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Inleiding. 
De mening van de groep is dat er op het gebied van preventie en vroegsignalering nog maar weinig 
de kinderschoenen ontgroeid is in de regio Maastricht-Heuvelland . 
Wel wordt geconstateerd dat er een overvloed aan kleinschalige initiatieven bestaat, maar dat deze 
vormen van preventie en/of vroeg signalering  vooral incidenteel en weinig systematisch gebeuren. 
Vanuit deze opvatting komen wij tot de volgende aanbevelingen. 
 
1 Inventarisatie. 
Algemeen uitgangspunt van de kanteling is het verleggen van de focus van individuele en 
maatwerkvoorzieningen naar vroeg signalering , preventie en algemene voorzieningen. 
Deze gedachte – ook gevoed door de noodzaak/wens tot bezuinigen – vergt, behalve focus,  vooral 
ook investeringen in organisatie, stimulering burgerinitiatieven en  ondersteuning informele zorg.  
Die investering zal langdurig zijn en moet vooral ook financieel vorm krijgen. 
Er zou dan allereerst een inventarisatie moeten plaatsvinden van bestaande initiatieven ( op 
buurt/wijk/gemeente nivo ) op het gebied van preventie, vroeg signalering en informele zorg ( 
verbinding 0de en 1ste lijn ). 
Vervolgens ( of gelijktijdig ) een inventarisatie in de vorm van een behoeftepeiling om te komen tot 
een gerichte aanpak. 
Een voorbeeld van een dergelijke inventarisatie vond reeds  plaats in  de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw in de gemeente Beek, waarbij door ouderenadviseurs ( vrijwilligers ! ) alle 80 plussers in 
die gemeente individueel bezocht werden. 
Een hedendaags voorbeeld is het project “Samen Oud “in het kader van het NPO ( = Nationaal 
Programma Ouderenzorg ), dat de effecten onderzoekt van een geïntegreerd zorgaanbod voor 
ouderen ( 75+ ) in Oost Groningen ( zie voor meer informatie www.samenoud.nl ). 
De inventarisatie, met uitdrukkelijke aandacht voor de integraliteit van de cliënt ( dus kijken naar 
zijn/haar “systeem”),  moet leiden tot een fijnmazige ”geïntegreerde “sociale kaart, bij voorkeur op 
buurtniveau. 
 
2 Preventie. 
Preventie is het geheel van initiatieven, die anticiperen op risicofactoren ( voor het individu en ) in de 
samenleving. Dus geprobeerd wordt te voorkomen dat er een probleem ontstaat dan wel  dat 
problemen escaleren. In sociaal opzicht komt preventie niet alleen ten goede aan het individu, maar 
ook aan de samenleving als geheel. 
In het sociale domein gaat het dan om het versterken van de eigen kracht, het eigen netwerk, de 
eigen leefomgeving. Concreet betekent dit het ontwikkelen op lokaal niveau( of mogelijk regionaal ) 
van preventieprogramma’s, zoals die al bestaan in de gezondheidszorg, maar nauwelijks in het 
sociale domein. 
Van belang is een systematische aanpak, die bijvoorbeeld kan bestaan uit de onderdelen: 
probleemanalyse, doelgroepen, doelen, soort interventies, samenwerking ( integraliteit ), evaluatie, 
financiering. 
Het ligt in de rede dat de regie hiervan bij de gemeente ligt, maar dat het accent bij uitvoering en 
aanpak bij de burger moet liggen. De veel gehoorde roep om  “empowerment” van de burger kan 
hier geëffectueerd worden. 

http://www.samenoud.nl/


Een belangrijke proactieve rol kunnen de sociale wijkteams spelen, maar ook het gehele 
maatschappelijke middenveld dient betrokken te worden. Immers dat vervult een brugfunctie tussen 
overheid en burger. 
 
3 Vroeg signalering 
Ook hier is het zaak de al bestaande initiatieven en ad hoc interventies te systematiseren om een 
bredere dekking en continuïteit te waarborgen. 
Vroeg signalering gebeurt nu vooral per toeval. Er zal in het maarschappelijk middenveld  ( bij 
onderwijs, verenigingen, kerkgenootschappen, buurtgemeenschappen enz, enz, ) een systematische 
aanpak, een soort protocol of voorziening moeten komen, waardoor vroeg signalering 
gesensibiliseerd wordt bij bijvoorbeeld docenten, politieagenten, sportleiders, 
thuiszorgmedewerkers e.d. en er na signalering een bekend en erkend vervolg is. 
Een concreet voorbeeld is de benoeming van een “maatschappelijk raadsman” op een school voor 
vmbo, waarvan bekend is dat 5% van de leerlingen uit probleemgezinnen komt. 
De gemeente voert regie, echter zonder daarvoor weer een geheel nieuw gremium op te tuigen. 
Meer dan nu het geval is, zullen er “voelsprieten”moeten komen tussen gemeente en 
maatschappelijk middenveld. De gemeente, zowel ambtelijk als politiek, moet meer de buurten in. 
Eventueel met gebruikmaking van de sociale wijkteams. 
 
4 Verbinding 0de en 1ste lijn 
Misschien is het duidelijker te spreken van verbinding tussen de informele zorg en de formele zorg. 
Wanneer we de cliënt bezien in zijn integraliteit, dus vanuit zijn “systeem”( wat toch een van de 
uitgangspunten is van de transformatie in de zorg) , ligt een nauwe samenwerking tussen formele en 
informele zorg voor de hand. 
Als een voorbeeld van denken vanuit het systeem van de cliënt –weliswaar in de relatie 2de lijns naar 
1ste lijns gezondheidszorg- moge dienen het nu al hier en daar toegepaste spreekuur van de  
(ziekenhuis) specialist in de praktijk van de huisarts. 
Voorop in de verbinding  van formele en informele zorg moet als insteek  het welbevinden van de 
zorgvrager staan en niet de mogelijke bezuinigingsslag die gemaakt kan worden door vervanging van 
de formele zorgverlener door de vrijwilliger. 
Evenwel is het duidelijk dat er een probleem ligt aan de zijde van de formele zorgverlener, die soms 
de mantelzorger of vrijwilliger ziet als een ondeskundige bemoeial, die bovendien een bedreiging lijkt 
te gaan worden voor zijn/haar baan. 
En hier ligt een belangrijke taak voor de gemeente om de positie van de informele zorg te versterken 
en tegelijk de achterdocht of vrees voor inadequate behandeling van de patiënt bij de formele 
zorgverlener weg te nemen. 
Het veelvuldig met de mond beleden “koesteren” van vrijwilligers en mantelzorgers moet in de 
realiteit van elke dag materieel gestalte krijgen. 
De “Gemeentelijke Monitor Sociaal Beleid”, ontwikkeld door de VNG biedt de mogelijkheid twee 
keer per jaar het geheel van de decentralisaties te bekijken en het beleid bij te sturen. De gemeente 
moet deze als ontwikkelingsmodel aangereikte monitor vooral ook gebruiken om een goede balans 
te scheppen tussen informele en formele zorg. Zij heeft de troeven in handen. 
 


