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Missie van Blauwe Zorg in de Wijk

Blauwe Zorg in de wijk bereikt, door oog te hebben voor de 
individuele krachten van wijkbewoners en beroepskrachten, 
een verbetering van de algemene gezondheid en hulpvragen 
van alle bewoners in de wijken (lichamelijk, sociaal of 
psychisch). 



Uitgangspunten vanuit de missie 

• Bewoners aan zet
De burger neemt, waar mogelijk, zelf meer regie over zijn leven en doet actief 
mee. Waar dit niet mogelijk is, wordt de burger ondersteund bij het voeren van 
regie.

• Beroepskrachten aan zet
Zorg- en dienstverleners krijgen de professionele vrijheid om over de grenzen van 
de eigen instelling heen te kunnen bijdragen aan de wensen van burgers. Het 
belang van de wijkpilot staat boven het organisatiebelang.

• Ontschotten van financiering
Het principe ‘geld volgt zorg en ondersteuning’ toepassen, zoals weghalen van 
bepaalde vormen van ondoelmatigheid, verspilling in de zorg en perverse 
prikkels.

• Leerervaringen “Juiste zorg op de juiste plek” ophalen en verspreiden 
De pilot Blauwe zorg in de wijk is een leeromgeving in de regio/provincie en 
land. 

• Data ondersteund werken. 
We maken gebruik van data om betere beslissingen te nemen, effecten te meten 
en de succesvolle interventies gericht “uit te rollen”.



Strategische doelen tot 2021

• De ervaren kwaliteit van leven en de ervaren gezondheid van wijkbewoners is in 
2021 toegenomen. 

• De ervaren kwaliteit van zorg door de individuele wijkbewoners is in 2021 
toegenomen. 

• Het verbeteren van de tevredenheid en werkplezier van de beroepskrachten. 

• Afnemende, maar in ieder geval gelijkblijvende zorg- en ondersteuningskosten. 
Er is een verschuiving zichtbaar waar in het zorgproces kosten worden gemaakt. 
Op basis van het gedachtegoed van De Juiste Zorg op de Juiste Plaats, zal 
zichtbaar zijn dat er minder hoogspecialistische zorg wordt gedeclareerd. 

• De kennis en ervaring opgedaan in de pilot worden via een lerend netwerk met 
de samenwerkingspartners gedeeld en uitgedragen naar regio, provincie en de 
rest van het land.



Samenwerking bij Blauwe Zorg in de Wijk

• Governance structuur: dagelijks bestuur, programmamanagementteam, 
ambassadeursgroep

• Drie financiers

• Rol gemeente: financier, opdrachtgever en uitvoerder



Aanpak data ondersteund werken

Basisinformatie Zorg en 
ondersteuning
• Zorg en ondersteuningsconsumptie 

uit Arrangementenmonitor
• Benchmarking
• Analyses doelgroepen/wijken

• Inzicht in omvang en aard 
veranderopgave

Informatie interventie/project
• Clientkenmerken
• Aanvullende gegevens/data (bv 

Zvw, niet geindiceerde zorg)
• Gegevens interventie
• Kwaliteit/ tevredenheidsmetingen

• Inzicht in interventie en 
deelnemers

Match
• Cijferwereld met echte wereld
• Deelnemersgroep interventie met populatie/ 

doelgroep

• Effectmeting interventie
• Input voor bijstelling interventie en uitrol

Input voor 
interventie

Match



Basisinformatie  

• Sinds 2016

• Ca. 25 gemeenten

• 1,4 mil. Inwoners

• 300 wijken

Arrangementenmonitor Inhoud

• Cliënten en kosten gemeente (clientniveau)

• Wmo, Jeugd, P-wet, schuldhulp, Speciaal 
onderwijs

• Productniveau

• Leeftijdscategorie

• Zorgconsumptie en kosten Zvw/VGZ (wijkniveau)

• Zorgsoorten

• Leeftijdscategorie

• Uitkeringen UWV (wijkniveau)

• Demografie

• GGD- monitor

• Benchmark t.b.v. Blauwe Zorg

• Wijken Maastricht

• Wijken/wijktypen Venlo, Eindhoven, Nijmegen, 
Den Bosch



Basisinformatie  



Basisinformatie  



Projecten van Blauwe Zorg in de Wijk (1)

