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I.

INLEIDING

Voor u ligt het verslag van de
activiteiten die zijn uitgevoerd in de
tweede fase van “Kans voor de
Veenkoloniën”
(KvdVK).
Dit
programma, dat van start ging na een
amendement van toenmalig PvdA
kamerlid Agnes Wolbert, loopt in
totaal 8 jaar en heeft als doel om de
gezondheidssituatie
in
de
Veenkoloniën te verbeteren. Dit
gebeurt
door
een
collectieve,
duurzame beweging op gang te
brengen die een positieve impuls
geeft aan de gezondheid van
iedereen die woont, werkt en leeft in
deze
regio.
De
Veenkoloniën
omvatten in deze context, na de
laatste gemeentelijke herindeling, 11
gemeenten in de provincie Groningen
en Drenthe. Voorafgaand aan deze
fase is de periode van juli 2015 tot
april 2016 benut als voorbereiding.
De tweede fase is benut voor het uitvoeren van een breed palet aan activiteiten die (in)direct
de gezondheid in de regio bevorderen. Daarbij gaat het om factoren als eenzaamheid,
(intergenerationele) armoede, laaggeletterdheid, participatie, gezondheidsvaardigheden en
leefstijl, maar ook om het verbeteren van geboortezorg en aandacht voor de zorgkosten. Het
gaat in deze regio om een omslag in denken en doen. Een jarenlang leefpatroon, de cultuur
en een beperkt inzicht in de mogelijkheden hoe de leefstijl te beïnvloeden, verander je niet op
korte termijn. Dit is er één van lange adem. Daar is bewustwording voor nodig, maar ook een
collectieve wil om kansen te zien en te grijpen. Een domein-overstijgende aanpak is hierbij
nodig, die breder is dan die van de volksgezondheid. Daarbij moeten we differentiëren en
aandacht hebben voor verschillende levensfasen, samenwerken met de inwoners en het
geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid stimuleren.
Een programma als Kans voor de Veenkoloniën werkt aan het verbeteren van de
gezondheidssituatie in de regio. Hiervoor bestaat geen eenvoudig recept. Het vraagt om
dingen anders te doen dan men gewend is. Durven leren, en soms iets anders uitproberen
vraagt lef van uitvoerders, organisaties en bestuurders. Ook vraagt het om een andere manier
van samenwerken en leiderschap. Om te kunnen bijsturen is een goede monitoring van groot
belang. Binnen het programma hebben wij moeten leren dat het kiezen voor een andere
aanpak niet gemakkelijk is. Tussentijds is de werkstructuur aangepast en is er gewerkt aan
een nieuwe governance structuur, waarbij inwoners een grotere rol hebben gekregen. In de
tweede fase van KvdVK is een beweging in gang gezet, die in de komende jaren samen met
elkaar geborgd gaat worden, en die een positieve impuls geeft aan de gezondheid in de regio.
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i.

EEN LEREND PROCES

Het plan van aanpak voor de tweede fase is ingediend op 1 april 2016 bij het Ministerie van
VWS. De activiteiten die in dit plan beschreven stonden, waren door het programmabureau
getoetst aan de hand van een lijst met criteria (bijlage i). Sinds die datum is er op basis van de
opgedane ervaringen en geleerde lessen in de eerste periode van de tweede fase, tussendoor
in overleg met VWS een aantal zaken bijgesteld ten opzichte van het oorspronkelijke plan.
Tevens is in overleg met VWS besloten om de tweede fase van het programma met drie
maanden te verlengen tot 31 maart 2019. Reden voor de verlenging was dat er veel waarde
wordt gehecht aan borging van activiteiten, in en na de volgende fase. Hierover zijn concrete
afspraken gemaakt in de drie maanden van de verlenging.
Daarnaast is er de afgelopen periode gezocht naar effectieve elementen die van belang zijn
om een duurzame positieve impact op de gezondheidssituatie te realiseren. Binnen de
nationale en internationale literatuur zijn hiervoor verschillende elementen beschreven. Binnen
het programma KvdVK is onder andere gekeken naar de opgedane ervaringen van het
programma Gezond in de Stad (GIDS). Dit nationaal programma loopt ook in tien van de elf
gemeenten van de Veenkoloniën. Een publicatie over deze werkzame elementen van Pharos
verscheen begin dit jaar. De genoemde elementen in die publicatie zien we ook binnen Kans
voor de Veenkoloniën terug, en zijn voorzien van een korte toelichting te vinden in bijlage ii.

Gezond in… (GIDS) is het stimuleringsprogramma dat gemeenten helpt bij
het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het
gaat daarbij niet om een blauwdruk, maar om het aansluiten bij wat
gemeenten al doen. Het wordt uitgevoerd door Pharos en Platform 31. Als
landelijk expertisecentrum verzamelt, verrijkt en deelt Pharos nationale en
internationale kennis. Kans voor de Veenkoloniën werkt samen met Pharos
in de regio om de gezondheidssituatie in de Veenkoloniën te verbeteren.

De tweede fase van het programma liep inclusief de verlenging tot en met 31 maart 2019. In
deze periode is vanuit Kans voor de Veenkoloniën in totaal een bedrag van € 3.834.569,besteed. In bijlage iii wordt een overzicht gegeven aan welke concrete activiteiten deze
middelen zijn uitgegeven. Voor de uitvoering van de activiteiten zijn door het Zorg Innovatie
Forum (ZIF) als penvoerder met verschillende organisaties overeenkomsten gesloten. De
monitoring van de projecten en uitvoering werd in deze tweede fase eerst door het
programmabureau, en later vanuit het ZIF gedaan. Het programma Kans voor de
Veenkoloniën is gericht op de structurele positieve verandering van de gezondheidssituatie in
de regio. Hierbij is niet alleen aandacht voor leefstijl, maar ook voor factoren die een goede
gezondheid in de weg kunnen staan. Denk hierbij aan armoede, laaggeletterdheid,
werkloosheid en eenzaamheid.
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Zoals eerder is aangegeven is een structurele verandering er één van lange adem. Echter
werd al snel duidelijk dat we behalve de beoogde lange termijn resultaten, ook op de korte
termijn concrete activiteiten en effecten moeten realiseren en laten zien. Dit vergroot het
draagvlak, maakt zichtbaar dat een beweging op gang gebracht wordt, en dat er concrete
resultaten worden geboekt. In dit activiteitenverslag worden de uitgevoerde activiteiten en de
besteding van de middelen, en concreet behaalde resultaten binnen de tweede fase van het
programma Kans voor de Veenkoloniën beschreven. Daarbij wordt ook aangegeven welke
projecten doorgaan in de volgende fase.
Inmiddels is de derde fase van het programma op 1 april 2019 van start gegaan. De
inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten die zijn opgesteld voor deze fase, vindt u in
bijlage iv. In de derde fase zullen alle betrokkenen zich inzetten om de activiteiten duurzaam
te borgen, om op die manier te komen tot een structurele verbetering van de gezondheid in de
Veenkoloniën.

Kans voor de Veenkoloniën in het kort:
•

Kans voor de Veenkoloniën is ontstaan uit een amendement van Tweede
Kamerlid Agnes Wolbert in 2014.

•

In vergelijking met andere regio’s in Nederland wordt in de Veenkoloniën
jaarlijks € 115 miljoen extra uitgegeven aan zorg.

•

In de elf gemeenten die deelnemen aan Kans voor de Veenkoloniën
wonen bijna 450.000 inwoners.

•

Kans voor de Veenkoloniën is gestart in 2015 en loopt tot 2023. Er is € 10
miljoen beschikbaar gesteld om te investeren in preventie, en er is tot nu
toe ruim € 2 miljoen aan cofinanciering gerealiseerd.

•

Voor de derde fase is er een plan opgesteld dat zich richt op jeugd,
betrokkenheid van inwoners en duurzame zorg.
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II.

TWEEDE FASE: 4 april 2016 t/m 31 maart 2019

In deze periode zijn diverse activiteiten uitgevoerd, voortbordurend op hetgeen tijdens de
eerste fase van Kans voor de Veenkoloniën is verkend en voorbereid. Er werden hierbij drie
actielijnen onderscheiden: Leefstijl, Participatie en Zorgeffectiviteit. Daarnaast waren
elementen als communicatie, programmaorganisatie en overige activiteiten onderdeel van het
plan van aanpak. De actielijnen worden in de volgende onderdelen verder uitgewerkt, waarbij
na de korte beschrijving per activiteit aangegeven wordt wat het concreet heeft opgeleverd.

Het programma Kans voor de Veenkoloniën legt verbindingen
om zo de gezondheidssituatie in de regio te verbeteren.
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i.

LEEFSTIJL

In dit hoofdstuk worden de activiteiten beschreven die leefstijl en jeugd betreffen. Het totaal
budget dat voor het programmaonderdeel Leefstijl is ingezet, is € 372.705,-.

Healthcoin
Gezond leven lonend maken. Hoe stimuleer je een gezonde leefstijl in een regio waarbij men
zich vooral zorgen maakt over de leefbaarheid, inkomen, werk, huisvesting en krimp?
Healthcoin heeft als ambitie om de gezonde keuze ook de financieel meest voordelige en
leukste keuze te laten zijn. Deelnemers stellen zelf gezondheidsdoelen en proberen deze stap
voor stap te bereiken. Bij ieder succes worden punten gespaard in de app, die vervolgens
omgezet kunnen worden in een korting, beloning of cadeau. Het gaat daarbij om het belonen
van gezond gedrag, het vergroten van inzicht, en de onderlinge competitie. Via een app op de
smartphone worden het gedrag en de punten bijgehouden. In de regio wordt samengewerkt
met een aantal Healthcoin-partners uit de Veenkoloniën. Lokale winkels, instellingen,
sportzaken, fitnessclubs, en supermarkten, verzorgen de beloning voor de deelnemers. De
uitvoering is ondersteund door een organisatie die al veel ervaring heeft met het opzetten van
dit soort trajecten. Zij stellen de Healthcoin app-licenties beschikbaar, ondersteunen bij de
lancering en uitvoering op scholen, maken afspraken met bedrijven die als partner meedoen
en verzorgen rapportages gebaseerd op de data uit de app. De looptijd van Healthcoin was 1
december 2017 - 31 december 2018.
Resultaten
De deelnemers die een code hebben ontvangen om in te loggen op de app waren met name
scholieren in het voortgezet onderwijs en mbo-onderwijs in de Veenkoloniën. In totaal hebben
ongeveer 3.500 leerlingen op deze manier kennisgemaakt met Healthcoin. Ook is een speciale
campagne opgezet op twee scholen in Stadskanaal, de ‘MeFitBattle’, waarbij samen meer dan
7,5 miljoen stappen zijn gezet door de deelnemers. Daarnaast is in de afgelopen periode
verkend wat de mogelijkheden zijn bij zwangere vrouwen, jonge moeders,
bewonersinitiatieven en laaggeletterden. Dit betekent dat er in de volgende fase van het
programma onder andere een verbinding wordt gemaakt met Goede Start. Tevens wordt de
aanpak gericht op scholen verder doorontwikkeld en opgeschaald.

