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Samenwerken aan
gezondheidsbevordering en
participatie
Mea Bhagwandin

De komende jaren verandert er veel in Nederland: de verzorgingsstaat wordt
ingrijpend hervormd en gemeenten worden in de toekomst nog meer dan
voorheen verantwoordelijk voor de ondersteuning van kwetsbare burgers, die
het zonder die steun niet redden.
In Nederland heeft een grote groep burgers te maken met meerdere
problemen die zich vaak tegelijk voordoen. Arbeidstoeleiding met als
uiteindelijk doel dat zoveel mogelijk mensen economisch zelfstandig worden,
kan een positieve bijdrage leveren aan het oplossen dan wel stabiliseren van
de problemen van deze groep burgers.
Samen met een aantal gemeenten heeft SZW in 2012 een beleidsvisie geformuleerd
voor de arbeidstoeleiding van mensen met meerdere problemen. Werk geeft
zelfstandigheid, status en stabiliteit. Werk maakt dat mensen van betekenis zijn
voor anderen en voor zichzelf. Werken is in zijn algemeenheid goed voor de
gezondheid. Als werken bij een reguliere werkgever nog even niet kan, is ook
vrijwilligerswerk of het leveren van een andere tegenprestatie voor sommige
mensen een alternatief om mee te doen en om in contact te staan met de
samenleving. Dit kan bovendien een opstap zijn naar een reguliere baan. De
verschillende decentralisaties die in het regeerakkoord worden aangekondigd,
versterken de positie van gemeenten om verschillende instrumenten in
samenhang in te zetten, zodat niemand tussen wal en schip hoeft te vallen.
We zien bij de groep mensen met een ﬂinke afstand tot de arbeidsmarkt dat een
slechte gezondheid vaak een obstakel is op de weg naar werk. Gezondheid is in
Nederland, zo blijkt onder meer uit publicatie van het SCP1, ongelijk verdeeld. De
gezondheid van mensen met een lagere sociaaleconomische status is over het
algemeen slechter dan die van mensen die behoren tot de hogere
sociaaleconomische groepen. Zij zijn veelal laagopgeleid, ze hebben een relatief
ongezondere leefstijl, hun levensverwachting is gemiddeld zeven jaar korter dan
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hoger opgeleiden en ze hebben vaker dan hoger opgeleiden een lichamelijke
beperking of een psychische aandoening. De gezondheidsverschillen zijn sterk
verweven met achterstanden op allerlei terreinen: laag inkomen, schulden- en
armoedeproblematiek, oververtegenwoordiging in de uitkeringsstatistieken en
ongunstige woon- en werkomstandigheden. Een minder goede gezondheid draagt
ook bij aan een mindere kwaliteit van leven en een lagere participatie in
samenleving en arbeid.
Het promotieonderzoek van Merel Schuring1 (ErasmusMC) toont o.a. aan dat het
aan het werk gaan een positief eﬀect heeft op de gezondheid van
uitkeringsontvangers. Mensen die aan het werk gaan, voelen zich bij aanvang van
een baan al gezonder en ze functioneren beter in hun sociale omgeving.
Sociaaleconomische achterstand kan daarom het beste verkleind worden door een
integrale aanpak, waarbij maatschappelijke ondersteuning,
re-integratieondersteuning gericht op het (weer) aan het werk gaan en (lokaal)
gezondheids- en preventiebeleid stevig met elkaar verbonden zijn. Om tot die
integrale aanpak te komen, is het noodzakelijk dat professionals uit verschillende
disciplines goed met elkaar samenwerken, informatie uitwisselen en dat ze
bruggen slaan tussen de verschillende leefdomeinen van een burger die
ondersteuning nodig heeft.
De Inspectie SZW heeft recent onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen
professionals in het domein Werk en Inkomen en gezondheidsprofessionals.
Uit dit onderzoek (Samen de focus op werk, september 2012) blijkt dat meer dan de
helft van de sociale diensten samenwerkt voor mensen in de bijstand die te maken
hebben met multiproblematiek of psychische problematiek. Klantmanagers bij
gemeenten werken samen met sociaal psychiatrische verpleegkundigen, ggzpsychologen en met professionals van de GGD. Er wordt zowel op incidentele basis
als op structurele basis samengewerkt, al is die samenwerking vaker incidenteel
dan structureel.
Ook het UWV werkt samen met professionals uit de gezondheidszorg. Zo hebben
UWV en GGZ Nederland in juni 2012 een convenant gesloten om mensen met
ernstige psychische aandoeningen te begeleiden naar werk. In de samenwerking is
het essentieel om toeleiding naar werk voor wie dat mogelijk is, als een
gezamenlijk doel te benoemen. Zonder de focus op werk te leggen, bestaat het
risico dat de nadruk in de dienstverlening te veel komt te liggen op de
gezondheidsproblemen in plaats van op de arbeidsmogelijkheden. Hier zijn dus
nog verbeterslagen te maken.
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Een belangrijke bevinding uit het rapport van de inspectie is dat intensieve
