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Opzet subgroepen
In 10 subgroepen is gesproken over de volgende 4 thema's:

• Gezond opgroeien
• Opgave: Gezondheidsverschillen verkleinen, te beginnen bij de vroegste jeugd

• Versterken mentale gezondheid
• Opgave: bevorderen van mentale gezondheid (en reductie wachtlijsten GGZ door beperken 

instroom en bevorderen doorstroom)
• Gezond oud worden

• Opgave: Optimaliseren van de keten rondom ouderen gericht op zelfstandig en zinvol leven 
met passende zorg en ondersteuning waar nodig

• Versterken eerste lijn en sociale basis
• Opgave: versterken sociale basis en eerste lijn en domein overstijgende samenwerking met 

focus op preventie en zelfredzaamheid voor alle inwoners én reduceren 
gezondheidsverschillen tussen groepen

En op basis van de volgende vragen:
• Heb je aanvullingen op de opgave?
• Wat kan sociaal (of medisch) domein bijdragen aan deze opgave? Welke concrete ideeën heb je vanuit jouw 

organisatie?
• Wat is nodig van het medisch (of sociaal) domein voor deze opgave? Wat heb je vanuit jouw organisatie 

nodig?
• Wil je een actieve rol hebben in de uitwerking van deze transformatieopgave? Welke?

In de volgende sheets een samenvatting van de opbrengst per thema



Versterken mentale gezondheid
• Breder kijken dan GGZ zorg. Kijken naar hoe we spreken over mentale gezondheid, hoe we met 

elkaar om gaan en hoe ook niet-GGZ partijen een bijdrage kunnen leveren om instroom te 
beperken en naar een duurzame oplossing te gaan

• Gedeeld gevoel dat het antwoord op mentale problemen niet altijd of vaak niet in de zorg ligt

• Consultatie GGZ binnen jeugddomein wel mogelijk. Belangrijk om dit bij volwassenen ook 
mogelijk te maken. Samenwerking tussen jeugd- en volwassenen GGZ is nodig (problematiek 
ouders aanpakken is nodig om resultaat te kunnen boeken)

• Het gaat niet over in en doorstroom maar over hoe we als samenleving in totaal kijken naar 
mentale gezondheid en kunnen bieden wat er nodig is. Bij sommigen zal dit leiden tot snellere 
doorstroom en bij andere juist een latere maar wel duurzamer uitstroom

• Doen wat werkt, stoppen met wat niet werkt

• Domeinoverstijgend werken, bestaanszekerheid is de basis

• Sociale vaardigheden en digitale vaardigheden stimuleren

• Meer peer support, vrijwilligers



Versterken mentale gezondheid
• Taal is belangrijk om 'normaal' en 'gezond' te definiëren, wat hoort bij het leven?
• Sociale isolatie doorbreken
• Werken vanuit mens- perspectief (niet patiënt, cliënt, klant)
• Werken vanuit positieve gezondheid:

• Nadruk afhalen van medicalisering, focus leggen op wat werkt voor iemand, wat kan je wel
• Steviger inzetten op dagbesteding en zingeving (vb in Warschau). Betekent ook 

minder inzet nodig overdag op (woon)locaties
• Public mental health campagne starten:

• Samenleving waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen voor elkaar (onderzoek 
Femianne Bredewold: wat past bij de rol van buur, vriend, familie), steunstructuren om 
mensen heen

• Je mag zijn wie je bent: bandbreedte van normaal oprekken
• Kwetsbaarheid mag er zijn

• Vanaf vroegste jeugd aandacht besteden aan hoe het met je gaat, voor jezelf 
opkomen enz. Op school, door ouders, de omgeving



Versterken mentale gezondheid
• Nadrukkelijker inzetten op collectief aanbod:

• Collectief aanbod levert dingen op die individuele trajecten niet opleveren: 
ontmoetingen, werkt normaliserend (laat zien dat het niet allemaal succesvol 
en makkelijk is), ervaringen kunnen gedeeld worden (voorbeeld groep 
sombere jongeren, pakt ook eenzaamheid aan -> passender dan psychiater), 
Laagdrempelig, in de buurt organiseren, fysieke plekken zijn belangrijk

• Beweging naar collectief aanbod maken door:
• Altijd starten met een collectief aanbod; als het nodig is evt daarna nog een individueel traject.
• Binnen opleidingen collectief aanbod centraal stellen, dat vraagt om aanpassingen in het 

curriculum
• Gedurende periode op wachtlijst GGZ iets anders aanbieden (zelfhulpgroepen). Dit vraagt ook wat 

vanuit GGZ.
• Zelfregie en herstelgroepen niet bij IZA aan tafel: gemiste kans, betrek ze!
• De stap naar collectief aanbod is voor mensen soms groot (door oa zelfstigma, 

hechtingsproblematiek). Zorg dat er tijd is om mensen (vanuit verbinding) toe te leiden naar 
collectief aanbod. Benut ervaringsdeskundigen hierbij.