Aan 50 leerlingen is door middel van een enquête gevraagd naar hun
ervaringen met Healthcoin. Bijna de helft van de leerlingen geeft aan meer
zicht te hebben gekregen op hun bewegings- en slaapritme, en zich bewuster
te zijn geworden van de eigen leefstijl. Hierdoor heeft 42% van de leerlingen
zich ook een gezondere leefstijl aangemeten. Tot slot geeft 92% aan een
deelname aan Healthcoin aan te raden aan hun omgeving.
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Jongeren aan Zet
Jongeren aan Zet combineert de kracht van twee ‘best practices’ (Route Arbeid / Navigator en
Samen1Plan) om jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs toe te leiden naar
arbeid en zelfredzaamheid. Het doel van dit traject is het aanbieden en door ontwikkelen van
een integrale aanpak voor jongeren uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. In overleg
met leerplichtambtenaren, werkadviseurs en de coördinator van het Trainings- en Diagnose
Centrum is gekozen voor de doelgroep jongeren met meervoudige problematiek, die niet
gemakkelijk te bereiken zijn. De looptijd van Jongeren aan Zet was 1 september 2016 – 31
december 2018.

Voor kwetsbare jongeren is thuis op de bank zitten geen optie. Dat vergroot
hun kans op toekomstige werkloosheid. De methodieken Route Arbeid en
Navigator zetten hier op in. Samen1Plan is een online hulpverleningsplan wat
eigendom is van de jongere zelf. Het creëert transparantie, betere
communicatie en faciliteert daardoor de samenwerking.

Resultaten
Vanuit Kans voor de Veenkoloniën is ingezet op de begeleiding van 20 jongeren in de
gemeenten Oldambt en Westerwolde. Omdat er gekozen is om met de doelgroep jongeren
met complexe (multi-)problematiek te werken, waren deze begeleidingstrajecten zeer
intensief. Op deze manier kon er gewerkt worden aan verschillende onderdelen van het leven
van een jongere, maar wel op basis van de met de jongere samen vastgestelde doelstellingen.
De werkwijze van Jongeren aan Zet is na het afronden van deze begeleidingstrajecten in de
tweede fase beschreven, en zal aangeboden worden aan andere gemeenten in de
Veenkoloniën. De methode laat positieve effecten zien voor deze jongeren, die zonder de
intensieve begeleiding niet de stappen hadden kunnen zetten naar (meer) zelfstandigheid en
zelfredzaamheid. De financiering van deze trajecten wordt in de toekomst vanuit reguliere
budgetten geregeld. Daarmee is de werkwijze, aanpak, en uitvoering van Jongeren aan Zet
aan het einde van de tweede fase geborgd voor de toekomst.

2GetThere
2GetThere is een project gericht op groei en ontwikkeling voor en door jongeren die elkaars
taal spreken en in dezelfde leefwereld verblijven. Een jongerencoach coacht een jongere uit
zijn / haar eigen omgeving en eigen netwerk naar school, werk of een combinatie van beide.
Het doel van 2GetThere is het stimuleren van zelfredzaamheid, eigen kracht en persoonlijke
groei bij jongeren van 12 tot 27 jaar. Praktisch doel is het terugleiden van jongeren naar school,
werk, of een combinatie van beiden, en het voorkomen van uitval op school of bij arbeid.
De ‘peer-to-peer’ aanpak houdt in dat leeftijdsgenoten elkaar hierin coachen. Het zijn als het
ware maatjes die naast de jongeren staan, maar de coaches vervullen tegelijkertijd een
‘rolmodel’-functie. Jongeren melden zichzelf aan, of worden aangemeld door een instantie
(onder andere gemeenten, scholen, en jeugdzorg). Binnen de Veenkoloniën is
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geïnventariseerd of deze aanpak voor gemeenten een goede aanvulling op hun ondersteuning
naar jongeren kan zijn. De looptijd van 2GetThere was 1 september 2016 – 1 februari 2017.
Resultaten
Het project heeft in de gemeente Emmen veelbelovende resultaten laten zien rondom peerto-peer coaching voor en door jongeren. Na inzet van een kwartiermaker in andere gemeenten
is het project opgepakt in twee Veenkoloniale gemeenten (Coevorden en Borger-Odoorn),
zonder verdere financiële ondersteuning vanuit Kans voor de Veenkoloniën. Binnen dit traject
hebben in totaal 120 jongeren meegedaan (met 89% succesvolle toeleiding naar werk of
school). Het kwartiermakerschap leverde verder op dat deze aanpak in de voorgenoemde
gemeenten doorgezet zal worden. Bij de andere gemeenten sloot het op dit moment niet aan
bij het lokale beleid.

FunFitPit
Het project FunFitPit is in december 2017 van start gegaan op verzoek van de gemeente Aa
en Hunze. Het is een methodiek om jongeren uit te dagen een aantrekkelijke campagne te
maken én uit te voeren die een gezonde leefstijl bevordert. Door jongeren zelf de
verantwoordelijkheid te geven over iets dat bij hen past, ontstaat er een nieuwe manier van
werken. Jongeren ontdekken daardoor zelf wat goed is. Met deze kennis wordt een campagne
gemaakt die de jongeren door middel van een spetterende presentatie delen met de eigen
omgeving, de gemeente en hun ouders. Met de gemeente Aa en Hunze is afgesproken dat in
deze pilot 50% van de kosten worden gedragen door KvdVK en de andere helft vanuit de
gemeente. De looptijd van dit FunFitPit was december 2017 – december 2018.
Resultaten
De afgelopen periode is FunFitPit met 80 leerlingen uit de onderbouw uitgevoerd op het Dr.
Nassau College in Gieten. Er zijn tien teams van jongeren aan de slag gegaan met een
campagne die een gezonde leefstijl bevordert (met thema’s als roken, alcohol, gezonde
lunches op school, of meer bewegen middels bootcamp). De docenten waren hier nauw bij
betrokken, waarbij periodiek intervisie werd gehouden. In de finale bijeenkomst werden de
campagnes gepresenteerd en werden er door de vakjury drie prijzen uitgedeeld (beste
resultaat, meeste publiciteit, en publieksprijs). De school gaat dit traject verder voortzetten
vanuit andere bronnen van financiering, en de handleiding die is gemaakt, is tevens
beschikbaar voor andere scholen.

Jongeren aan het woord
In dit project krijgen jongeren in verschillende activiteiten de mogelijkheid hun eigen stem te
laten horen rondom de ontwikkelingen in de regio. Dit onderdeel is ingevuld door middel van
het opstarten van een jongerenraadpleging, deelname aan de Alliantie Kinderarmoede, en een
publicatie over communicatie met kinderen. Het idee daarbij is om aan hen maatschappelijke
vraagstellingen voor te leggen, en hen uit te dagen tot het komen met adviezen. Op die manier
kan er beter worden aangesloten bij de behoeften van jongeren zelf. De looptijd van Jongeren
aan het woord was april 2017 – 31 december 2018.
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Resultaten
Studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hanzehogeschool
organiseren de jongerenraadpleging. In eerste instantie is contact gelegd met het onderwijs
en het jongerenwerk. Er is een start gemaakt in de gemeente Midden-Groningen. Hier zijn
door studenten beleidsdocumenten bestudeerd en vragen voor jongeren voorbereid. Dit is
vormgegeven in een eindproduct waarin de werkwijze is beschreven. Een volgende groep
studenten gaat dit verder concreet vormgeven in de derde fase van het programma, en zal na
een jongerenraadpleging in gesprek gaan met de gemeente Midden-Groningen. Een andere
activiteit waar ondersteuning vanuit Kans voor de Veenkoloniën is geleverd, zijn de activiteiten
rondom de Alliantie Kinderarmoede. Vanuit deze Alliantie ligt de ambitie om in 2030 kinderen
niet meer de dupe van armoede te laten zijn. Uitgangspunt hierbij is te luisteren naar de
wensen van kinderen en de gezinnen. In de regio is samen met de NDC Media Groep,
Hanzehogeschool Groningen, het HANNN en de gemeente Groningen meegewerkt aan de
voorbereidingen van een publieksacademie in de Stadsschouwburg over de aanpak van
Kinderarmoede. Rondom dit evenement is een stevige regionale publiekscampagne opgezet
en uitgevoerd. In de derde fase van Kans voor de Veenkoloniën is het thema jeugd één van
de centrale uitgangspunten van het programma.

De Alliantie Kinderarmoede zet samenwerkingen tussen verschillende
organisaties op om nieuwe, creatieve en slimme oplossingen te bedenken
voor de aanpak van kinderarmoede. De Alliantie is een initiatief van Alles is
Gezondheid, Missing Chapter Foundation en het Nederlands Centrum
Jeugdgezondheid (NCJ).

Kwartiermaker Landschap
Vanuit het overleg met de ambtenaren Volksgezondheid van de Veenkoloniale gemeenten
ontstond het idee van een beweegroute door alle (toen nog) 13 gemeenten. De innovatiewerkplaats rondom bewegen en ruimtelijke inrichting van de Hanzehogeschool Groningen is
benaderd om dit idee te verkennen. Tijdens deze verkenning ontstond de ambitie om dit plan
breder in te steken en het onderdeel uit te laten maken van een traject om landschap in te
zetten als middel om gezondheid te bevorderen. Een landschapsarchitect heeft hiervoor een
oriëntatie uitgevoerd rondom het thema “Hoe landschap in te zetten om mensen te verleiden
tot gezond gedrag?”. De looptijd van dit traject was 1 september 2016 – 1 januari 2017.
Resultaten
De inventarisatie heeft plaatsgevonden en inzicht opgeleverd over hoe de omgeving een rol
kan spelen om mensen te verleiden tot gezond gedrag. Tijdens deze oriëntatie is met
verschillende overheden, waterschappen, organisaties en projecten in het gebied gesproken.
Doel was om naast de oriëntatie ook draagvlak voor het onderwerp te krijgen en financiering
te realiseren. Naar aanleiding van de bevindingen vanuit de vele overleggen en een daartoe
opgestelde notitie, is besloten het plan niet verder te financieren vanuit het programma.
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Gezond Scoren
Stichting FC Groningen in de Maatschappij voert voor leerlingen van groep 5 t/m 8 in het
basisonderwijs het programma “Gezond Scoren” uit. Gedurende zes weken worden
gezondheidsthema’s behandeld waarbij spelers uit de selectie worden gebruikt als rolmodel.
Het inzetten van bekende voetballers blijkt een goede manier om deze leeftijdsgroep echt te
bereiken met een gezondheidsboodschap, met als doel de kinderen en hun ouders bewuster
te maken van en aan te zetten tot een gezonde leefstijl. Door gebruik te maken van sportidolen
en de inspirerende sportomgeving van FC Groningen worden zij extra gestimuleerd. De
looptijd van Gezond Scoren was 1 februari 2018 – 31 december 2018.

