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http://www.werkagendamenzisgemeenten.nl/
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Jeugd 18min/18plus

In de gemeenten Groningen en 

Oldambt is samen met Menzis

een methodiek en werkwijze 

ontwikkeld om te voorkomen dat 

jongeren die de leeftijd van 18 

jaar bereiken (en daarmee niet 

meer onder de jeugdwet vallen) 

tussen wal en schip vallen. 

Deze werkwijze wordt nu verder 

doorontwikkeld en 

geïmplementeerd in de andere 

gemeenten van de werkagenda 

waaronder de regio FoodValley, 

Arnhem en Enschede.

Daarnaast wordt de methodiek 

beschikbaar gesteld, via de 

website, aan alle gemeenten en 

zorgverzekeraars in Nederland. 

GGZ

In drie gemeenten (Den Haag, 

Arnhem en Groningen) wordt 

samen met Menzis methodieken 

en werkwijzen ontwikkeld ten 

behoeve van effectieve hulp, 

ondersteuning en zorg aan de 

doelgroep met GGZ-problematiek 

(en hun netwerk). 

Elk project heeft een eigen 

invalshoek en focus. Gezamenlijk 

(Menzis en betrokken experts 

van de drie gemeenten en 

zorgaanbieders) worden de 

resultaten besproken en worden 

de waardevolle elementen 

gedestilleerd. 

Deze waardevolle elementen 

worden breed gedeeld en waar 

mogelijk geborgd in beleid en 

inkoop zodat meerdere 

gemeenten kunnen leren en 

profiteren. 

http://www.werkagendamenzisgemeenten.nl/


EPA taskforce

Zilveren Kruis ontwikkelt samen 

met gemeenten, professionals en 

cliënten een integrale aanpak 

gericht op herstel en burgerschap 

van mensen met een ernstig 

psychiatrische aandoening.

In een aantal geselecteerde 

gemeenten – binnen de breedte 

van het kernwerkgebied – wordt 

gewerkt aan het versterken van de 

ambulante behandelketen 

(behandeling buiten 

zorginstellingen) en de 

samenhang tussen ondersteuning 

en begeleiding bij de mensen 

thuis.

In de EPA taskforce werken 

cliënten, professionals van 

gemeenten en Zilveren Kruis en 

aanbieders samen. De taskforces

ontwikkelen zich in 3 fases: Van 

de start met de Vignettenstudie tot 

de uiteindelijke uitvoering.

Grensvlakken Wmo, Zvw, WLZ

In zes gemeenten/regio’s worden 

samen met Zilveren Kruis de 

grensvlak vraagstukken tussen 

Wmo en Zvw en tussen Wmo, 

Zvw en WLZ besproken en 

oplossingen voor ontwikkeld.

In gesprek met wijkteams, 

wijkverpleging, mantelzorgers, 

cliënten, huisartsen, poh, 

zorgverzekeraar en gemeenten 

wordt verkend wat mogelijke 

oplossingsrichtingen zijn in de 

uitvoering, die uiteindelijk 

geborgd moeten worden op 

organisatieniveau in de inkoop en 

in beleid. 

Hierdoor kunnen de 108 

gemeenten uit het 

kernwerkgebied van Zilveren 

Kruis profiteren en leren van wat 

is ontwikkeld. 



Leertuinen 

Samen met zorgprofessionals in het veld heeft 

Coöperatie VGZ een aantal leertuinen ingericht. In deze 

praktijksituaties worden zorgprofessionals in staat 

gesteld om werkwijzen te ontwikkelen die beter zijn voor 

patiënten en de betaalbaarheid van zorg ten goede 

komen (Zinnige Zorg). 

In de leertuinen is kwaliteit het uitgangspunt. Dit is bij 

uitstek het domein van artsen én hun patiënten. Zij 

bepalen samen wat kwaliteitszorg is. De goede 

voorbeelden die ontwikkeld worden in deze leertuinen 

worden nadat deze als opschaalbaar zijn 

gekarakteriseerd gedeeld zodat ook andere 

zorgaanbieders deze initiatieven kunnen overnemen en 

op maat voor hun instelling en regio kunnen inkleuren. 

We kiezen voor deze beheerste strategie om de impact 

van implementatie ook daadwerkelijk te kunnen 

realiseren in de vorm van aantoonbaar hogere kwaliteit 

tegen lagere kosten’.

Naast de leertuinen geldt in ons hele werkgebied dat we 

onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de reguliere 

afstemming omtrent inkoopvraagstukken gepast 

oppakken.

Voorbeeld: Leertuin Drechtsteden

In de Alliantie hebben Drechtsteden, 

Drechtzorg  en VGZ kennis, kunde en krachten 

gebundeld om zo gezamenlijk een leertuin 

Zorgvernieuwing te starten. Een leertuin waarin 

de partners innovaties en nieuwe interventies 

uitwerken en implementeren gericht op de 

thema’s ouderen en ggz. 

Voorbeeld: Leertuin Vincent van Gogh

Deze Leertuin heeft als doel de GGZ anders 

vorm te geven, kosten te verlagen en landelijk 

schaalbare innovaties te genereren.  

Gemeenten, VGZ en VvG slaan hun handen 

ineen in een vitale coalitie en dragen middels 

deze transitie bij aan de versterking van de 

mentale veerkracht in de regio



Convenanten met concrete doelstellingen

Focus in de convenanten ligt op het samen doen, aan de slag 

in de praktijk en luisteren naar de professionals en inwoners.

Per gebied is er een beperkt aantal thema’s geselecteerd 

waarop intensief en innovatief wordt ontwikkeld. 

Voorbeelden van innovatieve projecten met convenant 

partners zijn:

• ontwikkeling, effectmeting en toepassing van zorg door 

leefstijlcoaches

• schuldensanering van multiproblem gezinnen door CZ met 

financiering via een Health Impact Bond

• samenwerking tussen huisartsenpraktijk en toegangsteams 

Wmo via een consulent die sociale vraagstukken afvangt

• voor de doelgroep mensen met een ernstig psychiatrische 

aandoening worden de krachten van FACT team en 

wijkteam gebundeld om personen te laten stijgen op de 

participatieladder