samenwerking vaak leidt tot klantgerichtere en meer activerende dienstverlening
aan uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen. Uit de eerder door de
Inspectie2 onderzochte samenwerkingsinitiatieven blijkt ondermeer dat
gezondheidsproblemen het beste zijn op te lossen als mensen gelijktijdig
geactiveerd worden op de arbeidsmarkt. De samenwerking levert in ieder geval
een betere diagnose van de arbeidsmogelijkheden op, meer inzet van passende
trajecten op basis van een goede diagnose en medicalisering wordt zo voorkomen.
Samenwerking kan zo een bijdrage leveren aan kostenbesparing en
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening.
Ook zorgverzekeraars en gemeenten zijn belangrijke samenwerkingspartners van
elkaar. Zoals eerder gesteld, heeft werk positieve eﬀecten op mensen: hun sociaal
economische status verbetert en over het algemeen ook de gezondheid. Dit kan
zowel voor gemeenten als voor verzekeraars voordelen opleveren. Voor
gemeenten resulteert dit in lagere uitkeringslasten, lagere kosten voor collectieve
polissen voor bijstandsontvangers en uiteraard zijn er ook andere
maatschappelijke baten te verwachten. Uit cijfers van verzekeraars is bekend dat de
zorgconsumptie onder mensen met een lage sociaal economische status, die
daarnaast ook meervoudige problemen hebben, hoog is. De verwachting is dat de
gezamenlijke inzet van verzekeraars en gemeenten ten behoeve van deze groep zal
leiden tot een betere gezondheid tegen lagere zorgkosten.
Nederland staat de komende jaren voor grote uitdagingen: we moeten de
economie en de arbeidsmarkt op orde krijgen en daarvoor is het nodig dat alle
talenten benut worden. Samenwerken aan een gezonde beroepsbevolking door
partijen bij wie deze maatschappelijke opdracht ligt en, zoveel mogelijk mensen
die meedoen. Dit zijn de sporten van de ladder in opwaartse richting.
SZW wil daarin graag een faciliterende en stimulerende rol spelen.
In deze expertmeeting brengen we een aantal belangrijke partijen samen om met
ons van gedachten te wisselen. In de essaybundel die wij speciaal voor dit doel
hebben opgesteld, ontmoeten wetenschap en praktijk elkaar eveneens. Er wordt
ondermeer ingegaan op de invloed die een ervaren slechte gezondheid heeft op
het aan het werk komen en het behouden van werk. Er worden twee
praktijkvoorbeelden beschreven: ExIT en Fit4Work. In deze projecten werken
diverse professionals intensief samen om mensen met meervoudige problemen,
waaronder een slechte gezondheid, weer aan het werk te krijgen. Deze
voorbeelden gaan in op de succes- en faalfactoren van dergelijke aanpakken. In
zijn bijdrage gaat zorgverzekeraar Achmea, die betrokken is bij diverse
gemeentelijke projecten, in op de visie van de organisatie om zich samen
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met diverse grote gemeenten in te zetten voor verbetering van de gezondheid van
minima met het doel de participatiegraad onder deze groep te verhogen.
In de bijdrage van BS&F wordt ingegaan op de ervaringen die zorgverzekeraars en
gemeenten met elkaar hebben. Op basis van een quick scan, uitgevoerd in
opdracht van de VNG en Zorgverzekeraars Nederland, kan geconstateerd worden
dat samenwerkingsrelatie nog in de kinderschoenen staat. De leidraad die naar
aanleiding van deze quick scan is ontwikkeld, biedt goede handvatten om die
samenwerking verder uit te bouwen.
Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar de ADG dienstengroep, die een
bijdrage heeft geleverd aan de essaybundel. In dit essay zet de ADG dienstengroep
uiteen hoe er samengewerkt wordt met de gemeente Enschede en met
wijkbewoners, via twee innovatieve concepten ‘íemand en ps:doen’. Dit zijn goede
voorbeelden van de wijkaanpak, waarin bewoners uit de achterstandswijken
Pathmos en Stevenfenne, integraal ondersteund worden op alle leefdomeinen.
Verhoging van de arbeidsparticipatie neemt in beide concepten een belangrijke
plaats in. Het streven is erop gericht deze wijken 100% ‘werkloosvrij’ te maken.
In de bijdrage van het ministerie van VWS krijgt u een doorkijkje naar de
aankomende veranderingen in de ambulante zorg en het belang van participatie
voor de groep cliënten die gebruik maakt van die ambulante zorg. In het laatste
essay vat Lex Burdorf de inzichten uit de wetenschap en de praktijk samen en
benoemt hij een aantal kansen, om duurzame inzetbaarheid van de groep mensen
waar deze expertmeeting over gaat, te stimuleren.
Wij wensen u veel leesplezier toe en hopen dat deze bundel een inspiratiebron zal
zijn voor uw werk.
Over de auteur
Mea Bhagwandin is beleidsmedewerker bij de directie Re-integratie en Participatie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
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Samen werken aan
gezondheidswinst door gemeente
en zorgverzekeraar
Maarten Broekema, BS&F

