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Blauwe Zorg in de wijk 
 

De pilot “Blauwe Zorg in de wijk” is een interventie binnen de beweging Blauwe Zorg in Maastricht-
Heuvelland. Blauwe Zorg is een van de negen proeftuinen van VWS, gericht op het realiseren van 
betere zorg tegen lagere kosten. Het gaat om een beweging en gedachtengoed waarin we 
duurzaamheid binnen de gezondheidszorg willen bewerkstelligen volgens het triple aim principe. De 
focus ligt hierbij niet op minder zorg leveren, maar op het anders inrichten van de zorg. 

 

Achtergrond 

Binnen de proeftuin Blauwe Zorg hebben in 2014 en 2015 interviews door ZIO, Zorg in Ontwikkeling,  
plaatsgevonden met verschillende stakeholders variërend van financiers, uitvoeringsorganisaties, 
zorgprofessionals tot burgers zelf in de regio Maastricht-heuvelland. Een aantal knelpunten komt duidelijk 
bovendrijven. Een belangrijk knelpunt zijn de schotten in de financiering (tussen bijvoorbeeld ZVW financiering en 
gemeentelijke financiering) die de zorg- en diensterlening in de weg staan. We hebben een “waterbed” als het 
gaat over bezuinigingen; bijvoorbeeld minder maatschappelijk werk leidt tot een stijging in de GGZ en vice 
versa.  Onlosmakelijk verbonden met de financiering is (toenemende) bureaucratisering, waarbij zorgvrager en 
zorgverlener steeds meer de weg kwijt raken in regelgeving en belast worden met administratieve complexiteit. 
Verder zien we in complexe situaties, bijvoorbeeld een gezin met meerdere problemen, dat er laag na laag aan 
hulpverlening is en dat deze slecht is afgestemd. Dit leidt niet alleen tot verspilling van middelen, maar staat ook 
effectieve hulpverlening in de weg. 
Kortom, er zijn voldoende knelpunten die de zorg, die velen hebben over de huidige veranderingen en 
bezuinigingen, rechtvaardigen.  

De pilot 
In de pilot ‘Blauwe zorg in de wijk’ geven we vanaf het najaar 2016  in 
vier Maastrichtse wijken vorm aan een programma voor vijf jaar, waarbij 
de financiële schotten (virtueel) moeten verdwijnen. Beroepskrachten 
(zorg- en dienstverleners) gaan werken vanuit het concept van “Positieve 
gezondheid” met als doel de verbetering van de levenskwaliteit en 
gezondheid van bewoners. In de aanpak zullen burgers en 
beroepskrachten leidend worden, niet het behandel- en dienstenaanbod. 
Financiële schotten tussen de gemeentelijke zorg en de zorgverzekeraar 
worden verkleind. 
‘Blauwe Zorg in de wijk’ is een ambitieuze pilot omdat deze  door de schotten van financiering en beheersing 
heen gaat. Ambitieus omdat het weliswaar start met zorg en welzijn, maar nadrukkelijk moet doorgroeien naar 
het betrekken van participatie (werkgevers, uitkering, enz), onderwijs, wonen en zo verder. 
 
In de pilot wordt in de Maastrichtse wijken Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Nazareth en Limmel een beweging 
in gang gezet waarbij positieve gezondheid in de volgende vier bouwstenen tot uitwerking komt: 

 Burgers aan zet: Een verandering bewerkstelligen van houding, eigen effectiviteit en gedrag van burgers over 
hoe zij zo goed mogelijk betekenis kunnen geven aan hun leven; 

 Professionals aan zet: Zorg/dienstverleners de professionele vrijheid geven om los van het instellingsbelang te 
functioneren en bij te dragen aan de idealen van burgers en aan het organiseren van (collectieve) preventieve 
oplossingen; 

 Ontschotten van financiering: Uitwerking geven aan het principe ‘geld volgt zorg en ondersteuning’. Dit 
betekent het samenbrengen van financiële middelen voor het sociale domein van gemeente Maastricht en van 
preferente zorgverzekeraar VGZ op populatieniveau. 

