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Gebruik dit document ter
inspiratie en voor als je zelf aan 
de slag wil gaan met wijkgerichte 
preventie en vroegsignalering.



Aan de slag 
in jouw wijk!

Praktische handreiking



De wijkverpleegkundige in de rol van Gezondheidsbevorderaar

Wijkverpleegkundigen richten zich steeds meer op de wijk en gebruiken hun kennis en 
ervaringen over factoren die gezondheid beïnvloeden, om wijkplannen te maken. De 
wijkverpleegkundige gaat de verbinding aan tussen het sociaal en medisch domein en 
werkt samen met andere disciplines in de wijk om preventie vorm te geven. 

Waarom deze handreiking?

Het is alleen niet altijd vanzelfsprekend dat wijkverpleegkundigen en de organisaties 
waar zij werkzaam zijn, bezig zijn met wijkgerichte preventie en vroegsignalering. Hier 
liggen veel kansen en ook uitdagingen. Deze handreiking is ontwikkeld om hen hierin te 
ondersteunen. De handreiking zit vol met stappen die gezet moeten worden om tot een 
succesvolle implementatie te komen. Dit helpt om tot implementatie van een initiatief 
rond wijkgerichte preventie of vroegsignalering te komen. Ook kan de handreiking 
behulpzaam zijn als je daadwerkelijk wil starten met een project of initiatief. Het kan 
organisaties en professionals net dat steuntje in de rug geven om tot een plan te komen 
en hiermee naar andere netwerkpartijen te stappen.

Wat staat er in deze handreiking?

In de handreiking vind je naast stappen voor implementatie, een 
checklist met daarin de randvoorwaarden die binnen organisaties of 
de wijk geborgd moeten zijn. Ook lees je tips om aan de slag te gaan 
met wijkgerichte preventie en vroegsignalering. Ervaringsverhalen 
van wijkverpleegkundigen laten zien dat het starten van dit soort 
initiatieven daadwerkelijk kan en geven inzichten mee voor andere 
wijkverpleegkundigen en zorgorganisaties. 

Vragen of wil je meepraten over wijkverpleegkundige zaken? 

Mail dan naar: wijkverpleegkundigen@venvn.nl.

Het doel van deze handreiking is 
om jou als wijkverpleegkundige 
te activeren en gericht te 
ondersteunen om wijkgerichte 
preventie en vroegsignalering in 
te zetten.

Deel met een collega!
Het is belangrijk dat veel 

wijkverpleegkundigen kennis 
kunnen nemen van de inhoud 
van deze handreiking. Vind jij 

deze informatie ook belangrijk 
voor je collega’s? Stuur dit

document dan door!



In de wijk vinden er allerlei wijkgerichte preventie en vroegsignalering plaats.  
Echter zal niet elk initiatief dat opgezet wordt in de praktijk werken of succesvol zijn. 
Zo kan bijvoorbeeld de (structurele) financiering ontbreken om een initiatief tot stand 
te brengen, of is er beperkte samenwerking waardoor initiatieven stranden. Daarom 
inventariseerden we niet alleen welke initiatieven er zijn, maar brachten we ook in 
kaart wat een project ‘succesvol’ maakt. 

We lichten een viertal 
interessante initiatieven 
van de landkaart uit voor 
implementatie

We hebben deze inzichten gebruikt als inclusiecriteria voor welke 
initiatieven relevant zijn om ook op andere plekken in het land op te 
zetten. 

Hieruit zijn vier initiatieven gekomen die een plek krijgen in de 
handreiking:

1. Zonnetij
2. Proeftuin Ruwaard
3. Vermijdbaar functieverlies
4. Krachtige basiszorg

• Het initiatief moet een meerwaarde hebben vanuit wijkverpleegkundig 
perspectief
• Het initiatief lost een ervaren knelpunt in de wijk op
• Het initiatief wordt door alle betrokken partijen als belangrijk gezien en 
draagt bij aan het verbeteren van de zorg

• De invulling van het initiatief is flexibel; zo kan het initiatief aangepast worden 
aan de bestaande samenwerkingsvormen in de regio of op lokaal niveau
• Het initiatief past binnen de bestaande financiële kaders en regelgeving 
• Eventuele investeringen zijn terug te verdienen
• Er is sprake van ketensamenwerking
• Er is draagvlak en eigenaarschap vanuit de betrokkenen in de wijk

De volgende succesfactoren zijn hieruit voortgekomen:

Klik op de initiatieven en navigeer direct naar de uitwerking.



Zonnetij is een initiatief waarbij een woonplek wordt geboden aan 
ouderen met én zonder zorg. Het is een woonvorm tussen thuis 
en het verpleeghuis. Bij Zonnetij hoort een Buurtkamer die zeven 
dagen per week verschillende welzijnsprogramma’s aanbiedt dat 
zowel vóór als dóór bewoners en de buurt georganiseerd wordt.

De pilot is gestart in 2020 en loopt momenteel nog steeds.

De bewoners huren bij de woningcorporatie Wocom een appartement 
(in totaal 98 plekken). Ongeveer een derde van de bewoners heeft een 
indicatie voo de Wlz en krijgt deze verpleegzorg in het eigen appartement 
geleverd. De andere bewoners hebben geen zorg nodig of ontvangen 
thuiszorg. Bij Zonnetij hoort een Buurtkamer die zeven dagen per week 
een welzijnsprogramma biedt dat voor en door bewoners en de buurt 
georganiseerd wordt. Het gaat om gezelligheid, het ritme van de dag, 
samen eten, actief zijn, het netwerk versterken en plezier hebben. 