Project 1 Positieve Gezondheid

- Scholing Positieve Gezondheid beroepskrachten 

- Implementatie, toepassing en borging PG in de organisaties

- Trainers/coaches Positieve Gezondheid

Project 2 POH Jeugd en Positieve gezondheid: integrale aanpak versterkt

Project 3 Gezamenlijke aanpak huishoudens met hoge domein overstijgende kosten

Project 4 Zorg sluit beter aan bij de burger

- Werkgroep meer ruimte voor de professional

- Coalition of the willing

- Verbinding huisartsenpraktijken- Sociale teams

Project 5 Burgers aan Zet 

- Positieve gezondheid bij bewoners in de wijk

- Architect in de wijk in samenwerking met Zuyd Hogeschool

- Gezondheidsambassadeurs in de wijk /Citizen Science



Projecten Blauwe Zorg in de Wijk (2)

Project 6 Multidisciplinaire Samenwerking: verkenning naar een digitale overlegtafel

Project 7 Your coach next door

Project 8 Blauwe GGZ

- GGZ-team in de wijk

- MIJN PLAN

- Ervaringsdeskundigen- team

- Netwerkbijeenkomsten

- Begeleiding van cliënten/patiënten met een licht verstandelijke beperking 

en met GGZ problematiek

Project 9 Vrijwillige welzijnscoaches in de wijk voor burgers/ouderen met eenzaamheid



Effect van Positieve gezondheid



Project huishoudens

• Dit project betreft een experiment dat zich richt  op huishoudens uit vier 
Maastrichtse wijken die in hoge mate gebruik maken van zowel medische als 
maatschappelijke/sociale voorzieningen over meerdere domeinen 
(zorgverzekering, WMO, Jeugdhulp, Participatie, WLZ);

• Toepassen positieve gezondheid;

• Uitgaan van de veranderwens huishouden;

• Inzichtelijk maken huidige zorg en ondersteuning in het huishouden.



Data project huishoudens

Basisinformatie Zorg en 
ondersteuning
• Zorg en 

ondersteuningsconsumptie, kosten 
en stapeling per huishouden

• Analyse kosten, stapeling zorg en 
versnippering ondersteuning 
doelgroepen/wijken

Informatie project huishoudens
• Gegevens uit interventie

• Clientkenmerken
• Aanvulling met niet 

geïndiceerde ondersteuning
• Gegevens interventie
• Aard, omvang en tevredenheid 

over huidige zorg en 
ondersteuning 

• Gegevens Zvw huishoudens (met 
toestemmingsverklaring)

Match
• Effectmeting interventie
• Input voor doorontwikkeling en uitrol aanpak naar 

andere wijken (krachtenbundeling) 

Match



Data project huishoudens

• Inzicht in ondersteuning en kosten deelnemers pilot.



Data project huishoudens

• Inzicht in ondersteuning en kosten totale populatie binnen pilotwijken.

• Deelnemers behoren tot de beoogde doelgroep van het project.

• Er zijn meer huishoudens met hoge domeinoverstijgende kosten in de pilotwijken.



Data project huishoudens

• Het is druk in de huishoudens. Met name rondom “coaching naar zelfredzaamheid”.

• Vanuit geindiceerde ondersteuning gemeente: Begeleiding Wmo en Jeugd, Schudhulpverlener, 
Bijstandsconsulent, Participatiecoach.



Data project huishoudens

• Meerdere aanbieders in één huishouden

• Soms géén of juist meerdere regisseurs



Data project huishoudens

• Er gaat veel om in de pilotwijken: € 20,5 milj.

• Met name bij gezinnen (jeugd/volwassenen): €  19 milj.

• Gemiddelde kosten huishoudens jeugd/volwassenen: €  11.500 en ouderen €  3.000



Data project huishoudens

• Het is druk in de pilotwijken, met name rondom Regie (Jeugd GGZ, BGI en BGG en 
Wmo BGI en BGG) bij jeugd/volwassenen. 

• 600 gezinnen | 775 cliënten, |€  5,4 milj.  |120 aanbieders

• €  3,2 milj. Begeleiding Individueel = ca. 50 fte

• €  0,25 milj. Begeleiding Groep jeugd en €  0,55 milj. Begeleiding Groep 
Volwassenen, gespendeerd buiten de pilotwijken



Belangrijkste conclusies (1)

• De huishoudens die zijn geselecteerd voor het coachingstraject zijn de beoogde 
huishoudens voor wat betreft de doelstelling van het project (is bepaald aan de hand van  
arrangementenmonitor). 

