
Waardevolle zorg in én met de wijk
Een nieuw ontwerp voor netwerk gestuurde zorg
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Introductie

Hoe kan je er samen voor zorgen dat mensen met een 
psychische kwetsbaarheid de juiste ondersteuning krijgen 
in hun eigen wijk?

Een vraag waarin vooral het woord ‘samen’ de grootste 
uitdaging vormt. Want goede programma’s en interventies 
zijn er genoeg. Maar deze met elkaar in verbinding brengen 
en toegankelijk maken voor degenen die dat - al dan niet 
tijdelijk - nodig hebben, daar zit de crux. Wanneer we als 
organisatie, als maatschappij volkomen steunend willen 
zijn aan het herstelproces van kwetsbare mensen zullen we 
naar een integraal ontwerp moeten. Een ontwerp dat de 
individuele zorgbehoefte als uitgangspunt neemt en de wijk 
(leefwereld) als basis voor een nieuwe infrastructuur.  
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Recent hebben de vier samenwerkende inspecties van 
Toezicht Sociaal Domein een analyse gemaakt van hun 
bevindingen. Zij concluderen dat er nog onvoldoende sprake 
is van passende zorg en ondersteuning. In hun advies 
benoemen zij een zestal knelpunten waar nog te weinig 
ontwikkeling heeft plaatsgevonden en/of waar structurele 
problemen aan ten grondslag liggen. Het gaat om:

1. Te weinig sprake van een integrale blik

2. Overschatten van de eigen kracht

3. Onderschatten van veiligheidsrisico’s

4. Gebrekkige regievoering

5. Gebrek aan continuïteit

6. Te weinig aandacht voor duurzame participatie



Van lokaal pionieren naar grootschalige transitie

De verzuiling van de zorg ligt onder meer ten grondslag 
aan deze knelpunten. Schotten tussen bijvoorbeeld 
preventie, zorg en welzijn vormen nog steeds barrières om 
individueel gerichte zorg efficiënt en effectief te kunnen 
leveren. De urgentie wordt overal wel gevoeld, maar 
ontschotten is een complex proces. Er zijn goede 
voorbeelden te noemen van kleinschalige initiatieven van 
enthousiaste pioniers. Maar voor een grootschalige 
transitie hebben we nog wat stappen te zetten. 
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De Raad Volksgezondheid en Samenleving (RVS) 
publiceerde onlangs een rapport waarin zij een aantal 
prioriteiten definiëren voor de nieuwe kabinetsperiode. 
Wat de Raad betreft koersen we meer op een gezonde en 
ook mentaal veerkrachtige samenleving en minder op de 
medische zorg voor het individu. Meer op kwaliteit van 
leven en minder op het (door)behandelen van ziekten. 
En meer op het anders verantwoorden, waarderen en 
erkennen van het werk van zorgverleners, om de 
bureaucratie en uitstroom van zorgmedewerkers te 
verminderen.  



Netwerken wordt de norm

Dit rapport van RVS is een goede stap op weg naar een 
fundamenteel andere benadering van het leveren van zorg. En ook 
in de praktijk zien we binnen de GGZ al enkele goede voorbeelden 
voorbij komen van koppelingen die de beweging naar een meer 
netwerkgerichte aanpak mogelijk maken. Netwerkpsychiatrie is er 
daar bijvoorbeeld een van. 

Netwerkpsychiatrie wil de zorg, behandeling en begeleiding zo 
vorm geven dat de kansen op herstel en gezondheid voor iedereen 
zo groot mogelijk worden. Dat vraagt om een werkwijze waarbij de 
cliënt en zijn naastbetrokkenen centraal staan, de cliënt de regie 
heeft en de nodige voorzieningen op de juiste tijd en de juiste 
plaats beschikbaar zijn. Een belangrijk middel is een duurzaam en 
flexibel (in)formeel netwerk, ingericht volgens de wensen van de 
cliënt, waardoor herstelprocessen zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.

5Whitepaper: Waardevolle zorg in én met de wijk. +Vijf, juli 2021



De Nederlandse GGZ, brancheorganisatie voor geestelijke 
gezondheids- en verslavingszorg, onderschrijft deze aanpak op 
basis van onderzoek onder vier innovatieve regio’s met 
wijkgerichte GGZ. 

Daarnaast doen zij nog een aantal andere inzichten op, 
waaronder het belang van het aanleren van een 
herstelondersteunende attitude en gedrag bij professionals, het 
adequaat faciliteren van de transformaties in en tussen de 
betrokken, maar ook het zorgdragen voor passende wetgeving 
en financiële randvoorwaarden. Want zolang wetswijzigingen 
uitblijven, voelen zorgaanbieders in de ggz en in het sociaal 
domein zich genoodzaakt om door te gaan op de ingeslagen 
weg.
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Bron: rapport Nederlandse GGZ, ambulante GGZ in de wijk



Het is kortom tijd voor een nieuw ontwerp waarin we 
kennis delen, verbinden en faciliteren naar een 
strategischer niveau brengen. Een ontwerp dat tot een 
bredere transitie leidt binnen de zorg en dat toegepast kan 
worden op verschillende (doel)groepen. 

