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Inleiding

Om wat werkt in de samenwerking tussen professionals te achterhalen hebben we 

literatuuronderzoek gedaan en gesproken met 20 professionals die een spilfunctie in 

de wijk vervullen: 7 wijkverpleegkundigen (van wie 3 ook verbonden aan of werkzaam in 

een sociaal team), 4 casemanagers dementie, 3 POH-somatiek/ouderen, 1 POH-jeugd, 

2 (Wmo-) medewerkers sociaal team en 3 jeugdverpleegkundigen. Daarnaast hebben 

we 2 personen met het cliëntperspectief geïnterviewd (een vader van 4 kinderen en een 

mantelzorger van een oudere man met dementie).

Het belang van een goede spil in de wijk 

Sommige inwoners hebben meerdere hulpvragen of problemen. Deze hulpvragen 

spelen zich vaak af binnen meerdere domeinen of in verschillende ‘werelden’: zoals 

medische zorg en ondersteuning op het sociaal terrein. Inwoners krijgen hierdoor te 

maken met verschillende professionals. Denk aan een licht dementerende vrouw van 

Op welke manier zorgen professionals ervoor dat er 
een optimale samenhang en verbinding is tussen het 
medisch domein en het sociaal domein? Wat is volgens 
hen belangrijk in samenwerking met daarin werkzame 
professionals? Wat werkt? In deze publicatie lees je tips 
voor en door professionals.
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Betekenis spilfunctie medisch en sociaal domein

Professionals in de wijk die een belangrijke schakel zijn tussen het sociaal en medisch 

domein, zoals wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, jeugdverpleegkundigen 

(jgz 0-19 jaar), jeugdartsen, huisartsen, praktijkondersteuners huisarts en 

medewerkers van een sociaal team. 



78 jaar die na een ziekenhuisopname medische zorg nodig heeft, naar een vorm van 

dagbesteding gaat en ook hulp krijgt bij haar huishouding. Of een volwassen man met 

diabetes die hulp nodig heeft bij het instellen van zijn medicatie en ondersteuning krijgt 

bij een gezond leef- en eetpatroon en het terugdringen van zijn financiële schuld. Het 

kan ook gaan om een gezin dat hulp krijgt vanuit het jeugdteam, van de huisarts en de 

jeugdverpleegkundige.

Voor al deze inwoners is het belangrijk dat professionals goed samenwerken. Een 

goede samenwerking draagt bij aan het afstemmen van werkzaamheden en het beter 

benutten van elkaars expertise. Inwoners worden zo snel en goed mogelijk geholpen 

naar een integrale en duurzame oplossing waarbij zij minder vaak hun verhaal hoeven 

te vertellen. Goede samenwerking draagt ook bij aan een overzichtelijk aanbod van 

zorg en ondersteuning. Dit zijn belangrijke elementen voor inwoners om de eigen regie 

zoveel mogelijk te behouden.

Wat zeggen professionals met een spilrol in de wijk over de meerwaarde van een 

goede verbinding tussen medisch en sociaal domein? 

•  “We hebben als wijkverpleegkundigen ook een signaalfunctie, bijvoorbeeld ten 

aanzien van zorgmijders. Eenzaamheid of rouw zijn sociale problemen die we veel 

tegenkomen. Als er aan sociale problemen wordt gewerkt, gaat het fysiek vaak ook 

beter.” (wijkverpleegkundige)

• “Die verbinding tussen domeinen is bij ons in de organisatie onderwerp van 

gesprek. Ik vind het juist een meerwaarde om informatie met elkaar te delen en 

beter met elkaar samen te werken. Samenwerken met andere professionals in de 

wijk gaat me aan het hart.” (jeugdverpleegkundige) 

• “Het verbinden is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Ik heb aan de ene kant 

korte lijntjes met de huisarts, die weer contacten heeft met het ziekenhuis, en aan 

de andere kant met het sociaal domein, zoals welzijn, dagbesteding en het sociaal 

wijkteam.” (wijkverpleegkundige)

