
PREVENTIEWAAIER
De rol van gemeenten in preventie rond kwetsbaarheid 
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INLEIDING EN LEESWIJZER

Deze waaier gaat over preventie en wat u daar als gemeente recht-
streeks aan kunt bijdragen. Gemeenten hebben de wettelijke verant-
woordelijkheid voor regelingen en voorzieningen die bijdragen aan 
zelfredzaamheid, participatie en zo nodig wonen en bescherming van 
hun inwoners. Van jong tot oud. Zij financieren een sociale basisin-
frastructuur en organiseren de beschikbaarheid van maatwerkonder-
steuning, schuldhulp, arbeids(re)integratie. Gemeenten doen dat door 
bijvoorbeeld prestatieafspraken met woningcorporaties; het aanbod 
publieke gezondheid en preventie; de zorg voor passend onderwijs en 
door te werken aan de coördinatie tussen veiligheid en zorg. 

Dat gemeenten werken aan preventie is belangrijk voor mensen met 
(grote) kans op (maatschappelijke) uitval. Als de gemeente er met 
andere partijen voor kan zorgen dat bijvoorbeeld de stress afneemt bij 
mensen zullen mensen beter kunnen functioneren en kunnen aange-
ven wat ze aan steun nodig hebben. Daardoor kan verergering van hun 
situatie en maatschappelijke teloorgang worden voorkomen. Preventie 
is een belangrijk onderwerp: beter voorkomen dan genezen. Gemeen-
ten kunnen het geld maar een keer uitgeven, en hoe meer kwaliteit 
van leven per euro, hoe beter. 

VERHOOGDE KWETSBAARHEID
Een gemeentelijk vangnet is van groot belang voor mensen met een 
verhoogde kwetsbaarheid. Denk daarbij aan mensen met (combinaties 
van) langdurige en ernstige psychische aandoeningen, licht verstan-
delijke beperking, verslaving, chronische ziekte of fysieke beperking. 

Maar ook mensen die met ernstig belastende (sociale) omstandigheden 
te maken hebben. Zoals dakloosheid, schulden, geweldservaringen, 
moeite met lezen en schrijven, taal- en cultuurverschillen of sociaal 
isolement. Ook ex-gedetineerden en statushouders hebben een ver-
hoogde kwetsbaarheid. Mensen met een verhoogde kwetsbaarheid 
hebben vaker ups en downs. Dat kan grote impact hebben. Denk aan 
periodes met ziekte en opname bij terugval. Het ontbreken van passen-
de steun kan ertoe leiden dat iemand steeds verder in de marge komt 
en de greep op het eigen leven verliest. Met als mogelijke uitkomst dat 
iemand niet langer in staat is om zelfstandig te wonen en maatschap-
pelijke rollen te vervullen en/ of in een isolement komt.

ANTICIPEREN
Regels van instanties – waaronder de gemeente zelf - worden steeds 
ingewikkelder voor inwoners. De te maken keuzes en uit te voeren ad-
ministratieve verplichtingen vereisen vaak meer competenties en inzicht 
dan zij kunnen opbrengen. Het WRR-rapport ‘Weten is nog geen doen’ 
(2017) noemt dat sociale steun en competenties daar een rol bij spelen.

De gemeente is een van de partijen die bijdragen aan deze hoge 
eisen en complexiteit. Daar bewust van zijn is een eerste stap richting 
adequate steun voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid. Een 
tweede stap zit in het zo organiseren van de eigen regels en diensten 
dat die geen drempels opwerpen. Dat kan door vooraf te doorzien 
wat drempels opwerpt bij voorspelbare gebeurtenissen in de levens-
loop. Denk aan problemen bij terugkerende opnames in de ggz, bij het 
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verlies van baan, bij een grote inkomensachteruitgang, bij het weg-
vallen van een mantelzorger, aanontslag uit de gevangenis of bij een 
naar binnen gerichte periode in iemands leven. Daarmee anticipeert de 
gemeente op problemen in de leefwereld. Zo kan de gemeente bewust 
drempels voorkomen. En daarmee verlaagt ze de eisen die aan mensen 
worden gesteld. Het gevolg is minder stress en waarschijnlijk individu-
eel beter herstel. Het is bekend dat de gemeente een van de partijen is 
die bijdragen aan hoge eisen en complexiteit. Goed kijken naar (eigen) 
procedures en criteria werkt dus preventief. Dat kan op vele domeinen. 

