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AANLEIDING, DOEL & RESULTAAT
Aanleiding voor de koplopertafel Verzekeraars:
• Er zijn steeds meer initiatieven om domeinoverstijgend te werken in lijn met het gedachtegoed van Positieve
Gezondheid.
• Implementatie van het gedachtegoed is niet altijd makkelijk, het is een kwestie van lange adem.
• Belangrijke aandachtspunten zijn: governance, datadeling en financiering.
• Verzekeraars en gemeenten investeren samen in pilots en bewegen in de richting van een brede blik op
gezondheid.
• Om beter zicht te krijgen op wat werkt, gaat iPH in gesprek met verzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis),
Vilans en VNG, in een zg. koplopertafel (KLT). Vilans en VNG brengen relevante expertise in en spelen een
belangrijke rol bij implementatie.
• Verzekeraars en gemeenten hebben de kracht het systeem in de regio’s te kantelen, samen met lokale
initiatiefnemers.
Doel van de koplopertafel Verzekeraars:
Stimuleren om in beweging te komen en de volgende stap te maken met domeinoverstijgend samenwerken vanuit een
brede blik op gezondheid in de regio.
Resultaat van de koplopertafel Verzekeraars:
Inspirerende voorbeelden van deelnemers aan de koplopertafel en interviews met hun collega’s.
Een praatplaat voor de regio’s met vier onderdelen die van belang zijn om te beginnen en/of verder te gaan met
domeinoverstijgend werken in de regio: samenwerken, leren, data delen/monitoren en bekostiging.
Tips hoe je in beweging kan komen, hoe je opschaalt en kanteling kan realiseren.
Agenderen wat landelijk en regionaal nog opgepakt kan worden.

GEDEELDE VOORBEELDEN TER INSPIRATIE (1/2)
• Provincie Limburg, website limburgpositiefgezond.nl
• Meerjarenovereenkomst met Zuyderland Medisch Centrum in regio’s Parkstad en Westelijke Mijnstreek,
400.000 inwoners.
• Kerncoalitie Mijnstreek van Pact naar Impact.
• Huisartsenpraktijk Hartje Dorp in Mustergeleen, ongeveer 3.000 inwoners
• De juiste zorg op de juiste plek: zelfhulpgroepen voor toekomstbestendige zorg
•
•
•
•

Platform SamenGezond met ook veel handelingsperspectieven
Preventiecoalitie Gelderse vallei, Samen voor gezond gewicht in regio Food Valley
Meerjarenovereenkomst met ziekenhuis Gelderse Vallei
Positieve Gezondheid in wijk Slangenbeek (Hengelo)

•
•
•
•

Blauwe Zorg met o.a. Positieve Gezondheid in de Wijk en de Huisartsenpraktijk
Werk als Beste Zorg i.s.m. met Sociale Dienst Drechtsteden en Yulius
Meer tijd voor de Patiënt in verschillende regio’s
Domeinoverstijgende samenwerking binnen Community Care Dongen

•
•
•
•
•

Trainingstraject Positieve Gezondheid voor beroepskrachten in gemeenten via regiodeal Zuid Oost Drenthe
Samenwerkingsverband Amsterdam Vitaal & Gezond
ROS-en werkgebied ZK dragen Positieve Gezondheid uit en organiseren inspiratiesessies
Interventies zoals WoR, schuldhulpverlening en GLI zijn domeinoverstijgend en sluiten aan bij wat iemand zelf wil).
Stimuleren ontwikkeling vernieuwende woonzorgconcepten vanuit Positieve Gezondheid via On(t)roerend Goed

GEDEELDE VOORBEELDEN TER INSPIRATIE (2/2)

• Domeinoverstijgende financiering: grip op verschuivende kosten
en baten
• Routekaart Domeinoverstijgende samenwerking
• Domeinoverstijgende financiering - meer dan een gesprek over
euro’s
• Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken van
programma Waardigheid en trots
• Kennisdossier Governance van netwerken

• Startpagina Aan de slag met gezondheidsbeleid

PRAATPLAAT VOOR DE REGIO’S

Agenderen en debat blijven voeden

Drempels wegnemen door brede blik op gezondheid, Positieve Gezondheid
Samenwerken

