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Preventiefestival Sociaal-

Gezond

 Samenwerking kennisplatform Utrecht Sociaal 

en Health Hub Utrecht

 Platform en netwerk-organisaties met 

gemeenten, maatschappelijke organisaties

 Verbinden van kennisontwikkeling, onderzoek, 

praktijkondersteuning en onderwijs

 Handen ineen op de onlosmakelijke thema’s 

gezondheid en sociale kwaliteit.

 Dit jaar: het thema preventie



Programma

 De context: transformaties in het sociaal 

domein

 Wat is preventie?

 Schurende professionele preventielogica’s

 Van bescherm wonen naar beschermd thuis: 

een casus



Een introductie in beeld…

 (Filmpje…)

 Niet beschikbaar online





DE CONTEXT



De opdracht van sociaal beleid

 Voortvloeiend uit de aangereikte wettelijke 

kaders en de maatschappelijke opdracht

 Voortvloeiend uit de behoeften en vragen die 

zich bij kwetsbare burgers, gezinnen en 

jeugdigen aandienen.

 Sociaal beleid is altijd normatief geladen.

 Sociale professionals, raadsleden en sociaal 

beleid hebben een signalerende, agenderende 

en adresserende taak.

 De verhuizing van de verzorgingsstaat; Evaluatie 

HLZ; De brede basis; etc.
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Fundamenten

Drie principes strijden om de voorrang:

• Zorgen voor jezelf  

• Zorgen voor elkaar

• Recht hebben op een goed bestaan

De 7 werken van barmhartigheid:

De hongerigen spijzen

De dorstigen laven

De naakten kleden

De vreemdelingen herbergen

De zieken verzorgen

De gevangenen bezoeken

De doden begraven



Wmo 2015

 Drie ‘doelstellingen’:

• Het bevorderen van sociale samenhang, de 

mantelzorg, het vrijwilligerswerk en de veiligheid en 

leefbaarheid in de gemeente, alsmede het voorkomen 

en bestrijden van huiselijk geweld

• Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de 

participatie van personen met een beperking of met 

chronische, psychische of psycho-sociale problemen, 

zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving.

• Het bieden van opvang (OGGZ, vrouwenopvang, 

beschermd wonen, verslavingszorg)



Wmo 2015 II

• Zelfredzaamheid en participatie sleutelbegrippen

• Onderscheid tussen ‘algemene voorzieningen’ en 

‘maatwerkvoorzieningen’. Algemene voorzieningen zijn altijd 

‘voorliggend’.

• De gemeente moet een periodiek plan opstellen, waarin ingezet 

wordt op (selectie):

• Sociale samenhang (toegankelijkheid, veiligheid, 

leefbaarheid)

• Voorkomen beroep op ondersteuning (preventie)

• Een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied 

van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, onderwijs, 

welzijn, wonen, werk en inkomen.

• Een zo integraal mogelijke dienstverlening door 

samenwerking met zorgverzekeraars en zorgaanbieders



De noodzaak

• De sociale basis:

 Sociaal cultureel werk, opbouwwerk 1,3 miljard

 O.a. maatschappelijk werk, vroeg en

voorschoolse educatie, opvanghuizen: 1,8 miljard

 Totaal welzijn (breed): 3,1 miljard

 € 180 p.p.

• Zorgverzekeringswet / WLZ / tweede lijn: 100 miljard

 € 5000,- p.p. 

• Tweedelijns jeugdzorg: 4,5 miljard. Eerste lijn 4,5 miljoen

• GGZ: 6 miljard, vrijwel geheel voor geïndiceerde behandeling

• Kosten tweedelijnszorg stijgen jaarlijks met circa 10 %, de kosten in de 

eerste lijn blijven gelijk of nemen licht af (Van Ewijk, 2010).



De ‘beweging’

 Preventie in regeeraccoord: gericht op public health en 

eenzaamheid

 Transformatiedoelen (SCP, 2018):

 Betere kwaliteit zorg en ondersteuning

 Grotere betrokkenheid in de samenleving (meer voor elkaar 

zorgen)

 Financiële houdbaarheid van langdurige zorg en 

ondersteuning, onder meer door substitutie naar 1e en 0e lijn

 Meer participatie

 Meer eigen regie

 Meer zelfredzaamheid

 Meer kwaliteit van leven

 Lokale vertaling: naar voren!



Naar voren… Het idee



PREVENTIE?



Een definitie…?