Mensen met een goede gezondheid doen minder beroep op zorg dan mensen
met een slechte gezondheid. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat er
bovendien een nauwe relatie is tussen gezondheid en het verkrijgen van werk.
Een nieuwe speler op het terrein van re-integratie verschijnt daarmee op het
toneel: de zorgverzekeraar. Als het verkrijgen van werk de gezondheid
stimuleert en de aanspraak op zorg vermindert, heeft deze partij immers
belang bij eﬀectieve re-integratie.
Gemeente en zorgverzekeraar zijn de aangewezen partijen om elkaars belangen te
verbinden tot een succesvolle integrale benadering van werk en zorg. De praktijk is
weerbarstiger: partijen zijn geen natuurlijke partners van elkaar, zeker niet op dit
terrein. De zorgverzekeraar is behalve belanghebbende ook
medeverantwoordelijke: hij beschikt over interventies die de gezondheid van
mensen positief kunnen beïnvloeden. Het gaat bijvoorbeeld om
leefstijlprogramma’s en om toegang tot een eﬀectieve zorginfrastructuur; denk
daarbij ook aan snelle verwijzing naar passend aanbod in de geestelijke
gezondheidszorg. Elementen van dit instrumentarium zijn onderdeel van basis- en
aanvullende verzekeringen, zoals de gezondheidscheck of een beweegprogramma.
Door samen op te trekken in organisatie en ﬁnanciering kunnen sociale dienst en
zorgverzekeraar een eﬀectief en integraal re-integratieaanbod tot stand brengen.
Het belang van samenwerking bij werk en zorg lijkt daarmee evident. In de praktijk
is het aantal initiatieven beperkt. En die er zijn, zijn aftastend en voorzichtig.
Chemie tussen gemeente en zorgverzekeraar ontstaat niet vanzelf. Ze spreken een
andere taal: de een heeft het over burgers en beleid, de ander over premies en
polissen. Per saldo kan het over hetzelfde gaan, want beiden hebben belang bij
een goede gezondheid voor zoveel mogelijk mensen, tegen een zo eﬀectief
mogelijke inzet van middelen. Maar beelden, taal en minder goede ervaringen uit
het verleden zitten een eﬀectieve samenwerking vaak in de weg.
Om een brug te bieden tussen de wereld van sociaal beleid en de wereld van
schadelast hebben de VNG en Zorgverzekeraars Nederland een quick scan laten
uitvoeren naar de samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar bij sociale
activering en re-integratie. Er zijn interviews afgenomen met alle zorgverzekeraars
die een relatie hebben met gemeenten middels de collectieve zorgverzekering voor
de minima, waaronder bijstandsgerechtigden. Daar waar sprake was van goede
voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars is ook
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gesproken met betrokkenen. Het aantal gevonden goede voorbeelden was helaas
beperkt.
De conclusies van de quick scan hebben we gelegd naast de eigen
praktijkervaringen en wat er in de literatuur is verschenen over samenwerken
tussen gemeente en zorgverzekeraar. De optelsom van bevindingen uit de
gesprekken, de praktijkervaring en de literatuur is vertaald in een praktische
leidraad die gemeente en zorgverzekeraar kan helpen hun samenwerkingsrelatie
op te bouwen. De leidraad bestaat uit twee hoofdelementen: het hart van de
samenwerking (de meerwaarde, ambitie en inhoud) en een drietal
ondersteunende ‘drijvers’ bij die samenwerking (de procesregie,
vertrouwensrelatie en organisatiekracht).
Het hart van de samenwerking: meerwaarde, ambitie en inhoud
Een goed begrip van elkaars belangen gaat vooraf aan het beoogde vraagstuk. Wij
noemen dit de meerwaarde van de samenwerking. In de praktijk wordt hier vaak te
weinig aandacht aan besteed en dit levert op termijn frustratie of suboptimale
oplossingen op. De quick scan brengt de volgende belangen en bijdragen bij de
samenloop werk en zorg naar voren (uiteraard verschillen inhoud en zwaarte van
de argumenten per casus):
zorgverzekeraar