Naast en in aanvulling op het contracteren van preventieve interventies 
heeft de gemeente nog meer ‘knoppen’ om aan te draaien, die er voor 
kunnen zorgen dat inwoners eerder in beeld komen, beter geïnfor-
meerd zijn en minder stress ervaren door bejegening, regelingen, werk-
organisatie en procedures waar ze niet goed mee om kunnen gaan. 

LEESWIJZER
In deze publicatie heeft Movisie een aantal belangrijke domeinen be-
noemd. Daarin staat waarom het mensen helpt zo zelfstandig mogelijk 
te zijn en wat het inhoudt. En er is steeds een voorbeeld opgenomen 
van een gemeente die er mee aan de gang is.
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WAT KUN JE ALS GEMEENTE 
ZELF DOEN?

INTERNE ORGANISATIE
Ondersteunen vanuit het perspectief van de leefwereld vraagt om het 
organiseren van steun naar de bijpassende behoefte. Denk aan naad-
loos passende steun over meerdere domeinen. Om dat te kunnen, is 
het van belang dat ambtenaren weten wat hun beleid en regels voor 
effect hebben op de leefwereld van de inwoners.

Interne samenwerking tussen afdelingen in de gemeente is nodig om 
het welzijn van de inwoner te vergroten. Een vraag of behoefte van 
een inwoner strekt zich vaak uit over meerdere domeinen. Als afde-
lingen zoals Werk en Inkomen en Maatschappelijke ondersteuning 
en Wonen actief samenwerken, is integrale steun op een brede vraag 
mogelijk. De frontoffice kan daarin ondersteunen, door de vraag ach-
ter de vraag te achterhalen. Om snel duidelijkheid te hebben over de 
breedte van de vraag. Om die breedte te adresseren, helpt ontschotten 
bijvoorbeeld: hef de schotten tussen afdelingen/beleidsdomeinen op 
en realiseer zo een interne kanteling. Ook helpt het om uitvoerende 
ambtenaren meer bevoegdheden te geven, zodat zij vanuit meerdere 
domeinen kunnen handelen. Bijvoorbeeld met een mandaat voor de 
contactfunctionaris om zelf te mogen handelen.

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) hebben de eerste 
‘Ontschotter Sociaal Domein’ ingesteld. Wanneer een zorg- of onder-
steuningsvraag te complex is en er geen beweging meer in zit, wordt 
de Ontschotter ingeschakeld. Deze organiseert een bijeenkomst voor 
alle professionals die met de cliënt in gesprek zijn. De cliënt mag ook 
aanwezig zijn wanneer hij of zij dat wenst. Men gaat niet weg tot er 
een doorbraak geforceerd is. Deze werkwijze heeft al voor vele mooie 
oplossingen gezorgd.

GOOD PRACTICE 
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In de gemeente Huizen is het contact met de gemeente over steun bij 
zorg, particatie, onderwijs en opvoeding helemaal ontschot georga-
niseerd. Ieder huishouden dat contact zoekt met de gemeente, krijgt 
één vaste contactpersoon, die zo nodig collega’s uit andere afdelingen 
inschakelt en levensbreed meedenkt over wat passende oplossingen 
zijn. Als regels niet goed aansluiten bij wat nodig is, wordt ‘achter de 
schermen’ geregeld dat dit toch kan.

HOUDING 
Beleidsadviseurs van gemeenten die publiekscontact hebben kunnen 
reageren vanuit vooroordelen, onbegrip en gebrek aan kennis. Dit kan 
ertoe leiden dat:
• mensen om wie het gaat niet passend worden bejegend; 
• er niet goed wordt geluisterd naar wat ze proberen duidelijk te 

maken en 
• mensen daardoor extra stress ervaren, mogelijk afhaken of boos 

worden en daardoor niet de steun of dienst krijgen die ze nodig 
hebben. 

Het is belangrijk dat beleidsadviseurs die regelmatig publiekscontact 
hebben meer kennis en inzicht krijgen in de groep waar het om gaat, 
zodat ze beseffen dat mensen anders, wisselend van gedrag kunnen 
zijn en dat ze leren daar tolerant en geduldig mee om te gaan. 