 Preventie gaat over voorkomen van zaken die 

je liever niet wilt…

 Het gaat om het beheersen van risico-factoren

 En het versterken van beschermende 

factoren…



Klassiek 1

 

 



Klassiek 2

Het doelgericht signaleren, analyseren, organiseren en handelen, 

gericht op:

 Het voorkomen van problemen op cruciale levensgebieden 

(primaire preventie)

 Het bieden van ondersteuning bij het vinden van een 

aanvaardbaar evenwicht in het dagelijks leven (secundaire 

preventie)

 Het tegengaan van terugval of stapeling van problemen 

(tertiaire preventie)

Ook: investeren in de kwaliteit van de menselijke relaties tussen 

professionals, cliënten, inwoners, ervaringsdeskundigen, en tussen 

bewoners onderling.



Wat knipsels…

 

 



Primaire preventie: de gezonde stad



Primaire preventie 2: de 

sociale basis



Kwartiermaken (in Vlaanderen…)

• https://youtu.be/AVkOzTDFlHs

https://youtu.be/AVkOzTDFlHs


SCHURENDE 

PROFESSIONELE 

PREVENTIELOGICA’S



Een enorme professionele 

wirwar…

 De huisarts

 De wijkverpleegkundige

 De psychiatrische 

verpleegkundige

 De psychiater

 De woonconsulent

 De wijkagent

 De sociaal werker

 De barman

 De POH



Preventielogica’s #1 



Preventielogica’s #2



Preventielogica’s #3



Professioneel balanceren # 1

Volgens het additieve model 

• is een specialist een generalist die zich gespecialiseerd heeft en 

zodoende meer kennis en kunde heeft (onderscheid kwantitatief)

Volgens het differentiële model 

• heeft een specialist andere kennis dan een generalist, ze zien 

andere cliënten en hanteren andere scripts (onderscheid 

kwalitatief)

Generalistisch sociaal werk onderscheidt zich potentieel van andere 

disciplines door zijn positie als generalist-specialist.

Helaas bestaat die professie niet. Niet in de opleiding, niet in de 

praktijk (vgl de huisarts in de medische professies).



Professioneel balanceren # 2



Jim van Os: de nieuwe GGZ

 https://www.youtube.com/watch?v=23ZN3B8o

D7s&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=23ZN3B8oD7s&feature=youtu.be


EEN CASUS



Vermaatschappelijking 
van de GGZ
Twee werelden moeten samenkomen 

Verschillende paradigma’s:

- Medisch paradigma - sociaal paradigma

Belangrijke termen:

• Biopsychosociaal uitgangspunt

• Herstelgericht werken

• Persoonlijk en maatschappelijk herstel

• Gebruiken van ervaringsdeskundigheid

De blinde vlek: 

- Het samenlevingsperspectief



Heb oog voor de tragiek!
(Weerman, 2019)



Doelgroep-
verzwaring 

BW

Verbeter-
vraagstuk zorg 

in de wijk

Buurt-
problemen

.

Verward in 
Flevoland



Kwesties

Begeleiden naar uitstroom. Bewoners blijven korter in 
een beschermd wonen voorziening. Zwaardere 
problematiek. Andere attitude nodig en andere vorm van 
werken van professionals.   

Begeleiden in de samenleving.  Doorgestroomde 
bewoners worden  begeleid door een wijkteam, een fact-
team, een klantmanager en/of ondersteund door buren, 
of naasten.  Professionals moeten herstelgericht werken,  
kunnen signaleren en optreden bij  onveiligheid.

Inbedding in buurt of wijk. Draagkracht en draagvlak van 
de wijk. Misverstanden, stigma, handelingsverlegenheid, 
overlast en zoeken naar manieren om goed te kunnen 
samenleven. Noodzaak om te informeren, betrekken en 
kwartiermaken. 



Een goed idee?

• https://www.youtube.com/watch?v=AWYlvnaryms&feature=youtu.b
e

https://www.youtube.com/watch?v=AWYlvnaryms&feature=youtu.be


Wat vragen deze kwesties?

Kritische reflectie

Wat vinden jullie nu?



www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Sociale-Innovatie

husite.nl/kus

https://www.ggdru.nl/gemeenten.html

www.werkplaatsensociaaldomein.nl

www.canonsociaalwerk.nl

http://www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Sociale-Innovatie
https://husite.nl/kus
https://www.ggdru.nl/gemeenten.html
http://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/
http://www.canonsociaalwerk.nl/

