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Gemeenten en Menzis zetten in op stevige samenwerking op gebied van 
zorg en preventie 

De juiste zorg op de juiste plek in Twente 
 
De 14 Twentse gemeenten hebben zich uitgesproken voor een stevige integrale samenwerking 
tussen gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis op het gebied van zorg en 
preventie in de regio Twente.  
De samenwerking is bedoeld om het aantal chronisch zieken in Twente te stabiliseren tegen de 
stijgende trend in, schulden bij Twentenaren te verminderen en eigen kracht en 
zelfredzaamheid van alle inwoners in Twente te bevorderen.  
 
“Juist door samen te werken, elkaar actief op te zoeken kunnen we de zorg en het welzijn voor de 
inwoners verbeteren. Inwoners moeten snel, laagdrempelig en op zo eenvoudig mogelijke wijze hun 
eigen gezondheid/leefkracht kunnen verbeteren danwel toegang krijgen tot de best passende zorg”, 
legt wethouder van de gemeente Dinkelland en regionaal bestuurlijk trekker Ilse Duursma de 
samenwerking uit. 
De volgende thema’s staan centraal in de samenwerking: jeugdhulp, schuldenaanpak, ouderenzorg, 
zorg voor psychisch kwetsbaren (GGZ) en preventie en gezondheidsbevordering. Met de inzet op 
deze thema’s verwachten de gemeenten en Menzis dat de ervaren gezondheid van de inwoners over 
meerdere jaren stijgt. Binnen deze thema’s wordt ook samengewerkt met veel partijen, waaronder 
zorgaanbieders, huisartsen, ziekenhuizen en verschillende overheidsinstellingen. Duursma: “Continue 
wordt gekeken hoe de samenwerking een zo groot mogelijke positieve bijdrage kan leveren aan de 
zorg voor en het welzijn van de Twentse inwoners. Daarin willen we de samenhang en verbinding 
tussen gezamenlijke thema’s waarborgen en waar mogelijk versnellen.”  
De samenwerking tussen gemeenten en Menzis is vastgelegd in een werkagenda met duidelijke 
afspraken hoe en op welke thema’s wordt samengewerkt. De werkagenda ondersteunt de lokale 
aanpak en versterkt de regionale verbinding.  
 
Gemeenten en Menzis werken al langer samen. Bijvoorbeeld op het gebied van vroegsignalering van 
schulden, waarbij onder andere Menzis bij het ontstaan van betalingsachterstanden een signaal 
afgeeft bij de gemeente. Joas Duister, teamleider Menzis: “We hebben een  grote betrokkenheid bij de 
regio Twente. Meer dan de helft van de inwoners is verzekerd bij Menzis. We willen ons in deze regio 
dan ook maximaal inspannen om zorg en preventie goed te organiseren. Het is uniek dat we daarvoor 
nu gezamenlijk met 14 gemeenten, meerdere jaren gestructureerd gaan samenwerken aan voor de 
inwoners belangrijke thema’s.” 
 
Concrete voorbeelden samenwerking 
In de afgelopen jaren zijn al belangrijke stappen gezet in deze integrale regionale samenwerking. 
Voorbeelden van resultaten zijn: 
- De Regeling Uitstroom Bijstandsgerechtigden: inwoners met een bijstandsuitkering en 

(problematische) schulden zijn hierdoor weer goed verzekerd, zorgmijding wordt voorkomen en 
mensen hebben binnen drie jaar geen schulden meer bij de zorgverzekeraar. 

- Vroegsignalering schulden: schuldeisers van vaste lasten melden beginnende betaalachterstand 
bij de gemeente. Deze kan inwoners actief benaderen, samen met de inwoner zoeken naar een 
oplossing en problematische schulden worden voorkomen. 

- Integrale cliëntondersteuning: Alle inwoners in Twente kunnen gebruik maken van deze 
onafhankelijk en kosteloze ondersteuning. De cliëntondersteuner kan samen met de inwoner en/of 
mantelzorger de hulpvraag verduidelijken en samen zoeken naar eventuele oplossingen en goede 
en passende ondersteuning. Doordat de ondersteuning gezamenlijk wordt georganiseerd over 
domeinen heen, maakt het niet uit welke hulpvraag een inwoner heeft (bijvoorbeeld rondom werk 
en inkomen, jeugdzorg, thuiszorg en/of verpleeghuiszorg). 
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- Gecombineerde leefstijl interventie: Volwassenen met overgewicht of gezondheidsrisico’s kunnen 

hier gebruik van maken. Dit richt zich op het krijgen en behouden van een gezonde leefstijl. Het 
aanbod omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en 
eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde 
leefstijl beïnvloeden zoals stress, slaapgebrek en/of schulden. Het is een totaalaanpak voor 
mensen met een laag inkomen, want pas als het leven van mensen op orde is – van relaties tot 
werk, van sociale weerbaarheid tot schuldenvrij – hebben mensen energie om te werken aan een 
gezonde leefstijl. 

 
 
Met de bekrachtiging van de samenwerking door de 14 Twentse gemeenten zijn bestaande structuren 
bevestigd en zijn rollen, taken en verantwoordelijkheden nadrukkelijk belegd. Naast de huidige 
invulling biedt de werkagenda ook ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.  
 