In Doetinchem en Rheden zijn medewerkers van de gemeente met 
mensen met een achtergrond van verslaving, psychische problemen 
en dakloosheid met elkaar in gesprek gegaan met behulp van het spel 
Verbindingsfactor-y. Ambtenaren geven aan dat ze door deze ervaring 
meer tijd nemen om te luisteren als iemand aan hun loket komt en 
proberen mee te denken, in plaats van aan administratieve procedures 
vast te houden. 
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http://www.verbindingsfactor-y.nl/
http://www.verbindingsfactor-y.nl/
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COMMUNICATIE
Het helpt als gemeenten informatie begrijpelijk aanbieden. Dat in-
woners gemeentelijke informatie niet begrijpen, kan verschillende 
oorzaken hebben, bijvoorbeeld laaggeletterdheid. Het gevolg: mensen 
weten niet hoe formulieren in te vullen of hoe wet- en regelgeving in 
elkaar zit. Het is belangrijk dat gemeenten zich hier bewust van zijn en 
proberen zo duidelijk mogelijk te communiceren met inwoners.

Er bestaan veel initiatieven om informatie aan te laten sluiten bij de 
ontvangers. 
1. Een van deze initiatieven is Steffie. Steffie is bedoeld om kwetsbare 

mensen zelfredzamer te maken in een wereld die steeds digitaler 
en ingewikkelder wordt. Bijvoorbeeld met Steffie On Site. Dit is een 
slimme oplossing om ingewikkelde websites geschikt te maken voor 
mensen met weinig of geen digitale vaardigheden. Steffie legt op de 
ingewikkelde website uit wat er staat. Bijvoorbeeld wat je allemaal 
moet doen om een formulier goed in te vullen. De website van de 
gemeente Huizen of de DigiD-website zijn inspirerende voorbeelden.

2. Het project ‘Vanzelfsprekend’ is onderdeel van ‘Tel mee met Taal’, 
een actieprogramma dat laaggeletterdheid wil voorkomen en bestrij-
den. Binnen het project denken in negen plaatsen negen groepen 
laaggeletterden na over wat hen belemmert in hun zelfredzaamheid. 
En ook wat voor een oplossing hiervoor gevonden kan worden. De 
informatievoorziening van de gemeente blijkt daarbij regelmatig een 
struikelblok. Op verschillende plaatsen zijn daarvoor oplossingen 
gevonden.  
 
In Hoogeveen en Leeuwarden vormden groepen laaggeletterden 
zelf een team dat de schriftelijke communicatie van de gemeente 
beoordeelt. Daarbij werden moeilijke, lange of Engelse woorden 
en zinnen vervangen door eenvoudige taal en staat de kern van de 
brief bovenaan.  
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http://www.steffie.nl/
https://www.huizen.nl
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/samenwerkingspartners/tel-mee-met-taal/
https://www.youtube.com/watch?v=BKB0KjNS-Oc
https://www.huizen.nl
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In de gemeente Arnhem wordt gewerkt aan de toegankelijkheid 
van het stadhuis. De zuil bij de entree is voorzien van een hulpknop 
waarbij men streeft naar persoonlijke begeleiding van laaggeletterde 
inwoners aan het loket. Deze manier van werken maakt gebruik van 
Design for all. Gebruikers beoordelen daarbij zelf of de geboden 
informatie toegankelijk is. 

OUTREACHEND WERKEN
Niet alle mensen die hulp behoeven vragen daar om. Vroegtijdig werken 
aan het voorkomen van problemen vraagt daarom een actieve werk-
wijze. Het is nodig dat er in de gemeente een alerte houding is op de 
aanwezigheid van eventuele problemen bij mensen. Met name op de 
terreinen van contacten, werk, inkomen, veiligheid en wonen. Als ge-
meente kun je daar beleid op maken en beleid (laten) uitvoeren. Om te 
kunnen signaleren is het van belang om de doelgroep echt te kennen en 
te weten wat hem bezighoud: wat speelt er en wat zijn de behoeften? 
Het verknopen van deze terreinen levert meerwaarde op. Dat biedt de 
ruimte aan mensen om zich te gaan ontplooien. Maar ook is een goed 
lokaal (professioneel en vrijwilligers) netwerk nodig. Dan vallen mensen 
niet tussen wal en schip. 