Eredivisiespelers van FC Groningen zijn te zien in een aantal filmpjes van
Gezond Scoren. Zo geven ze niet alleen persoonlijk een praktische invulling
aan de diverse thema’s, maar inspireren ze ook de kinderen die meedoen om
hun goede voorbeeld te volgen. Er worden in totaal zes thema’s behandeld,
waaronder gezond ontbijten, slapen, water drinken, en geluk.

Resultaten
Vanuit KvdVK is deze activiteit in 2018 op 52 scholen ondersteund. Basisscholen in Aa en
Hunze, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Veendam, Pekela, Westerwolde, Midden-Groningen en
Oldambt hebben mee gedaan aan dit programma. Na het volgen van het lesprogramma
mochten de drie best scorende scholen naar de finalebijeenkomst, waar ze middels een
gezondheidsquiz hebben gestreden om de hoofdprijs: een Schoolplein14 voor op hun eigen
school. Kinderen zijn zich na deelname bewust van wat een gezonde(re) leefstijl is en worden
geïnspireerd door hoe rolmodellen (de FC Groningen spelers) hiermee omgaan. In de derde
fase wordt deze activiteit verder opgeschaald naar andere scholen in de Veenkoloniën.
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ii.

PARTICIPATIE

Participatie of mee kunnen doen in de samenleving is een belangrijk element dat de
gezondheid beïnvloedt. Daarnaast is in deze tweede fase de betrokkenheid van inwoners
vergroot, omdat duidelijk is dat dit een essentieel onderdeel is van de verandering die ingezet
wordt. Dit betekent eigenaarschap creëren, talenten gebruiken en trots op eigen omgeving
verzilveren. Bewonersinitiatieven spelen hierbij een belangrijke rol. Het gebruikte budget voor
dit onderdeel betreft in totaal € 549.116,-.

Ruimte voor de Toekomst
In 2016 en 2017 hebben de BOKD (Brede Overleggroep Kleine dorpen in Drenthe) en de
Vereniging Groninger Dorpen het project “Ruimte voor de Toekomst” uitgevoerd. Het doel van
dit project was om met zes (groepen) Drentse en Groninger dorpen in het werkgebied van de
Veenkoloniën initiatieven te ondersteunen op het gebied van zorg en welzijn. De dorpen zijn
hierbij leidend, Ruimte voor Toekomst sluit aan bij de energie die bij de bewoners leeft. De
looptijd van dit project was 4 april 2016 – 1 oktober 2017.
Resultaten
In Drenthe heeft de BOKD met 4 dorpen gewerkt binnen dit project: Eexterveenschekanaal,
Annerveenschekanaal, Dalerpeel en Barger-Compascuum. Daarnaast zijn contacten gelegd
met Hollandscheveld (Ruimte, bewegen en gezondheid), Aalden-Oosterhesselen (Rode
draad, verbinden van bewoners) en Gasselternijveen (eenzaamheid). Daarnaast is in het
Groningse Vlagtwedde voor het project Wedde dat ’t Lukt een publicatie gemaakt met een
onderbouwing van de werkwijze. Hiermee wordt aangetoond dat preventieve vrijwillige inzet
met de nadruk op welzijn zorgt voor een daling van zorgvragen.
De ervaring van dit onderdeel leert dat een programma als Kans voor de Veenkoloniën haar
doelen niet kan bereiken zonder stevige betrokkenheid van inwoners. Om die reden is lopende
de tweede fase dit onderdeel sterker aangezet. De ondersteuning van bewonersinitiatieven en
het vervolg van deze aanpak is per 1 oktober 2017 krachtig voortgezet in de activiteiten van
Kracht van de Veenkoloniën.

Kracht van de Veenkoloniën
Kracht van de Veenkoloniën is het werkprogramma van de werkgroep bewonersinitiatieven
(Bewonersraad). Doel van dit programma is een beweging op te bouwen waarin bewoners zelf
zeggenschap en eigenaarschap krijgen over hun eigen leefomgeving, en de activiteiten die
vanuit het programma Kans voor de Veenkoloniën worden ontwikkeld. Er wordt ondersteuning
gegeven aan startende bewonersinitiatieven en verbindingen gemaakt met andere initiatieven
om kennis en expertise te delen. Daarnaast wordt een bewoners-gestuurde monitor voor
activiteiten van Kans voor de Veenkoloniën gemaakt. In 2018 is deze monitor geïntegreerd
met de criteria die worden gebruikt voor het volgen en evalueren van activiteiten. De
Bewonersraad is de motor van de Kracht van de Veenkoloniën.
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In de derde fase zal bewonersbetrokkenheid één van de pijlers van het programma zijn. Met
alle gemeenten in de Veenkoloniën zijn gesprekken gevoerd om vanaf 2019 af te stemmen en
aansluiting te maken met lokaal beleid. De looptijd van Kracht van de Veenkoloniën was 1
oktober 2017 – 31 maart 2019.
Resultaten
De afgelopen fase is de Bewonersraad geïnstalleerd en is er een toenemend aantal
bewonersinitiatieven betrokken bij het programma. Een kernteam coördineert dit
werkprogramma en richt zich erop dat de bewonersbeweging ook na 2023 continueert. De
twee conferenties georganiseerd in de afgelopen periode vanuit Kracht van de Veenkoloniën
werden door meer dan 50 initiatieven uit de regio bezocht. Door middel van een enquête onder
initiatieven is duidelijk geworden met welke vraagstukken / behoeften initiatieven worstelen.
Voorbeelden zijn o.a. het krijgen en behouden van vrijwilligers, de samenwerking met
professionals en gemeenten, en het verwerven van financiën. Op deze thema’s worden in de
komende periode trainingen ontwikkeld en vervolgbijeenkomsten georganiseerd. In de derde
fase krijgt dit initiatief een prominente rol om bewoners nog meer te betrekken bij hun eigen
leefomgeving, en een (regionaal) platform te bieden voor kennisdeling en expertise.

De Bewonersraad is een groeiende groep bewoners die vanuit hun eigen
kracht (veelal initiatiefnemers en ondersteuners van bewonersinitiatieven)
op willen komen voor de belangen van de bewoners in de verdere
ontwikkeling van Kans voor naar Kracht van de Veenkoloniën. Leden van
de Bewonersraad zijn actief betrokken bij alle onderdelen van het
programma. Op den duur kan deze Bewonersraad uitgroeien tot een
permanent orgaan dat nieuwe bewonersinitiatieven ondersteunt en
opkomt voor de belangen van bewonersorganisaties in de strijd voor een
gezonder en beter woon- en leefmilieu.

Baan voor de Veenkoloniën
Baan voor de Veenkoloniën is een variant op de NoorderBaanBattle, een traject waarin
werkzoekenden in de Veenkoloniën gecoacht worden door ondernemers om op een andere
manier aan het werk te komen. Werk is van grote invloed op het welzijn, en dus de gezondheid
van mensen. Het project investeert veel tijd om de deelnemers te begeleiden en te laten
groeien. Deelnemers werken in teams onder begeleiding van twee lokale ondernemers samen
aan hun persoonlijke ontwikkeling. Gemeenten, UWV en deelnemers zelf kunnen zich
aanmelden voor dit traject. Vanuit Kans voor de Veenkoloniën wordt een financiële bijdrage
geleverd waardoor de kosten per deelnemer voor gemeenten beperkt blijven. Bij succes, dat
wil zeggen minimaal een half jaar werk, betaalt de gemeenten een bonus aan het project die
gebruikt kan worden om nieuwe deelnemers te begeleiden. Vanuit Kans voor de Veenkoloniën
is voor de eerste periode een aanjaagbudget geleverd waarmee de eerste 100 deelnemers in
kunnen stromen, en waardoor na een jaar een revolverend fonds ontstaat die de
werkzaamheden kan voortzetten. De looptijd van dit project was 4 april 2016 – 1 maart 2018.
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Resultaten
In 2017 en 2018 is het project uitgevoerd, waarbij de doelstelling van 100 begeleidingstrajecten
niet is behaald. Van de 28 actieve deelnemers is er voor 17 een (werk)bestemming gevonden.
Voor de werkwijze met bonus bij goed resultaat bleek bij niet alle gemeenten draagvlak te
vinden, en het succes van de werkwijze bleek te positief ingeschat door de uitvoerders. Door
verschillende oorzaken zoals de herindeling van gemeenten, en samenwerking tussen UWV
en gemeente werd eind 2017 duidelijk dat de doelstellingen niet behaald zouden worden. Na
gesprekken met uitvoerders werd in overleg besloten het contract dat tot 1 maart 2018 liep,
niet te verlengen. Hiermee was ook het opzetten van een revolverend fonds van de baan
Hiermee krijgt dit project geen verder vervolg in de derde fase van het programma KvdVK.

Spil, Even Buurten
In de gemeente Westerwolde heeft men te maken met een toenemend aantal ouderen en
ernstige bevolkingskrimp. Medische ontwikkelingen verlengen het leven en tegelijkertijd zijn
de zorgkosten de afgelopen jaren flink gestegen in de regio. Dit vraagt om nieuwe oplossingen.
Eén van de oplossingen is om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen
en problemen vroeg te signaleren, zodat informele hulp kan volstaan. Dit sluit goed aan bij de
tendens dat ouderen graag in hun eigen omgeving blijven wonen, en zo lang mogelijk de regie
op hun eigen leven behouden. In Rotterdam zijn de afgelopen jaren positieve ervaringen
opgedaan met het project “Even Buurten”. Ouderen en buurtgenoten worden hierbij met elkaar
in contact gebracht door een Spil, die mensen actief benadert en inzet op het ontwikkelen van
een netwerk van buurtbewoners. Daarbij biedt men elkaar ondersteuning. Naast deze
ondersteuning komt het project ook de cohesie in de kernen ten goede. De looptijd van Spil,
Even Buurten was 1 juli 2016 – 31 december 2018.

