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In vier Maastrichtse wijken, Limmel, Nazareth, Witte Vrou-

wenveld en Wyckerpoort, werken zorgaanbieders, welzijns-

partners, de gemeente (als uitvoerder van het sociaal do-

mein, jeugdzorg, Wmo en participatie) en VGZ samen aan 

ontschotting van de zorg op wijkniveau. Leonie Voragen, 

strategisch innovatiemanager bij VGZ, en Roel Kramer, al-

gemeen directeur Sociaal bij de gemeente Maastricht, ope-

nen graag de poorten van de Maastrichtse proeftuin waarin 

momenteel grote stappen worden gezet. Zorg en ondersteu-

ning worden steeds meer zo georganiseerd, dat zij flexibel 

én integraal aansluiten op de hulpvraag van de individuele 

cliënt. Over de grenzen van organisaties heen. De innovatie-

ve samenwerking hoort thuis in de landelijke proeftuin ‘Blauwe 

Zorg’: een beweging die vanuit het idee van positieve gezond-

heid (Huber/Institute for Positive Health, iPH) betere – zinnige 

– zorg wil realiseren bij gelijke of liever nog lagere zorgkosten. 

“VGZ werkt graag mee aan de implementatie van het gedachte-

goed”, opent Leonie Voragen het gesprek. “Ondanks alle bezui-

nigingen neemt de druk op de gezondheidszorg – ook financieel 

– alleen maar toe, omdat er traditioneel nog altijd vooral aan de 

achterkant van de zorg gefinancierd wordt. De focus is veelal 

medisch. De methode die het Institute for Positive Health (iPH) 

heeft ontwikkeld, verplaatst het accent van de ziekte naar de 

mens, zijn veerkracht en wat zijn leven betekenisvol maakt. Door 

burgers inzicht te geven in hun mogelijkheden, hun kracht en het 

feit dat zij zelf de regie hebben over hun leven willen wij samen 

met hen aan een betere gezondheid werken. Professionals leren 

daarbij op een holistische wijze naar de mens te kijken. En nog 

belangrijker: zij krijgen de vrijheid om integraal te schakelen en 

andere domeinen bij de aanpak van problematiek te betrekken. 

Zo kunnen we aan de voorkant de druk op de zorg verlagen.”

Om deze omslag te kunnen maken, worden alle professionals 

in de proeftuin geschoold in het werken met Positieve Gezond-

heid. Het model definieert zes pijlers voor positieve gezondheid: 

lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van 

leven, sociaal-maatschappelijk participeren en dagelijks functio-

neren. “Wonen, welzijn, zorg: al deze facetten zijn in het dagelijks 

leven onlosmakelijk met elkaar verbonden”, vult Roel Kramer 

aan. “Het is dan ook relevanter om eventuele medische vragen 

integraal aan te vliegen. Is de chronische hoofdpijn waar iemand 

al maanden mee kampt een medisch probleem of speelt er iets 
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anders? Zijn er schulden of is er sprake van verslavingsproble-

matiek in huis? Dat kan stress opleveren. We kennen gezinnen 

waar zeventien hulpverleners over de vloer komen zonder dat zij 

van elkaar weten wat zij doen. Ons doel is om te komen tot een 

integrale werkwijze die het best past bij de vraag van het gezin 

én die zorgt dat zorgverleners onderling efficiënter gaan werken. 

In de proeftuin werken we beter samen in de wijknetwerken en 

kijken we huishoudenoverstijgend naar welke vraagstukken er in 

de wijken leven. Daar spelen we integraal op in.”

Momenteel bevindt de Maastrichtse proeftuin zich op een kan-

telpunt. Leonie Voragen: “Na anderhalf jaar van praten over am-

bities en de inrichting van het programma hebben we het in het 

dagelijks bestuur eindelijk ook over de concrete voortgang van 

projecten. Doordat we in het voortraject de kaders goed hebben 

weten te stellen, kunnen we in de vier pilotbuurten echt de om-

slag maken. Daar ben ik erg trots op. Er zijn bijvoorbeeld POH’s 

op het gebied van jeugdzorg en coaches voor de begeleiding 

van multiproblematiek bij gezinnen aangesteld. Deze specialis-

ten maken het mogelijk om samen met de cliënt en zijn netwerk 

zowel de breedte als de diepte van de hulpvraag te verkennen 

en vanuit dit vergrote perspectief de juiste expertise in te scha-

kelen. Helpt de huidige zorg bij dat gezin daadwerkelijk? Wat is 

de hulpvraag? Moet een tiener met obesitas naar het ziekenhuis 

of is hij/zij beter af in een gezondheidsproject in de buurt? Dat 

zijn reële vragen die in de pilotbuurten nu aan de voorkant be-

antwoord worden en zo zinnige zorg opleveren.”

De volgende uitdaging in de proeftuin is de inrichting van een di-

gitale overlegtafel die voor alle netwerkpartners en voor de cliënt 

toegankelijk is en waarbij de privacy van de cliënt niet in het ge-

drang komt. Roel Kramer: “De proeftuin biedt de vrijheid en de 

ruimte om in alle facetten van de zorg en ondersteuning kwaliteit 

voorop te stellen. De professionals zijn hierbij aan zet. Zij bepa-

len welke instrumenten er in de praktijk nodig zijn en hoe we die 

inzetten. Daarna pas kijken we hoe we de vernieuwing financie-

ren en de nieuwe processen inpassen in wet- en regelgeving. 

Deze werkwijze biedt ruimte om daadwerkelijk te innoveren.”

Lees meer op www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk.
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Leonie Voragen is strategisch innovatiemanager 

bij VGZ. 

Roel Kramer (foto links) is directeur Sociaal bij de 

gemeente Maastricht. Beiden maken deel uit van het da-

gelijks bestuur van de proeftuin ‘Blauwe Zorg in de wijk’.

In de proeftuin ‘Blauwe Zorg’ werken VGZ, Gemeente 

Maastricht, Provincie Limburg, GGD, Radar, Maastricht 

UMC+, Levanto Groep, Trajekt, Envida, Huis voor de 

zorg/Zorgbelang Limburg en ZIO samen aan het (virtu-

eel) afbreken van de financiële schotten in de wijkzorg. 