Het is noodzakelijk dat gemeenten en haar samenwerkingspartners sig-
nalen serieus oppakken. Dat kan bijvoorbeeld met een goed vindbaar 
meldpunt, zoals het Meldpunt Vangnet & Advies Hollands Noorden. 
Hier is duidelijk met welke vragen of zorgen men terecht kan en wat er 
mee wordt gedaan. In Heerde werkt men aan vroegsignalering en een 
netwerk binnen het vrijwilligerswerk. Er is een training voor vrijwilligers 
om verward gedrag te signaleren en er mee om te gaan. En een andere 
mogelijkheid is begeleiding. Het bevordert en stimuleert een sluitende 
aanpak van ondersteuning, zorg en veiligheid voor en met personen 
met verward gedrag. Bouwsteen 3 biedt aanknopingspunten voor 
vroegtijdige signalering.
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https://www.youtube.com/watch?v=vSZeT5qe-pI
https://www.ggdhollandsnoorden.nl/gezond-veilig-leven/veilig-leven/oggz-meldpunt-vangnet-advies.aspx
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokale-initiatieven-mensen-met-verward-gedrag/training-en-begeleiding-vrijwilligers-om-verward-gedrag-te-signaleren-en-mee-om-te-gaan/
https://vng.nl/personen-met-verward-gedrag/3-vroegtijdige-signalering
https://www.youtube.com/watch?v=vSZeT5qe-pI
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Signaleren van zorgwekkende situaties waarin mensen geen hulp 
zoeken is ook belangrijk. In Bergen op Zoom leidt men de ‘ogen en 
oren’ in de wijk op. De training Ogen en oren in de wijk is voor men-
sen die vanwege hun beroep achter de voordeur komen. Het gaat om 
niet-zorgprofessionals. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsmonteurs 
van woningcorporaties. Door hen te trainen en met hen samen te 
werken, worden mensen in zo’n situatie eerder ondersteund. Ook hier 
geldt: alleen door samenwerking wordt er eerder hulp geboden. De 
gemeente Nijmegen heeft afspraken gemaakt met woningcorporaties 
en banken over vroegsignalering van schulden en actieve doorverwij-
zing van de betreffende personen naar de gemeente.

FOCUS OP MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT 
Neem als gemeente het gewenste maatschappelijk effect als uitgangs-
punt van je beleid, waar je je inkoop- en verantwoordingsafspraken op 
baseert. Werken vanuit effect, individueel en maatschappelijk, vraagt 
om bevorderen van maatschappelijke deelname van mensen met 
ernstige psychiatrische aandoeningen. Actief meedoen helpt over het 
algemeen balans te brengen in het leven. Organisaties hebben steun 
nodig van hun financier – vaak de gemeente – om op deze wijze te 
kunnen werken. Focussen op maatschappelijke deelname vraagt na-
melijk een andere manier van werken dan ondersteuning alleen op het 
individuele vlak. Maatschappelijke deelname bevorderen is daarmee 
een investering. Het kan zijn dat deze later terug wordt verdiend of dat 
er inzet wordt uitgespaard. Daarvoor is het vooraf nodig om geld los te 
laten en het proces van herstel en evt. terugval de kans te geven. 

Maatschappelijk effect is inzichtelijk te maken met gebruik van in-
strumenten als Social Return on Investment, de Effectenarena of de 
Effectencalculator. In het programma Nieuwe wegen ggz en opvang 
maken een aantal aangesloten initiatieven gebruik van de Effectencal-
culator om de effecten in kaart te brengen van de aanpak die zij als 
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http://www.ggdacademy.nl
www.nvvk.eu/vroegsignalering-in-nijmegen
https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/over-ons/
https://www.ggdwestbrabant.nl/professionals/ggd-academy/ogen-en-oren-in-de-wijk
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samenwerkingsverband ontwikkeld hebben. De Effectencalculator on-
derzoekt (nieuwe) aanpakken in het sociale domein. Professionals gaan 
aan de hand van echte casussen, vaak met de cliënt of bewoner zelf, 
in gesprek over het effect van de betreffende aanpak. Daarbij wordt op 
casusniveau gekeken wat er gebeurt in het leven van de cliënt, welke 
ondersteuning er geweest is en wat dit opleverde. Eventueel met een 
prijskaartje erbij. Door dat voor verschillende casussen te doen, komt in 
beeld wat de inzet van de activiteit voor verandering teweeg brengt bij 
groepen mensen. 

Verschillende initiatieven worden momenteel onderzocht, zoals de  
Tussenvoorziening (Lekstroom-gemeenten), GGz in de wijk (Amsterdam 
Zuid) en de Dorpskamer Zuidlaren. De resultaten van de effectencalcu-
latormetingen Amsterdam worden op de website van Nieuwe wegen 
ggz en opvang gepubliceerd.
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https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/deelnemers/preventie-en-uitstroom-lekstroom/
https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/deelnemers/ggz-wijk-amsterdam-zuid/
http://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/verslagen/verslag-themabijeenkomst-participatie-en-inclusie/
https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/deelnemers/ggz-wijk-amsterdam-zuid/
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WAT KUN JE DOEN OM 
INWONERS TE BETREKKEN?