Over Spil, Even Buurten: “De oplossing is soms verrassend eenvoudig. Een
boodschap doen, iemand naar de dokter brengen, even koffie drinken of
samen wandelen.”

Resultaten
Het project Spil, Even Buurten heeft als doel kwetsbare eenzame ouderen op te sporen en
hen met elkaar in contact te brengen. Hiervoor worden sleutelfiguren betrokken die veel weten
over het dorp of de wijk. Een Spil gaat de dorpen en wijken in om kwetsbare ouderen te
bevragen op hun kracht en kwetsbaarheden, wat de oudere kan betekenen voor anderen en
waar hij/zij iets nodig heeft van een ander. Vervolgens wordt een netwerk gemaakt. Daarna
trekt de Spil zich terug. Met financiering uit KvdVK loopt het project in de kernen Vlagtwedde,
Ter Apel en Sellingen. De afgelopen fase zijn met 705 ouderen gesprekken gevoerd en zijn er
waar mogelijk matches gemaakt tussen hen en buurtbewoners. Met 318 ouderen zijn samen
oplossingen gevonden om hun eenzaamheid te verminderen. Daarnaast is met 82
professionals en vrijwilligersorganisaties gesproken over samenwerking met dit initiatief.
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De gemeente Westerwolde neemt de werkwijze over en zal Spil, Even Buurten vanaf 1 januari
2020 onderdeel maken van het regulier gemeentelijk beleid en financiering. In de komende
periode worden de andere gemeenten in kennis gesteld over deze aanpak.

Sterk uit Armoede
Hierbij gaat het om het doorbreken van de intergenerationele armoede en sociale uitsluiting.
Sterk uit Armoede beoogt dat opgeleide ervaringsdeskundigen (mensen die zelf in armoede
leven of hebben geleefd) gaan samenwerken met professionals om armoede te herkennen en
in gesprek te raken met mensen in armoede. Zij spreken de taal beter en kunnen de
problematiek goed inschatten. Via het Noorderpoort College volgen zij een tweejarige mbo
opleiding. Dit initiatief wil de kloof overbruggen tussen de leefwereld van mensen in
(intergenerationele) armoede en de systeemwereld van organisaties. Vanuit Kans voor de
Veenkoloniën is een bijdrage geleverd aan het opleiden van de ervaringsdeskundigen. De
looptijd van Sterk uit Armoede was 4 april 2016 – 31 december 2018.
Resultaten
De afgelopen periode zijn er in de regio 19 ervaringsdeskundigen opgeleid, waarvan er
inmiddels 12 aan het werk zijn. Verschillende gemeenten maken gebruik van deze
deskundigen die ook een rol hebben bij de verschillende onderdelen van het programma Kans
voor de Veenkoloniën. Omdat hier vaak sprake is van kleine dienstverbanden is de afgelopen
periode ook het idee van een uitleenpool verkend waar vanuit mensen ingehuurd kunnen
worden voor een bepaalde activiteit. In de derde fase van het programma wordt de focus met
name gelegd op het arbeidsmarktperspectief van de afgestudeerde ervaringsdeskundigen, en
hoe hen te ondersteunen en faciliteren richting een duurzame betaalde baan.

In de afgelopen periode is gebleken dat de opgeleide ervaringsdeskundigen
zeer goed in staat zijn als ambassadeurs voor het thema armoede op
conferenties, congressen en in de media op te treden. Zij kunnen als geen
ander aangeven wat het betekent op te groeien in armoede en dit dagelijks
te ervaren. Hierdoor worden zij ook in het onderwijs ingezet om professionals
maar ook jongeren te informeren over het fenomeen.

Alliantie van Kracht
De Alliantie van Kracht is een netwerk van organisaties in de sectoren zorg, overheid, welzijn
en wonen dat zich heeft gecommitteerd aan het thema intergenerationele armoede. De ambitie
van het netwerk is het voorkomen, verminderen en verzachten van overerfbare armoede in de
Veenkoloniën. Daarbij wil de Alliantie gezinnen in armoede adequaat ondersteunen en samen
kansen ontwikkelen. Hierbij wordt gekeken naar houding, vaardigheden en feitelijk gedrag van
mensen, maar ook naar het structurele perspectief. De looptijd van dit project was 30 oktober
2017 – 31 december 2018.
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Resultaten
Vanuit KvdVK is in de tweede fase een bijdrage geleverd aan de Alliantie, die ingezet is om
de projectleiding te bekostigen en het begeleiden van leerkringen met professionals mogelijk
te maken. De lokale leerkringen over armoede brengen meerdere partijen uit de Veenkoloniën
samen. Zo worden onderlinge afspraken gemaakt en wordt op basis van casuïstiek
geëvalueerd wat goed gaat en wat nog beter kan. Samen leren en actief werken aan
oplossingen staat daarin centraal. Op deze manier wordt gewerkt aan praktische oplossingen
bij het signaleren en bestrijden van armoede. Ook is gebleken dat deelname aan de Alliantie
van Kracht een positieve bijdrage levert aan de samenwerking met diverse partijen in de regio.
Deze samenwerking zal in de derde fase van KvdVK dan ook verder voortgezet worden.

Dorpscoöperatie Gasselternijveen e.o.
In Gasselternijveen is gewerkt aan het oprichten van een dorpscoöperatie, waarin inwoners
werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen omgeving, en waarbij het ontstaan
en behouden van lokale voorzieningen een belangrijke plaats in neemt. Deze coöperatie heeft
een dagopvang voor ouderen gehuisvest en speelt een belangrijke rol bij het op niveau houden
van de leefbaarheid. De looptijd van de ondersteuning aan de Dorpscoöperatie
Gasselternijveen e.o. was 4 april 2016 – 31 december 2017.
Resultaten
Vanuit KvdVK is aan de Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen een financiële bijdrage
geleverd voor het aantrekken van een kwartiermaker. Deze kwartiermaker vanuit CMO
STAMM heeft de werkgroep ondersteund in het daadwerkelijk opzetten van de
Dorpscoöperatie, die op 6 december 2017 officieel opgericht is. Voorafgaand aan de oprichting
is er een enquête gehouden in het dorp om te inventariseren of, en op welke punten de
inwoners interesse hadden in een Dorpscoöperatie. Daar kwam uit dat met name de thema’s
eenzaamheid, vervoer, ouderenhuisvesting, veiligheid, klussen en diensten, en een
coördinatiepunt van belang waren. De dorpscoöperatie organiseert tal van activiteiten die van
grote waarde zijn voor de inwoners van Gasselternijveen en omgeving, en zal dat ook in de
komende periode blijven doen. Ook is de dorpscoöperatie vertegenwoordigd in de
Bewonersraad van Kracht van de Veenkoloniën.

De naam van de dorpscoöperatie is “De Brug” vanwege het verbindende
karakter van de activiteiten die er plaatsvinden voor en door de
dorpsbewoners. Door grote betrokkenheid van inwoners worden nieuwe
(sociale) voorzieningen gerealiseerd in het dorp en wordt de leefbaarheid in
stand gehouden of zelfs vergroot. De oprichting van een dagopvang voor
kwetsbare ouderen en het realiseren van een dorpsloket zijn tastbare
resultaten van de inzet van de vele vrijwilligers.
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Dorp van de Toekomst
Binnen Dorp van de Toekomst worden de hoogste klassen van de basisschool uitgedaagd om
na te denken over hun woon- en leefomgeving in de toekomst. Hierbij kunnen de thema’s
gezondheid, vervoer, werk, energie, en wonen aan de orde komen. Na het uitvoeren van de
opdrachten presenteren de leerlingen hun plannen aan o.a. ouders, media, gemeente en de
bredere gemeenschap. Op die manier wordt er betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen
woon- en leefomgeving gecreëerd, en denken ze zelf na over oplossingen voor bepaalde
problemen die spelen op bovengenoemde thema’s. Door de samenwerking met gemeenten
en bewonersorganisaties ontstaat de mogelijkheid om goede plannen uiteindelijk te realiseren.
Voordat met de uitvoering van Dorp van de Toekomst is gestart, werd voorafgaand een
behoeftepeiling gehouden bij het onderwijs en gemeenten. De looptijd van dit project was 1
mei 2018 – 31 december 2018.
Resultaten
Het programma Dorp van de Toekomst is uitgevoerd op drie basisscholen in de gemeenten
Oldambt en Stadskanaal. Hierbij werd er bij de eerstgenoemde gemeente met name gekeken
naar de problemen van de toekomst als bereikbaarheid en energie, en bij de andere gemeente
werd de opdracht gegeven een braakliggend terrein in een van de dorpskernen
(Musselkanaal) in te richten. In groepjes werd gewerkt aan ontwerpen die vervolgens zijn
gepresenteerd aan een jury. Het winnende ontwerp voor de inrichting van het terrein wordt
verder onder begeleiding met een beschikbaar gesteld budget vanuit de gemeente uitgewerkt.
In de derde fase zal gezien de centrale positie van het thema jeugd in het programma, verder
vervolg gegeven worden aan deze activiteit op verschillende scholen in de Veenkoloniën.

Over Dorp van de Toekomst: “Hoe kan je een plein inrichten? Dat is nog niet
zo makkelijk, daar moet je echt goed over nadenken. Ik denk dat de jongens
en meiden geleerd hebben dat je met alle belangen rekening moet houden.
Niet alleen hun eigen belangen, maar ook die van anderen.”
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iii.

ZORGEFFECTIVITEIT

Onder het thema zorgeffectiviteit zijn de interventies rondom geboortezorg en
laaggeletterdheid opgenomen, twee elementen die expliciet in het amendement van november
2014 zijn benoemd. Het budget dat voor dit onderdeel is ingezet, is in totaal € 1.476.537,-.