• “De huisarts ziet het als mijn taak dat ik zorg voor de verbinding in casussen 

waar problemen spelen op zowel medisch als sociaal domein. Ik zoek uit of er 

professionale zorg is geregeld en in hoeverre de patient een sociaal netwerk 

heeft die hem/haar kan ondersteunen. Ik verzamel de meeste gegevens en leg de 

contacten met bijvoorbeeld MEE. Ik vind het een heilig doel dat je van elkaar weet 

wie wat doet en dat dat aansluit op elkaar.” (POH-somatiek)



Negen tips voor en 
door professionals 

Uit onderzoek/ literatuur

In contact met de ander

Van spillen in de wijk wordt verwacht dat ze initiatief nemen om contact te leggen met 

zorgprofessionals, inwoners en andere relevante partijen. Bij de wijkverpleegkundige 

is dit een vereiste die specifiek wordt omschreven in de beroepscode, maar ook 

jeugdverpleegkundigen en praktijkondersteuners hebben in de praktijk een belangrijke 

rol in het opzoeken van samenwerking met andere partners in het medisch en sociaal 

domein. Dit doen vraagt iets van professionals. Elkaar actief opzoeken is een belangrijke 

stap. Maar ook effectieve communicatie in het contact met de ander is essentieel. Ben 

je goed ‘bereikbaar’ voor de ander? Stel je je flexibel op? Ben je open in je communicatie 

naar andere professionals, ook professionals in het ‘andere domein’?  
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Uit de praktijk

Professionals zeggen het volgende over proactief contact zoeken en zichtbaar zijn.

• “Ik hoor soms van collega’s: wij zitten niet in het wijkteam en zij komen niet naar 

ons toe. Ik vind dat je ook zelf een afspraak met het wijkteam kan maken. Je kan in 

je kantoor blijven zitten, maar dan gaat het niet gebeuren.” (jeugdverpleegkundige) 

• “Als partners in de wijk mij bellen, reageer ik snel. Ik heb een proactieve houding 

en laat zo ook zien dat ik een betrouwbare partij ben.” (casemanager dementie) 

• “Zorg dat je erbij bent. Laat je gezicht zien. Ga de wijk in, naar de gymclub, 

buurthuis of ouderenclubjes zodat je hoort wat er speelt.” (medewerker sociaal 

wijkteam)

• “Met twee wijkverpleegkundigen heb ik laagdrempelig contact. Zij lopen na het 

spreekuur gewoon even binnen.” (POH-somatiek)

• “Als ik iets deel op social media over een bijeenkomst, een spreekuur of een 

onderwerp dat leeft, dan wordt dit vaak door huisartsen en partners in het sociaal 

domein gedeeld. Dit gaat heel goed. Het helpt om contacten te onderhouden, maar 

ook om zichtbaar te zijn.” (jeugdverpleegkundige) 

Lef om te doen wat nodig is

Ook noemen professionals dat het helpt als je ruimte dúrft te nemen om proactief 

contact op te zoeken, verbinding te zoeken en samen te werken. Ook als je je niet 

gefaciliteerd voelt om hierin te investeren. Dit zeggen professionals daarover: 

• “Durven uitproberen is belangrijk. En soms lukken dingen niet. Dat is ook prima.” 

(jeugdverpleegkundige). 

• “Ondanks de werkdruk moet je toch de ruimte zoeken om de verbindende rol 

te gaan nemen. Dat is het stukje extra waar je energie van krijgt en waar we 

meerwaarde hebben!” (wijkverpleegkundige)

• “(..) Als wijkteam is dat per slot van rekening onderdeel van onze opdracht. We 

moeten er zelf op letten dat we dit voldoende blijven doen.” (medewerker sociaal 

wijkteam)



Uit onderzoek/ literatuur

Omgaan met verschillende visies

Samenwerken met verschillende professionals van verschillende organisaties betekent 

vaak handelen vanuit diverse visies en werkwijzen. In het belang van de inwoner is het 

essentieel dat spillen kunnen omgaan met verschillende, soms tegenstrijdige, belangen 

van zorgverleners. Er wordt onder andere van praktijkondersteuners verwacht dat zij 

hiermee kunnen omgaan en tot een oplossing komen. 

