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Zilveren Kruis en Samenwerking met gemeenten een paar feitjes
- 10 zorgkantoor regio’s, 96 gemeenten
- 5,5 miljoen inwoners
Van Amsterdam (850.000) tot Renswoude (5.000)

Zorgkantoorregio Zilveren Kruis

- 2,3 miljoen Zilveren Kruis verzekerden
Marktaandelen variëren van 64% tot 21% op gemeente
niveau, op zorgkantoorregio 50-33%
u 4 grote steden Amsterdam/Rotterdam/ Utrecht /
- - Met
Zaanstad al meerdere jaren een samenwerkingsagenda

- Met 6 regio’s (mn in NO) een samenwerkingsagenda

- Bij 3 regio’s zijn we in gesprek om te komen tot een
samenwerkingsagenda

Grootste verzekeraar per gemeente

Samenwerking in de regio Zaanstreek Waterland
Met Zaanstad een meerjarenagenda 2017-2019
opgesteld
Voor GGZ/ EPA aanpak met Zaanstad/Purmerend en
midden KM een vignettenstudie en taskforce traject
gedaan
WMO inkoop in 2 subregio’s
Twee regio’s beschermd wonen en 1 regionale
aanpak mensen met verward gedrag
Regionaal overleg: ambtelijk en wethouders

Zomer 2019 verkenning gestart om tot een regionaal gedragen agenda te komen vanuit de
inhoud

Samenwerkingsagenda Zorgkantoor Zilveren Kruis en Gemeente Zaanstad
2017-2019

Ouderen
kunnen zo lang mogelijk thuis blijven wonen als ze dat
willen én daarbij zoveel mogelijk zelf de regie hebben
over hun leven en het zorgproces..
Dit doen we samen met aanbieder/ inwoners/ de
directe omgeving en wooncooperaties

Mensen met psychische
aandoeningen:
Herstel en burgerschap zijn de belangrijkste
kerndoelen voor onze inwoners en cliënten die te
maken hebben met ernstig psychiatrische
aandoeningen (EPA). Met herstel bedoelen we niet
alleen herstel in medische zin. Maar ook persoonlijk en
maatschappelijk

Datadeling en - inzicht
Grensvlakproblematiek

Collectiviteit minima

armoede/schulden/participatie/g
ezondheid

Gezondheidsbevordering bij
mensen met een verhoogd
risicoprofiel

doel: bevorderen van krachtige
duurzame basiszorg (verbinden
medisch en sociaal domein in de eerste
lijn)

Werkafspraken
•
Beide partijen hebben een vast
aanspreekpunt
•
Er is een vast overlegstructuur
•
We doen afgestemde
communicatie
•
We dragen bij indien gewenst
om ervaringen uit te wisselen
•
We respecteren ieders rol in het
systeem
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Hoe doen we dat nu in Zaanstad

1. Gemeente Zaanstad heeft een aanjaagteam ouderen ingericht met aanbieders
(wijk, huisarts, welzijn)/inwoners en coöperaties. Zilveren Kruis participeert mee in
dit overleg.
2. Voor de GGZ is een taskforce EPA ingericht waarin aanbieders, clientvertegenwoordiging, gemeenten ZaWa MKL en Zilveren Kruis in participeren.
➔ in verloop van tijd zijn diverse gemeenten afgescheiden en is de taskforce omgezet naar een stuurgroep GGZ
Zaanstad.

Daarnaast:
• Maandelijks ambtelijk contact strategisch adviseurs Zaanstad- Zilveren kruis
• 2x per jaar Bestuurlijk overleg met wethouders/directie Zaanstad
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En hoe naar een samenwerking in de regio Zaanstreek Waterland
• Vanuit de inhoud: leefwereld van
inwoners centraal en uitgaan van
feiten
We gaan doen en realiseren
• Beter 2 onderwerpen goed dan een
veelheid waar niets uitkomt
• Start met Ouderen en GGZ
Twee deelsessies gehouden op Ouderen en GGZ:
• Delen van cijfermatige inzichten
• Wat is het beleid van een ieder
• Welke knelpunten/aandachtspunten zien we in de regio
• Waar willen we mee aan de slag
• 17 oktober met wethouders om tafel voor commitment
uitwerking regionale samenwerkingsagenda