gemeente

belangen

reputatie en marketing
van financier naar partner
beheersing van zorgkosten
onderscheiden via collectiviteit
sturing op effectieve interventies

verhogen van participatie
uitstroom uit de bijstand
kennis bij zorgverzekeraar
keten werk en zorg organiseren
instrumentarium zorgverzekeraar

bijdrage

financiering via Zvw (en AV)
uitbreiding van zorgcollectiviteit
ervaring met (zorg)inkoop
kennis van het vakgebied
netwerk bij aanbieders

financiering via Wpg/Wmo/Wwb
fungeren als distributiekanaal
bieden van een vindplaats
kennis van de doelgroep
netwerk bij aanbieders

Helderheid en openheid over elkaars belangen en bijdrage biedt de opmaat om te
werken aan het zo groot mogelijk maken van de gezamenlijke ambitie. Dit is het
Leitmotiv voor de samenwerking, waarbij een populair kernbegrip
‘gezondheidswinst’ is dat beide werelden met elkaar verbindt. Het wordt meer en
meer gezien als een gezamenlijke drijfveer én verantwoordelijkheid.
De meerwaarde en de gedeelde ambitie van de samenwerking bieden een passend
kader voor nadere concretisering: wat gaan we doen? Een samenwerkingsinitiatief
moet gevuld worden met tastbare inhoud. Anders gaat het initiatief uiteindelijk uit
als een nachtkaars. In de quick scan is een eenvoudig model ontstaan, dat kan
dienen als gespreksleidraad om gezamenlijke (gezondheids-)trajecten te
ontwerpen. Centraal in dit model staat de interventie: zetten we bijvoorbeeld in op
een gecombineerde leefstijlinterventie? En welke dan? De selectie van een
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interventie wordt gestuurd door een expliciete deﬁnitie van de doelgroep en diens
behoefte. Ook beoogt het model dat afspraken worden gemaakt over hoe en door
wie deelnemers worden gesignaleerd en gemotiveerd tot (blijvende) deelname, of
(medische) verwijzing een vereiste is voor deelname, en hoe bemiddeling naar en
daadwerkelijke follow up na de interventie is ingericht.
Dit onderkennen van belangen en bijdrage en het gezamenlijk formuleren van de
ambitie en inhoud, zoals hierboven beschreven, is erop gericht de samenwerking
breder te trekken dan hoe het er in de praktijk nu vaak aan toe gaat: gemeente X
biedt een re-integratietraject waar ze de zorgverzekeraar vraagt een (ﬁnanciële)
bijdrage in te leveren en dit schrikt de zorgverzekeraar af, omdat deze zich in de
positie van leverancier/ﬁnancier gemanoeuvreerd ziet, in plaats van co-creator.
Drie ondersteunende drijvers
Een succesvol samenwerkingsverband bij re-integratie en sociale activering draait
niet op ambitie en inhoud alleen. Zo wijst de ervaring uit die is opgedaan met de
samenwerking tussen gemeente en zorgverzekeraar; de uitkomsten van de quick
scan bevestigen dit ook. De voorbeelden die er zijn op het terrein van werk en zorg
bieden een aantal nuttige lessen om een samenwerking draaiende te krijgen en te
houden. Wij hebben deze samengebracht in drie ‘drijvers’ voor een succesvolle
samenwerking, te weten: regie op het proces van samenwerken, investeren in
vertrouwen in de samenwerkingsrelatie en het organiseren van de samenwerking.
Samen vormen zijn het tweede hoofdelement van de leidraad. Hieronder worden
de drie drijvers, met elk enkele ervaringslessen, kort toegelicht.

