aanpak van overgewicht komt in alle gesprekken aan bod. Alle gesprekspartners noemen
het belang om het sociale en medische domein met elkaar te verbinden. Als mensen met
overgewicht ook financiële zorgen hebben, is het vaak effectiever om eerst met deze financiële zorgen aan de slag te gaan. Daarnaast is het belangrijk dat mensen ook na de leefstijlinterventie gestimuleerd worden om te blijven bewegen. Hierin heeft de gemeente een
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belangrijke rol door
een omgeving te creëren waarin dat kan. Het
is hier dus van belang
dat de ambtenaren die
plannen maken voor
de fysieke inrichting
van de gemeente hun
collega’s van het sociaal domein goed
weten te vinden.
Verzekeraar en
gemeente kunnen
daarnaast ook goede
afspraken maken over
de verbinding met het reguliere sportaanbod. Hier is de aandacht voor toegankelijkheid ook
belangrijk. Beweegfunctionarissen van de gemeente doen er daarom goed aan om ook
klantmanagers werk en inkomen te betrekken bij de afspraken met de sportclubs.
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Verdiep je in je regio
Regio’s verschillen van elkaar. De vergrijzing slaat harder toe in de randen van Nederland dan
in de grote steden. In de ene regio roken veel meer mensen dan in de andere. Het aantal
zorginstellingen kan tussen regio’s enorm verschillen. Een ander voorbeeld is de wijze
waarop wijkteams werken. Ook dat varieert per regio. En zo zijn er nog vele andere verschillen.
Steeds meer samenwerkingsverbanden brengen met elkaar de regio in kaart. Door data van
verzekeraars en van gemeenten met elkaar te combineren, kunnen de partijen gerichter voor
een bepaalde doelgroep kiezen. Daarnaast maakt dit het ook mogelijk om doelstellingen zo
te formuleren dat deze ook meetbaar. Het is belangrijk om vast te stellen of datgene waar je
met elkaar op inzet ook daadwerkelijk werkt.
In de Achterhoek hebben de samenwerkingspartners samen een regiobeeld opgesteld. Dit
regiobeeld brengt alle relevante ontwikkelingen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde in
kaart. Op basis van dit regiobeeld, hebben partijen met elkaar de vier grootste uitdagingen
vastgesteld. Dit beeld helpt om met elkaar te focus te bepalen. Een andere tip uit deze regio
is om een onafhankelijke partij voor de monitoring verantwoordelijk te maken. In de
Achterhoek is dat Proscoop. Ook Alphen aan den Rijn benoemt het belang van data delen
en geeft tegelijkertijd aan dat dit niet altijd vanzelf gaat. In deze regio hebben ze de data-uitwisseling nu als randvoorwaarde benoemd, om hier meer prioriteit aan te geven.

“Al langer spreken we over meer data-uitwisseling, maar tot
nu toe lieten we ons te veel afleiden door allerlei
beperkingen waardoor dit complex was. We
hebben data-uitwisseling nu als randvoorwaarde
voor onze samenwerking benoemd en willen hier
samen echt een stap verder mee komen.”
Mariska Smit, gemeente Alphen aan de Rijn
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Interessante links en extra
informatie
Meer informatie over regionale samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars vind je hier:
https://vng.nl/artikelen/werkwijze
Meer informatie over welke gemeenten een lokaal of regionaal akkoord hebben, vind je
hier:
https://gis.vng.nl/v2/?t=3&key=1OyruWa8lbcX_tKVe6soKSugztbLOQxRkY-F7fmuCBgM&jaar=2019
Meer informatie over het akkoord in de Achterhoek vind je hier:
https://vng.nl/artikelen/achterhoek-gezondste-regio
https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/de-gezondste-regio/
Meer informatie over de regiobeelden vind je hier:
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regiobeelden/ Hierin is Alphen aan den Rijn
onderdeel van Zuid-Holland Noord.
Meer informatie over het ketenoverleg in Alphen aan den Rijn (AKO) vind je hier:
Het AKO is een bestuurlijke overlegtafel tussen gemeente, Zorg & Zekerheid, vertegenwoordigers van huisartsen en diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Het AKO heeft zich als
doel gesteld de inwoners van Alphen aan den Rijn op tijd de juiste zorg en ondersteuning
te bieden, integraal, zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk. Zie ook het magazine BETER van Alphen op één lijn waarin een terugblik op activiteiten is opgenomen. Zie
https://indd.adobe.com/view/556b6008-31c3-4b7a-bb15-2bb36004fdde
Meer informatie over hoe Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam samen met partners
inzetten op minder overgewicht, vind je hier:
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/blijven-wij-gezond/jij-professional/pact-gezond-gewicht/
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Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn systematische verschillen in
gezondheid en levensverwachting afhankelijk van iemands positie in de maatschappij,
veelal uitgedrukt in sociaaleconomische status (SES). Sociaaleconomische status wordt
bepaald op basis van opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt. SEGV zijn over de
hele wereld aangetoond. In Nederland leven mensen met basisonderwijs of vmbo gemiddeld zes jaar korter en zelfs vijftien jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen
met een hbo of universitaire opleiding.
Zie voor meer informatie de website van Pharos: https://www.pharos.nl/factsheets/sociaaleconomischegezondheidsverschillen-Segv/

Het stimuleringsprogramma GezondIn helpt GIDS-gemeenten bij het versterken van hun
lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. GIDS staat voor ‘Gezond In De Stad’. De
GezondIn-adviseurs van Pharos en Platform31 ondersteunen gemeenten hoe zij hun lokale
aanpak kunnen versterken, verspreiden kennis en brengen professionals uit alle domeinen
bij elkaar.
Kijk op www.gezondin.nu
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