Zonnetij 

Waarom gekozen voor dit initiatief?
Het is een wijkgericht initiatief dat zich richt op preventie voor individuele cliënten in zorg én 
ook preventief werkt voor groepen ouderen in een kwetsbare positie, die (nog) geen zorg 
nodig hebben. In dit initiatief zorgt het interdisciplinair overleg tussen de wijkverpleegkundige 
en welzijnscoach voor een verbinding tussen het verpleegkundig en sociaal domein. Het 
project wordt steeds meer doorontwikkeld richting een wijksetting. 

Resultaten
Voorzichtige resultaten laten zien dat de uren efficienter worden ingezet. Er is minder 
indirecte tijd en meer directe tijd aan zorg. Er wordt op een aantal KPI's gestuurd en 
gemonitord.

Regio
Aarle-Rixtel (Noord-Brabant)

Doel en doelgroep
Samen met de gemeente Laarbeek, woningcorporatie Wocom, de buurt en 
de bewoners in en om het gebouw heeft De Zorgboog een woonzorgvorm 
gerealiseerd die het gat vult tussen thuis wonen en het verpleeghuis. 
Het is bedoeld voor ouderen van 55+; zowel met als zonder indicatie. 
Mensen weten via dorpsondersteuners de weg naar Zonnetij te vinden.

Rol en inzet wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige inventariseert de zorg- en welzijnsbehoefte
bij de ouderen. Vervolgens bekijkt ze in hoeverre het aanbod van
Zonnetij hierbij aansluit. Dat doet ze samen met een welzijnscoach in
een interdisciplinair overleg. Ze heeft dus een signalerende functie
en brengt kennis en kunde in.

#Woonvorm

#Thuiswonen

Status van dit initiatief:
Geïmplementeerd

Thema: Ouderen langer thuis laten wonen

Wil je meer weten over de inzet van 
de wijkverpleegkundige en precieze 

resultaten?  Kijk dan op hier voor meer 
informatie en contactgegevens.

http://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zonnetij-woonvorm-tussen-thuis-en-verpleeghuis


Succes- en/of belemmerende factoren
Het interdisciplinair overleg tussen de wijkverpleegkundige en welzijnscoach werkt goed 
door de doorverwijzing naar zowel sociaal als medisch domein. Een belemmerende factor 
is dat het - ondanks de geschikte locatie - beperkt lukt om doorstroom tussen cliënten te 
organiseren. Ze groeien als complex dus mondjesmaat qua aantallen cliënten. De winst zit er 
straks in om het project richting een wijksetting te operationaliseren in plaats van het te zien 
als zorgorganisatie. 

Hoe werkt de financiering?
Zonnetij wordt op verschillende manieren gefinancierd. De gemeente zet middelen in vanuit 
de Wmo, de zorgorganisatie investeert in preventie en welzijn, huurders betalen deels mee 
vanuit de servicekosten en daarnaast zijn er nog externe inkomstenbronnen zoals het 
verkopen van consumpties. Zonnetij heeft vanuit de gemeente en zorgorganisatie financiële 
middelen gekregen tot en met 2023. Er is nog geen sprake van structurele financiering voor 
dit initiatief. 

Aan de slag!
Wil je een vergelijkbaar initiatief in je eigen wijk opzetten?
Zorg er dan voor dat je – nadat je het binnen de eigen organisatie hebt besproken 
– in contact komt met de gemeente en de woningbouwcorporatie om je idee te 
bespreken. Kijk wat er nodig is om vanaf de start een plan te maken dat gericht is 
op een wijksetting. En verken via de gemeente of zij contacten hebben met welzijn, 
zodat je een interdisciplinair overleg kunt vormgeven voor een goede verbinding 
tussen het medisch en sociaal domein.



Proeftuin Ruwaard

Betrokken partijen
In de Proeftuin Ruwaard werken VGZ, kubus ondersteuning, Brabantwonen, gemeente Oss, 
GGD Brabant, Pantein, ONS wijkzijn, het  sportexpertisecentrum en wijkbewoners samen.

Resultaten
Resultaten die gepubliceerd zijn in 2020:
• Sinds 2016 meer dan 300 casussen behandeld. 
• Inwoners voelen zich gehoord, zijn onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem. 
• Beroepskrachten zetten in wat nodig is en dragen samen de verantwoordelijkheid voor 
passende hulp.

Effecten van de Proeftuin Ruwaard:
• Het maatschappelijk rendement neemt toe: het ervaren welbevinden stijgt en gemiddeld 
dalen de maatschappelijke kosten. 
• Zelf- en samenredzaamheid neemt toe bij inwoners en beroepskrachten.
• Beroepskrachten dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor goede zorg.
• Er wordt gemakkelijker op- en afgeschaald, escalatie en specialistische zorg 
wordt voorkomen.

Regio
Oss 

Doelstelling en doelgroep
Meer en betere gezamenlijk georganiseerde zorg, welzijn en wonen. Meer 
gezamenlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid van wijkbewoners. 

Rol en inzet wijkverpleegkundige
Aan de proeftuin Ruwaard werken verpleegkundigen en verzorgenden 
(V&V-teams) vanuit meerdere thuiszorgorganisaties. Zij hebben 
verschillende rollen binnen de proeftuin. Ze sluiten onder andere aan bij 
de intergrale overleggen voor casusbesprekingen, onderzoek doen naar 
het beter benutten van de capaciteit binnen de wijkverpleging in de wijk 
Ruwaard en het opzetten en uitrollen van projecten met andere partners in 
de wijk.