BELEID MAKEN
Ervaringen, wensen en behoeften van inwoners kunnen bijdragen om 
het beleid mee in te kleuren. Zij zijn de toekomstige gebruikers. Hun 
inbreng zorgt ervoor dat beleid aansluit op de dagelijkse praktijk. Hun 
inbreng levert een nieuwe kwaliteit aan beleidsontwikkeling. Ervarings-
kennis kan bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van duurzaam 
beleid en het verbeteren van dienstverlening en informatievoorziening.

Er zijn verschillende manieren om inwoners te vragen om hun inbreng 
te geven. Dat kan bijvoorbeeld door wijkanalyses te maken met inwo-
ners. Maar ook door open communicatie en contactmogelijkheden 
voor bewoners- en patiëntenorganisaties te organiseren. Ook is het 
houden van werkbezoeken of audits samen met ervaringsdeskundigen 
heel illustratief. Of meelopen met professionals en vrijwilligers. Dit zijn 
allemaal manieren om inzicht te krijgen in de leefwereld van mensen 
met een ondersteuningsbehoefte.

In het project Samen Wageningen heeft de gemeente Wageningen 
samen met inwoners en maatschappelijke organisaties nieuw sociaal 
beleid gemaakt. Ook de uitvoering van het sociale beleid is gezamenlijk 
voorbereid. Het gaat hierbij om de volgende domeinen: gezondheid, 
werk, armoede, jeugd, leefbaarheid, mantelzorg, vrijwilligerswerk, 
vrijetijdsbesteding, jeugd, ouderen, mensen met een beperking en 
vluchtelingen. De gemeente vertrouwde erop dat de inwoners van de 
stad zelf het beste weten wat ze nodig hebben. 
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https://www.wageningen.nl/inwoners/Projecten/Vertrouwenwerkt/samen_wageningen/Beleidskader_Samen_Wageningen.org
https://www.wageningen.nl/inwoners/Projecten/Vertrouwenwerkt/samen_wageningen/Samen_Wageningen_wat_is_het


pag 11  van 18Movisie  *  De rol van gemeenten in preventie rond kwetsbaarheid 

BELEID UITVOEREN
Het uitvoeren van beleid kan samen met inwoners. Samen geven ze 
vorm aan een lokaal vangnet voor mensen met een verhoogde kwets-
baarheid. Specifiek voor mensen met ernstige psychiatrische aandoe-
ning is  de nabijheid, het normale van groot belang voor preventie. 
Niet alleen voor het gewoon participeren, maar ook als vinger aan de 
pols. Laagdrempelige initiatieven en ontmoetingsplekken zijn daarom 
heel prettig. Maar ook contacten in de buurt. Denk daarbij aan zelf-
regiecentra en herstelacademies. Ook buurtinitiatieven, buurthuizen, 
burencontact en maatjesprojecten. In al deze vormen hebben inwoners 
een actieve rol. Zij kunnen er naar behoefte meedoen of mee organise-
ren. En bovenal gewoon zichzelf zijn. Daarvoor is wel noodzakelijk dat 
de gemeente de randvoorwaarden regelt, dat bijvoorbeeld de sociale 
basisvoorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.

De gemeente Eindhoven heeft dit soort ondersteuning geregeld onder 
de noemer sociale basis. Mensen die een steun in de rug nodig heb-
ben, worden via de eerstelijnsorganisatie WIJEindhoven in contact 
gebracht met mogelijk voor hen passende plekken die er in de sociale 
basis zijn. In Eindhoven is al een lange traditie van het elkaar steunen, 
gefaciliteerd door de gemeente. Die jarenlange ervaring komt uit de 
geschiedenis van het Zelfhulpnetwerk Noord-Oost Brabant. De ge-
meente bouwt met de sociale basis voort op zulke bestaande praktij-
ken. Daarom zijn in elke wijk gemeenteambtenaren actief die op de 
hoogte zijn of dat worden van bestaande ontmoetingsplekken, initia-
tieven van bewoners / burgers. Zij kijken wat de gemeente kan bijdra-
gen. Meestal draagt ze bij door initiatieven te kennen en verbindingen 
te leggen. Daarbij zijn de (ervaringen van) cliënten, professionals en 
inwoners onmisbaar. Zij bieden in de directe omgeving steun. 
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https://wijeindhoven.nl/nl
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TOEGANKELIJKHEID TOT DIENSTVERLENING EN 
INFORMATIEVOORZIENING VERBETEREN 
Gemeenten hebben de dienstverlening op een bepaalde manier in-
gericht. Of het in de praktijk werkt zoals beoogd, is niet altijd helder. 
Je kunt als gemeente inwoners vragen om speciaal de toegang tot 
dienstverlening en informatievoorziening te beoordelen. Dat kan met 
bestaande vormen van cliëntenparticipatie. 