Werken vanuit gedeeld belang

Samenwerken gaat over een ‘eigen’ én een gedeeld belang. Waarom wil jij de verbinding 

leggen met de professional uit medisch of sociaal domein? En dus ook over de schotten, 

domeinen en organisaties heen?  Het voelen van de noodzaak van samenwerken –om de 

inwoner de best passende hulp te bieden-  en de behoefte om samen te werken, werkt 

positief op het effect van de samenwerking.  
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Uit de praktijk

Waarom is verdiepen in elkaars visie belangrijk? Dit zegt een professional erover:

 “Als ik een kopje koffie ga drinken bij een dagbesteding, zie ik hoe ze werken, leer 

ik hun visie kennen en zij de mijne. Dat is niet declarabel, maar wel belangrijk. De 

volgende keer weet ik beter naar wie ik verwijs en kunnen we beter samenwerken.” 

(casemanager dementie)

Waar lopen professionals met een spilfunctie tussen het sociaal en medisch domein 

dan bijvoorbeeld tegenaan als het gaat om verschillen in werkwijze en visie? Twee 

voorbeelden uit de interviews. 

Een casemanager dementie ervaart te weinig vertrouwen vanuit het sociaal team in 

haar expertise en werkwijze. Ze wil vaker betrokken worden in casussen en zou ook 

graag zelf ondersteuning willen regelen vanuit de Wmo. De Wmo-medewerker uit het 

sociaal team geeft aan dat de werkwijze van de casemanager niet altijd aansluit bij 

hun visie. Zo zou de casemanager geneigd zijn het “te goed” te willen regelen voor de 

inwoner en alternatieve oplossingen niet te verkennen.

Een ander voorbeeld uit de praktijk waarbij sprake is van verschillen in visie tussen 

professional en organisatie blijkt uit de volgende quote: “We worden vanuit de 

organisatie gestimuleerd om sneller dan voorheen een Wlz-aanvraag te doen, terwijl 

dat voor de inwoner niet altijd het beste is. Dan worden we gedreven door de financiën 

in plaats van door de kwaliteit van leven van de inwoner. Daar heb ik moeite mee. 

Bovendien staat het haaks op langer thuis blijven wonen.” (Wijkverpleegkundige, 

casemanager dementie)

Waarom is werken vanuit een gedeeld belang belangrijk in de verbinding tussen sociaal 

en medisch domein? Dit zeggen professionals erover: 

• “Beide domeinen hebben het vaak over werkdruk. Maar als je de raakvlakken weet 

te vinden in thema’s of casuïstiek, het nut hiervan inziet om er gezamenlijk over te 

praten en acties uit te zetten, dan zit je veel beter in de samenwerking. Dit bespaart 

uiteindelijk tijd.” (medewerker wijkteam)

• “Wees niet bang voor andere zorgaanbieders als het om concurrentie gaat. 

Niemand is belangrijker dan de ander. Die uitstraling moet je hebben.” 

(wijkverpleegkundige)



Uit onderzoek/ literatuur

Zichtbaar zijn als professional helpt bij het opbouwen van een netwerk in de wijk. Wat 

is jouw expertise? Wat kunnen anderen uit het medisch en sociaal domein van jou 

verwachten? Dit geldt ook andersom: zorg dat je weet wat de rol en expertises van de 

andere professionals uit medisch of sociaal domein zijn. Hierbij hoort ook het kennen 

van de sociale kaart. 

Kennis over de expertise van andere professionals in de wijk is belangrijk voor een 

effectieve samenwerking en goede onderlinge afstemming. Het helpt om duidelijk te 

krijgen wat je voor elkaar kunt betekenen en wat je van elkaar kunt leren. Voorbeelden 

om zicht op elkaars domein en expertise te krijgen, zijn het meelopen met elkaar op de 

werkvloer en gezamenlijk scholing en intervisie volgen. Hierbij is vertrouwen in elkaars 

expertise ook belangrijk.
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Uit de praktijk 

• “In onze gemeente lopen we er tegenaan dat de huisarts onvoldoende betrokken 

wordt bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). De huisarts was bijvoorbeeld niet 

geïnformeerd toen er iets speelde in een gezin waar hij vaak contact mee heeft. 