Gestart in 2016 en nog steeds actief in de wijk

In Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, werken diverse 
organisaties samen om hun gedeelde droom voor de 
toekomst te realiseren: “Ruwaard is een vitale wijk waar 
bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) 
gezondheid ervaren”. Een gebiedsgerichte, integrale 
samenwerking en bekostiging van wonen, welzijn en zorg en 
de actieve betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid en leefwereld worden als hefboom voor 
deze gezamenlijke ambitie gezien. De betrokken partijen 
experimenteren met andere wijzen van samenwerken, 
financieren en organiseren. Met elkaar onderzoeken ze hoe 
het systeem van wonen, welzijn en zorg kan worden verbeterd, 
waarbij wordt gestreefd naar ontschotting en eenvoud gericht 
op eigen regie van bewoners, integrale samenwerking en 
financiële duurzaamheid.

Status van dit initiatief:
Geïmplementeerd

Thema: Betere verbinding sociaal en medisch domein

Wil je meer weten over de inzet van 
de wijkverpleegkundige en precieze 

resultaten?  Kijk dan op hier voor meer 
informatie en contactgegevens.

https://www.proeftuinruwaard.nl/contact


Succes- en/of belemmerende factoren
Geleerde lessen:
• Werken vanuit de vraag in plaats van het aanbod is niet eenvoudig.
• Op deze manier organisatie-overstijgend werken vergt een gezamenlijke visie en heldere 
afspraken. 
• Het eigen maken van de samenwerkwijze vraagt tijd, ruimte en scholing voor 
beroepskrachten. 
• Om deze nieuwe manier van  werken te verankeren in de organisatie is doorvertaling en 
sturing vanuit management en directie nodig.

Hoe werkt de financiering?
Proeftuin Ruwaard maakt gebruik van Gebiedsgericht financiering. De deelnemende partijen 
hebben het Wmo- en welzijnsbudget in één virtueel wijkbudget ondergebracht. Samen zijn 
ze verantwoordelijk geworden voor het leveren van de zorg en ondersteuning in de wijk 
binnen het vastgestelde jaarlijkse bedrag. Momenteel wordt er gewerkt aan gebiedsgerichte 
financiering voor de Wlz, Zvw en Jeugdwet.

Aan de slag!
Wil je een vergelijkbaar initiatief in je eigen wijk opzetten? 
Bedenk dan wie je nodig hebt aan organisaties en benader een aantal van hen. 
Begin bijvoorbeeld – na in je eigen organisatie het idee te hebben besproken – 
met de zorgverzekeraar en/of gemeente. Zorg dus voor draagvlak bij je eigen 
organisatie én daarbuiten. Je kunt ook met andere partners uit zorg en welzijn 
contact zoeken en daarna naar de potentiële financiers stappen. Verder is 
het belangrijk te komen tot een gezamenlijke visie en heldere afspraken over 
verantwoordelijkheden.



Project 
vermijdbaar 
functieverlies

Waarom gekozen voor dit initiatief?
Dit initiatief kenmerkt zich door de samenwerking tussen vele 
eerstelijnszorgverleners. We hebben het initiatief opgenomen doordat het 
wijkgericht is en een focus heeft op bewegen én voeding. Het is bij uitstek een 
initiatief waarbij vroegsignalering centraal staat. Het is daarnaast zowel gericht 
op selectieve als meer geïndiceerde preventie, wat het relevant maakt voor 
andere plekken in het land om het te implementeren. 

Betrokken partijen
Valpoli, diëtist, wijkverpleegkundige, fysiotherapeut, ergotherapeut.

Het initiatief richt zich op het vroegtijdig signaleren en 
behandelen dan wel verwijzen van ondervoeding en valgevaar 
doormiddel van samenwerking in de wijk tussen fysiotherapeut 
en wijkverpleegkundig. Er is sprake van zowel selectieve preventie 
waarbij screeningmethodiek in de gehele wijk bij kwetsbare 
ouderen worden ingezet. Als geïndiceerde preventie bij kwetsbare 
als er sprake is van ondervoeding of een verhoogd valrisico 
worden passende interventies geadviseerd en wordt de cliënt 
verwezen naar de juiste discipline.

De pilot is gestart in 2021 en nog steeds actief.
 

Status van dit initiatief:
Pilot

Regio
Werkgebied Icare (Drenthe en Flevoland)

Doel en doelgroep
In 2022 wordt iedere cliënt binnen twee weken na aanvang 
van de zorg gescreend op ondervoeding en het valrisico. Op 
deze manier wordt het aantal valincidenten en de inciden-
tie van ondervoeding gehalveerd en bijgedragen aan het 
voorkomen van functieverlies bij cliënten die zorg ontvangen 
van zorginstelling Icare. Het project is gericht op kwetsbare 
ouderen. Zij  hebben een verhoogd risico op het verlies van 
functie als gevolg van ziekte, ongeval, ondervoeding, ziekenhu-
isopname, infecties of complicaties van een behandeling.

Rol en inzet wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige neemt screening op ondervoeding 
mee in de standaard zorgverlening.

#Ondervoeding

#Valgevaar

#Vroegsignalering

Thema: Signaleren van kwetsbaarheid

Wil je meer weten over de inzet van 
de wijkverpleegkundige en precieze 

resultaten?  Stuur een mail naar
 info@icare.nl  voor meer informatie.



Randvoorwaarden
Om te werken met routinematige screening is het van belang dat de 
instrumenten beschikbaar zijn in ONS, het digitale dossier van Nedap. 
Voor de SNAQ geldt dat deze al beschikbaar is, de valrisicotest en de 
valanalyse zouden beschikbaar gesteld moeten worden als profielvragenlijst. 
Procensindicatoren dienen zichtbaar te zijn in het dashboard.

Hoe werkt de financiering?
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis voorziet Vermijdbaar functieverlies van 
financiering in de pilotfase waar het initiatief zich momenteel in bevindt. 