Laat zakelijke en
maatschappelijke belangen goed
samenkomen

Werk in netwerken over
domeinen en schotten heen

Data delen & monitoren

Leren

Brede blik op gezondheid
begint lokaal, in ieder geval
met medisch en sociaal
domein

Elk initiatief acteert
uiteindelijk
op alle niveaus

Stel met inwoners en
partners een plan op met
doel en beoogde resultaten

Stel een portefeuillehouder aan

Rol iPH

Communiceer en betrek je
achterban

Zorg dat de inwoners /
burgers in de lead zijn

Bewust leren
door samen te
reflecteren

Start klein en ga
uit van wat kan

Bekostiging

Opstartgelden zijn nodig

Maak bij de start afspraken
over borgen en
verduurzamen

Domeinoverstijgend
werken heeft impact
als je krachten
bundelt en samen
investeert

Kom in beweging en maak volgende stap in de regio
1. Leer van wat er al is en van elkaar
• Gebruik beproefde concepten van andere regio’s en pas ze aan voor jouw
regio (vind het wiel niet opnieuw uit). Laat je inspireren door anderen (zie
voorbeelden op websites verzekeraars, Vilans, VNG, iPH).
• Zoek verbinding met regio’s die al een stap verder zijn.

2. Laat zien dat het werkt

“Het gedachtegoed wordt steeds meer
gebruikt, mensen geloven erin, we
werken naar een kantelpunt waardoor
het onomkeerbaar wordt“
Ronald Ruijters
Regiomanager zorg VGZ

• Start klein, monitor de impact en het effect van de samenwerking zodat je
daarna financiers meekrijgt voor opschaling.
• Betrek vroegtijdig verzekeraar en gemeente/GGD voor advies over
(inrichten) van monitoring.

“Het delen van succesvolle ervaringen
is belangrijk om elkaar te motiveren,
regionaal en landelijk.”
Joas Duister
Preventie ambassadeur Menzis

Kom in beweging en maak volgende stap in de regio
3. Zet inwoners/burgers in de lead
• Zorg dat inwoners/burgers (mee)sturen in domeinoverstijgende
samenwerking. Laat hen verantwoordelijkheid nemen in de beweging.
• Geef inwoners/burgers eigen regie voor hun gezondheid.

4. Dicht met preventie het gat tussen medisch en
sociaal domein

“Burgers betrekken is geen
afvinkpuntje op je lijstje.”
Wiro Gruisen
Manager regio regie CZ

• Koester regionale ambassadeurs als (blijvende) aanjagers van brede blik
op gezondheid en preventie.
• Zoek samenwerking tussen medisch en sociaal domein op voor integrale
preventieaanpak. Bepaal de taken en verantwoordelijkheden, ook als het
gaat om bekostiging/financiering.
“Wacht niet af, ga aan de slag, deel
• Zorg dat preventie in de vezels van je netwerk en governance van
de successen en organiseer de
deelnemende partijen komt, in je missie visie.

financiering samen.“

Olivier Gerrits
Directeur Zorginkoop
Zilveren Kruis

Landelijk en regionaal faciliteren
1. Creëren van meer wettelijke regelruimte over
domeinoverstijgend samenwerken:
• Organiseer wet- en regelgeving zo dat het domeinoverstijgend samenwerken faciliteert.
• Creëer overzicht in subsidiemogelijkheden.

“Verbindingen zien en tot stand
laten komen, dat is een opgave
voor iedereen.”
Mirella Minkman
Bestuurder Vilans

2. Doorontwikkelen governance van netwerken:
• Zorg voor meer aandacht voor de menskant, leiderschap en waarden die daarbij passen.
• Denk bewust na over schaalvraagstukken, wat op welke schaal georganiseerd kan worden.

3. Realiseren van een gezamenlijk kennisplatform voor domeinoverstijgend
samenwerken:
•

•
•

Zorg dat bestaande kennis samenkomt in 1 kennisplatform, verkenning door Vilans.
Bouw verder aan communities/regionetwerken die van elkaar leren en nieuwe kennis ontwikkelen.
Betrek groepen die nog niet zijn aangehaakt op de netwerkbeweging, zoals wonen, veiligheid en
bedrijfsleven.
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