Sommige huisartsen kennen het gezin en de familie eromheen al zo lang. Dan is 

het juist zo belangrijk om de huisarts ook te betrekken.” (POH-jeugd)

• “Wij zijn nu beter in beeld bij het wijkteam. Er wordt nu vaker aan ons gedacht als 

er kleine kinderen in het gezin zijn. Wij zijn laagdrempeliger en kunnen daardoor 

makkelijker achter de voordeur bij gezinnen komen.” (jeugdverpleegkundige)

• “Soms is er vanuit de Wmo ondersteuning nodig en dan moet het sociaal 

wijkteam eerst zelf een intake doen. Ze zouden meer op mij moeten vertrouwen.” 

(wijkverpleegkundige)

Een goede manier om kennis met elkaar te delen en van elkaar te leren is om 

gezamenlijk met een andere betrokken professional in gesprek te gaan met de 

inwoner, een gezamenlijk huisbezoek af te leggen of via een warme overdracht.

• “Als wijkverpleegkundigen zijn we continu in contact met MEE, gemeente, 

maatschappelijk werk. De kruisbestuiving is goed geregeld. Je zoekt elkaar 

makkelijk op. Soms doen we ook een huisbezoek samen.” (wijkverpleegkundige)

• “We worden vaak door collega’s vanuit het sociaal wijkteam gevraagd om op gebied 

van dementie mee te kijken. Wij weten veel op gebied van zorg (Zvw). Ook gaan we 

weleens samen op huisbezoek. De inwoner hoeft dan maar één keer het verhaal 

te doen en we kunnen beide perspectieven inbrengen.” (wijkverpleegkundige in 

sociaal wijkteam)

• “We hebben (..) spreekuren voor ouders. Op elke dag van de week schuift een 

andere partner in de wijk aan om vanuit zijn expertise laagdrempelig advies aan 

ouders te geven. Denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut. Ouders kunnen dan 

heel makkelijk even binnenlopen met vragen of zorgen over hun kindje en hoeven 

dan niet doorverwezen te worden.” (jeugdverpleegkundige) 

• “Als het nodig is gaan we met het wijkteam mee op huisbezoek bij een gezin. Het 

scheelt dat ouders ons vaak al kennen, dit biedt een ingang. Dan is het meer een 

warme overdracht.” (jeugdverpleegkundige) 



Uit onderzoek/ literatuur 

In de praktijk merken professionals hoe eenvoudig het is om even bij elkaar binnen te 

lopen als je bijvoorbeeld in hetzelfde gebouw werkzaam bent. Je weet elkaar sneller te 

vinden om zaken af te stemmen, kennis te delen of elkaar te consulteren.

Uit de praktijk

• “Bij ons werkt deze samenwerking zo goed, vooral door de inrichting van het 

gemeentekantoor met flexplekken. Je zit dichtbij iemand met een andere 

‘achtergrond’, daardoor is er een optimale ‘kruisbestuiving’. Het even overleggen 

over een casus gaat zo heel gemakkelijk.” (wijkverpleegkundige)
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Uit onderzoek/ literatuur

Elkaar fysiek spreken is een essentieel onderdeel voor een goede samenwerking. Het 

liefst zo laagdrempelig mogelijk. Door bijeenkomsten met een informeel karakter leer 

je elkaar kennen en worden lijnen korter. Een voorbeeld hoe dit te realiseren is het 

organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Uit de praktijk

Elkaar spreken kan door: 

• Regelmatig netwerklunches of themabijeenkomsten te organiseren.  

 » “Onze maatschappelijk werker is begonnen met het organiseren van informele 

lunches voor alle collega’s van het gezondheidscentrum en wijkteam. Huisartsen, 

doktersassistenten, de POH-GGZ en het wijkteam zijn hierbij aanwezig. We 

proberen er altijd met het hele team te zijn. Je leert elkaar beter kennen, ook op 

een informele manier.” (medewerker sociaal wijkteam)
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 » “We hebben regelmatig themabijeenkomsten die vanuit de afdeling geriatrie 

van het ziekenhuis worden georganiseerd. Ze nodigen een heel grote groep uit, 

meestal wel 60 man, waarvan er in de praktijk dan tussen de 10 en 20 komen. 

