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Hoe maak je Integrated Community Care 
waar in de realiteit?

- Basis: een set van effectiviteitsprincipes als leidraad voor complexe transitie:
- Prioriteren

- Handelingsgericht

- Inspirerend

- Ontwikkelingsgericht en contextsensitief

- Evalueerbaar

Gebaseerd op Guide criteria (M.Quin Patton.  Develomental Focused Evaluation. The Guide. 
Guildford Press 2017



CO-CREËER GEZONDHEID EN 
WELBEVINDEN, MAAK PARTICIPATIE 
MOGELIJK 

1. Waardeer en bevorder de capaciteiten van alle spelers, inclusief burgers, in de lokale
gemeenschap om veranderingsagenten te worden en gezondheid en welbevinden te
coproduceren. Dit vraagt de actieve betrokkenheid van alle spelers, met extra aandacht voor de
meest kwetsbare. 

2. Bevorder de totstandkoming van lokale allianties met alle spelers die betrokken zijn bij de
productie van gezondheid en welbevinden in de lokale gemeenschap. Ontwikkel een gedeelde
visie en gemeenschappelijke doelen. Streef op een actieve manier naar evenwichtige
machtsverhoudingen en wederzijds vertrouwen binnen deze allianties. 

3. Versterk gemeenschapsgerichte eerstelijnszorg die het vermogen van mensen stimuleert om
gezond te blijven en/of om te leven in de lokale gemeenschap met complexe chronische
aandoeningen. Gebruik de levensdoelen van mensen als het startpunt om de gewenste resultaten
van zorg en ondersteuning te bepalen. 



BOUW AAN VEERKRACHTIGE 
GEMEENSCHAPPEN

4. Verbeter de gezondheid van de bevolking en verminder gezondheidsongelijkheid door de 
sociale, economische en milieudeterminanten van gezondheid in de gemeenschap aan te 
pakken, en te investeren in preventie en gezondheidsbevordering.

5. Ondersteun gezonde en inclusieve gemeenschappen door mogelijkheden te creëren om 
mensen samen te brengen en door te investeren in welzijnszorg en sociale infrastructuur.

6. Schep de wettelijke en de financiële voorwaarden om co-creatie van zorg en ondersteuning op
gemeenschapsniveau mogelijk te maken. 



MONITOR, EVALUEER EN PAS AAN 

7. Evalueer voortdurend de kwaliteit van zorg en ondersteuning en de stand van 
gezondheid en welbevinden in de lokale gemeenschap door methodes en 
indicatoren te gebruiken die gebaseerd zijn op de voorgaande principes en die 
gedocumenteerd worden door een participatieve ‘gemeenschapsdiagnose’ met 
alle stakeholders. Zorg voor gezamenlijke leermomenten. Stuur beleid, diensten 
en activiteiten bij op basis van de resultaten van de evaluatie. 



- ICC heeft een monitoring & evaluatiebeleid op maat nodig

- ICC heeft eigen  indicatoren nodig die focussen op sociaal en menselijk kapitaal

- Participatieve evaluatie: professionele ijkpunten zijn ondergeschikt aan ijkpunten lokale 
gemeenschap

- Effectiviteitsprincipes startpunt relevant evaluatiekader



Conclusie

• Belang om verder te gaan dan het ‘leveren’ van gezondheids- en welzijnsdiensten

• Co-creatie met individuen en lokale gemeenschappen

• ICC maakt verbinding met een positief, versterkend idee van gezondheid

• Positieve kracht van verandering naar een nieuw duurzaam evenwicht in onze
samenleving.




