
Blauwe Zorg in de wijk richt zich op GGZ met een menselijke maat, in de wijk, dichtbij de patiënt. Zonder meteen een 
‘etiketje te plakken’ maar door eerst te kijken naar wat werkelijk nodig is. “Blauwe GGZ vraagt om omdenken,”  
zegt projectleider Bart Bongers. “Door uit te gaan van positieve gezondheid, kunnen we zowel patiënten als hulpverleners 
vooruithelpen en de zorg beter passend maken bij de behoeften van patiënten.” 

beter contact tussen mensen in de 
wijk, zowel persoonlijk als virtueel. 
Volgens hen biedt dat kansen op 
grensverleggende vernieuwingen in 
de GGZ-zorg.” Sinds december 2017 
maakt ‘Nieuwe Blauwe GGZ’ deel uit 
van de pilot Blauwe Zorg in de Wijk.

GGZ-TEAM IN DE WIJK 
“We weten dus dat het anders moet, 
maar het in de praktijk brengen van 
die veranderingen is een taai proces, 
dat stapje voor stapje gebeurt,” zegt 
Monique Willemsen, als psychothera-
peut bij MET ggz betrokken bij de 
pilot. “Er is behoefte aan GGZ-teams 
op wijkniveau, verbonden aan de 
huisartsenpraktijken. We zijn nu bezig 

met de inrichting daarvan in de twee 
huisartsenpraktijken die aan de pilot 
zijn verbonden. De eerste stap was  
de uitbreiding van het bestaande 
MDO-overleg. Nieuw is dat huisartsen 
voortaan GGZ-casussen in dit overleg 
kunnen inbrengen. Dat betreft vaak 
mensen die al meerdere vormen van 
hulpverlening hebben gehad.  
Met deze cliënten bespreken we dan, 
eventueel met de POH GGZ, wat al is 
gebeurd en wat hun wens is.  
Dat gesprek voeren we aan de hand 
van Positieve Gezondheid. We hopen 
dat dit de echte vraag naar boven 
brengt en we veel doeltreffender hulp 
kunnen bieden. Het MDO-overleg kun 
je zien als de eerste schil rondom de 
huisarts waaraan mensen vanuit 
verschillende invalshoeken deelnemen. 
Het is een klein team dat in staat is 
flexibel te opereren. Om het MDO 
heen willen we een tweede schil 
realiseren, in de vorm van een GGZ-
team, waaraan alle GGZ professionals 
én mensen uit het sociale domein in 
de wijk deelnemen. Iedereen ziet de 
meerwaarde van zo’n GGZ-team in. 
We hopen dat het er eind dit jaar is.” 
Bart: “Het streven is dat straks alle 
verwijzingen vanuit de GGZ een intake 
krijgen in de wijk en dat we in dit team 
samen bekijken, met alle disciplines 
én de ervaringsdeskundigen, wat echt 
nodig is.” 

POSITIEVE GEZONDHEID ALS 
GEZAMENLIJKE TAAL 
Een tweede activiteit van Blauwe GGZ 
in de Wijk is MIJNPLAN. 

In Blauwe Zorg in de Wijk komen twee 
bewegingen samen. “Ten eerste de 
Blauwe GGZ die drie jaar geleden in 
de regio is opgezet. Het streven was 
passend gebruik van GGZ-zorg te 
stimuleren door de GGZ anders te 
organiseren. Dat doen we door anders 
om te gaan met diagnostiek en 
behandeling, door gebruik te maken 
van ervaringsdeskundigheid en inzet 
van digitale middelen. Enkele 
GGZ-professionals, waaronder Jim  
van Os, (overigens ook betrokken bij 
Blauwe GGZ) schreven een kritisch 
pamflet waarin zij oproepen tot een 
nieuwe kijk op en invulling van de 
GGZ, met meer aandacht voor de 
persoon, minder bureaucratie en 
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gekregen, waarop ik zelf mag gaan 
tekenen. Ik heb geen kant en klaar 
product, het is een kwestie van 
gaandeweg ontwikkelen, op basis van 
wat ik denk dat nodig is.” Volgens 
Margot ligt haar toegevoegde waarde 
vooral op het vlak van verbinden en 
signaleren. Ontdekken wat er zoal 
speelt in de wijk, nadrukkelijk niet van 
achter een bureau maar door de wijk 
in te trekken en in gesprek te gaan 
met de inwoners. Margot: “Ik denk en 
hoop dat wij als ervaringsdeskundigen 
als voorbeeld kunnen dienen.  
Wij weten hoe het is om problemen te 
hebben en wij zijn daar uit gekomen. 
We hopen dat we daarmee laten zien, 
dat het mogelijk is om problemen te 
overwinnen en dat anderen dat ook 
kunnen. Dat brengt ons een stuk 
dichterbij de problematiek, wij kunnen 
ons echt inleven.”
“Het belangrijkste is dat mensen echt 
gezien worden,” vervolgt zij. “Iemand 
die aan de grond zit, vindt dat het 
allerergste, dat mensen door hem of 
haar heen kijken. Het zou zo mooi zijn 
als we een manier vinden om op tijd 
met mensen in gesprek te raken en  
te voorkomen dat dingen escaleren. 