Het is heel laagdrempelig, in de ochtend, van 8 tot 9. We zitten aan een ronde 

tafel waardoor er altijd veel interactie is. Je leert zo heel veel mensen kennen 

aan wie je wat hebt. Ik vind dat een heel goed initiatief en zoiets zou misschien 

ook een idee zijn voor in de wijk.” (POH-somatiek)

• Aan te sluiten bij (structurele) overleggen zoals MDO’s, casuïstiekbesprekingen, of 

teamvergaderingen.

 » “Alleen kennismaken is niet genoeg. Door aan te sluiten in een overleg en een 

aantal casussen met elkaar te volgen, krijg je een veel duidelijker beeld van 

wat iedere partner doet. En dan krijg je steeds vaker de reactie: ‘Hé dat is een 

specifieke vraag voor de POH-jeugd.” (POH-jeugd)

 » “Huisartsen bellen wekelijks met ons.” [jeugdverpleegkundige en 

jeugdarts] “En we nemen zelf ook initiatief voor overleg met huisartsen.” 

(jeugdverpleegkundige)



Uit onderzoek/ literatuur

Voor praktijkondersteuners is duidelijkheid in verantwoordelijkheden en 

aanspreekpunten een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking. 

Dit geldt evengoed voor andere professionals. De essentie van afstemming is dat je van 

elkaar weet wie wanneer wat doet. 

Uit de interviews met wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie blijkt dat er 

soms onduidelijkheid is op welk moment welke professional aan zet is. Het moment 

waarop de wijkverpleegkundige de casemanager dementie inschakelt varieert 

bijvoorbeeld. We zien drie varianten: voor de diagnose dementie is gesteld, na de 

diagnose of pas als de situatie complex wordt en/of een aanvraag voor de Wet langdurige 

zorg (Wlz) aan de orde is. Het is aan organisaties en aan professionals om daar duidelijke 

afspraken over te maken. 
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Uit de praktijk

• “Soms zit je als wijkverpleegkundige en casemanager in dezelfde casus. Maar dan 

gaan dingen overlappen. Bijvoorbeeld, de casemanager heeft een afspraak met de 

huisarts en ik ook. Ik moet dan nalopen wat zij wel of niet heeft opgepakt. Het is bij 

ons niet goed duidelijk.” (wijkverpleegkundige)

• “Ik word pas bij een casus ingeschakeld als de diagnose dementie is gesteld. 

Maar juist in de fase ervoor zijn er veel vragen bij mantelzorgers en is er zoveel 

onzekerheid. Mijn meerwaarde zit vooral in het preventieve en het niet-pluis-

traject.” (casemanager dementie)

• “In onze regio is afgesproken dat de wijkverpleegkundige de enkelvoudige vragen 

doet en de casemanager dementie de meer complexe gevallen. Waar we mee 

stoeien is: wanneer schaalt de wijkverpleging op? En wanneer schakelt de POH 

juist de wijkverpleegkundige of de casemanager dementie in?” (casemanager 

dementie)

• “Ik heb gemerkt dat zij [huisarts en casemanager dementie red.] onderling 

contact hadden. Dat vond ik prettig, zo wisten zij van elkaar wie er wanneer was.” 

(mantelzorger) 



Uit onderzoek/ literatuur

Meerdere spillen in de wijk betekent nog niet dat de regie rondom zorg en ondersteuning 

voor de inwoner goed geregeld is. Als de inwoner de regie goed in de hand heeft is 

dat prettig, maar bij veel kwetsbare mensen is dat niet het geval. De behoefte aan een 

duidelijke contactpersoon is groot. Het is belangrijk dat inwoners en mantelzorgers 

weten op wie ze kunnen terugvallen.

Uit de praktijk:

• “Ik kon altijd bij de huisarts en bij de casemanager terecht. Dat waren de 

belangrijkste zorgverleners, dat was heel vertrouwd. Er is even een vervanger 

geweest van de casemanager dementie door het overlijden van haar vader. Maar 

toen is zij goed vervangen. Ook toen mijn man was opgenomen, is zij nog een keer 

langsgekomen om te informeren hoe het ging. Dat vond ik heel fijn.” (mantelzorger)

• “Het gaat erom dat je kijkt wie in deze situatie de beste klik heeft met de klant en wie 

de grootste rol. Dan kun je samen de regie bepalen.” (wijkverpleegkundige)

• “Wij hebben afgesproken dat degene die het meeste zorg levert, het meest betrokken 

is, de regie neemt. Dat is meestal helder.” (wijkverpleegkundige)
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Uit onderzoek/literatuur

Door een terugkoppeling te geven, houd je collega’s aangehaakt, geef je ze de 

mogelijkheid om hun visie te delen, input te geven en neem je elkaar serieus. Een open 

houding is hierbij van essentieel belang.