Een buurt- of wijkgericht ontwerp met een sluitende 
infrastructuur, aandacht voor instroom, doorstroom en 
uitstroom, voor passende en betaalbare huisvesting en 
voor het verkrijgen van betaald of onbetaald werk. Een 
ontwerp dat aansluiting vindt bij zowel de informele als de 
formele zorg, bij behandeling en begeleiding en dat 
wijkgericht gefinancierd wordt.
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7 ingrediënten voor een nieuw ontwerp



Uitganspunten van het ontwerp:

1. Verantwoordelijkheid en eigenaarschap beleggen bij 
bewoners

De bewoner maakt de keuze om te werken aan een beter 
perspectief. Hiervoor neemt de bewoner zelf het initiatief 
voor het verbinden van informatie-, hulp-, welzijns- en 
lichte zorgvragen en aanbod in hun eigen buurt of wijk. 
De bewoner wordt hierin gefaciliteerd. Primaire 
ondersteuning wordt georganiseerd door naasten die samen 
een zogenaamde resource groep vormen. Zij beoordelen of en 
zo ja welke (professionele) ondersteuning er nodig is.   

2. Op een andere manier kijken naar mens en gezondheid 
vanuit het concept positieve gezondheid (Machteld Huber)

In dit concept wordt gezondheid gezien als het vermogen van 
mensen om met de fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie 
te voeren. 
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De focus van de ondersteuning is gericht op het aanpakken 
van- en zoeken naar oplossingen van de belemmeringen en 
knelpunten. Het perspectief is het ijkpunt van de 
oplossingsrichtingen. 

3. Het herkennen en erkennen van kwaliteiten

Uitgaan van wat iemand kan en wat iemand kan leren in plaats 
van de beperking of ziekte centraal te stellen. Ondersteuning 
richt zich op het bevorderen van het zelfvertrouwen, 
perspectief, eigen regie en veerkracht. Bewoners leren de 
eigen kwaliteiten en capaciteiten te benutten en vergroten, 
ten bate van zichzelf, maar ook om anderen daarmee steun te 
bieden.

Positieve gezondheid, Machteld Huber



4. Gebruik maken van (slimme) sociale netwerken 

Sociale netwerken met ondersteunende diensten en 
voorzieningen blijken een bewezen effectief instrument. 
Het faciliteren van de verbinding tussen mensen, zowel 
fysiek als digitaal, voorkomt dat problemen escaleren. 
In het proces worden mensen gefaciliteerd door een 
professionele coach (tijdelijk), een vrijwilliger en 
lotgenoten. Onder hen ook ervaringsdeskundigen. 
Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van een 
bewoner kan er gedacht worden aan inzet van digitale 
middelen zoals bijvoorbeeld apps of e-learning
activiteiten.  

5. De inzet van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan betere participatie 
van burgers en heeft een belangrijke meerwaarde voor de 
ervaringsdeskundige zelf. Dit komt doordat het contact 
met ervaringsdeskundigen laagdrempeliger en 
gelijkwaardiger is dan bij reguliere hulpverleners.
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Ervaringsdeskundigen hebben verder ook een 
voorbeeldfunctie en kunnen een bijdrage leveren aan het 
toekomstperspectief voor mensen in kwetsbare 
omstandigheden.

6. Activering naar werk

Een passende baan is belangrijk voor mensen met 
psychische problematiek die willen participeren in de 
maatschappij. Werk kan bijdragen aan herstel van 
psychische problemen. In de eerste plaats gaat het dan 
meestal om vrijwilligerswerk met behoud van een uitkering 
of om een re-integratietraject. Actieve matching is hierin 
van belang, waarbij werk- en zorg-gerelateerde 
activiteiten in onderlinge samenhang worden ingezet. 
Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor sociale 
ondernemers, maar ook voor reguliere bedrijven, 
bijvoorbeeld vanuit hun social return on investment. 



7. Lokale programma’s ten behoeve van de wijk

Een goede samenwerking tussen lokale partijen als zorg en 
welzijn, woningcorporatie(s), ondernemers en gemeente 
draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in wijken. 

In het kader van de doordecentralisatie 2023 en daarmee de 
afschaling van het Beschermd Wonen is het zelfs van groot 
belang om straks in alle gemeenten tot een goed sluitend 
aanbod te komen.

Door in gezamenlijkheid programma’s te ontwikkelen 
kunnen zij lokale opgaves aanpakken op het gebied van 
zorg, huisvesting, duurzaamheid ed. De aanpak dient 
vooral bewoners te faciliteren en in co-creatie met hen tot 
stand te komen. Zo ontstaat er een wijkgerichte 
gezondheidsaanpak waarin een grote regierol is weggelegd 
voor de bewoners zelf. 
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Een integraal aanbod
Samenwerking en afstemming in de keten vormen de 
sleutel om deze 7 ingrediënten als samenhangend ontwerp 
in de praktijk toe te passen. Door het verbinden van 
methoden en interventies kunnen we tot een integraal 
aanbod komen dat wordt afgestemd op persoonlijke 
behoeften. De regie blijft bij de klant en naasten worden 
intensief betrokken. Op verschillende aspecten is er oog 
voor preventie en is de inzet waar mogelijk tijdelijk. 

