
Gezondheid dichterbij voor iedereen. Dat is ons doel. Samenwerking over de
domeinen heen is daarbij noodzakelijk. Gemeenten zijn daarin een onmisbare
partner. Samen kunnen we de juiste zorg, ondersteuning en preventie op de 
juiste plek organiseren. Nu en in de toekomst.

Domeinoverstijgende 
samenwerking met gemeenten 

Randvoorwaarden:

Leer elkaar begrijpen en vertrouwen;

Zorg voor commitment van bestuurlijk 
tot operationeel;

Ontwikkel en benut de regionale data- 
en kennisinfrastructuur;

Stem de inkoop van zorg (medisch 
domein) en ondersteuning (sociaal 
domein) af in lijn met gezamenlijke 
regionale doelen in het belang van de 
inwoner/verzekerde;

Betrek inwoners en professionals bij de 
thema’s waarop gemeenten en Zilveren 
Kruis/De Friesland samenwerken.

Zorgtransformatie

Het speelveld

Essentiële veranderingen om samen gezondheid 
en zorg dichterbij te brengen.

Vanuit een gedeeld beeld van de
regio werken we samen met
gemeenten aan het realiseren van
toekomstbestendige zorg en
ondersteuning op het gebied van
preventie, ggz en ouderen. Dit doen 
we vanuit het concept van positi-
eve gezondheid.

Daarbij geven we een passende 
invulling aan gemeentelijke 
collectiviteiten, aanvullende 
verzekeringen en diensten.
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GGZ

Ouderen

Conclusie

Preventie

Visie

Gezonde leefstijl 

Aandacht voor sociaal 
economische status

Aanpak voor de hele samen-
leving, niet alleen individu 

Van zorgstelsel naar 
gezondheidssysteem

Ambitie

Meer gezonde levensjaren 

Verkleinen van gezondheids-
verschillen

We zijn dé vitaliteitspartner

Gezamenlijke gezondheidsagenda 

Visie

Het dagelijks leven centraal

Zelf de oude dag vormgeven

Herkenbaar team in de buurt 

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Ambitie

Realisatie van toekomstbestendig 
en samenhangend ondersteunings- 
en zorgaanbod

Wonen-welzijn-zorgconcepten

Sterk netwerk rondom oudere  

Integrale benadering van gezondheid

Visie 

Wij richten ons op de transitie 
naar een duurzaam GGZ-veld 
waarin de verzekerde toegang 
heeft tot de juiste zorg op de 
juiste plek, tegen reële en 
betaalbare zorgkosten.

Ambitie

Implementatie herstelgerichte aanpak

Doorstroom zvw/wmo/wlz 

Versterken acute zorgketen

Organiseren soepele overgang 18-/18+

Integrale zorg jeugd en gezin

Onze collega’s staan klaar om in partnership met gemeenten en samen 
met aanbieders gezondheid dichterbij voor iedereen te realiseren. 
Meer weten? Neem dan contact op met de contactpersonen van uw 
regio via www.zilverenkruis.nl/gemeenten.