Voorbeeld van inzichten om te delen op Ouderenzorg

RIVM regiobeeld

WMO Zaanstad

Totale kosten |ZVW en WLZ 65+ per gemeente
3%
3%
10%

Landsmeer

5%

Wormerland
Oostzaan

Zaanstad 2017
Totaal

WLZ
€ 80.milj

2017 regio
Totaal

WLZ
€ 171 milj

ZVW
€ 158 milj

Zaanstad

27%

Waterland
44%

Beemster
Purmerend

3%

WMO (maatwerk
en wijk)
€ 32 mil

5%

Edam-Volendam

Vektis gemeentezorgspiegel

ZVW
€ 364 milj

WMO (maatwerk
en wijk)
NB

We kunnen het niet alleen : Zorgaanbod – Regio Zaanstreek Waterland

Er zijn twee ziekenhuizen in de regio
Er zijn ca. 100 huisartsen in de regio. De huisartsen
zijn verenigd in HZW, valt ook de huisartsenpost
De grootste aanbieders van VVT in de regio leveren
zowel wijkverpleging, ELV als Wlz. Nog niet in kaart
hoeveel kleinere aanbieders er zijn

De grootste aanbieders van GGZ in de regio

De regio bestaat uit de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Oostzaan, Purmerend, Landsmeer, Waterland, Beemster, Edam-Volendam
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Regionale samenwerking ouderenzorg top prioriteiten
Ouderenzorg:langer thuis wonen
1. Versterken verbinding medisch-sociaal domein
•

•

Evaluatie wijkgericht werken en vandaar uit vaststellen wat beter moet in de samenwerking
med-sociaal domein
Betrokkenheid van gemeenten bij Viplive (vraag ligt nu bij Prend)

Aanjaagteam Zaanstad:
Gemeente, wijkteams,
wonen, VVT, huisarts,
inwoners, ZK

2. Coördinatie en beschikbaarheid tijdelijk verblijf ZVW, WLZ en WMO (respijt en
logeer)
•
•
•

Inzicht in vraag en aanbod respijt/logeer
Leren van andere regio’s
Op termijn aansluiten op coördinatiepunt

3. Afstemming over grensvlakken
•
•
•
•

Maaltijdvoorziening met zorgveld doorspreken
In beeld krijgen of er problemen zijn in de regio overgang WMO/WLZ
Contactggs delen WLZ klantcontact voor complexe vraagstukken
Inzet client ondersteuning optimaliseren

4. Dementie aanpak afstemming
• Delen visies op aanpak dementie en zo beter aan tafel kunnen zit bij dementie
netwerk
*

Stuurgroep ouderen Zaanstreek/
Waterland? (nieuw)
Ha, VVT, ZKH, gemeente, ZK ?
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Regionale samenwerking GGZ top prioriteiten
GGZ: meer herstel
De regio heeft 2 Beschermd Wonen regio’s Zaanstreek en Waterland. Voor de aanpak mensen met verward gedrag wordt op
Zaanstreek Waterland niveau samengewerkt.

2 beschermd
wonen
regio’s

1. Versterken ambulantisering via EPA aanpak
•
•
•

Leren van de aanpak in beide steden
Verder verkennen wat nog in de regio gedaan moet worden voor een sterkere ambulantisering
en realiseren van werkelijk herstel.
Aansluiting tussen de verschillende trajecten krijgen

2. Acute zorg / WvGGZ
• Elkaar meenemen in de inrichting acute zorg en WvGGZ en verbinden daar waar
nodig
3. GGZ WLZ overgang goed met elkaar regelen

Zaanstad
Stuurgroep
GGZ

4. Optimaliseren keten doorstroom kliniek/ BW/MO huis
•

Welke opgaves zijn er in de stad, waar loopt het knel en welke oplossingen zijn er

5. Monitoring wachttijden

*

Aanpak met verward
gedrag
GGD regio
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We moeten, nee we gaan…

Samenwerking / governance: Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren zorgen
voor een duidelijke vertegenwoordiging richting elkaar en voor onderlinge afstemming in
eigen kring.
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