Goede Start
Het amendement dat ten grondslag ligt aan KvdVK beschrijft duidelijke verwachtingen voor
het investeren in een goede start voor de volgende generatie. Goede Start richt zich specifiek
op de gezondheid van de toekomstige generatie Veenkolonialen. Goede Start benut de
bewezen extra impact van een collectieve aanpak in zorgverlening en voorlichting,
gestructureerde vroeg-signalering en afstemming met het gezin over de benodigde
ondersteuning, en individuele (en intensieve geïntegreerde) programma’s. Deze inzet
resulteert concreet in het verhogen van de zelfredzaamheid (het meedoen) van een gezin met
behulp van steun op maat, het verbeteren van de geboorte-uitkomsten en verbeteren van
gezondheidsachterstanden op langere termijn, een maximale ontwikkeling voor alle kinderen
door middel van optimale (gezonde) start, en het doorbreken van generatie-armoede. In
Goede Start werken alle partijen die rondom het gezin actief zijn in de elf gemeenten uit de
Groningse en Drentse Veenkoloniën aan verbetering van de gezondheid. Goede Start verbindt
en stimuleert de samenwerking tussen de betrokkenen. Ook is er aandacht voor het kantelen
van denken in aandoeningen en ziektebehandeling naar preventie en interventie van risico’s.
Goede Start is gericht op de periode vanaf de kinderwens tot het moment dat het jongste kind
in het gezin 19 jaar wordt. Dit omvat de volgende levensfasen: 1) De anticonceptiefase van
toekomstige ouders, 2) preconceptie, 3) zwangerschap en geboorte van het kind, 4) de periode
van 0-4 jaar, 5) de periode van 5-12 jaar en 6) de periode van 13 tot 18 jaar van het kind. In
deze levensfasen zijn er een aantal vastgestelde contactmomenten met een zorgprofessional,
bijv. contact met de verloskundige rondom zwangerschap en de geboorte van het kind. Op
deze momenten wordt er samen vastgesteld of er een aanvullende zorgvraag is naast de
aangeboden standaardzorg. Indien dit het geval is, wordt op een zo laagdrempelig mogelijke
manier het netwerk van ondersteuners / professionals ingeschakeld, waarna samen een traject
wordt ingeslagen totdat de aanvullende zorgvraag is weggenomen.
Het programma bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder vorming van een lokaal
samenwerkingsverband / regioteams, signalering en verwijzing, effectieve verwijzing van
gesignaleerde behoefte tijdens zwangerschap en geboorte naar beschikbare ondersteuning,
en extra momenten voor gezamenlijke preventie en voorlichting zoals duurzame uitvoering
van Samen Zwanger / Centering Pregnancy. Er wordt tevens een gezamenlijke aanpak op vier
belangrijke thema’s ontwikkeld:

•

Mobility Mentoring: Werken aan armoede (regioteam Ommelanden)

•

Rookvrije Generatie: Rookvrij opgroeien (regioteam Zuid-Oost-Groningen)

•

Op Gezond Gewicht: Verminderen overgewicht (regioteam Zuid-Oost-Drenthe)

•

Gezondheidsvaardigheden: Laaggeletterdheid (regioteam Zuid-West-Drenthe)
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Er is een start gemaakt met deze thema’s in voorgenoemde regio’s. De aanpak wordt daarna
beschikbaar voor alle gemeenten. Een goede signalering van kwetsbare gezinnen vraagt niet
alleen samenwerking, maar ook de bereidheid van professionals om over elkaars domein heen
te kijken. Door de behoeften van de zwangere centraal te stellen, kan telkens worden bepaald
of er sprake is van mogelijke risico’s op het gebied van gezondheid. Een professional kijkt en
bevraagt daarbij breder. De looptijd van dit project was 4 april 2016 – 31 maart 2019.
Resultaten
Vanaf april 2016 hebben vier Goede Start-regioteams de contouren uitgewerkt van een brede
integrale aanpak in de Veenkoloniën. Samen met inwoners is een uitstekende basis gelegd
voor een nieuwe gemeenschappelijke aanpak voor verbetering van de gezondheid en kansen
van de volgende generatie Veenkolonialen. Er zijn ook verbindingen gelegd met het landelijke
traject Kansrijke Start. Vanuit de vier regioteams van Goede Start is (van onderaf) een
structuur ontwikkeld voor verankering in lokale voorzieningen van volksgezondheid en welzijn.
Vanuit de regioteams is er aandacht voor verbinding: Goede Start heeft een brede
samenwerking gecreëerd tussen alle stakeholders (inwoners, zorg, welzijn, onderwijs,
gemeenten en landelijke overheid). Inwoners zijn betrokken bij de besluitvorming. Daarnaast
wordt er gewerkt aan bewustwording: er is een kanteling ontstaan van denken in
aandoeningen en ziektebehandeling naar preventie en interventie van risico’s op een
voorspelbare verslechterde gezondheid. De regioteams zetten in op doelgroep bereik: met
inzet van gestructureerde signalering van kwetsbaarheden tijdens de verschillende
levensfasen wordt de kans op succesvolle en interventie vergroot. Er wordt gewerkt aan
participatie van inwoners: samen met het gezin worden de risico’s en gewenste ondersteuning
verkend, mede afgestemd op de mate van zelfredzaamheid van het gezin. En het regioteam
biedt maatwerk: toeleiding naar benodigde maatwerkondersteuning kan op basis van de
geïntegreerde aanpak doelmatig plaatsvinden. Daarnaast zijn de volgende resultaten behaald:

•

Meer dan 75 verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en jeugdverpleegkundigen zijn getraind in vroegsignalering met Alpha-NL.

•

Meer dan 5000 zwangeren of ouders van jonge kinderen hebben samen met
zorgverleners de zelfredzaamheid en potentiele risico’s vastgesteld.

•

Meer dan 2000 zwangeren hebben deelgenomen aan Centering Pregnancy.
Met het vergroten van het aanbod in de hele regio zal dit aantal snel verder
toenemen. De pilots Centering Parenting zijn gestart.

•

Er zijn samenwerkingsverbanden met de gemeente Emmen (op gezond
gewicht) en met gemeente Midden-Groningen (pilot armoedebestrijding).
Ook zijn er pilots rondom rookvrij opgroeien en gezondheidsvaardigheden.

•

Er is een externe co-financier die € 200.000,- investeert om enkele
onderdelen van Goede Start te versnellen.

•

Er zijn twee extern gefinancierde onderzoeksvoorstellen gehonoreerd.

22

Deze resultaten nodigen uit om in de volgende fase van het programma in alle 11 gemeenten
geïmplementeerd te worden, waarbij het onderdeel gaat worden van de reguliere werkwijze
van professionals en het lokaal beleid. Binnen het programma zal ook een sterkere verbinding
gemaakt worden met Kracht van de Veenkoloniën, waarmee formele en informele zorg een
stevigere verbinding krijgt.

Taalkans
De insteek van het project Taalkans voor de Veenkoloniën is om zo veel mogelijk positief
resultaat te behalen met de aanpak van laaggeletterdheid. Geletterdheid draagt direct bij aan
het reduceren van gezondheidsverschillen. Hiervoor is allereerst een goed functionerend
taalnetwerk nodig binnen de gemeenten van de Veenkoloniën. Hier spelen bibliotheken, de
formele (taal)aanbieders en diverse vindplaatsen in het sociaal domein een belangrijke rol.
Daarnaast worden scholingsmogelijkheden georganiseerd. Doel is te komen tot een gedegen
aanpak waarbij de laaggeletterde doelgroep wordt bereikt, en vervolgens geactiveerd wordt
om aan het werk te gaan met basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale
vaardigheden. Hierbij streven we naar passend aanbod voor de diverse doelgroepen op de
verschillende basisvaardigheden. Het uiteindelijke doel van deze aanpak is dat middels het
werken aan de basisvaardigheden deelnemers hun participatie, arbeidsmarktpositie,
welbevinden en gezondheid verbeteren.
Het project is onderverdeeld in diverse deelprojecten: de versnelde inzet Taal voor het Leven
in gemeenten in de Veenkoloniën, verbindingen leggen met partners uit zorg, onderwijs,
bedrijfsleven en dienstverlening, een focus op bereik, toeleiding speciale doelgroepen binnen
het sociale domein, en de verbinding met gezondheid – “Voel je Goed”. In november 2016 is
het programma Kans voor de Veenkoloniën tevens toegetreden tot de Alliantie Gezondheid
en Geletterdheid en is een pledge ondertekend in het kader van Alles is Gezondheid. De
looptijd van dit project was 1 december 2017 – 31 maart 2019.

Met Taal voor het Leven werken lokale en landelijke organisaties samen om
meer laaggeletterden te bereiken en te scholen. Net als bij Taalkans worden
taalvrijwilligers opgeleid en ingezet om één op één, met een groep, of in de
klas met ondersteuning van de docent, met de cursisten aan de slag te gaan.

Resultaten
Taalkans geeft een extra impuls aan het landelijke ondersteuningsprogramma Taal voor het
Leven, dat al in de regio loopt. Hiermee kon dit programma versneld worden gerealiseerd in
de regio. In alle betrokken gemeenten zijn nu Taalhuizen gerealiseerd. Zonder de bijdrage
vanuit Kans voor de Veenkoloniën was het niet mogelijk geweest om alle gemeenten te kunnen
ondersteunen met het opbouwen en intensiveren van de aanpak laaggeletterdheid, maar
hadden slechts drie gemeenten voorzien kunnen worden van deze infrastructuur.

23

Verder zijn er nieuwe verbindingen gemaakt met programmaonderdelen als Goede Start en
Sterk uit Armoede. Professionals als kraamverzorgers en jeugdverpleegkundigen zijn getraind
in het signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden. In deze fase is ook ingezet op de
geletterdheid in sociale werkvoorzieningen. Een groot deel van deze groep medewerkers met
een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking is laaggeletterd. Inmiddels is bij een groot deel
van de partners gescreend op laaggeletterdheid, en is er een intern aanbod opgezet voor de
doelgroep, geheel passend bij hun eigen niveau en leerwens.
Naast de activiteiten binnen Taalkans rondom Taal voor het Leven en de Taalhuizen, is er in
de tweede fase ook aandacht geweest voor het deelproject ‘Voel je Goed!’, waarbij een directe
link wordt gelegd tussen taal- en gezondheidsvaardigheden.

‘Voel je Goed!’ is een combinatie van individuele eet -en beweegadviezen van
een diëtist, en lessen gezondheidsvaardigheden van een taalvrijwilliger. Het
doel is daarbij een verbeterde ervaren gezondheid en een lager gewicht.