Er zijn diverse methoden en interventies die elkaar 
aanvullen en versterken en zo samen een integraal aanbod 
kunnen vormen. Hieronder worden er enkele besproken.

FACT – RACT – ART – IHT en HIC 
Dit zijn modellen die gebruikt worden in de behandeling 
van mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen.
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Modellen die samen heel goed een geheel kunnen vormen. 
Je zou kunnen zeggen dat deze modellen grotendeels gericht 
zijn op het herstel van de psychiatrische aandoening op zich. 
Waarbij RACT de focus wel aanscherpt op participatie en 
herstel in bredere zin.

Housing First 
Housing First richt zich met haar model in eerste instantie op 
een basisbehoefte, namelijk een dak boven je hoofd. In veel 
gevallen is iemand wel al in behandeling en is er al sprake van 
de inzet van FACT in combinatie met andere interventies 
gericht op behandeling. Vanuit deze basisbehoefte richt de 
intensieve ondersteuning van Housing First zich op het 
opdoen van vaardigheden die bijdragen aan het weer 
zelfstandig kunnen wonen.



Buurtcirkel 
Dit sociale netwerk is de stap de wijk in. Gericht op 
ontmoeting, verbinding en ontwikkeling. In eerste 
instantie in de veiligheid en aanwezigheid van peers. 
Maar ook met behulp van een coach en vrijwilliger 
gericht op de stap naar buiten en het ondersteunen van 
elkaar. Herstel in het licht van: eigen regie, van 
betekenis zijn, erbij horen, vertrouwen ed.

Herstelacademy 
Een Herstelacademy  biedt een veilige en vrije plek 
voor ontwikkeling en herstel in de meest brede zin van 
het woord. Een programma bestaande uit educatie en 
zelfhulp waarbij deelnemers vooral elkaar 
ondersteunen en daarin begeleid worden door 
ervaringsdeskundige medewerkers. 
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Model voor de GGZ: een integraal aanbod



Al deze elementen vormen een netwerk dat in willekeurige 
volgorde of opeenvolgend en in combinatie met elkaar kan 
worden ingezet. Soms het een, soms het ander. Op deze 
manier krijg je een integraal pakket dat gericht is op 
preventie, begeleiding en behandeling en ook bijdraagt aan 
veiligheid, herstel, ontwikkeling, participatie en inclusie.
Het optimale effect kan enkel bereikt worden als er 
voortdurend goed wordt aangesloten bij de wensen en 
behoefte van degene zelf. Daarbij is oog voor veiligheid en 
een goede inschatting van wat mogelijk is van belang. Tot 
slot is het zaak om goede afspraken te maken over 
regievoering en samenwerking teneinde de continuïteit te 
kunnen waarborgen. 
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Concluderend



Over +Vijf

+Vijf is een platform voor het verspreiden en uitdragen 
van het gedachtegoed van Pameijer. Wij ontwikkelen 
vernieuwende concepten en vermarkten succesvolle, 
bestaande concepten van Pameijer. Onze programma’s, 
opleidingen en trainingen zijn gericht op het bevorderen 
van de (herstel)kracht en zelfredzaamheid van kwetsbare 
mensen. Soms in combinatie met tijdelijke professionele 
ondersteuning. Hiermee spelen we in op vier belangrijke 
ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg:

- Zorg dichterbij organiseren
- Focus op preventie
- Meer zelfregie
- Ontwikkeling Ervaringsdeskundigheid

Wij doen dit niet alleen. Wij werken samen met vele 
partners, binnen de zorg, maar juist ook daarbuiten. In 
onze ogen een belangrijke voorwaarde voor succes.

.
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Tot slot

Ben je werkzaam bij een gemeente of organisatie binnen 
het sociaal domein en betrokken bij de uitdagingen en 
vraagstukken omtrent GGZ in de wijk? Wij delen graag 
vrijblijvend onze kennis en expertise met jou. +Vijf heeft 
een groot en breed netwerk. In de zorg en daarbuiten. 
Hierdoor leggen we relevante verbindingen en schakelen 
we snel met allerlei partijen om tot gemeenschappelijke 
oplossingen te komen.

+Vijf
www.plusvijf.nl

010 310 08 35

info@plusvijf.nl
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Bronvermelding

• Netwerkzorg Nederland

• Rapport Raad Volksgezondheid en Samenleving, Wissels
voor een veerkrachtige samenleving

• Discussienota Zorglandschap GGZ, Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

• Rapport Nederlandse GGZ. Innovatieve, ambulante GGZ 
in de wijk
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Lijst met afkortingen

FACT - Flexible Assertive Community Treatment

RACT - Resource Group Assertive Community Treatment

ART - Active Recovery Triad

IHT – Intensive Home Treatment

HIC - High Intensive Care

CTI – Critical Time Intervention


