
Blauwe Zorg 
geeft wijkbewoners 
een stem »

uIt de praktIjk

johan dinjens

Groen is de kleur  
die onlosmakelijk is  
verbonden met het  
streven naar een duur-
zame leefomgeving. 
Denk bijvoorbeeld aan 
een term als ’groene 
stroom’. Hoewel de naam 
anders doet vermoeden, 
is Blauwe Zorg geïnspi-
reerd op diezelfde 
duurzaamheidsgedachte 
met als doel zorg te  
verbeteren en voor alle 
burgers toegankelijk te 
houden. Nu en op de  
lange termijn. Zorg op 
een andere manier  
inrichten is daarbij 
het uitgangspunt. 
Op een andere manier. 
Wat is dat precies? 
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ZIO, GGD Zuid-Limburg, de Provincie 
Limburg, de gemeente Maastricht, het 
Huis voor de Zorg, Trajekt, Envida, Radar, 
Levanto en coöperatie VGZ hebben de weg 
geopend voor Blauwe Zorg in de Maas-
trichtse wijken Wittevrouwenveld, Wycker-
poort, Nazareth en Limmel. Johan Dinjens 
is burgerondersteuner bij Stichting Zorg-
belang Limburg. ’Deze wijken vormen mijn 
dagelijkse werkterrein. Het is mijn rol om 
in samenwerking met - onder anderen - 
bestuurlijke vrijwilligers, sociale wijkteams, 
opbouwwerkers en wijkbewoners vorm te 
geven aan Blauwe Zorg. Dat doen we op 
het brede gebied van welzijn, zorg en 
gezondheidszorg. Blauwe Zorg in Maas-
tricht maakt sinds 1 januari 2013 deel uit 
van een landelijke proeftuin en is daarmee 
veel meer dan een project of een business-
case. We brengen een nieuwe beweging op 
gang die is gebaseerd op het concept 
’positieve gezondheid’ van Machteld 
Huber. Dit houdt onder meer in dat 
wijkbewoners worden gestimuleerd om 
zelf actief te zijn en de regie te nemen over 
hun eigen gezondheid. En ook al ben je 
ziek of zitje in een rolstoel: als je over 
voldoende veerkracht beschikt, hoeft je 
deelname aan de maatschappij daar niet 
per se onder te lijden.’  

Ik ben het oliemannetje 
’We willen wijkbewoners een stem geven 
en zijn daarom voortdurend met hen in 
gesprek. Ik verzamel hun verhalen bij de 
buurtkapper of op een bankje voor de 
supermarkt. Vervolgens deel ik die  
verhalen met bijvoorbeeld welzijnswerkers, 
sociale wijkteams, ZIO en de gemeente 
Maastricht. In feite ben ik een tussen-
persoon. Daarom noem ik mezelf wel eens 
het oliemannetje.’ Binnen de pilot in de 

vier Maastrichtse SES-wijken - wijken met 
een lage sociaaleconomische status - 
zijn niet alleen de burgers aan zet.  
Dat geldt ook voor de zorg- en dienst- 
verleners, die meer professionele vrijheid 
dan voorheen krijgen om integraal te 
kijken naar en in te spelen op de specifieke 
wensen en behoeften van wijkbewoners. 
Een ander kenmerk van Blauwe Zorg 
is de opheffing van financiële schotten  
- bijvoorbeeld Zvw-financiering en  
gemeentelijke financiering - die een 
efficiënte dienstverlening in de weg staan. 
Dat heeft alles te maken met het gegeven 
dat vragen van wijkbewoners zich niet 
beperken tot één aandachtsgebied. 
Daarnaast richt Blauwe Zorg zich op de 
vermindering van bureaucratie en de 
regionale en landelijke verspreiding 
van kennis. 

Blauwe zOrg is 
geBaseerd Op het cONcept 
pOsitieVe gezONdheid

 
Geen wijzende vinger 
Johan: ’Het kost tijd om wijkbewoners een 
eigen stem en meer eigen regie te geven. 
’Ze’ doen toch wat ze willen, hoor ik vaker. 
En: er wordt toch niet naar mij geluisterd. 
Daarom is het misschien ook niet verwon-
derlijk dat nogal wat mensen in wijken als 
Wittevrouwenveld, Wyckerpoort, Nazareth 
en Limmel tijdens de afgelopen verkiezin-
gen voor de PVV hebben gekozen.  
Hun ongenoegen krijgt zo een politieke 
stem. Daarnaast hebben veel wijkbewoners 
al genoeg moeite om hun hoofd financieel 
boven water te houden. Desondanks 
worden in de wijken veel culturele en 
andere activiteiten op touw gezet door of 
in samenwerking met de wijkbewoners.  

Als professionals hoeven we daarom 
echt niet aan te komen met de zoveel-
ste jongerencampagne die met een 
wijzende vinger benadrukt dat drugs 
slecht zijn. Je krijgt jongeren wél  
mee door met ze in gesprek te gaan. 
Dan kom je erachter dat velen van hen 
aan hun gezondheid en zelfbewustzijn 
willen werken door te sporten.  
Door onze integrale benadering kun  
je dan bijvoorbeeld via Sportzaken van 
de gemeente Maastricht bekijken hoe 
diverse sportactiviteiten toegankelijker 
kunnen worden gemaakt voor die 
jongeren.’ 

ze dOeN tOch wat ze  
willeN, hOOr iK VaKer

Gedragsverandering
’Een praktijkvoorbeeld dat aangeeft 
hoe nauw het aanbieden van een  
goede wijkdienstverlening luistert:  
een mevrouw die onlangs weduwe is  
geworden, vraagt bij het Wmo-loket 

een kleine vervoersvergoeding aan. 
Die wordt - tot ieders verbazing -  
afgewezen. Wat blijkt later? De loket-
medewerker heeft tijdens het gesprek 
Nederlands gesproken en de mevrouw 
uitsluitend Maastrichts. Ze hebben 
volledig langs elkaar heen gepraat.
’ Een voorbeeld dus van hoe dingen mis 
kunnen gaan. Johan: ’Dat dingen mis 
kunnen gaan, is inherent aan een 
experiment als Blauwe Zorg in de wijk. 
Zonder experimenten kan geen innova-
tie plaatsvinden. En die innovatie is 
hard nodig om aanpassingen door te 
voeren in de organisatie van zorg, 
maar ook om tot een gedrags-
verandering te komen op alle niveaus. 
Van bestuurders tot wijkbewoners.’ «

Kijk voor meer informatie over 
de pilot blauwe zorg in de wijk op
www.blauwezorg.nl/
blauwe-zorg-in-de-wijk
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