Dit deelproject heeft plaatsgevonden met 15 groepen in Midden-Groningen, Veendam en
Pekela. De afgelopen periode is hiervoor een promotiefilm gemaakt die bij de verdere
implementatie gebruikt kan worden.
In 2017 en 2018 hebben door de Taalkans impuls bijna 800 extra cursisten meegedaan en
zijn er 235 nieuwe taalvrijwilligers opgeleid. Voor deze taalvrijwilligers werden in de provincie
Groningen en Drenthe daarnaast regiobijeenkomsten georganiseerd om hen te ondersteunen
bij hun werkzaamheden. Begin 2019 is door Rescon een onderzoek gepubliceerd waarin de
aanpak ‘Voel je Goed’ als effectief werd beschreven. Reden om dit in het vervolg van het
programma aandacht te blijven geven. In de derde fase zal de focus vanuit Kans voor de
Veenkoloniën met name op de verdere uitrol en borging van ‘Voel je Goed’ liggen.
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iv.

COMMUNICATIE EN PROFILERING

Communicatie is een levensader voor een programma dat het moet hebben van interactie en
verbinding. Doordat het gaat om communicatie met verschillende doelgroepen wordt dit op
verschillende manieren vormgegeven. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de profilering
van het programma is aangepakt en hoe de personele inzet is ingevuld. Het totale budget wat
aan dit onderdeel is besteed, betreft € 276.004,-.
Naast het hebben van een herkenbaar beeldmerk, website, Twitter en Facebook,
nieuwsbrieven en andere communicatie-uitingen zijn ook ambassadeurs ingezet, die worden
ingeschakeld om de boodschap van het programma breder uit te dragen.
Resultaten
In de afgelopen periode zijn verschillende grote congressen gehouden in Stadskanaal,
Hoogeveen en Veendam. Deze bijeenkomsten werden vooral bezocht door professionals en
bestuurders en vertegenwoordigers van bewonersorganisaties. Samen met het onderdeel
Kracht van de Veenkoloniën werden eveneens twee grotere evenementen georganiseerd voor
bewonersinitiatieven. Kleinere conferenties en bijeenkomsten, zoals kenniscafés, bestuurlijke
overleggen en persconferenties, werden met name georganiseerd om thema’s uit de regio te
agenderen en mensen mee te nemen in de ambities van het programma. De bijeenkomsten
stonden de afgelopen periode vooral in het teken van informeren en werken aan commitment.
Een belangrijke communicatiebron is de website, die regelmatig wordt geactualiseerd. Vanuit
de Hanzehogeschool Groningen werd het logo in verschillende toepassingsvormen als
beeldmerk ontworpen. Vanuit de culturele hoek werd een regionaal artiest (Erwin de Vries) als
ambassadeur gevonden, die als troubadour/entertainer op verschillende activiteiten en
evenementen het programma Kans voor de Veenkoloniën inwoners aan weet te spreken in
hun eigen regionale taal. Hiervoor werd door hem een speciaal zangnummer geschreven
onder de titel “Bemui die mit dien aigen” . Dit gaat over de gezondheidssituatie en geeft de
mentaliteit in de Veenkoloniën op een ludieke manier weer – in het dialect.

Hou zo kans? K Heb gain kans
Dikke swans
K Heb allent n pokkel mit ellende
Wat n bende
Qua geld, Qua waark
Doarom stoan wie nimmer nooit staark
k Bin zo geboren, Dus verloren
Allergisch veur doktoren en ambtenoaren
Bemui Die – © Erwin de Vries
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Verder werd FC Groningen als ambassadeur ingezet. De FC kent een grote populariteit bij
inwoners in de Veenkoloniën. Mede dankzij de positieve resultaten van FC Emmen, met
promotie naar de Eredivisie tot gevolg, zal ook deze voetbalorganisatie in de volgende fase
aanhaken als ambassadeur. Omdat duidelijk is dat ook bestuurlijk draagvlak van heel groot
belang is voor het welslagen van deze beweging, werd tevens een oud-wethouder ingezet als
ambassadeur om met name het politieke draagvlak te helpen uitbouwen.
Naast banners, giveaways met logo, en cartoons van bijeenkomsten en dilemma’s werd ook
tweemaal in deze fase een “Krant van de Veenkoloniën” uitgegeven. Deze had respectievelijk
een oplage van 13.000 en 10.000 stuks. De verspreiding hiervan heeft plaatsgevonden via de
projecten, gemeenten, provinciehuizen en tijdens activiteiten. De krant is zeer goed
ontvangen, en wordt ook als geschikt medium gezien om inwoners, bestuurders en andere
geïnteresseerden te informeren over het programma en wat er speelt in de regio. Ook in de
derde fase blijft communicatie vanuit het programma essentieel om te laten zien wat de
concrete resultaten zijn en hoe een krachtige beweging op gang gebracht wordt, die bijdraagt
aan de verbetering van de gezondheidssituatie in de Veenkoloniën.
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v.

PROGRAMMA ORGANISATIE april 2016 – september 2017

Een programma als Kans voor de Veenkoloniën kan niet zonder coördinatie en aansturing. Er
is hierbij gekozen om de organisaties te betrekken die actief en bekend zijn in de regio en zich
bewegen op thema’s die in het programma van belang zijn. Het totale budget dat voor dit
onderdeel is ingezet is € 426.100,-.
De tweede fase van het programma is ingegaan met een zelfde programmabureau bezetting
als aan het eind van de eerste fase. Dat wil zeggen: programmaleiding (GGD Groningen), drie
trekkers van de drie inhoudelijke programmalijnen (GGD Drenthe, CMO STAMM, en
Proscoop) en communicatiedeskundigheid (o.a. Communicatiebureau van Leeuwen) waarbij
aanvullende communicatiemenskracht werd geleverd vanuit de gemeente Aa en Hunze en
later door Accare. Daarnaast werd door het Zorg Innovatie Forum in het programmabureau
geparticipeerd vanuit haar rol als penvoerder en financieel beheerder.
Resultaten
Vanuit het programmabureau werden alle activiteiten gecoördineerd en afspraken gemaakt
met projectleiders die de verschillende activiteiten uitvoeren. Tevens werd hier de uitvoering
bewaakt. Zeker aan het begin van de tweede fase vereiste de opstart van uitvoering en het
regelen van voorwaardelijke zaken en contractering daarbij een breder programmabureau. In
2017 waren de meeste activiteiten gecontracteerd, en is de discussie gevoerd of een
programmabureau zoals bij de start van deze periode was opgezet nog wel nodig was.
Daarnaast bleef een meningsverschil rondom rolverdeling slepen, waardoor verandering van
governance nodig bleek. De stuurgroep heeft vervolgens na overleg met VWS de opdracht
gegeven om per 1-10-2017 de programmaorganisatie te verkleinen en de governance
structuur onder de loep te nemen. Dit heeft geresulteerd in een andere structuur van het
programma, die in het volgende onderdeel toegelicht wordt.
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vi.

PROGRAMMA ORGANISATIE oktober 2017 – maart 2019

Het ZIF heeft als penvoeder en eindverantwoordelijke organisatie met ingang van oktober
2017 een grotere rol op zich genomen. Vanuit het Zorg Innovatie Forum zijn er de volgende
rollen binnen het programma Kans voor de Veenkoloniën: programmacoördinatie, monitoring
van programmaonderdelen, het financieel beheer, de secretarisrol in overlegsituaties en de
communicatie. Het totale budget dat voor dit onderdeel is ingezet is € 273.063,-.
Resultaten
Projecten worden uitgevoerd door diverse actoren die daarover per kwartaal rapporteren aan
het ZIF. De uitvoering is geregeld met overeenkomsten die tussen ZIF en de verschillende
partijen zijn gesloten. Hierin zijn o.a. afspraken gemaakt over werkwijze, doelstellingen
tijdsduur, verantwoording en facturering. De monitoring zal in de volgende fase nog meer
gebeuren samen met de Bewonersraad. Het ZIF is juridisch verantwoordelijk en legt als
aanvrager en ontvanger van de subsidie rechtstreeks verantwoording af aan VWS, stelt
tussentijdse wijzigingsvoorstellen op, rapporteert over programmavoortgang en dient de
einddeclaratie in voorzien van een accountantscontrole. Het KvdVK-team vanuit het ZIF
bestaat gemiddeld uit 2,5 FTE. Dit wordt in wisselende samenstelling door 5 personen
ingevuld, al naar gelang de aard en intensiviteit van de benodigde inzet.
In de stuurgroep op 19 oktober 2018 is besloten tot een nieuwe governance structuur die per
1 januari 2019 vorm heeft gekregen. Om ook in de toekomst de continuïteit te borgen, is het
van belang dat het programma breed gedragen wordt door diverse partijen die een binding
hebben met het gebied en de doelstelling van het programma onderschrijven. De nieuwe
structuur doet ook meer recht aan de ontwikkelingen rond bewonersparticipatie die in de
samenleving gaande zijn.

Met ingang van 1 januari 2019 is de governance structuur herzien door het
instellen van een Dagelijks Bestuur en een Programmaraad, waarin een breed
bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is vertegenwoordigd. Deze structuur
krijgt verder vervolg in de derde fase van Kans voor de Veenkoloniën.

