
Inrichtng van de medisch-
sociale samenwerking 

Workshop 29 september



Programma 

• Schets van Utrechtse context
• Aan de slag met 6 vragen
• Wat gaat goed, wat kan beter 
• Interacteve aanpak
• Wat neemt u mee naar huis?



6 vragen 

• Welke professionele en logisteke afspraken zijn 
er nodig tussen het sociale en medische domein 
om de samenwerking op een hoger plan te 
krijgen?

• Hoe borgen we de kwaliteit en governance van 
de samenwerking tussen zorg en welzijn?

• Welke vorm van betaling stmuleert de 
samenwerking tussen het medische en sociale 
domein?



 

• Welke vorm van leiderschap is nodig is om de 
samenwerking verder te brengen? 

• Wat is nodig om wijkbewoners en hun familie  
te (blijven) zien als partner en niet als 
consument?

• Welke digitale ondersteuning is er nodig om de 
samenwerking tussen de client, wijkteam en 
eerste lijn te faciliteren?



Programma 

• Schets van Utrechtse context
• Aan de slag met de vragen voor de workshop
• Samenwerkingsafspraken 
• Kwaliteit en governance samenwerking
• Welke fnanciering 
• Leiderschap 
• Digitale ondersteuning al 





Welke professionele 
en logisteke 
afspraken zijn er 
nodig tussen het 
sociale en medische 
domein om de 
samenwerking naar 
een hoger plan te 
krijgen?



 4 Domeinen model 





Hoe borgen we de kwaliteit en governance 
van de samenwerking tussen zorg en 
welzijn?





 Wijkgericht organiseren 

Aansluiten bij bewoners én professionals en de opgave 
voor de wijk. Sturen op gezondheid, kwaliteit en 
doelmatgheid.
• Generalistsch werken: consultate inrichten
• Van individueel naar meer groepsgericht aanbod:   

acteve rol gezondheidscentrum en buurteam
• Signalen van bewoners onderhoudende 

belemmeringen oppakken: aanpak schulden, 
werk&inkomen in de wijk

• Governance structuur: wijkgericht (Gezonde wijk)





Welke vorm van 
leiderschap is nodig 
om de 
samenwerking te 
optmaliseren?



Welke vorm van betaling stmuleert de samenwerking 
tussen het medische en sociale domein?



Financiering 

• Financiering gekoppeld aan triple aim 
• Inverdienefecten komen ten goede aan de  

wijk 
• Financiering koppelen aan de context: bereik 

ik op dat niveau verandering? is dan de 
centrale (toets)vraag. 

• Visie op shared savings (eindig) moet geen 
blauw kader worden



Wat is nodig om wijkbewoners en 
hun familie  te (blijven) zien als 
partner en niet als consument?



Welke digitale ondersteuning is er nodig om de 
samenwerking tussen de client, wijkteam en eerste lijn 

te faciliteren



Wat neemt u mee naar huis?
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