Aan de slag!
Wil je een vergelijkbaar initiatief in je eigen wijk opzetten? 
Zorg dan dat je allereerst binnen je eigen organisatie je ideeën bespreekt met 
bijvoorbeeld iemand van directie of management. Voor dit project zijn een aantal 
zaken noodzakelijk, zoals het digitale dossier van Nedap in ONS en zichtbare 
procesindicatoren in een dashboard. Bespreek dit intern met een projectleider of 
beleidsmedewerker die hier meer van weet. Daarna kun je contact zoeken met 
andere eerstelijnszorgverleners om je plannen te bespreken en te concretiseren. 
Wacht ook niet te lang om de zorgverzekeraar te betrekken, zodat de inhoudelijke 
plannen en benodigde financiering besproken kunnen worden. 



Krachtige basiszorg

Waarom gekozen voor dit initiatief?
Het initiatief combineert een wijkgerichte aanpak met een meer persoonsgerichte 
benadering van zorg. Selectieve en geïndiceerde preventie gaan daarmee hand in hand met 
elkaar. Er is een duidelijke domeinoverstijgende samenwerking en de inwoners in de
wijk staan centraal. Het aanbod binnen dit initiatief aan programma’s is gericht op 
verschillende risicogroepen.

Resultaten
Krachtige basiszorg laat verschillende resultaten zien. Professionals kunnen beter hun 
werk doen, bewoners plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat en de 
zorgkosten verminderen significant. Een recente business case van Zilveren Kruis toont 
aan dat het zorggebruik bij de groep mensen mét Krachtige basiszorg afneemt, terwijl het 
zorggebruik in de controlegroep in 2015 stijgt en daarmee de landelijke trend volgt.

Krachtige Basiszorg zorgt voor meer kwaliteit van zorg, blijkt uit onderzoek van NIVEL. De 
belangrijk(st)e elementen van Krachtige basiszorg zijn onderbouwd. Professionals zijn 
positief over de 4D-benadering en de samenwerking. Patiënten waarderen (na uitleg) 
de aanpak. NIVEL acht het dan ook ‘zeer aannemelijk dat het project leidt tot duurzame 
verbetering van de kwaliteit van zorg’.

Regio
Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag

Doel en Doelgroep
Krachtige basiszorg is erop gericht onnodige verwijzingen naar specialisti-
sche zorg te voorkomen. Het zorgt ervoor dat professionals hun werk beter 
kunnen doen en bewoners meer maatgerichte zorg en ondersteuning 
krijgen. Krachtige basiszorg is gericht op ouderen.

Rol en inzet wijkverpleegkundige
De wijkverpleegkundige is onderdeel van de integrale samenwerking.

Het initiatief is gestart in 2015 en wordt momenteel opgeschaald naar 
meerdere steden.

Krachtige basiszorg is een integrale aanpak gericht op bewoners met 
hoge gezondheidsrisico's en problemen in meerdere leefdomeinen.  
Hulpverleners delen kennis en procesinformatie en gaan samen met de 
klant op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. De opgedane 
leerervaringen worden structureel gedeeld. Om Krachtige basiszorg te 
realiseren, ‘opereren’ professionals in de wijk bewust samen waar nodig: 
In overleg met elkaar én met de bewoner zoeken ze naar een integrale 
oplossing van het probleem. Het 4D-model staat bij deze samenwerking 
centraal en wordt ingezet als instrument. Krachtige basiszorg verbindt 
zorg en ondersteuning in de spreekkamer met het aanbod van welzijn en 
preventie in de wijk. Daar waar de stap naar het bestaande aanbod in de 
wijk voor de patiënt te groot is, is nieuw aanbod nodig dat aansluit bij de 
wensen en mogelijkheden van de inwoners in de wijk. Voorbeelden zijn 
de groepsprogramma’s ‘In Beeld’,  ‘het Beweegconsult’ en de inzet van de 
Beweegmakelaar voor volwassenen en voor de jeugd. Om het wijkaanbod 
voor zorgprofessionals te maken, 
wordt Welzijn op recept ingezet.

#Integralesamenwerking

#Gezondheidsrisico's

Status van dit initiatief:
Geïmplementeerd

Thema: Betere verbinding sociaal en medisch domein

Wil je meer weten over de inzet van 
de wijkverpleegkundige en precieze 

resultaten? Kijk dan op hier voor meer 
informatie en contactgegevens.

https://krachtigebasiszorg.nl/


Betrokken partijen
Er zijn professionals betrokken vanuit de 
wijkverpleging, GGZ, JGZ, wijkteams jeugd en gezin, 
wijkspecialisten, paramedici en sociaal makelaars.

Randvoorwaarden
Belangrijke randvoorwaarden zijn het goed organiseren 
van de gemeenschappelijke visie, cultuur en leeromgeving 
met partners in alle domeinen in de wijk. 

Daarnaast moet borging en uitvoering plaatsvinden 
op drie niveaus: strategisch, tactisch en op de werkvloer.

Hoe werkt de financiering?
Door de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg is besloten 
om een extra impuls te geven aan het onderdeel ‘Meer tijd voor de Patiënt’ 
(MTVDP) van dit akkoord. Zij hebben samen met VWS en zorgverzekeraars 
(meerjaren)financieringsafspraken gemaakt om budget voor MTVDP-
initiatieven vrij te maken. Krachtige basiszorg is een MTVDP-initiatief en wordt 
door de zorgverzekeraar bekostigd.