• De coach heeft in fase 1 de huishoudens begeleid met deze interventie. De begeleiding 
van de huishoudens is nog niet geheel afgerond, mede omdat de kosten van de 
zorgverzekeraar nog niet in beeld zijn. Bovendien vormen sommige leden uit het 
huishouden ook een klankbord bij de (door-)ontwikkeling  van deze interventie.

• Er is bij de huishoudens sprake van stapeling van voorzieningen op het gebied van 
begeleiding/regievoering. Hulpverleners komen met hun ‘eigen’ zorg-
/hulpverleningsaanbod, meestal gericht op één lid van het huishouden. Hierdoor bestaat 
er te weinig aandacht voor het huishouden als systeem.

• Het project geeft veel hulpverleners, managers en bestuurders inzicht in de manier 
waarop systemen en processen binnen het sociale en het zorgdomein op dit moment zijn 
ingericht en biedt handvaten voor toekomstige verbetering.



Belangrijkste conclusies (2)

• De gesprekken tussen coach en huishouden duren langer dan gepland: er is tijd nodig om vertrouwen 
te winnen; psychiatrische en LVB problematiek maakt dat er meer tijd is besteed aan uitleg en extra 
contactmomenten tussen huishoudens en coach.

• De contacten met de huishoudens verlopen wisselend, no-show en afmeldingen. Ontwikkelingen 
binnen huishoudens die de planning en werkwijze beïnvloeden, bijvoorbeeld scheiding, geen 
toestemming meer verkrijgen van een ouder.

• Het kost veel tijd om uit te zoeken wie betrokken is bij het huishouden. Huishoudens hebben zelf vaak 
geen overzicht. De planning van de afspraken met de betrokkene hulpverleners verloopt vervolgens 
trager dan verwacht: er is zelfs binnen het eerste half jaar al veel verloop van hulpverleners.

• De coach constateert dat de ‘arrangementsregisseur’ geen doorzettingsmacht heeft om het aanwezige 
hulpverleningsaanbod af- of op te schalen. De ‘arrangementsregisseur’ heeft een te beperkt aantal 
uren om het totale regisseursschap (van het gehele huishouden) op zich te nemen. Daarnaast is de 
taak/opdracht van de arrangementsregisseur onduidelijk, wordt divers geïnterpreteerd. Een duidelijk 
functieprofiel met competentiebeschrijving ontbreekt voor een regisseur huishoudens met complexe 
problematiek

• Het project heeft geleid tot een bewustwording en tevens een intentie bij onder meer bestuurders om 
samen deze beweging krachtig door te zetten, en het samen anders te gaan doen. Dit heeft geleid tot 
fase 2 en verbreding van de aanpak naar andere wijken (krachtenbundeling).



Krachtenbundeling

Wij, twaalf organisaties betrokken bij zorg en welzijn in de buurt, hebben 
onze krachten gebundeld. We staan samen voor een verandering van de 
lokale zorg en welzijn. Bovendien doen wij dit samen met de burgers van 
Malberg, Oud-Caberg, Boschpoort en Bosscherveld. 

Krachtenbundeling is een proef om de zorg in de wijk beter te organiseren, 
tegen lagere kosten én met een betere gezondheid als resultaat. In plaats 
van een focus op zorg, gaan we naar aandacht voor leven. Goed wonen, 
leren, werken, en vrije tijd doorbrengen. 



Waarom krachtenbundeling ?

• Zorg en welzijn gefragmenteerd georganiseerd

• Een zeer groot aantal organisaties wordt geleverd

• 78 aanbieders van Wmo en jeugd leveren zorg in deze buurten

• Inzet niet altijd efficiënt en er is niet altijd sprake van juiste zorg op de juiste 
plek.  

• Door samen te gaan werken maar ook het team virtueel verantwoordelijk te 
maken voor hun budget van zorg en ondersteuning in de betrokken buurten, 
willen we daadwerkelijk een verandering teweeg brengen.



Wat doet de krachtenbundeling

• Betere inzet van zorg

• Aansluitend bij de vraag van het huishouden

• 1 team voor het brede sociale domein

• Focus op voorliggend en collectief

• Snel en efficiënt zorg en welzijn inzetten

• Minder bureaucratie

• Opmaat naar een nieuwe financieringssytematiek



Meer informatie

Arrangementenmonitor
Maarten Thönissen
+31 6 52 405 910
m.thonissen@thonissen.nl
www.arrangementenmonitor.nl

Blauwe zorg in de wijk
Gemeente Maastricht
Bianca Vaessen
Bianca.Vaessen@maastricht.nl
www.blauwezorg.nl/blauwe-zorg-in-de-wijk
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