Gezond opgroeien
• Opgave aanvullen met “begin bij -9 maanden”
• Zorg voor laagdrempeligheid, focus op vindplekken waar ouders al komen met als 

voorbeeld de JGZ en scholen.
• Doen wat werkt binnen de context van een kind. Bijvoorbeeld: laat leraren ook 

meesporten, zodat kinderen het goede voorbeeld krijgen.
• Bouw aan vertrouwen bij ouders, voordat je überhaupt met ‘aanbod’ aan komt 

zetten. En zet in op community building (collectief aanbod, laagdrempelige 
manieren om samen te komen en ervaringen te delen) van ouders onderling, 
houdt daarbij wel rekening bij de juiste balans in samenstelling van mensen.

• Er zijn verschillen in gezondheid tussen wijken. In bijvoorbeeld Binnenstad speelt 
meer de stress van prestatiedruk. In andere wijken gaat het over 
bestaanszekerheid en gezondheidsvaardigheden. Daar moeten we op inspelen.

• Binnen Kansrijke Start spreken we over kinderen die opgroeien in een kwetsbare 
situatie. Het is van belang om nog meer te investeren in het netwerk van ouders 
en de sociale basis. Is het mogelijk om hier een verbinding te leggen met vitale 
ouderen?



Gezond opgroeien
• Duidelijke oproep om te gaan doen, ruimte te geven aan de 

organisaties.
• Ruimte geven betekent niet dat er geen scherp kader meegegeven 

mag worden, daar wachten partners juist op. “De gemeente mag best 
een regisserende rol nemen.” “Zorg voor 1 opdracht.” “Insteek moet 
zijn bundelen, ondersteunen, eenvoudiger organiseren.”

• Hoe zorgen we dat we benutten wat er al is en leren van wat er 
werkt? Hoe zorgen we ervoor dat we niet meer gaan aanbieden 
en het systeem complexer maken, maar het systeem/de context als 
‘as is’ beschouwen en dat op de ouders laten aansluiten. Daar ligt een 
grote kans



Versterken sociale basis/eerste lijn
• Alles is er al! We moeten vooral aansluiten bij en versterken wat goed werkt. Blijf ‘beproefde’ werkwijzen 

gebruiken zoals buurtkoffies of welzijn op recept of ‘krachtige basiszorg’ 
• Ontschotten en speelruimte creeren: De manier van aanbesteden/subsidie verstrekken moet losser; partijen 

worden nu afgerekend op aantallen/trajecten waardoor te weinig flexibel tussen de sporen wordt 
samengewerkt. Laat partijen onderling bepalen wat nodig is en budgetten verdelen, bijvoorbeeld op 
wijkniveau. Laat ons werken zoals wij denken dat we zouden moeten werken. Ga geen nieuwe dingen of 
pilots bedenken, waar we dan ook offertes voor moeten schrijven of verantwoording over af moeten leggen

• Leefwereld centraal houden, hou het van en bij de mensen zelf: Niet iedereen met een hulpvraag de zorg 
intrekken, soms is lichte ondersteuning genoeg. Bijvoorbeeld GGZ ondersteuning bij een groepsactiviteit in 
de sociale basis zonder dat er gelijk een indicatie of traject nodig is.

• Meer collectief: Niet (alleen) vanuit de gedachte dat het een besparing is maar ook (of vooral!) omdat het 
beter is als mensen elkaar onderling verder helpen waar nodig wat ondersteuning vanuit professionals.

• Verwachtingen bijstellen: Inwoners bewust maken dat het anders wordt; we zullen meer met elkaar en voor 
elkaar moeten gaan doen en minder afhankelijk van professionals/de overheid.

• We moeten ons niet laten verleiden tot het snel maken van plannetjes om geld aan te vragen vanuit de 
zorgakkoorden. Laten we écht gezamenlijk optrekken en 1 goed plan maken wat steeds kan worden 
bijgesteld.



Versterken sociale basis/eerste lijn
• Normaliseren: niet alles is een zorgvraag.