Een terugkoppeling geven over het verloop van de zorg en ondersteuning in een casus 

is in de praktijk (nog) niet altijd vanzelfsprekend. In de Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ 

Utrecht is in drie wijken een pilot uitgevoerd om de samenwerking tussen huisartsen, 

POH’ers-GGZ, jeugdartsen en gezinswerkers te verbeteren. Het blijkt dat de huisarts 

in veel casussen niet op de hoogte was van relevante informatie over zorg en hulp in 

een gezin. De huisartsen kregen vaak niet of te laat een terugkoppeling van de andere 

betrokken professionals. De betrokken professionals uit de buurtteams en de huisartsen 

gaven hiervoor enkele oplossingen. Zoals: vraag je als jeugdprofessional in een lokaal 

team bij elke casus af wie de huisarts informeert. Of: als ouders de huisarts zelf willen 

informeren, check dan of dit daadwerkelijk is gebeurd.

8



Uit de praktijk

• “Ik hoor van de huisarts dat hij het prettig vindt als ik naar hem terugkoppel dat 

ik de ondersteuning aan het regelen ben voor een inwoner en hoe dat verloopt. 

In het begin dacht ik daar niet aan, nu is het de standaard.” (medewerker sociaal 

wijkteam)



Uit onderzoek/literatuur

Maak knelpunten bespreekbaar door structureel te evalueren. Wat gaat er goed in de 

samenwerking op casusniveau? Vonden er tussentijdse terugkoppelingen plaats naar 

betrokken professionals? En wat kan er (een volgende keer) beter? Ga hierover in 

gesprek met betrokken professionals, maar betrek hier ook de inwoners zelf bij. 

Uit de praktijk

• “In de praktijk merk ik dat de samenwerking tussen wijkverpleging, POH en 

casemanager dementie steeds beter verloopt. Er zijn steeds betere verbindingen. 

In het afgelopen half jaar hebben we dit ook besproken en is het opgebloeid. 

Wat ook losgelaten is: ‘Je bent van die organisatie’. Dat vind ik echt heel fijn.” 

(wijkverpleegkundige)
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Randvoorwaarden

1. Geef als organisatie de ruimte om de spilfunctie 

goed uit te voeren en af te wijken van regels of vaste werkwijzen

Voor het behalen van een adequate en duurzame oplossing voor een inwoner is 

voldoende handelingsruimte vereist.  

• “Bij de gemeente zijn wij als wijkverpleegkundigen voor een aantal uren ingekocht 

speciaal voor de verbinding tussen het medisch en sociaal domein, door de contacten 

en netwerken die wij onderhouden met huisartsen (via MDO’s), POH’ers, apothekers, 

welzijnsorganisaties etc. Ik merk dat andere wijkverpleegkundigen die deze ruimte 

niet hebben, daar ook minder aandacht aan besteden.” (wijkverpleegkundige in 

sociaal wijkteam)

• “Bij ons is per specialisme gekeken hoeveel meldingen je per fte moet kunnen 

afhandelen zonder je specialisme te verliezen. Hierdoor is er geen discussie meer 

over de tijd die besteed wordt aan spilwerkzaamheden en kunnen wij onze opdracht 

als wijkteam uitvoeren. Het is wel aan onszelf om dit te bewaken. En het is aan het 

management om ruimte vrij te maken voor spilwerkzaamheden.” (medewerker 

sociaal wijkteam)

• “Van tevoren moet je inschatten: heeft deze inwoner 30 of 60 minuten per week 

nodig. Daar moeten we dan binnenblijven. Het is niet erg om per inwoner te 

verantwoorden. Maar er zijn situaties die anders verlopen. Als iemand in het 

ziekenhuis is opgenomen, is onze zorg gestopt en dus ook de declaratie, maar 

soms moet er dan toch van alles geregeld worden, bijvoorbeeld het contact met 

mantelzorg.” (casemanager dementie)

3
Samenwerken vraagt niet alleen iets van de professional 
zelf. Effectieve samenwerking vraagt ook iets van de 
organisatie: denk aan inzet, inspanning, tijd en middelen. De 
professionals die wij hebben gesproken vinden een aantal 
randvoorwaarden noodzakelijk om de spilfunctie tussen het 
medisch en sociaal domein goed te kunnen vervullen.