In Zeist heeft de gemeente met Movisie samengewerkt rond de  
Klantreis. De klantreis heeft als doel:
• Visueel inzichtelijk maken hoe een reis van een cliënt verloopt, zoals 

de aanvraag van hulp.
• In kaart brengen gedrag van de klant en hoe dit gedrag wordt beïn-

vloed.
• Inzicht krijgen in behoeften van groepen cliënten. Hun zoekgedrag 

naar hulp en hoe het hulpproces daar beter op aan te sluiten.

In de klantreis ligt de focus op de toegang van het sociaal domein. 
Daarop kan de gemeente zelf het meeste invloed uitoefenen en  
verbeteringen doorvoeren. De klantreis bestaat uit drie onderdelen. 

1. De eerste is een schaduwreis voor de beleidsambtenaren en uitvoe-
rende ambtenaren zoals Wmo-consulenten en professionals. Dit 
beschrijft de ideale reis, zoals bij de inrichting van de toegang was 
bedoeld. 

2. Vervolgens vertellen klanten uit het sociaal domein hun ervaringen. 
Die klantreis wordt visueel in beeld gebracht. Dat geeft zicht op cru-
ciale momenten in de toegankelijkheid van de dienstverlening. 

3. Afsluitend maken de gemeente, klanten en professionals een geza-
menlijke reis. In een bijeenkomt kijken ze naar de verbeter- en sterke 
punten toegankelijkheid die benut kunnen worden. Zo mogelijk stel-
len ze gezamenlijk de prioriteiten vast waar op ingezet kan worden. 
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https://www.movisie.nl/artikel/waar-gaat-reis-naartoe
https://www.movisie.nl/artikel/waar-gaat-reis-naartoe
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WAT KUN JE DOEN OM 
AANBIEDERS TE BETREKKEN?

SAMENWERKEN MET EXTERNE PARTNERS
De gemeente heeft als regisseur de rol om goede samenwerking te orga-
niseren. In een goed werkend vangnet zijn meerdere partijen betrokken. 
De betreffende inwoners met verhoogde kwetsbaarheid, hun netwerk, 
eventueel ook uit de buurt, de welzijns- en zorgverleners, het sociaal 
(wijk)team, de gemeente zelf en natuurlijk ook organisaties als de wo-
ningcorporatie. Denk ook aan zorgverzekeraar, huisarts en energiemaat-
schappij. De opdracht is om samen gepaste dienstverlening te bieden. 
Gewoon als mogelijk, speciaal wanneer nodig. Dat vraagt afstemming, 
om openheid, opvangen van signalen en er naar handelen. Dat is meest-
al lokaal te regelen. Maar het kan ook regionaal of zelfs bovenregionaal 
nodig zijn, om opschalen naar passende deskundige inzet mogelijk te 
maken. Dat betekent samenwerking tussen veel partijen. Allen met een 
eigen rol. 

Gemeenten kunnen er op toezien dat hun sociale wijkteams goed zicht 
hebben op de benodigde kennis en dat zij tijdig en actief samenwer-
king zoeken met specialisten wanneer zij die kennis niet zelf in huis 
hebben. De gemeente Amersfoort heeft daartoe kenniskaarten laten 
ontwikkelen. Uit deze kaarten zijn de zeven kennisbouwstenen ontwik-
keld. Ze bieden wijkteams inzicht in de kennis waarover professionals 
van sociale wijkteams moeten beschikken. De tool benoemt de volgen-
de kennisdomeinen: lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, 
inkomen, participatie, opvoeden en opgroeien, veiligheid en psychische 
gezondheid. De bouwstenen bieden een basis voor goede samenwer-
king. Ze ondersteunen wijkteams en netwerken op diverse manieren:
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https://www.movisie.nl/artikel/kennisbouwstenen-handige-tool-wijkteams
https://www.movisie.nl/artikel/kennisbouwstenen-handige-tool-wijkteams
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• Overzicht algemene en specifieke kennis
• Afbakening vragen die het wijkteam / netwerk niet kan beantwoorden
• Kennisontwikkeling en borging