Gewoon door op een menselijke en 
persoonlijke manier met elkaar om  
te gaan.” De komende periode gaan 
de ervaringsdeskundigen aan de slag 
om hun bekendheid in de wijken te 
vergroten. “Dat doen we door gesprek-
ken met huisartsen, met sociale teams, 
maar ook door aanwezig te zijn bij 
allerlei activiteiten en evenementen in 
de wijk.” De ervaringsdeskundigen zijn 
er voor individuele personen en voor 
groepen en denken mee in beleid. 

NETWERKEN 
Het succes van de pilot is sterk 
afhankelijk van de mate waarin 
professionals elkaar weten te vinden. 
“Het gaat om een grote groep van in 
totaal wel zo’n 100 personen die 
werkzaam zijn in het zorg- en sociale 
domein,” zegt Bart. “Mensen die elkaar 
en elkaars expertise vaak niet of 
nauwelijks kennen. We vinden het 
belangrijk daarin zo snel mogelijk 
verandering te brengen. Door het 
organiseren van bijeenkomsten 
bijvoorbeeld, waarvan er inmiddels  
al een aantal is geweest. Drukke 
agenda’s verhinderen soms de  
deelname, en dat is jammer. 

Bart Bongers, projectleider
“ De eerste stap was de uitbreiding van het bestaande MDO-overleg. Nieuw is 

dat huisartsen voortaan GGZ-casussen in dit overleg kunnen inbrengen.”

Margot Quadvlieg, ervaringsdeskundige
“ Ik denk en hoop dat wij als ervaringsdeskundigen als voorbeeld kunnen dienen.  

Wij weten hoe het is om problemen te hebben en wij zijn daar uit gekomen.”

“
“

Monique: “In MIJNPLAN beschrijven 
we de vraagstelling van de burger, 
uitgaande van de zes dimensies van 
Positieve Gezondheid. Met Positieve 
Gezondheid hebben we als het ware 
een gezamenlijke taal gekozen, op 
basis waarvan we veel breder dan tot 
nu gebruikelijk in de GGZ, kunnen 
samenwerken. In MIJNPLAN komt ook 
een overzicht van alle professionals en 
andere mensen die betrokken zijn bij 
de cliënt. MIJNPLAN is inhoudelijk 
helemaal klaar, maar de ingebruikname 
ervan is nog wel een hobbel. Dat ligt 
zeker niet aan het enthousiasme, 
want dat is erg groot. Het heeft vooral 
te maken met de vraag hoe we de 
verschillende registratiesystemen van 
alle betrokken (zorg)instellingen op 
elkaar afgestemd krijgen. Dat is een 
behoorlijke uitdaging waar momen-
teel hard aan wordt gewerkt.” 

DE ERVARINGSDESKUNDIGE  
ALS ROLMODEL 
Margot Quadvlieg werkt sinds 1 mei 
2018 als één van de vier ervaringsdes-
kundigen en kwartiermakers in de 
pilot. “Het is pionierswerk,” geeft ze 
aan. “Ik heb een wit blad papier 



We gaan bekijken of de ervaringsdes-
kundigen een grotere rol kunnen 
spelen in het contact leggen tussen  
en verbinden van mensen.” Monique:  
“We moeten professionals ook 
meenemen in de nieuwe manier van 
werken. Het is nogal wat als je na  
20 jaar je routine vaarwel moet zeggen 
en ineens met Positieve Gezondheid 
aan de slag moet. Je moet mensen 
meenemen in het waarom en het  
hoe van de verandering.” 

KRAPTE ARBEIDSMARKT EN  
ANDERE HOBBELS 
Hoewel de verandering stap voor stap 
terrein wint en vorm krijgt, is nog wel 
een aantal  hobbels te nemen. 
Zoals de krapte op de arbeidsmarkt. 
“Er is een groot tekort aan psychiaters en 
BIG geregistreerde gedragstherapeuten. 
De instellingen kampen met personeels-
tekorten, waardoor dit project nood-
gedwongen niet altijd de aandacht 
krijgt die het verdient,” zegt Bart. 

“Ook het feit dat we nog vast zitten 
aan een oude financieringsstructuur 
helpt niet, net zoals al die verschillende 
registratiesystemen.  
Het komt er dus op aan om continu te 
blijven zoeken naar de ruimte die er 
wel is, en die te benutten. De grote 
winst is elk geval dat er veel draagvlak 
is voor de Nieuwe Blauwe GGZ, zowel 
bij bestuurders als op de werkvloer. 
We zijn op de goede weg.” 

Monique Willemsen, psychotherapeut bij MET ggz  
“ De grote winst is elk geval dat er veel draagvlak is voor de Nieuwe Blauwe GGZ, 

zowel bij bestuurders als op de werkvloer.”

“

Uitbreiding bestaand MDO-overleg 
team GGZ operationeel in beide 
huisartsenpraktijken

GGZ wijkteam in november van 
start (alle organisaties werken mee)

Het team ervaringsdeskundigen  
is aan de slag en volop betrokken 
bij het project

Methode ‘MIJNPLAN’ in de praktijk 
getoetst

Businesscase volledig uitgewerkt

Uitvoering kan in november voluit 
beginnen (resultaatmeting 2019).

Resultaten 
tot nu toe
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