2. Maak als organisaties onderling afspraken 

over het delen van cliëntinformatie en leg dit vast

Onderzoek laat zien dat het delen van informatie een belangrijke factor is voor een 

effectieve samenwerking. We merken dat professionals efficiënt, maar ook veilig willen 

omgaan met cliëntgegevens, zonder de privacy van inwoners te schenden. 

• “In het afstemmen van zorg lopen de lijnen nog niet altijd goed. Vooral op het 

gebied van veilig communiceren. Soms wordt er te veel informatie opgevraagd, dan 

denk ik: is dat allemaal nodig?” (POH-somatiek)

• “Met name voor ouderenzorg is er een ketenzorgdossier. Wij gebruiken die van 

Portavita. Dat gebruiken we samen met wijkverpleegkundige, de casemanager 

dementie en de specialist ouderengeneeskunde (SO). Dat is een veilig systeem. 

Daarin spreek je ook af wie de regie neemt. Ik werk ook met gewone mail, wel 

geanonimiseerd. Maar dat zou eigenlijk veiliger moeten.” (POH-somatiek)

• “Bij ons in regio werken we met VIP life, dat is een beveiligd portaal, 

waarmee we berichten versturen. Hierin kun je ook een groepsapp starten.” 

(wijkverpleegkundige)



3. Heb samen met ketenpartners oog voor continuïteit 

en capaciteit in de zorg en ondersteuning voor de inwoner  

In de zorg heb je vaak te maken met personeelswisselingen, wachttijden en beperkte 

capaciteit van menskracht en voorzieningen. Dat bemoeilijkt het aansluiten bij 

de verschillende domeinen en dan hapert de continuïteit in de hulpverlening. Van 

professionals wordt verwacht dat zij steeds opnieuw een samenwerkingsnetwerk 

opbouwen of bijstellen. Faciliteer bij personeelswisselingen het direct leggen van 

verbindingen tussen professionals, zodat ze elkaar weten te vinden. Ook hierbij werkt 

een warme overdracht bevorderlijk voor een goede voortzetting van de samenwerking. 

Voor organisaties uit de verschillende domeinen is het zaak om met elkaar de juiste 

zorg op de juiste plek te regelen, zonder onnodige verplaatsingen. Vooral in de 

ouderenzorg zien we dat dat een groot knelpunt is. Veel professionals geven in de 

interviews aan dat hun werk als spil in de wijk bemoeilijkt wordt door de aanwezigheid 

van wachtlijsten, wachttijden of beperkte capaciteit.

• “Vooral in de huishoudelijke hulp zijn heel veel personeelswisselingen. Soms 

komen mensen niet opdagen en dan moet je er achteraan.” (casemanager 

dementie) 

• “Het is een hele klus om de verbinding te blijven zoeken. Dan heb ik zo 

geïnvesteerd in samenwerken en meekijken en dan is er weer een wisseling van 

contactpersoon.” (jeugdverpleegkundige)

• “Ik loop aan tegen wachttijden. Gemeenten doen lang over aanvragen en er zijn 

wachttijden bij het Centrum indicatiestelling zorg (Ciz).  Ook de dagbesteding is 

beperkt. Vaak is nog maar 1 dag dagbesteding mogelijk vanuit de gemeente. Dat 

is voor veel ouderen veel te weinig. De kans op succes is veel groter als mensen er 

meer dagen terecht kunnen. Dat weten we allang. En waar ik ook tegenaan loop is 

het grote tekort aan crisisbedden.” (casemanager dementie)