OP- EN AFSCHALEN
Op- en afschalen gaat over flexibele ondersteuning. De gemeente 
heeft de verantwoordelijkheid flexibele ondersteuning mogelijk te 
maken; daarvoor geschikte contractafspraken maar ook het stimule-
ren van afspraken tussen aanbieders over een gezamenlijke aanpak 
passen hierin. Dat is vooral van belang voor mensen met een ernstige 
psychiatrische aandoening. Zij hebben soms periodes met ziekte, zelfs 
met opnames bij terugval. Dat resulteert in bewegingen tussen thuis, 
in de wijk, en instelling. Bij zo’n overgang moet die persoon een hoop 
regelen. Naar een instelling: uitkering stopzetten, huur opzeggen. Uit 
de instelling: aanvragen van uitkering en zoeken van een woning. Dit 
lukt vaak niet zelfstandig en dit levert weerbarstige problemen op. Bij 
dit knelpunt is steun nodig die aansluit bij de fases in iemands leven. 
En daarbij kan de gemeentelijke organisatie van dienst zijn. Door het 
mechanisme te onderkennen en vooraf te zorgen voor oplossingen.

Ook wanneer mensen vanuit een beschermde woonvorm in de wijk 
komen wonen spelen vergelijkbare processen. In de gemeenten Den 
Bosch en Schijndel werkt men aan extramuralisering vanuit de ggz naar 
beschermd wonen met de pilot Kanteling Beschermd Wonen. Daar-
bij scheidt men zorg en wonen waar het kan. Deze en andere pilots 
hebben geleid tot de handreiking voor kansrijk samenwerken. In deze 
handreiking is veel aandacht voor de eisen aan samenwerking. Ge-
meente, woningcorporatie, zorgaanbieder en in ieder geval het eigen 
netwerk hebben allen een rol. De gemeente krijgt op het wettelijk vlak, 
op institutioneel niveau, in de samenwerking op casusniveau en op 
niveau van de leefomgeving een aantal rollen toebedeeld. Helderheid 
over het belang en de taak is dan ook nodig, evenals goede interne 
samenwerking tussen gemeentelijke diensten onderling. 
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https://vng.nl/files/vng/verbeterd_woudlopersboek.pdf
https://www.platform31.nl/publicaties/handreiking-voor-kansrijk-samenwerken
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/88/34/Woudlopershandboek-1498736838.pdf
https://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/88/34/Woudlopershandboek-1498736838.pdf
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FINANCIERING VAN PREVENTIE
Preventie vindt voor een deel plaats op het raakvlak van zorg en welzijn. 
Het verminderen van stressfactoren maakt dat mensen minder (snel) last 
hebben van psychosociale problematiek. En daarmee doen ze minder 
vaak een beroep op zorgvoorzieningen, gefinancierd door zorgverze-
keraars. De kosten die een gemeente investeert leiden daardoor vaak 
tot een reductie van de kosten van zorgverzekeraars. Het is daarom een 
goede beweging van gemeenten om met zorgverzekeraars in gesprek te 
gaan over bijdragen in de financiering van preventieve activiteiten. 

1. Zo werken de gemeente Leiden en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid 
samen toe naar de ontwikkeling van een krachtig, samenhangend 
GGZ landschap op lokaal niveau. Die ontwikkeling richt zich zowel op 
de uitvoering (versterking van ambulante behandeling & begeleiding 
GGZ) als op de financiële samenwerking. De gemeente Leiden en 
zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ontwikkelen een financieel duur-
zaam organisatiemodel Psychiatrische Eerste Hulp & Crisisdienst GGZ. 
Ook willen ze ontbrekend WLZ aanbod voor EPA-doelgroep inkopen 
óf ontwikkelen.

2. Zorgverzekeraar Menzis en de Groningse gemeenten werken nauw 
samen aan een bredere aanpak van het vraagstuk rondom personen 
met verward gedrag in de Aanpak Personen met Verward Gedrag 
(APVG). Daarnaast werken ze aan een sluitende keten rond de 
crisismelding. Het doel is om passende hulp aan deze doelgroep te 
kunnen bieden. 

In Zuid-Limburg is geëxperimenteerd met een nieuw bekostigings- 
model en ondersteuning voor o.a. ouderenzorg, verstandelijk gehandi-
captenzorg en GGZ. De proeftuinen voor deze pilot stonden in Sittard,  
Geleen en Heerlen. De pilots richtten zich op herstel en zorg op maat, 
om de cliënt in staat te stellen betekenisvolle doelen na te streven. Dit 
alles is mogelijk gemaakt door de (duurzame) financiering in te richten 
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https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/verslagen/nieuwe-vormen-ondersteuning-en-bekostiging-zuid-limburg/
https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/verslagen/nieuwe-vormen-ondersteuning-en-bekostiging-zuid-limburg/
https://gemeente.groningen.nl/geld-en-hulp-bij-schulden
https://www.nieuwewegenggzenopvang.nl/verslagen/nieuwe-vormen-ondersteuning-en-bekostiging-zuid-limburg/
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/uitkeringen-en-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/zorgverzekering/


pag 16  van 18Movisie  *  De rol van gemeenten in preventie rond kwetsbaarheid 

als een zogenaamde lumpsum financiering. Hierbij vindt uitbetaling 
niet plaats op basis van realisatie (output) maar op basis van resultaten. 

