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Wat is Blauwe Zorg?
Blauwe Zorg gestart op 1-1-2013 

in Maastricht-Heuvelland als proeftuin van 

VWS gericht op triple aim: 

– betere zorg  

– de verbetering levenskwaliteit

en gezondheid van bewoners

– lagere kosten

* Duurzaamheid binnen de gezondheidszorg.

* Focus niet op minder zorg, maar op het 

anders inrichten van de zorg
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Pilot ‘Blauwe zorg in de wijk’
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• Medio 2015: Vooraanvraag wijkpilot door gemeente 
Maastricht, GGD ZL, ZIO en VGZ experiment 4 Maastrichtse wijken

• Voorjaar 2016: brede zorg en- welzijnsveld in Maastricht-
Heuvelland positief over participatie wijkpilot

• Maart-juli 2016: Subsidieaanvraag wijkpilot
bij gem. Maastricht, VGZ en Prov. Limburg.

• 1 november 2016: officiële start 

• Evaluatie door Universiteit Maastricht met ZonMw-subsidie

in de wijk



Uitgangspunten
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Gedrags-
verandering
bij:
- bestuurders
- managers
- professionals  
- burgers

Gezondere
burgers

Burgers en 
professionals 
aan zet

Schotten 
wegnemen 
(financieel en 
domeindenken)

Experiment, 
maar onomkeerbaar

in de wijk
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Blauwe zorg: Wijkpilot

Wijken: Nazareth/ Limmel Wijken Wittevrouwenveld/ Wyckerpoort

5.320 inwoners: doorkruist door spoorweg, 
omringd door snelweg en industriegebied

9.665 inwoners: zeer stedelijke wijken

Veel studenten, asielzoekerscentrum Veel studenten,  veel niet-Westerse allochtonen (%)

Dorpskarakter weinig voorzieningen Goede voorzieningen

Gemiddelde SES is erg laag, meer volwassenen met bijstandsuitkering en moeite met rondkomen
laag opgeleide populatie

Negatieve scores op veiligheid, sociale samenhang en publieke ruimte 

Meer overgewicht (50%), meer gerookt, meer eenzaamheid, etc

in de wijk



Governancestructuur
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Financiersoverleg
(gemeente Maastricht, 
provincie Limburg, VGZ)

Kerngroep Ambassadeurs
(9 deelnemende organisaties)

Programmamanagement
(gemeente, ZIO, GGD, 

Huis voor de Zorg)

Dagelijks Bestuur
(gemeente, VGZ, Envida, ZIO)

PROJECTEN 
Blauwe zorg in de wijk

in de wijk



EERST in gesprek met professionals en burgers
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Inventarisatie 2015/2016 naar knelpunten en succesfactoren 
in zorg- en dienstverlening rondom cliënt of gezin, 
door:

- gesprekken met professionele zorg- en dienstverleners

- gesprekken met burgers 

- verzamelen casussen 
inefficiënte zorg- en 
dienstverlening 

in de wijk



Knelpuntenanalyse nav inventarisatie
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• Onvoldoende afstemming en 
samenwerking tussen professionals

• Domeindenken

• Organisatie van zorg sluit niet aan op behoefte/vaardigheden 
(kwetsbare) mensen

• Wetgeving en regelgeving zorgen voor verkokering en fragmentatie

• Kenmerken wijken

in de wijk
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Casussenboek
in de wijk

Burgers èn professionals casussen van inefficiënte zorg- en 
dienstverlening aangeleverd. Boek: 40 casussen - continu aangevuld

Casussen: 
• volgen voortgang complexe proces 
• helpen financiers en bestuurders bij concretisering 
• vormen aandachtspunten in projecten

Kortom: casusgericht leren 
slimmere oplossingen 
mogelijk domeinoverstijgend



Hoe? 
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in de wijk
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Projecten ‘Blauwe zorg in de wijk’
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• Mix  van projecten: procesinterventies en businesscases

• Minimaal twee domeinen (Participatie, Wmo, Jeugdwet, 
Onderwijs, Wonen, Zvw, Wlz of Wpg) 

• Bottom-up (vanuit burgers en professionals)

• De projectplannen worden vastgesteld door het DB

in de wijk
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Burger aan zet
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Governance: 

• Ideeën en knelpunten (casussen) vanuit bewoners

• Bewoners zeggenschap in governance

• Faciliteren oplossingen en projecten bewoners

• Bewoners deelname aan Commisioning group?

Gezonde en veerkrachtige wijk:

• Bottom-up en ownership

• Project: Gezonde leefbaarheid voor jeugd (ism JOGG)

• Project: Co-creatie toegang tot zorg, kwetsbare groepen 

in de wijk



Professionals én bestuurders zijn beiden aan zet
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Principes:

• Generalistisch werken, ook buiten eigen domein mogen treden

• Meer professionele vrijheid en werken op basis van vertrouwen 

• Niet ziekte is  leidend, maar gezondheid 

• Efficiënter samenwerken in de wijk

• Werken vanuit belang van cliënt, organisatiebelang  naar achtergrond

• Blauwe zorg is niet vrijblijvend

• Gezamenlijk leerproces: ook voor bestuurders en financiers

Concrete projecten:

• Nieuwe/Blauwe GGZ

• Nieuwe aanpak grote zorggebruikers

• POH GGZ en positieve gezondheid

• Your Coach Next Door

in de wijk
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Het dak: 
vergroten van ‘gezondheid’ volgens pijlers van positieve 
gezondheid

in de wijk



Beweging: Bevorderen positieve gezondheid

4/20/2017 17

Inspiratie OnderzoekTools/instrumentenScholing

Training positieve gezondheid 

 Professionals met individueel cliënt-contact: 

sociale (wijk)teams, huisartsenpraktijken, GGZ, 

medewerkers participatiewet, jeugdwet, 

woningcorporaties, kredietbank.

 Leidinggevenden

 Multidisciplinair

 Train de trainer

Professionele en informele zorg en 
ondersteuning

Veerkrachtige wijk

Positieve gezondheid
i.s.m. provincie Limburg en iPH

in de wijk

Inspiratie en co-creatie

 Vrijwilligers en bewoners

 Wijkwerkers en andere wijkprofessionals 

(collectief)

 O.a. project jeugd
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De fundering: ontschotting van financiering, 
professional en burger krijgen ruimte 
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Zorgverzekerings-
wet

Wet Langdurige Zorg Sociale Domein

• Virtueel wijkbudget
• Geen indicatiestelling vooraf

• Burger en professional mede verantwoordelijk
• Commissioning group

in de wijk
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Bouwtekening

Ontschotting van financiering (randvoorwaarde)

Burger
aan zet

Professional
aan zet

Bevorderen ‘positieve 
gezondheid’

Monitoring 
en 

evaluatie

Training en 
intervisie

in de wijk



Onderzoek: “Positieve gezondheid kent geen grenzen in de wijk”
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ZonMw-subsidie binnen Preventieprogramma 5

Looptijd: eind 2016 – eind 2020

Promovendus: Sanne Grootjans, Maastricht University

Doel:

Meten in hoeverre de wijkpilot Blauwe Zorg in staat is 

om vanuit positieve gezondheid en door ontschotting 

van financiering de ervaren kwaliteit van leven van 

burgers te vergroten.

in de wijk