Programmaraad
De Programmaraad vervangt de eerdere stuurgroep en krijgt onder leiding van een
onafhankelijk voorzitter een toezichthoudende rol op hoofdlijnen. De Programmaraad denkt
mee en discussieert over strategische vraagstukken en / of dilemma’s die tijdens de
programma-uitvoering optreden, en legt verbindingen met aanpalende lokale, provinciale en/of
landelijke ontwikkelingen. Verder kijkt de Programmaraad mee naar continuïteit, de
mogelijkheden van co- / vervolgfinanciering, ontsluit haar netwerk, en fungeert als
ambassadeur. Het gaat om mensen die vanuit hun rol verantwoordelijkheid dragen over
thema’s die spelen in het programma en over een breed netwerk beschikken; via
kwaliteitszetels kan aanvullende expertise worden ingeschakeld.
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De Programmaraad kan voor bepaalde belangrijke onderdelen of vraagstukken werkgroepen
instellen, die zorg dragen voor de kennisdeling, begeleiding en ontwikkeling van deze
onderdelen. De Programmaraad komt ca. vier keer per jaar bijeen en kent als samenstelling:
onafhankelijk voorzitter, vier vertegenwoordigers van gemeenten en een vanuit provincies, vier
inwoners, twee zorgverzekeraars, een huisarts of buurtzorginstantie, een of twee
kwaliteitszetels, Ministerie van VWS, ZIF en de procesmonitor.
Dagelijks Bestuur
Naast de Programmaraad wordt een Dagelijks Bestuur ingesteld dat zich met zaken
bezighoudt die met de directe programma-uitvoering te maken hebben. Zij bereidt de agenda
voor van de Programmaraad en draagt zorg voor kennisverspreiding en
communicatiestrategie. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur is als volgt: onafhankelijk
voorzitter, voorzitter Bewonersraad, twee gemeentebestuurders, directeur ZIF en een
kwaliteitszetel. Het Dagelijks Bestuur komt maandelijks bijeen.
Experts
Ter ondersteuning wordt regelmatig gebruik gemaakt van deskundigen die bij het programma
worden ingezet. Het gaat hierbij om consultering met een beperkte looptijd. Het voordeel
hiervan is dat we zo nodig op alle momenten verschillende expertise voor het programma aan
kunnen trekken. De afgelopen periode zijn als experts bijvoorbeeld universiteiten en lectoraten
van hogescholen gevraagd mee te denken bij de aanpak. Vanuit verschillende vakgebieden is
meegekeken naar uitgangspunten en criteria van het programma. Zij hebben tevens een
advies uitgebracht om te komen tot een nieuwe governance structuur.
Klankbordgroep
Om de relatie met gemeenten ook ambtelijk te verankeren is er in de tweede fase een
klankbordgroep in het leven geroepen, waar de ambtenaren van de elf Veenkoloniale
gemeenten in plaatsnemen, en een delegatie van bewoners. In dit overleg worden de
deelnemers meegenomen in het verder vormgeven van het programma en de verbinding met
lokaal (gezondheids)beleid. In de derde fase wordt deze werkwijze geëvalueerd en mogelijk
herzien, om de betrokkenheid van gemeenten en borging van activiteiten optimaal te
faciliteren.
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vii.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Onder overige activiteiten zijn een aantal programma-brede en ondersteunende
programmaonderdelen beschreven zoals Shared Savings, de inhoudelijke- en procesmonitor,
en de denktank. Het budget is in totaal € 461.044,-.
Shared Savings
Shared Savings wordt in het amendement van Wolbert benoemd als belangrijk element voor
het verkleinen van gezondheidsverschillen. Naast het verbeteren van de gezondheid en het
verhogen van de kwaliteit van leven en zorg, wordt tegelijkertijd gewerkt aan het beheersen
van de kosten. Gezien de hogere zorgconsumptie in de regio (115 miljoen euro per jaar) is het
van belang hier aandacht aan te besteden.

Bij shared savings delen zorgaanbieders gerealiseerde besparingen in de
zorgkosten, onder de voorwaarde dat de kwaliteit van de zorg niet in het
geding is. De shared savings kunnen vervolgens worden ingezet voor nieuwe
interventies, waarover gemeenten, zorgverzekeraars, inwoners en zorgaanbieders vooraf gezamenlijk afspraken maken.

Het voorkomen, vertragen en verminderen van de zorgvraag door burgers en zorgverleners
samen wordt met de bewezen populatiegerichte aanpak gefaciliteerd, gestimuleerd en
gefinancierd. Zorgorganisaties en burgers krijgen een gezamenlijk belang om de
gezondheidstoestand van individuele mensen in bepaalde risicogroepen proactief te
verbeteren. Samenwerking tussen verschillende betrokken zorgverleners en organisaties
komt voorop te staan, over de “lijnen” heen, voor en met de individuele burger om preventief
en effectief maatwerk te bieden. Zelfredzaamheid en zelfmanagement zijn
gemeenschappelijke en haalbare doelen, met o.a. ondersteuning van de daarbij horende ehealth toepassingen. Deze paradigmaverandering van genezen en verzorgen naar voorkomen
en verbeteren wordt met deze best practice structureel gefaciliteerd, omdat het gefinancierd
wordt. Hiermee kunnen de geboden kansen voor de Veenkoloniën blijvend verzilverd worden,
na een eenmalige opstart financiering, die zichzelf meer dan terug zal betalen.
In 2016 werd een opstartplan gemaakt met een oriëntatie voor het vinden en starten van eerste
gezondheidsnetwerken in gemeenten waar een zeker fundament ligt voor de doorontwikkeling
van de samenwerking. De oriëntatie heeft geresulteerd in een beschrijving van een
startsituatie in alle gemeenten van de Veenkoloniën. Alle gemeenten ondersteunen de
gedachte om aan te sluiten bij bestaande initiatieven en deze uit te wisselen. Betrekken van
bewoners en professionals en opbouw van onderaf wordt als belangrijk ervaren, net als
vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties. Dit plan is uitgebreid besproken met o.a. de
stuurgroep en werd uiteindelijk als te ambitieus en financieel onhaalbaar beoordeeld.
Vervolgens is afgesproken om eerst ervaring op te doen en te starten in twee gemeenten. In
de gemeenten Hoogeveen en Coevorden is een samenwerkingsovereenkomst getekend
tussen de gemeente, zorgverzekeraar, huisartsen en zorgaanbieders. Dit proces is begeleid
door Optimedis. Zij hebben ervaring op dit gebied en hebben o.a. in Duitsland en in Nederland
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op kleinere schaal deze trajecten tot een succes gebracht. Het doel was hierbij om in beide
gemeenten voorwaarden te scheppen om shared savings op gang te brengen, een lokaal
netwerk te vormen uit lokale betrokkenen die samen gaan werken aan gekwantificeerde
verbetering van de gezondheid van lokale doelgroepen. De looptijd van Shared Savings was
april 2016 – 31 maart 2019.

Resultaten
Het proces om te komen tot shared savings afspraken is geen gemakkelijke weg. Bij de start
van dit traject is veel expertise uit Nederland betrokken bij de stappen die wij wilden zetten.
Deskundigen vanuit VWS, RIVM, RUG, Zilveren Kruis en Menzis hebben hierbij geadviseerd.
Concrete afspraken zijn gemaakt in de gemeenten Hoogeveen en Coevorden. Door de beide
gemeenten, huisartsen, Zilveren Kruis, de VVT-instellingen, de ziekenhuizen in de regio,
vertegenwoordigers vanuit inwoners van beide gemeenten en Kans voor de Veenkoloniën is
een intentieverklaring getekend. Hierna zijn gezondheidsnetwerken opgericht. Hierin wordt
samengewerkt aan de Triple Aim van verbetering van zorg, gezondheid en betaalbaarheid,
ten dienste van behoud van kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid. Blijvend
gefinancierd uit resulterende shared savings die zijn afgesproken in contracten tussen deze
netwerkentiteit, zorgverzekeraars en gemeenten. In de gemeenten is samen op verzoek van
Zilveren Kruis het besluit genomen om met de doelgroep (kwetsbare) ouderen (75+) te starten.
Beide gemeenten hebben daarnaast de ambitie uitgesproken om aan de slag te gaan met
jeugd. In de tweede fase is de organisatiestructuur in beide gemeenten vormgegeven, zijn
doelgroepen bepaald en is de aanvraag voor een preventiecoalitie opgesteld. In de derde fase
wordt dit traject verder concreet vormgegeven.

Procesmonitor
Het programma Kans voor de Veenkoloniën wil het anders doen, maar dat houdt ook in dat de
zoektocht langs en door valkuilen gaat. Het is een leerproces dat ook de komende jaren
doorloopt. Het zou jammer zijn als de verworven inzichten en uiteindelijk de gevolgde
werkwijze geen inspiratie voor andere regio’s in het land zou kunnen zijn. Om die reden is
gekozen voor een bijzondere manier van doorlopende procesmonitoring, met behulp van
“actie-begeleidend onderzoek”. De inzet van deze methodiek zorgt voor een monitoring om
het programma te voeden en te evalueren. De spiegel die wordt voorgehouden helpt bij
reflectie en om het proces bij te sturen. Daarnaast wordt een programmalogica gemaakt die
als aanpak overdraagbaar wordt naar andere vergelijkbare programma’s en regio’s. De looptijd
van de procesmonitor was april 2016 – 31 maart 2019.

Actie-begeleidend onderzoek zorgt voor een doorlopende procesmonitor, door
het programma Kans voor de Veenkoloniën op verschillende momenten zowel
te “voeden” als te ”evalueren”.

34

Resultaten
Vanaf oktober 2015 is Toegepast Gezondheids Onderzoek (TGO) betrokken bij het
programma. TGO maakt deel uit van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG
en verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek, dat zich vertaalt in bruikbare kennis en
aanbevelingen voor de praktijk. In de tweede fase hebben zij de procesmonitor uitgevoerd met
een actie begeleidende methode. Deze methode zorgt voor een continue monitoring van het
proces van het programma door het programma zowel te ‘volgen’ als te ’voeden’. Dat betekent
dat relevante bijeenkomsten worden bijgewoond, documenten worden geanalyseerd en
diverse betrokkenen op verschillende momenten worden geïnterviewd.
De uitvoerders van de procesmonitor zijn zelf geen onderdeel van het programma. Juist deze
positie ‘op afstand’ en van een ‘relatieve buitenstaander’ geeft meerwaarde. Daarbij biedt de
methode van het actie-begeleidend onderzoek flexibiliteit, waardoor - afhankelijk van het
verloop, het beloop en de behoefte van het programma - activiteiten van de procesmonitor
kunnen worden bijgesteld. Afstemming hierover gebeurde tot juli 2017 regelmatig met de
programmaleider en procesbegeleider van het programmabureau KvdVK. Na juli 2017, waarin
de herijking van de programmaorganisatie plaatsvond, gebeurde de afstemming met de
penvoerder van het programma, het Zorg Innovatie Forum (ZIF).

Op gezette tijden worden tussentijdse bevindingen van de procesmonitor aan
de betrokkenen teruggekoppeld in zogenoemde ‘spiegel-dialoogsessies’.
Daarin wordt het programma als het ware een spiegel voorgehouden en wordt
er een dialoog gefaciliteerd.