Strategisch Tactisch

Op de
werkvloer

Aan de slag!
Wil je een vergelijkbaar initiatief in je eigen wijk opzetten?
Zorg er dan voor dat je tot een gemeenschappelijke visie, cultuur 
en leeromgeving met partners in alle domeinen in de wijk komt. 
Dat is er niet zomaar en vraagt regelmatig contact en afstemming 
over ieders betrokkenheid en belangen. Zet dit zo nodig met iemand 
vanuit je organisatie in gang. Houd er bij de evaluatie en borging ook 
rekening mee dat je dit zowel op strategisch, tactisch als uitvoerend 
niveau vormgeeft. 



Wijkverpleegkundige 
Nadine deelt haar 
ervaringen
“Voordat je start met selectieve preventie of deelneemt aan bestaande projecten, 
moet je je ketenpartners in de wijk/gemeente kennen. Een manier om met hen 
in contact te komen is om een infografics in te vullen of te kijken op de site van 
de gemeente of er een sociale kaart is. Als je dit hebt gedaan, kun je vervolgens 
aan de hand van een analysemodel (denkend aan WijkOPSE of Windshield survey) 
jouw wijk in kaart gaan brengen. Daarmee kom je te weten waar er eventuele ver-
betering in te behalen valt. Het analysemodel moet je echt zien als een hulpmid-
del hiervoor. Ter onderbouwing kun je gegevens van de GGD gebruiken, waarmee 
je kunt analyseren, controleren en meten of dit overeenkomt met jouw beeld. Als 
volgende stap ga je met ketenpartners in gesprek over jouw ingevulde analyse en 
kunnen er vervolgens wijkdiagnoses gesteld worden.

Voorbeelden die we in Limburg zien zijn valpreventie, Welzijn op Recept en
Dementievriendelijk Basel. De wijkverpleegkundige heeft verschillende rollen 
hierin. Vaak gaat het om het bijdragen in kennis en kunde naar zowel burgers als 
zorgprofessionals.

Een aantal initiatieven hier moeten nog verder worden doorontwikkeld.
Het lastige in wijkgerichte preventie en vroegsignalering is dat we als
wijkverpleegkundigen merken dat de huisartsen en praktijkondersteuners niet 
altijd deelnemen wegens formatietekort. Dit is jammer want ook zij hebben een 
signalerende rol hierin. 

Als tips geef voor anderen geef ik mee dat je eerst helder moet hebben waarom 
wijkgerichte preventie zo van belang is en wie welk puzzelstukje inlegt om het 
doel te bereiken. Vanuit dit oogpunt kun je je ketenpartners gaan benaderen, 
de doelstelling en visie bespreken en vervolgens bepalen wat zij hierin kunnen 
betekenen. Benader dus de juiste mensen met een vergelijkbare visie en doelstel-
ling; dan kom je het verst!”

Nadine Smits is
wijkverpleegkundige bij 

De Zorggroep

"Benader de juiste mensen met een 
vergelijkbare visie en doelstelling; 
dan kom je het verst!”

Ervaringsverhaal

Lees hier nog

een ervaringsverhaal

van wijk-verpleegkundige

Anke.



Tips voor het werken aan wijkgerichte 
preventie en vroegsignalering

Creëer een netwerk rond het thema wijkgerichte 
preventie. Zoek verbinding met andere professionals 

die ook een rol hebben in preventie, zoals 
bijvoorbeeld de huisarts, de praktijkonderzoeker 
of de fysiotherapeut. Als je goed van elkaar weet 

wat er speelt en wordt georganiseerd, kun je hierin 
(gedeeltelijk) samen optrekken.

Wees niet bang, stel vragen en zet door. Vertrouw 
op jouw helicopterview over de wijk en het 

verpleegkundig redeneerproces dat jij meeneemt.

Maak vervolgens met 
de gemeente waarin je 
actief bent een jaarplan 

voor wijkgericht 
werken. Bespreek welke 
doelgroepen of thema’s 

belangrijk zijn en dus 
aandacht moeten 

krijgen. Je kunt daar 
bijvoorbeeld projecten 

in meenemen als 
Welzijn op Recept, of de 

GFI-score.

Vraag naar welke 
samenwerkingen 

er al liggen met de 
netwerkpartners 

uit jouw wijk. Kun je 
hierbij aansluiten? Zijn 
de voor jou relevante 
netwerkpartners al 

aangesloten?

Wijkgerichte preventie 
is een belangrijk 

aandachtspunt bij de 
gemeente. Zij hebben 

hier vaak allerlei 
initiatieven op lopen. 
Start daarom met het 
organiseren vast een 

aanspreekpunt tussen 
jouw organisatie en de 

gemeente om op de 
hoogte te blijven van wat 

er loopt.

Probeer de juiste 
persoon te vinden 

met een zelfde visie 
en vraag door tot je 
deze persoon hebt 
gevonden. Je kunt 

daarbij aangeven dat je 
zoekt naar iemand die 
gaat over het sociaal 
domein en iets met 

preventie doet.

Weet wat er in jouw 
wijk al beschikbaar 
is en gebeurt. Maak 
je bekend met de 

sociale kaart van de 
gemeente. Mogelijk 
zijn er al activiteiten 
waar je gemakkelijk 

als wijkverpleegkundig 
team bij aan kunt 

haken?

Neem je organisatie 
en collega’s uit het 

wijkteam mee in nut 
en noodzaak van 

wijkgerichte preventie 
en vroegsignalering. 
Agendeer het in de 

Verpleegkundige 
Adviesraad. Bespreek 
met elkaar wat je in 

jouw wijk ziet gebeuren 
en waar je graag 

verbetering in zou 
willen zien?

