
Korte samenvatting van de discussieavond gemeentelijk gezondheidsbeleid 14 maart 2013 

Na de opening door wethouder Ben Blonk discussieerden een groot aantal partijen die actief zijn op 

gebied van gezondheid in de gemeente Schagen over het toekomstige gemeentelijk 

gezondheidsbeleid. Hieronder vatten we de punten van de avond samen. 

Aanwezigen 

Aanwezig waren vertegenwoordigers van GGD Hollands Noorden, CJG, Brijder (Jeugd & Preventie), 

Omring Thuiszorg, Wonen Plus Welzijn, HKN Kop van Noord-Holland, GGZ NHN, Sportservice 

Schagen, Stichting De Praktijk/Stichting Het Antwoord, Woonzorggroep Samen, HKN/Diabetescirkel, 

Evean Thuiszorg, De Wering, Geriant Docteam Kop van Noord Holland, Psychologenpraktijk 

Noordkop. 

Als toehoorder waren genodigd de leden van de gemeenteraad, commissie Samenlevingszaken en 

Wmo-adviesraad van de gemeente Schagen. 

Hoofdlijnen van het gesprek 

Alle aanwezigen houden zich bezig met de gezondheid van de inwoners van de gemeente Schagen. 

Vaak wisten ze wel van elkaars bestaan, maar de exacte manier van werken is niet altijd bekend. Ook 

blijkt dat niet iedereen het verbinden van eigen aanbod met dat van anderen eenvoudig vindt. 

Dit signaal heeft implicaties voor de omzetting van beleid naar uitvoering: als wij integraal willen 

werken, zullen samenwerkende partijen elkaar beter moeten leren kennen. Vanuit kennis en begrip 

van wat andere organisaties doen, werken we dan aan een integrale aanpak voor de verbetering van 

de gezondheid van de inwoners van Schagen. 

Er zijn drie vragen voorgelegd aan de aanwezigen.  

 Waar ziet u mogelijke verbindingen? 

 Welke tips heeft u voor ons? 

 Wat gaat er goed en moeten we behouden? 

De meest bruikbare input van aanwezigen vatten we hieronder samen. 

De aanwezige partijen raadden ons aan om in te zetten op verbinding tussen organisaties, aanbod en 

doelen. Organisaties kunnen beter met elkaar samenwerken, het aanbod kan beter op elkaar 

afgestemd en organisaties moeten zoeken naar gemeenschappelijkheid in doelen. 

Organisaties moeten vooral naar samenwerking streven. Want door elkaars aanbod goed te kennen, 

kunnen we cliënten naar elkaar doorverwijzen. Zo kunnen we in contact komen met moeilijk 

bereikbare groepen. Als de ene organisatie al contact met ze heeft, moet die ook relevant aanbod 

van andere organisaties onder de aandacht brengen. Het belang van de cliënt moet boven het 

organisatiebelang staan (hoe bereiken we dat?). Opmerkelijk is dat meerdere keren benoemd wordt 

dat de 1 gezin 1 plan-aanpak ook voor andere doelgroepen geschikt zou zijn. Naar het systeem kijken 

in plaats van naar een geïsoleerde cliënt is een aanpak die daarmee in een adem genoemd wordt. 

Over werken met leeftijdsgroepen merken de organisaties op dat volwassenen van nu de ouderen 

van de toekomst zijn én de ouders van onze jeugd, dus dat we hen zeker niet moeten vergeten. 



Samenwerking die er al is moeten we vooral behouden. De gemeente kan een faciliterende rol op 

zich nemen of een rol als aanjager van samenwerking. 

Concrete reacties 

Hieronder beschrijven we de concrete reacties die door deelnemers gegeven zijn op de drie gestelde 

vragen. 

Waar ziet u mogelijke verbindingen? 

 Verbinding preventie-curatie 

 Verbinding zorg en welzijn 

 Verbinding eerste en tweede lijnszorg 

 Verbinding behandeling en begeleiding 

 Wijkgericht werken 

 Inzet domotica 

 Zorgnet rondom cliënten creëren met daarbij mantelzorgers en vrijwilligers 

 Samen met andere organisaties mensen motiveren/stimuleren om (meer) te gaan bewegen 

 Educatie op gebied van dementie van welzijns- en zorgorganisaties, mantelzorgers 

 Ook voor andere groepen dan jeugd gebruik maken van de filosofie achter 1Gezin1Plan en 

vindplaats=werkplaats 

 Kijken naar het hele systeem 

 Samenwerkende organisaties met hetzelfde doel zoals zo lang mogelijk zelfstandig wonen 

voor ouderen 

 CJG is netwerk van preventieve partijen op terrein van gezond opgroeien en opvoeden en 

kan als platform dienen om beleid uit te rollen 

 Training Leren signaleren (GGZ en Brijder) mbt psychische klachten 

 Medewerkers van organisaties die meewerken komen deels ook uit Schagen 

 Gezamenlijk uitvoeren preventieprogramma’s 

 Ik Lekker Fit 

 Organisaties moeten elkaar versterken in het ondersteunen van mantelzorg en op andere 

manieren versterken van de eigen kracht van cliënten, zo blijft er minder ‘zorg’ over en houdt 

de cliënt de regie. 