 Verspreiden van kennis en lessons-learned in de regio en landelijk. 
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Stand van zaken (per februari 2017) 

Het brede zorg en- welzijnsveld in de regio Maastricht-Heuvelland heeft zich medio 2016 uitgesproken om te 
participeren in de wijkpilot. Dit is via een aantal overlegtafels gelopen zoals de Alliantie Santé, het partnerschap 
Sociaal Domein en via de bestuurstafel van DNG (de nieuwe GGZ).  
De gemeente Maastricht, zorgverzekeraar VGZ en de Provincie Limburg stellen middelen ter beschikking voor de 
investeringen in de wijkpilot in de vorm van subsidie.  
De pilot Blauwe Zorg in de wijk is inmiddels een breed gedragen initiatief in de regio Maastricht-Heuvelland en zal 
een aanvulling worden op alle ontwikkelingen in de vier wijken wat betreft zorg, sociale wijkteams, 
bewonersparticipatie en eigen kracht. De bedoeling is om de sociale- en zorgnetwerken in wijken met elkaar te 
verbinden, te ondersteunen, te faciliteren en te versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld over de GGZ, over de 
verbinding huisartsenpraktijken en sociale teams, etc... Hier zijn diverse werkgroepen met deelnemers van de 
partijen mee bezig.   
In 2015 en 2016 is in de aanloop naar het project Blauwe Zorg in de wijk, geïnventariseerd welke knelpunten 
ervaren worden in de zorg- en dienstverlening rondom een cliënt of gezin in de wijken. Deze inventarisatie 
bestond uit: gesprekken met professionele zorg- en dienstverleners (beroepskrachten), gesprekken met burgers 
en het verzamelen van casussen van inefficiënte zorg- en dienstverlening aangereikt door zorg- en dienstverleners 
en burgers. Ook succesfactoren zijn geïnventariseerd. 
Op dit moment is het projectteam samen met de partners concrete processtappen aan het formuleren en 
uitwerken, om met behulp van werkgroepen deze knelpunten op te pakken en om de zorg slimmer te organiseren 
rondom de cliënten/patiënten. Bovendien wordt een projectenstructuur ontwikkeld. Daarnaast wordt een brede 
beweging in gang gezet ingegeven vanuit Positieve Gezondheid door activiteiten gericht op visie, innovatie, 
leerproces en cultuurverandering bij álle betrokkenen (dwz wijkbewoners, professionals, én bestuurders). 

Projectorganisatie 
Dagelijks Bestuur: Gemeente Maastricht, Zorgverzekeraar VGZ, Envida en ZIO 
Kerngroep Ambassadeurs: Gemeente Maastricht, Zorgverzekeraar VGZ, GGD Zuid Limburg, Huis voor de Zorg, 
Envida, Trajekt , Radar, Levanto, Universiteit Maastricht en ZIO (allen bestuurders). 
Programmamanagement: zie contactpersonen. 
Sinds 18 mei 2016 is Zuid-Limburg aangesloten als regionetwerk bij "Alles is 
gezondheid…"  

Onderzoek 
De aanpak wordt wetenschappelijk onderzocht door een promovendus van 
de Universiteit Maastricht, door middel van een effectstudie en een 
procesevaluatie.  De pilot wordt gefinancierd door Gemeente Maastricht, 
zorgverzekeraar VGZ en Provincie Limburg. ZonMw financiert het 
wetenschappelijk onderzoek. 

Meer informatie en contactgegevens 
 Ingeborg Wijnands, Senior beleidsadviseur ZIO, T: 043 - 350 69 25, E: i.wijnands@zio.nl 

 Anita Vermeer, Senior beleidsadviseur GGD Zuid Limburg, T: 046 - 850 55 02, E: anita.vermeer@ggdzl.nl 

 Johan Dinjens, Adviseur Huis voor de Zorg, M: 06 - 26 85 19 07 E: jdinjens@zorgbelang.nl 

 Bianca Vaessen, Procescoördinator transformatie sociaal domein Gemeente Maastricht,  
T: 043 - 350 41 04, E: bianca.vaessen@maastricht.nl 

 Sanneke Grootjans (onderzoekster): Maastricht University, E: s.grootjans@maastrichtuniversity.nl 
 

Meer informatie op: www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk/ 
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