Klik hiervoor meer tips



SUBSIDIES VANUIT HET 
SOCIAAL DOMEIN / DE GEMEENTE

DECLAREREN VIA APARTE 
GELDEN AAN DE HAND VAN EEN 
DUMMY FINANCIERING OP PROJECTBASIS

LANDELIJKE FINANCIERING

Projecten en initiatieven rond wijkgerichte preventie 
en vroegsignalering worden veelal opgezet door 
gemeenten, zorgverzekeraars of zorgkantoren. Ligt 
de nadruk meer op welzijnsactiviteiten, dan worden 
de subsidies vaak afgegeven door gemeenten. Bij 
projecten met een meer zorggerelateerd karakter 
zien we dat de zorgverzekeraar of het zorgkantoor 
veelal aan zet zijn.

Wijkverpleegkundigen die inzetten op selectieve 
preventie geven aan dit weg te schrijven op een 
aparte dummy. Dat zijn aparte gelden die in het 
tarief zijn opgenomen voor zorg aan de kwetsbare 
oudere.

Projecten worden meestal op projectbasis 
gefinancierd. Financiering is vaak van tijdelijke 
aard. Soms heeft de financiering een langere 
doorlooptijd.

Sommige initiatieven worden op een andere 
manier gefinancierd; bijvoorbeeld via landelijke 
subsidieverstrekker ZonMW, door een gezamenlijke 
investering van zorg- en welzijnsorganisaties zelf, 
rechtstreeks door het ministerie van VWS of een 
NZa-beleidsregel Innovatie.

Financiering van 
wijkgerichte 
preventie en 
vroegsignalering  

FINANCIERING 
WORDT OOK 
ERVAREN ALS 
KNELPUNT 
Bij wijkgerichte preventie is 
de ontoereikende financiering 
voor wijkverpleging het 
grootste knelpunt. Dit 
zorgt ervoor dat deze 
werkzaamheden nu niet 
structureel uitgevoerd 
worden. Bekostiging op 
basis van cliëntprofielen 
zou hiervoor een oplossing 
moeten bieden. Deze 
bekostigingsvorm is echter 
nog in de ontwikkelfase.

Mis je informatie?
Laat het ons weten!
Stuur een mail naar  

info@aef.nl.



Wijkverpleegkundige Anke deelt haar
ervaringen rond wijkgerichte preventie en 
vroegsignalering

Vanuit De Kwadrantgroep hebben we in de gemeente 
Achtkarspelen/Tietjerksteradeel een jaarplan Wijkgericht 
werken opgesteld in samenwerking met de gemeente. Met 
wijkverpleegkundigen uit de gemeente Achtkarspelen zijn we 
bezig met het opzetten van beweeggroepen in verschillende 
dorpen. Ook hierin werken we samen met de gemeente. Zij 
financieren dit vanuit een budget ‘bewegingsgerichte zorg’.

Onze werkwijze is dat we kwetsbare ouderen benaderen met 
een brief. Dat zijn in eerste instantie ouderen die zorg De 
Kwadrantgroep ontvangen. In deze brief vragen we de behoefte 
aan in groepsverband bewegen door te geven aan de zorgverlener. 
Samen met een wijkverpleegkundige, verpleegkundige, 
fysiotherapeut en een sportstimuleringsmedewerker hebben 
we een plan gemaakt om een beweeggroep op te starten in 
Buitenpost. Daarvoor hebben we een oefenruimte kunnen 
regelen bij een fysiotherapiepraktijk voor één middag per week. In 
Buitenpost gaat half mei 2022 een groep starten. Eerst voor zes 
keer onder leiding van een gymnastiekdocente. Bij
de eerste en laatste les zal ook de fysiotherapeut aanwezig 
zijn voor introductie en evaluatie. Het doel is om de kwetsbare 
ouderen zolang mogelijk veilig thuis te laten wonen, door 
valpreventie en het stimuleren van sociale interactie. Naast de 
ouderen die zorg ontvangen van De Kwadrantgroep, proberen we 
hiermee ook andere ouderen te bereiken.

We kennen nog meer voorbeelden van wijkgerichte preventie en 
vroegsignalering. Zo organiseren we in de wijk waarin ik werkzaam 
ben binnenkort de bijeenkomst ‘Kom in beweging’. Dit is voor alle 
inwoners van deze wijk vanaf 65 jaar. Hier komt ook iemand praten 
over Positieve Gezondheid. Daarnaast zijn er workshops en stands 
gericht op (hulpmiddelen voor) meer bewegen.

Dit hebben we samen met een collega van de gemeente en onze 
welzijnspartner Kearn voorbereid. Hierin zie je dat samenwerking 
met netwerkpartners helpt.

In initiatieven rond preventie is mijn rol vooral om mee te denken, 
een behoeftepeiling te doen bij cliënten die bij ons in zorg zijn en 
expertise op te halen in mijn netwerk. Als je hiermee aan de slag 
wil gaan is het dus belangrijk om een netwerk te hebben. Ook 
moet je initiatief nemen en tijd vrijmaken. Het gaat namelijk niet 
vanzelf. Soms is het lastig om dit mogelijk te maken. Beperkte tijd, 
werkdruk in
verband met ziekte en personeelstekorten helpen daarin niet 
mee. Het is vaak ook nog pionieren, het eigen maken van hoe je 
vormgeeft aan wijkgerichte preventie en vroegsignalering. Ook het 
afbakenen van mijn rol als wijkverpleegkundige naar gemeente en 
het welzijnswerk vraagt aanvullende inzet.