SCHULDEN VOORKOMEN
Gemeenten en hun samenwerkingspartners kunnen werken aan het 
voorkomen dat inwoners schulden krijgen. Dat kan met een goed 
uitgewerkt armoedebeleid. Neem daarin ook de mensen met een 
ggz-problematiek mee. 

Maak als gemeente gebruik van voorbeelden om inwoners te steunen 
om financieel gezond te blijven. Dat kan bijvoorbeeld door afspraken 
voor mensen met een uitkering ook voor anderen mogelijk te maken. 
Denk aan vaste lasten rechtstreeks laten betalen vanuit de uitkering. Of 
door ondersteuning aan te bieden bij geldproblemen. In Zuid-Holland 
biedt Kwadraad – organisatie voor maatschappelijk werk – hulp aan bij 
het goed regelen van de eigen financiën. In Groningen biedt de gemeen-
te extra’s voor mensen met weinig geld. Ook is er hulp bij geldproblemen 
beschikbaar. Ze bieden een aantal regelingen die daadwerkelijk kosten 
verminderen: minder of geen gemeentebelasting betalen, zorgverzeke-
ring voor minima en een meerkostenregeling voor chronisch zieken. 

Een andere aanpak biedt het Nibud. Meer dan 120 gemeenten werken 
met de tool Geldplannen. Een inwoner uit een aangesloten gemeente 
kan er gebruik van maken. Online stelt men een plan op om de eigen 
financiële situatie te adresseren. Dat plan biedt houvast bij concrete 
stappen en geeft ook praktische handvatten. 

In Tilburg gaat de gemeente zelfs actief op mensen af die voor het 
eerst schulden maken, op een outreachende wijze. Door het leveren 
van maatwerk, door samen te werken met nieuwe organisaties en 
door onorthodox te werken willen ze mensen met schulden bereiken 
die nu nog niet in beeld zijn. Ze leggen daarvoor contact met organisa-
ties die voorzien in basisbehoeften, zoals energiemaatschappijen. 
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https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/geld-werk/
https://gemeente.groningen.nl/geld-en-hulp-bij-schulden
https://www.nibud.nl/geldplannen/
https://www.zorgwelzijn.nl/onorthodoxe-maatregelen-om-schuldenproblematiek-te-verminderen/?tid=TIDP141051X858F6E1A127845D9883296B17DE1D18AYI4&utm_medium=email&utm_source=20180301%20nieuwsbrief%20zorg%20en%20welzijn%20-%2018.00%20uur&utm_campaign=NB_ZorgenWelzijn
https://www.zorgwelzijn.nl/onorthodoxe-maatregelen-om-schuldenproblematiek-te-verminderen/?tid=TIDP141051X858F6E1A127845D9883296B17DE1D18AYI4&utm_medium=email&utm_source=20180301%20nieuwsbrief%20zorg%20en%20welzijn%20-%2018.00%20uur&utm_campaign=NB_ZorgenWelzijn
https://www.kwadraad.nl/hulp-bij/geld-werk/
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Voor mensen in Den Haag met een laag inkomen heeft de gemeente 
afspraken gemaakt over een voordelige zorgverzekering. Met dit Den 
Haag Pakket zijn de inwoners uitgebreid verzekerd bij Menzis of VGZ. 
De gemeente betaalt mee aan de premie. Dit bedrag is afhankelijk van 
het inkomen. De voorwaarde om gebruik te kunnen maken van dit 
pakket is dat de inwoner géén schulden/betalingsachterstand heeft bij 
de huidige zorgverzekeraar.
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https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/haagse-zorgverzekering.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=zorgverzekering
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/haagse-zorgverzekering.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=zorgverzekering
https://www.denhaag.nl/nl/zorg-en-ondersteuning/haagse-zorgverzekering.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=zorgverzekering
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MEER WETEN OF IDEE AANDRAGEN?

Bent u enthousiast geworden, wilt u meer weten  
of ideeën aandragen? Dat kan.  

Neem contact op met Margit van der Meulen 
(m.vandermeulen@movisie.nl, 06-55440574). 
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