• Voorbeeld: Jongeren die ergens ‘hangen’ hoeven we niet te ‘behandelen’, maar ze 
willen gewoon een plek om te zijn/hangen. Dat moeten we accepteren.

• Voorbeeld: ouderen die thuis zitten en door middel van ‘cultuuraanbod’ geactiveerd 
worden om hun huis uit te komen en met elkaar een voorstelling te creëren.

• Zorg(professionals) moeten zich meer bescheiden opstellen, zij maken 
het verschil niet, zij kunnen mensen hooguit helpen zelf het verschil te 
maken.

• Blijf de cohesie in buurten (sociaal kapitaal) versterken
• Het is fijn als mensen een fysieke plek hebben waar ze naar binnen kunnen 

wandelen
• Investeer en blijf investeren in ‘sleutelpersonen’ die deze buurtcohesie stimuleren 

(bv Al Amal). Waardeer hun inzet.
• Rol van de gemeente kan zijn om partijen te koppelen aan elkaar, en tegelijkertijd zijn 

er al veel samenwerkingsverbanden in de stad



Versterken sociale basis/eerste lijn
• Overweeg geen aanvraag voor transformatiemiddelen in te dienen want dit 

levert vooral perverse prikkels op
• Zorg dat de basis op orde is (bestaanszekerheid, inkomen), en daarmee ook 

dat mensen gestimuleerd worden mee te doen, bijv. door sporten of 
cultuur

• Financiële stelsel werkt tegen: (WLZ, Wmo etc) Daarnaast vergroot een 
budgetpolisverzekering de ongelijkheid in de maatschappij. Dit vraagt 
samenwerking over domeinen heen om perverse prikkels tegen te gaan

• Zet ervaringsdeskundigen of rolmodellen in om de beweging naar voren te 
maken. Bijv. door ervaringsdeskundigen bij de huisarts in te zetten

• Blijf door de ogen van de inwoner kijken en niet vanuit 
‘zorg’/systeemperspectief

• Benut ‘sociaal kapitaal’, dus wat er wél is: bijv. mensen met een licht 
verstandelijke beperking kunnen ook vaak gewoon nog meedoen



Gezond oud worden
• Creëer seniorvriendelijke wijken en ontwikkel samenwoon vormen en 

gemengd wonen concepten
• Iedere zorgaanbieder levert capaciteit voor welzijnsinzet in de buurt
• Ouderen betrekken, persoonlijke netwerkontwikkeling zo vroeg mogelijk 

stimuleren (met het oog op ouder en minder zelfredzaam worden).
• Richt je op de groep die nog ouder moet worden. Laat het besef bij 

deze groep groeien en laat de verantwoordelijkheid bij de (jonge)oudere
• Meer activiteiten organiseren in de buurt zonder indicatie, dienstencentra
• Cultuur, sport, gezonde leefstijl, gezond eten onderdeel maken 

van activiteiten
• Lokale middenstand/ondernemers betrekken bv voor laagdrempelige 

informatie aan ouderen



Gezond oud worden
• Het individu en de omgeving moet veel belangrijker worden, nu te 

veel vanuit zorg gedacht. Systeem geeft ook nog te vaak verkeerde 
prikkel (bv fysiobehandelingen wel vergoed dus maar behandelen)

• Landelijke campagnes en publicaties over de veranderingen positief 
insteken (postbus 51 en socutera)

• Omgeving bekwaam maken (wonen, zorg, …)
• Aansluiten bij behoefte doelgroep. De ‘oudere van nu’ is anders dan 

de ‘oudere van de toekomst’: daarop inspelen
• Onderzoek naar indicatoren ouder worden (bv app wandeltempo 

(HU) over wandelsnelheid. Dit geeft indicatie van ouder worden en 
gevaren voor vallen)

• Ouderenzorgproject OM U werd als een positief voorbeeld genoemd.



Gezond oud worden
• Er zijn (te) veel aanbieders in de regio
• Regie pakken door overheid landelijk en lokaal
• Gezamenlijkheid in aanvragen creëren en niet iedere organisatie voor 

zich
• OZO werd als een goed voorbeeld genoemd. Zorg er voor dat er geen 

extra platforms komen en geef vergoeding voor de tijd die 
professionals in het bijhouden van dit platform steken.

• Ontschotting tussen regelingen
• Kleine organisaties samen laten gaan
• Zorg zoals die was moet veranderen > bewustwording hierover moet 

groeien