Uit de praktijk

Binnen regio de Meierij heeft de gemeente Vught voor een aantal uren 

wijkverpleegkundige zorg ingekocht voor de verbinding tussen het medische en sociale 

domein. Wijkverpleegkundigen zijn in dienst bij de eigen thuiszorgorganisatie, maar 

verbonden aan het sociaal wijkteam. De wijkverpleegkundigen werken ‘los van het 

wijkteam’ (van de gemeente), maar in nauwe samenwerking voor kwetsbare groepen. Zij 

geven onafhankelijk advies op gebied van gezondheid en zorg aan (kwetsbare) inwoners 

van de gemeente. De inwoner maakt zelf de keuze voor een zorgaanbieder en komt niet 

automatisch bij de zorgaanbieder terecht, waar de wijkverpleegkundigen in dienst zijn.

Onderhouden van contacten

Er zijn contacten met huisartsen, POH’ers, apothekers, welzijnsorganisaties, 

woningbouwverenigingen en met de casemanagers van alle zorgaanbieders die in de 

gemeente Vught werken. 

Gezamenlijk huisbezoek 

Dikwijls wordt een gezamenlijk huisbezoek georganiseerd. Het gaat dan om de 

wijkverpleegkundige samen met een teamlid van het sociaal wijkteam (Wmo-

medewerker, maatschappelijk werker, MEE-consulent of welzijnswerker). Zo hoeft 

de inwoner maar één keer zijn verhaal te doen. Daarbij kijkt ieder vanuit zijn eigen 

vakgebied naar oplossingen in een casus en worden er afspraken gemaakt over wie wat 

doet en wie de regie heeft.

• “Bij overleggen waar vooral mensen uit het medische domein aanschuiven, is 

het belangrijk dat wij de mogelijkheden overbrengen die het sociaal domein of de 

gemeente heeft om een inwoner verder te helpen en vice versa.”

4
Wijkverpleegkundige verankerd in sociaal domein



• “In Vught werkt deze samenwerking goed, ook door de inrichting van het 

gemeentekantoor met flexplekken. Je zit dichtbij iemand met een andere 

‘achtergrond’. Daardoor is er een optimale ‘kruisbestuiving’. Het even overleggen 

over een casus gaat zo heel gemakkelijk.”

In steeds meer gemeenten wordt een Praktijkondersteuner jeugd ingezet. Als verbinding 

tussen twee werelden: het medische (huisarts) en het sociaal domein (gemeente/ lokaal 

team zoals CJG of een wijkteam). 

Ervaringen pilots POH-jeugd

In diverse pilots is ervaring opgedaan met de inzet van een POH-jeugd. Huisartsen, 

‘POH’ers-jeugd’ en gemeenten, lijken veelal positief. Vaak genoemde voordelen: 

sneller begeleiden, dichtbij huis, het persoonlijke contact en de korte lijnen, minder 

doorverwijzen en minder stigmatiseren. Het hebben van korte lijnen tussen huisarts en 

POH zorgt ervoor dat de kennis die de huisarts over de achtergrond van een gezin heeft 

ook mee wordt genomen in de verdere hulp en ondersteuning. Dit helpt bij een integrale 

aanpak. Een andere genoemde succesfactor is dat POH’ers-jeugd meer overzicht 

hebben in de sociale kaart. 

Gemeenten in Groningen: jeugdhulp bij huisartsen door Ondersteuner Jeugd en Gezin

De Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) pakt lichte ondersteuningsvragen op. De huisarts 

beslist welke kinderen hij/zij onder de aandacht brengt van de OJG’er. De OJG’er gaat 

in gesprek met ouder en/of jeugdige. Mocht de OJG’er bij de inventarisatie van de 

hulpvraag het idee hebben dat de problematiek samenhangt met andere vragen in het 

gezin, zoals schuldenproblematiek, dan kan de ondersteuner in overleg met de ouders 

contact leggen met de collega’s in het lokale team van de gemeente. Het kan ook zijn dat 

de OJG’er de inschatting maakt dat de vraag niet in één tot vijf gesprekken opgelost kan 

worden en dat gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. In dat geval zal de ondersteuner de 

huisarts adviseren om te verwijzen naar intensievere vormen van jeugdhulp.

Praktijkondersteuner jeugd: verbinding tussen huisarts en jeugdhulp
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