1. Procesregie
Een eerste belangrijke drijver is het ontwikkelen van een goed gevoel voor
procesmanagement bij samenwerken op het terrein van werk en zorg:
 Durf te pionieren, gun het tijd, maar verzand niet.
Samenwerken tussen gemeente en zorgverzekeraar is, zeker bij sociale activering
en re-integratie, relatief onontgonnen. Partijen en mensen moeten elkaar leren
kennen, inhoud moet ontstaan en nieuwe inzichten moeten geboren worden.
 (H)erken faseverschillen in het proces.
Het bouwen van een samenwerking kent verschillende stadia: deze verlopen van
een abstract idee naar een concreet traject, dat gemanaged moet worden. Ook
moet rekening gehouden worden met externe invloeden en momenten van
onderhandeling. Het kunnen omgaan met faseverschillen vergt veel van
betrokkenen.
 Ontwerp een gemeenschappelijke ‘taal’ en neem onduidelijkheid weg.
Spit dieper, vraag door, en kom tot heldere begrippen en afspraken.
 Werk in co-creatie met elkaar en met de burger/verzekerde
 Creëer een level playing field met de zorgverzekeraar.
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2. Vertrouwensrelatie
 Zorgverzekeraars en een flink aantal gemeenten hebben ervaring met elkaar bij
lichtere en bij intensievere vormen van samenwerking. Die ervaringen zijn niet
altijd positief. In ieder geval is het onwaarschijnlijk dat aan het begin van een
samenwerking er al sprake is van vertrouwen. Investeren in vertrouwen is dus
een vereiste.
 Werk vanuit mutual gains.
Neem in de onderhandelingen de (onderliggende) belangen en normen en
waarden als vertrekpunt in plaats van de eigen standpunten. De kans is dan
groot dat partijen vlugger tot gezamenlijke oplossingen komen.
 Wees als gemeente en verzekeraar transparant en oprecht geïnteresseerd in
elkaar.
 Wees als gemeente geen klant, maar een partner van de zorgverzekeraar.
 Respecteer de spelregels van netwerklogica: je bent van elkaar afhankelijk voor
succes.
 Investeer in samenwerkingsvaardigheid.

3. Organisatiekracht
Ten slotte: de succesvolle voorbeelden uit de quick scan bevestigen dat
samenwerken ook organiseren betekent. Een samenwerkingsproces laat zich niet
van kop tot staart in een ‘keurige blauwdruk’ stoppen, maar vraagt aandacht voor
organisatie:
 Organiseer mandaat en neem besluiten
 Realiseer commitment (bestuurlijk en ambtelijk)
 Manage intern: 1 organisatie, 1 plan, 1 regisseur
 Kies een vorm die ondersteunt (denk bijvoorbeeld aan de collectieve
zorgverzekering voor minima als ‘drager’ van interventies)
 Hanteer de regels van projectmatig werken

Gezond aan het werk: samenwerken aan gezondheidsbevordering en participatie van mensen in de bijstand | 29

‘Beweeg Mee’ in Den Haag: een voorbeeld van samenwerking bij
gezondheidswinst
De gemeente Den Haag heeft, in samenspel met zorgverzekeraars Azivo en IZA
Cura, een gecombineerde leefstijlinterventie ontwikkeld voor minima: `Beweeg
Mee’. Deze is gebaseerd op de landelijk bekende BeweegKuur. Het programma is
o.a. actief aangeboden aan mensen in de bijstand, om zo gezondheidsdrempels
naar werk weg te nemen. Bij de ontwikkeling van het aanbod hebben gemeente en
zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de gehele keten. Zo wordt als follow up
een passend beweeg- en sportaanbod geregeld vanuit de gemeente en wordt er
ingezet op een goede bemiddeling van interventie naar dat reguliere aanbod. De
collectieve zorgverzekering voor minima, zoals geboden door IZA Cura en Azivo,
zijn ingezet als `drager’ van de interventie en om afspraken te maken over de
verdeling van de kosten (het `ontdubbelen’).

Over de auteur
Maarten Broekema is partner bij BS&F, een bureau dat zich speciﬁek richt op samenwerking tussen
gemeente en zorgverzekeraar in het sociale domein
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