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Waarom een preventieprogramma?
 Perspectiefnota en Coalitieakkoord (inzetten op preventie en 

realiseren financiële ombuigingen)

 Stijgende trend gebruik geïndiceerde voorzieningen 

 Versterken draagkracht van inwoners en samenleving   
(uitgangspunten decentralisatie Wmo 2015)

 Ontwikkelen en inzetten van lokaal voldoende 
laagdrempelige, lichte en algemene voorzieningen 

 Naast transitie ook transformatie nodig 



Wat verstaan we onder preventie?

 Voorkomen dat problemen erger worden

 Vroegtijdige signalering

 Inzet van lichte en laagdrempelige voorzieningen

 Gebruik maken van draagkracht inwoners/samenleving

 Inzet zware voorzieningen voorkómen (waar mogelijk)



Wat houdt het preventieprogramma in? 

Doel preventieprogramma: 

- afname van de maatwerkvoorzieningen waarvoor een 
indicatie nodig is 

- meer gebruik van preventieve/ voorliggende/ algemene/vrij 
toegankelijke voorzieningen of sociaal netwerk versterken en 
collectieve inzet vergroten



Doel bereiken door:
Spoor 1: 

- Meer gebruik te maken van bestaande algemene voorzieningen en deze te 
versterken

- Meer algemene voorzieningen te ontwikkelen

- Alternatieven voor maatwerkvoorzieningen te ontwikkelen in het voorliggend 
veld

Spoor 2: 

- Anders in te kopen en voorwaarden te stellen t.a.v. de inkoop

Spoor 3: 

- Met een andere ‘mindset’ naar vraagstukken te kijken in samenwerking met 
ketenpartners



Spoor 1: Algemene voorzieningen en alternatieven

 Uitvraag bij consulenten en De Schans

 Pilots: Gezinsverzorgende, Krachtgezin, Homestart, O2

 -10 +5 (De Schans): relaties/scheidingen en LVB

 Wmo anders, slimmer, beter: niet geïndiceerde dagbesteding, 
HH, netwerkversterking, benutten buurtvoorzieningen, 
afbakenen WLZ



Spoor 3: Andere mindset

 Gemeente zelf

 Indicatiestellers (consulenten en huisartsen)

 Signaleerders en doorverwijzers (w.o. onderwijs)

 Zorgaanbieders

 Inwoners



Wat betekent die andere mindset?
 Andere manier van kijken en omgaan met vragen van inwoners

 Niet (alleen) het probleem centraal, maar kijken wat een 
inwoner wel kan (positieve gezondheid)

 Niet (alleen) het probleem oplossen (of behandelen) maar kijken 
wat de inwoner nodig heeft om verder te kunnen 

 De grondhouding is ‘kijken naar mogelijkheden’, ‘zo licht als 
mogelijke ondersteuning’ en ‘het combineren van 
ondersteuningsvormen op verschillende niveaus’

 Doorlopend toetsen of ondersteuning het gewenste effect heeft 
en wanneer op- en (vooral ook) afgeschaald kan worden 



Gesprekspunten

 Wat betekent deze getransformeerde manier van werken 
voor u als zorgaanbieders? 

 Welke kansen en mogelijkheden ziet u om meer 
preventief (samen) te werken? 

 Wat heeft u daar voor nodig?