 Wijkverpleegkundige is verbindende schakel tussen cliënt, huisarts, welzijn, apotheek enz. 

 Samenwerking huisarts, welzijn en thuiszorg: bv. in pilot waarin wijkverpleegkundige 

ouderenzorg op gestructureerde manier uitvoert. 

 Jongerenwerk kan sportstimulering ondersteunen/versterken. 

Welke tips heeft u voor ons? 

 Laagdrempelig en verbinden is goed 

 Balans is professie en vrijwillig is belangrijk 

 Financiering koppelen aan aantoonbare samenwerking 

 Verbinding leggen met scholen. Doel voldoende toekomstige vakkrachten opleiden 

 Laat niet iedere organisatie hetzelfde gaan bieden en daarin concurreren 



 Zoek aanvullende producten/activiteiten om zo de kwaliteit van leven en burgers te 

verhogen 

 Kijk op www.bojoz.nl 

 FACT 

 Geen aanbod, maar één aanpak en elkaar aanvullen, niet concurreren 

 1gezin1plan voor alle doelgroepen 

 Niet alleen jongeren en ouderen als doelgroep gezondheidsbeleid maar ook kwetsbare 

groepen, mensen in een kwetsbare periode (werkeloosheid, ziekte, echtscheiding) 

 Goed van elkaar weten wie wat doet, daardoor minder kans op dubbel dingen doen, is 

zonde. Hetgeen wat je doet als organisatie dat doe je goed. En geen taken erbij die een ander 

al doet. Daardoor versterk je als organisatie en kan je goed samenwerken. 

 Koop geen fragmentatie van producten in maar onderzoek of ‘output’ van uw beleidsdoelen 

kan worden gefinancierd. 

 In samenwerking met andere organisaties moeilijke doelgroepen bereiken; meer kans op 

resultaat. 

 Minder gericht op profileren van eigen organisatie en concurrentie. Blijf bij je expertise en 

bied die aan. 

 Kijk ook buiten de regio naar partners voor samenwerking 

 Best practices (niet wiel opnieuw uitvinden) 

 Behoefte aan sociale kaarten v.w.b. welbevinden (bewegen, roken, alcohol) in de regio. 

 www.platformdementienhn.nl 

 Organisaties elkaar laten versterken, maar ook schoenmaker blijf bij je leest en verwijs naar 

elkaar door en onderneem projecten samen. Leer elkaar kennen en weet elkaar te vinden. 

 Wonen-welzijn-zorg-overleg vanuit de gemeente? 

 Meer samenwerken zorgorganisaties onderling, waarbij organisatiebelang niet uit het oog 

wordt verloren. 

 Versterking eigen kracht van mensen (Hoe?) Helma 

 Regionaal preventie platform als orgaan voor kwalitatief goede preventieactiviteiten 

 Netwerkorganisaties opzetten, gelden bundelen 

 Gorilla-project (naar Zwitsers voorbeeld) voor jongeren, met gebruik making van sociale 

media en eigen inbreng kinderen 

 Beleidsambities afzetten tegen beschikbare tijd, mensen, middelen 

 Ontwikkelen visie op eigen rol van de gemeente. 

Wat gaat er goed en moeten we behouden? 

 Samenwerken in preventie 

 Bewerkstelligen efficiency in preventie door brug te slaan tussen zorg en welzijn bv. 

 Bewerkstelligen efficiency in preventie door anders organiseren 

 Samenwerking binnen CJG 

 BOJOZ werkgroepen en samenwerkingsverbanden 

 Verschillende organisaties die één aanpak doen 1G1P verder doorvoeren waar nodig 

 Ben trots op wat goed gaat en de enorme gezonde inzet van burgers en burenhulp in bv. 

kernen, vergeet hen niet te betrekken en waarderen. Er is al veel mantelzorg en eigen kracht 

welke bijdraagt aan de gezondheid. 

http://www.bojoz.nl/
http://www.platformdementienhn.nl/


 Met verschillende organisaties om de tafel ter versterking van het netwerk en inzichtelijk 

maken van sociale kaart 

 Maak gebruik van elkaars expertise en blijf zoeken naar verbinding 

 Al veel samenwerking met enthousiaste organisaties zoals Zonh, Omring, Sportservice 

Schagen, VGZ, FACIT (veel welwillendheid tot samenwerking) 

 Korte lijn tussen huisarts, Wering, thuiszorg 

 Samenwerking in de keten verloopt goed. Onze expertise wordt met regelmaat gevraagd 

door welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, etc. 

 Geef als gemeente steun aan samenwerking bv. in 1G1P 

 Blijf vooral denken vanuit de inwoner en hou de preventieve acties overeind. 

 Markt 18 wordt vast een verbindende schakel tussen burger-welzijn-zorg 

 Faciliteren platformbijeenkomsten 

 Eenzaamheidsymposium behouden 

 Preventief en gezin als spil 

 Bereik alle burgers ook degenen die niet vragen 

 Zorg kwetsbare ouderen 

 Kinderen/ouders preventieprogramma’s 

 Werkgroep eenzaamheid (veel partners werken al samen) Kunst vh Ontmoeten ieder jaar 

laten organiseren 

 CJG als netwerk is groeiend in Schagen, benut dat! 


