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Steekproef van 90 werkelijke hulpvragen in Buurtkamers, 
Jeugdpreventiewerk en Jongerencoaching 

Dit is representatief voor 555 soortgelijke hulpvragen van deelnemers en 
jongeren elk jaar 

Dit verbetert met name hun mentaal welbevinden, dagelijks 
functioneren, meedoen en kwaliteit van leven

Totaal voorkomen kosten elk jaar: 

4,2 MILJOEN 

Subsidie aan Welzijn Lelystad voor dit werk in 2022: 1,3 miljoen euro **

** Dit betreft Buurtkamers, Jeugdpreventiewerk en Jongerencoaching 

22-4–2022

Gemeente 3,5 mln euro 

Overige partijen 0,7 mln euro

De toegevoegde waarde van het 
werk van Welzijn Lelystad

* Cases waarbij inzet van meerdere zorgverleners  
vermeden is, zoals voor een gezin



• Vraagstelling 

Wat levert preventief werken op voor 
inwoners en welke geïndiceerde zorg wordt 
hiermee bespaard? * 

1. Wat zijn de individuele effecten van de 
inzet? 

2. Wat zijn de maatschappelijke effecten 
van de inzet? 

3. Hoe we in staat zijn geweest om 
geïndiceerde zorg te voorkomen? 

4. Hoe ervaren ketenpartners de inzet van 
ons werk?  

5. Waar is potentieel aanwezig, bij de 
doelgroep en binnen Welzijn Lelystad? 

• Aanpak 

Interviews met medewerkers, 3x rondetafel 
gesprekken met ketenpartners 

Vragen die daarbij horen zijn: 
• Wat zijn de effecten? 
• Hoe signaleren en begeleiden we dat? 
• Wat zijn besparingen op vermeden zorg en 

hulpverlening? 
• Wat zijn leerpunten en succesfactoren in de 

samenwerking? 

Gevolgd door caseberekening door het hele 
team met de Preventiecalculator van 90 
casussen (extrapolatie naar 555 per jaar).  

Hierbij is rekening gehouden met de kans dat 
er binnen 6 maanden hulp zou zijn ingezet, en 
het effect van de medewerker op het 
voorkomen van geïndiceerde zorg of overige 
ondersteuning.

• Resultaat 

Een helder inzicht wat het betekent voor de 
deelnemers, jongeren, ouders en welke 
ondersteuning Welzijn Lelystad hen daarbij biedt 

Beschrijving hoe de inzet van geïndiceerde zorg 
en ondersteuning in de praktijk wordt voorkomen. 
Hoe dat werkt, én onderbouwd met vele 
praktijkvoorbeelden aan de hand van de 
steekproef van 90 casussen uit de afgelopen 12 
maanden (2021). 

Partners geven aan dat de lijntjes met elkaar kort 
zijn. Het vaste team en de contactpersonen 
worden zeer gewaardeerd. Elkaars kennis wordt 
goed gebruikt, het sparren gaat goed. Hulpvragen 
worden snel opgepakt.  

• Voorkomen kosten 

• 4,2 miljoen euro per jaar aan voorkomen 
maatschappelijke kosten 

• Bij 25% van de voorkomen kosten gaat het  
meerjarige besparingen (opvang, begeleiding, 
zorgkosten, bijstand etc.) 

• 85% van de voorkomen kosten zouden ten laste 
komen van de gemeente Lelystad. De overige 
15% ten laste van zorgverzekering, rijksoverheid 
of de woningcorporatie 

• 59% van de vermeden kosten is voor situaties 
waarbij de betrokkene anders zeker van 1e of 
2e lijnszorg gebruik zou maken.  

• Voor het overige deel zou dit waarschijnlijk zijn 
geweest(38%) of misschien (3%). In die gevallen 
is het bedrag slechts gedeeltelijk meegenomen 
in het totaal. (gewogen berekening) 

• 52% van de vermeden kosten is volledig naar de 
eigen inzet van de medewerker toe te rekenen. 
45% van de besparing is waar hun bijdrage als 
waarschijnlijk is aangegeven en 4% als 
misschien. (gewogen berekening)

De toegevoegde waarde van het 
werk van Welzijn Lelystad

* Dit betreft Buurtkamers, Jeugdpreventiewerk en Jongerencoaching