Andere wijkverpleegkundigen adviseer ik om met collega-
wijkverpleegkundige te bespreken hoe je een behoeftepeiling doet 
en wijkbewoners betrekt. Ook is het goed om uit te zoeken hoe de 
financiering in jouw gemeente of wijk loopt. Je kunt gebruikmaken 
van tools van Vilans/Beter oud, advies vragen van de Expertkring 
Wijkgerichte Preventie van V&VN en de samenwerking zoeken 
met een netwerk in de regio of wijk, zoals de huisartspraktijk, het 
gebiedsteam en de welzijnsorganisatie. Je hoeft het niet alleen te 
doen!

Anke Oevering



Stappenplan voor opzet en implementatie

Over het organiseren en implementeren van projecten en initiatieven in de
zorg is veel geschreven. We hebben deze documenten aangevuld met 
praktijkervaringen van wijkverpleegkundigen. We zijn gekomen tot vier stappen 
die waardevol zijn om te zetten wanneer er projecten of initiatieven opgezet 
moeten worden die gericht zijn op wijkgerichte preventie en vroegsignalering.

Stap 1:

ORIËNTEREN

Klik om naar de 
desbetreffende 
stap te gaan

Stap 2:

CONCRETISEREN

Stap 3:

REALISEREN

Stap 4:

VERANKEREN



De eerste stap start met het bespreken van het uitgangspunt dat 
wijkgerichte preventie / vroegsignalering zorgt voor gezondheidswinst 
van bepaalde kwetsbare groepen in een wijk. De ervaringen van 
wijkverpleegkundigen zelf en het uitvoeren van een wijkanalyse kunnen helpen 
om dit beeld van de wijk concreet te maken. Vervolgens is het belangrijk 
om draagvlak te creëren binnen jouw team of organisatie. Het helpt om je 
samen met collega-wijkverpleegkundigen, ambassadeurs in het management 
of directie. Dit kan bijvoorbeeld ingebracht worden via de Verpleegkundige 
Adviesraad.

Nadat er draagvlak is, volgt het uitwerken van het idee op inhoud 
en haalbaarheid. Dat kan een breder idee zijn (“ik wil gaan inzetten op 
wijkgerichte preventie”) of specifieker rond de inzet van een interventie (“ik wil 
een training gericht op bewegen opzetten”). 

Nadat het idee op hoofdlijnen is uitgewerkt, is het tijd om extern draagvlak 
te creëren. Hiervoor helpt het om gebruik te maken van bestaande netwerken 
in de organisatie. Informeer hiervoor bij het management of de directie. 
Denk in ieder geval aan de gemeente, eerstelijnszorgverleners (huisarts, 
fysiotherapeut, diëtist), welzijnsorganisaties, maar ook de zorgverzekeraar 
of het zorgkantoor. In dit stadium is het inschakelen van een breed netwerk 
belangrijk. Dit zorgt ervoor dat jij niet alles zelf hoeft te doen, maar dat 
verschillende initiatieven goed bij andere personen kan worden belegd.

STAP 1: 

ORIËNTEREN

Nu is het tijd om het idee verder te concretiseren. Hiervoor 
helpt het om te komen tot een projectplan op hoofdlijnen. 
Onderdelen die hierin minimaal terugkomen zijn: beschrijving 
van de opzet, doelstelling en doelgroep, beoogde resultaten, 
samenwerkingspartners, doorlooptijd/planning, randvoorwaarden 
en communicatie. Verdiep je in de voorwaarden die je eigen 
organisatie stelt (misschien lopen er al afspraken met financiers?). 
Verken met jouw organisatie welke financieringsmogelijkheden 
je hebt. Vaak hebben zij weer hele andere ideeën of mogelijkheden 
waar je zelf niet direct aan dacht.

STAP 2: 

CONCRETISEREN

Stappenplan voor opzet en implementatie



STAP 3: 

REALISEREN
Nu is het tijd om te bepalen welke organisatievorm passend is bij het 
initiatief of project dat je voor ogen hebt. Wil je eerst experimenteren? Denk 
dan aan een pilot of proeftuin. Wil je direct voor een langere tijd commitment 
(let op: dit vraagt ook verplichtingen aan jouw zijde)? Kijk dan of je het meer 
in projectvorm kunt gieten. Je kunt er ook voor kiezen aan te sluiten bij 
bestaande projecten en te benutten wat er al ligt qua structuur. Weeg af wat 
je wil bereiken en welke vorm je daarin het beste zal helpen. Bespreek dit te 
allen tijde binnen je organisatie en vervolgens met de betrokken partners in 
de wijk. Kijk hiervoor ter inspiratie naar de initiatieven die staan opgenomen 
in deze handreiking. En vergeet niet om contact op te nemen met de 
initiatiefnemers via de contactgegevens die erbij staan. Ze helpen je graag 
door hun ervaringen met je te delen.

Nadat je weet hoe je het project wil opzetten, is het tijd te zorgen voor 
mensen en middelen. Ga na hoeveel mensen je wil bereiken en wat dit 
vraagt aan projecturen. Als je hierin een onderscheid aanbrengt tussen 
directe en indirecte tijd, is het handig dat ook binnen de eigen organisatie af 
te stemmen. Kijk op basis van deze inschatting naar hoe je het projectteam wil 
samenstellen. Neem eventueel contact op met de gewenste betrokkenen om 
te achterhalen wat ieders uurtarief is. Nb: dit kun je ook goed bespreken met 
de potentiële financier zoals de gemeente. 

Maak nu een concept begroting en stem deze al met alle betrokkenen in het 
netwerk. Ook hier geldt: dit hoef je niet alleen te doen

Hierna is het tijd om te komen tot samenwerkingsafspraken. Wat verwacht 
je van elkaar in het project? Wie heeft welke rol en wat vraagt dat aan inzet? 
Hoe communiceer je met elkaar? Hoe concreter hoe beter. Als alternatief 
kun je komen tot afspraken of uitgangspunten op hoofdlijnen. Je kunt de 
samenwerking dan na bijvoorbeeld een kwartaal evalueren en de afspraken 
aanvullen of aanscherpen.

Bij de laatste stap dient er aandacht te zijn voor evalueren en bijstellen. Wil je ieder kwartaal een 
moment plannen om als projectgroep stil te staan bij hoe het gaat? Of doe je dat na de projectperiode? 
Zorg er in ieder geval voor dat je stilstaat bij (tussentijdse) resultaten en verplichtingen rond verantwoording 
naar je financiers. Zo houd je een goede projectadministratie bij en borg je de belangrijkste onderdelen.

Verloopt het zoals gewenst en naar succes? Kijk na een periode of het mogelijk is het project (op 
onderdelen) op te schalen. Kun je meer mensen bereiken dan je nu doet? Bespreek je ideeën hierbij en 
scherp je strategie aan binnen je organisatie. Ga dan in gesprek met je financiers. Ook zij hebben belang 
bij succesvolle resultaten.

STAP 4: 

VERANKEREN
Mis je informatie?Laat het ons weten!

Stuur een mail naar info@aef.nl.



Checklist voor opzet en implementatie 
van projecten rond wijkgerichte 
preventie en vroegsignalering

Naast de hiervoor genoemde stappen hebben we een checklist 
opgesteld die benut kan worden voor wijkverpleegkundigen en 
andere ketenpartners. Het samen doorlopen van deze checklist 
kan bijdragen aan de voorbereiding die noodzakelijk is in het 
uitdenken en opzetten van projecten of initiatieven.

Wordt het uitgangspunt dat preventie en vroegsignalering 
bijdragen aan gezondheidswinst breder gedeeld binnen de 
organisatie?

Steunen collega’s of sleutelfiguren binnen de organisatie 
het idee om iets te doen met wijkgerichte preventie en/of 
vroegsignalering?

Is er een wijkanalyse uitgevoerd waaruit noodzaak blijkt voor dit 
initiatief?

Is het idee op hoofdlijnen uitgewerkt?

Is er sprake van een samenwerking met andere eerstelijns- en/
of welzijnsprofessionals?

Is er gekeken welke contacten er al binnen de organisatie zijn 
met externe organisaties zoals de gemeente, zorgverzekeraar of 
het zorgkantoor?

Is er beleid van gemeente(n), zorgverzekeraars of andere 
financiers waar dit initiatief goed bij zou aansluiten?

Is er een financier (gemeente of zorgverzekeraar) betrokken die 
het idee voor het initiatief steunt?

Is er een projectplan op hoofdlijnen uitgewerkt?

Is er gekeken naar belangrijke randvoorwaarden binnen de 
organisatie?

Heb je binnen en buiten de organisatie gekeken naar 
financieringsmogelijkheden? Welke zijn er?

Is er uitgedacht welke organisatievorm(en) passend kunnen zijn?

Is er gekeken naar wie er betrokken moeten worden en voor 
hoeveel uren?

Is er nagedacht over welke afspraken nodig zijn om goed te 
kunnen samenwerken?

Is er nagedacht over de manier van evalueren? Hoe stel je bij als 
het niet verloopt zoals bedacht?

Wat wordt de strategie om het doel van het project te bereiken?

STAP 1: ORIËNTEREN STAP 2: CONCRETISEREN

STAP 3: REALISEREN

STAP 4: VERANKEREN

Download dit 
document om de 

check-list af te vinken. 
Het document kan je 
tussendoor opslaan.



Tips voor het werken aan wijkgerichte 
preventie en vroegsignalering

Zorg dat je weet hoe je 
wijk eruit ziet en welke 
ketenpartners zich in je 

wijk bevinden.
Zie een wijkanalyse 

als de anamnese 
op wijkniveau die je 

normaal voor de cliënt 
inzet.

Bedenk allereerst voor 
jezelf (en binnen je 

organisatie) waarom 
wijkgerichte preventie 

en vroegsignalering 
belangrijk is om op in 

te zetten. Daarna kun je 
dat ook gemakkelijker 

meenemen in 
gesprekken met andere 

professionals en 
organisaties.

Verenig je binnen 
V&VN en ga met elkaar 

de dialoog aan over 
wijkgerichte preventie 
en vroegsignalering.

Zoek een format voor 
een wijkplan waarmee 

je een wijkanalyse 
kunt doen. Dat gaat je 
helpen om samen met 

je ketenpartners ergens 
aan te werken. Vul dit 
in vanuit je expertise 

als wijkverpleegkundige 
en ga dan het gesprek 

aan met andere 
ketenpartners. Vragen 
die hierin terug kunnen 

komen zijn: welke ziektes 
komen er in de wijk 

voor? In hoeverre is er 
sprake van een lage SES? 
Hoeveel mensen leven 

er in armoede en wie zijn 
dit?

Wees je ervan 
bewust dat je als 

wijkverpleegkundige 
verschillende rollen 

kunt vervullen 
in het (mede) 

mogelijk maken van 
wijkgerichte preventie 
en vroegsignalering: 
verbinding maken, 
bruggen bouwen, 

informeren, preventief 
kijken of hulpmiddelen 
ingezet kunnen worden 
om iemand langer thuis 

te houden, verwijzen 
naar instanties, mensen 
aan het denken zetten 

over hun netwerk.

Deel met een collega!
Het is belangrijk dat veel 

wijkverpleegkundigen kennis 
kunnen nemen van de inhoud 
van deze handreiking. Vind jij 

deze informatie ook belangrijk 
voor je collega’s? Stuur dit

document dan door!



Succes!
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