Voorbeelden van tussentijdse bevindingen zijn de diverse beelden, aannames en ambities die
betrokkenen hebben omtrent het programma KvdVK. Ook dilemma’s die in de uitvoering van
het programma naar voren komen, en tussentijdse evaluaties van de samenwerking, zijn
vanuit de procesmonitor gespiegeld. Daarnaast zijn opeenvolgende versies van de
zogenaamde ‘programmalogica/ programmatheorie’ (een beschrijving van de uitgangspunten,
acties, en beoogde doelen van het programma van dat moment) gemaakt.
In het ‘dialoog-deel’ van de sessies wordt met de betrokkenen gereflecteerd op de spiegel.
Door in gesprek te gaan over de bevindingen wordt gezamenlijk geleerd en stimuleert de
procesmonitor een gezamenlijke visie en koers. Indien nodig worden gezamenlijk acties
geformuleerd om het programma bij te stellen. Op deze manier ‘begeleidt’ de procesmonitor
de acties in het programma en ontstaat er een doorgaande lijn van gezamenlijk leren.
Door zowel het programma KvdVK inzichtelijk te maken in de vorm van een programmalogica
– “Wat houdt het model in?”-, als in de vorm van een beschrijving van de werkwijze –“Hoe is
het model tot stand gekomen?”- kunnen andere regio’s en programma’s leren van het
programma Kans voor de Veenkoloniën. Dit vergroot de overdraagbaarheid van het
programma. Aan het eind van de tweede fase is een bundeling van tussentijdse producten
gemaakt waarin de werkwijze, activiteiten en bevindingen zijn beschreven. In de derde fase
zal de procesmonitor een vervolg krijgen om zo te kunnen blijven ‘leren’ van de eerder
opgedane ervaringen, en de geleerde lessen overdraagbaar te maken naar andere regio’s.
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Denktank Zorg en Welzijn
Als vervolg op een structureel overleg onder de naam Drentse KEI (Ketenpartners,
Expertgroep voor Integrale zorg) zijn een aantal regiobijeenkomsten gehouden met een
netwerk van bestuurders uit de publieke gezondheid, welzijn, GGZ, verslavingszorg,
jeugdbescherming, huisartsenzorg en patiënten belangen. Afhankelijk van de agenda konden
ook vertegenwoordigers uit andere sectoren aanschuiven. Doel hierbij was om een denktank
te vormen voor het programma die één keer in de twee maanden mee kon denken over de
koers van het programma. De looptijd van de denktank was 1 juni 2016 – 1 december 2016.
Resultaten
In deze denktank zijn vraagstukken besproken op het gebied van leefstijl, participatie,
laaggeletterdheid, intergenerationele armoede, verslaving, welbevinden en participatie en het
versterken van burgerinitiatieven die het programma kunnen helpen het anders te doen.
Ideeën uit deze denktank zijn gecommuniceerd met het programmabureau en de stuurgroep.
Tevens zouden hierbij de deelnemers ook als ambassadeur ingezet kunnen worden richting
hun eigen organisaties en netwerken. Het initiatief heeft echter na de opstart geen verder
vervolg gekregen in de tweede fase, omdat de rol van de denktank in het programma niet
helder was. In de derde fase wordt verkend of opnieuw een denktank ingericht kan worden,
die van grote meerwaarde zou kunnen zijn rondom het thema borging.

Inhoudelijke monitor
Om de effecten van onze inzet te bepalen is het belangrijk om regelmatig een “foto” te maken
van de gezondheidssituatie in de regio. Met ondersteuning van een wetenschappelijke
denktank gevormd met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noord-Nederland,
Proscoop, CMO STAMM, GGD Drenthe, Fryslân en Groningen, LifeLines, Pharos, RIVM,
RUG en UMCG werd in verschillende sessies geadviseerd over de indicatoren voor de
inhoudelijke monitor. Deze foto’s zijn in de afgelopen periode op verschillende momenten
gepresenteerd. De looptijd van dit traject was april 2016 – juni 2018.

Omdat het amendement aangaf dat de middelen vanuit het programma niet
bestemd zijn voor nieuw onderzoek, is gebruik gemaakt van diverse bronnen
uit de regio en daarbuiten. De data opgenomen in de startfoto zijn afkomstig
van de GGD gezondheidsmonitor, RIVM, KING, CBS, Vektis, LifeLines,
Leefbarometer 2.0, Kinderen in Tel, Perined, GGD jeugdonderzoek /
jeugdgezondheidszorg, Stichting Lezen en Schrijven, DUO en KISS-NOC/NSF.

Resultaten
De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid in Noord-Nederland heeft de coördinatie
gedaan van deze inhoudelijke monitor. In de startfoto is op de dimensies preventie en zorg,
sociale omgeving, gedrag en vaardigheden, aangevuld met een aantal onderwerpen, inzicht
gegeven in de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio.
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Dit biedt een basis voor het gesprek met stakeholders om in gezamenlijkheid richting te geven
aan de volgende fase van het programma. Met de selectie van indicatoren is het doel van de
startfoto om relevante informatie over de gezondheidssituatie in de Veenkoloniën, en een
aantal specifieke onderwerpen in kaart te brengen.
Veel bronnen in deze startfoto kunnen inmiddels ook geraadpleegd worden via het online
dashboard “waar staat je gemeente-gezondheidsverschillen” De keuze voor de gebruikte
bronnen is onder andere gebaseerd op de mate van bereikbaarheid, actualiteit en eventuele
kans op herhaalmetingen. In 2018 is er per gemeente een rapportage opgeleverd waarbij op
32 indicatoren de situatie binnen de gemeente wordt geschetst.

Hieronder worden per thema een aantal indicatoren weergegeven:
•

Algemeen: sociaal economische status; levensverwachting bij geboorte;
éénoudergezinnen.

•

Preventie en zorg: gebruik voorzieningen in het sociaal domein;
stapeling jeugdvoorziening; gebruik eerstelijnszorg; twee of meer
chronische aandoeningen; diabetes op grond van medicijngebruik;
psychische problematiek; verminderde mobiliteit; perinatale sterfte.

•

Sociale

omgeving:

sociale

samenhang;

mantelzorg;

kinderen

opgroeiend in armoede; eenzaamheid.
•

Gedrag & vaardigheden: voldoet aan norm gezond bewegen; roken;
overgewicht; laaggeletterdheid; alcoholgebruik.

•

Participatie:

werkzame

bijstandsuitkering;

beroepsbevolking;

voortijdig

personen

schoolverlaters;

met

een

vrijwilligerswerk;

lidmaatschap sportvereniging.

Financieel en juridisch advies / accountant
De afgelopen periode is op verschillende momenten gebruik gemaakt van ondersteuning op
financieel en juridisch gebied. Deze ondersteuning was voor een aantal onderdelen
structureel, maar had meestal een tijdelijk karakter. Om de reguliere programmakosten
beperkt te houden en de programmaorganisatie ‘lean and mean’ in te richten, is er voor
gekozen om deze expertise niet intern, maar extern in te schakelen, specifiek op de momenten
dat dit extra waarde toevoegde.
Resultaten
De ondersteuning op financieel gebied is geleverd door het administratiekantoor van het ZIF.
Zij hebben zorggedragen voor een goede koppeling met de boekhouding en financiële
administratie. Verder is fiscale en juridische ondersteuning ingeschakeld voor een BTW
vraagstuk, een kwestie met een van de contractpartners, en de vereiste accountantsverklaring
over de besteding van middelen in de tweede fase.
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III.

BIJLAGEN

i.

CRITERIA TWEEDE FASE

De criteria voor de tweede fase zijn tot stand gekomen in het
programmabureau, na consultatie vanuit de RUG en het UMCG. Hiermee
werden een aantal kaders aangegeven waar activiteiten binnen het
programma rekening mee moesten houden. Deze criteria zijn tevens
vastgesteld door de stuurgroep van Kans voor de Veenkoloniën. De zeven
elementen worden hieronder beschreven.

Elk initiatief zal:
… bijdragen aan de aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen.
… bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid, het verbeteren van de kwaliteit
van zorg, en bijdragen aan een kostenreductie (Triple Aim).
… aansluiten op wezenlijke vragen en behoeften uit de regio, kunnen rekenen op
draagvlak en zal uitgevoerd worden in samenwerking met voor de uitvoering relevante
partijen.
… aansluiten bij de uitgangspunten van het programma en de bestaande beleidskaders
(voor zover deze bestaan), is gericht op verbinding en innovatie en heeft concrete
doelstellingen.
… laten zien wat het bereik is van de activiteit / interventie.
... naar behoren worden verantwoord en (kunnen) worden gedeeld met anderen, als
inspiratie en ‘best practice’.
… zal niet zonder een stimuleringsbijdrage vanuit het programma kunnen worden
uitgevoerd maar kan op langere termijn, na de initiële stimuleringsbijdrage, zonder
verdere steun vanuit KvdVK worden uitgevoerd.
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ii.

WERKZAME ELEMENTEN PHAROS / GIDS / KVDVK

Om te komen tot een duurzame aanpak van gezondheidsverschillen
hanteren we binnen het programma een aantal werkzame elementen
waarvan we verwachten dat zij hieraan bijdragen. Deze effectieve
elementen zijn in februari 2019 door Pharos gepubliceerd als “De Negen
Principes voor een Succesvolle Strategie”. Deze zijn ontwikkeld aan de hand
van wetenschappelijke nationale en internationale literatuur en uit
ervaringen die zij op hebben gedaan met “Gezond in…” (GIDS). Hieronder
worden de elementen weergegeven en toegelicht in de context van KvdVK.

1. Inzetten op een brede domein overstijgende aanpak
De sleutel naar het positief beïnvloeden van gezondheid ligt maar ten dele in het
volksgezondheidsdomein. We weten dat we oplossingen moeten zoeken op andere
beleidsdomeinen zoals armoede, eenzaamheid, onderwijs, werk, inkomen en ruimtelijke
ordening. Om die reden hebben we in de tweede fase o.a. geïnvesteerd in activiteiten als
Taalkans, Sterk uit Armoede, Alliantie van Kracht en Spil, Even Buurten, Daarnaast zijn
ook binnen Goede Start deze thema’s in beeld.
2. Differentiëren waar nodig
Een zelfde aanpak voor de hele regio levert niet een optimaal resultaat op. Een blauwdruk
voor het verkleinen van gezondheidsverschillen bestaat er niet. Mensen en groepen zijn
verschillend. Vandaar dat wij ook niet overal dezelfde interventies uitvoeren.
3. Kansen benutten in verschillende levensfasen
In verschillende levensfase liggen aangrijpingspunten om gezondheidsproblemen te
voorkomen. Bijvoorbeeld in het programmaonderdeel Goede Start, dat zich al vanaf -10
maanden richt op de gezondheid van de toekomstige generatie, Schoolgaande jeugd die
we door positieve beloning met Healthcoin willen stimuleren tot gezond gedrag, en
kwetsbare ouderen die op verschillende manieren binnen dit programma aandacht krijgen.
4. Samen werken met de mensen om wie het gaat
Een aanpak van gezondheidsverschillen kan niet zonder de inwoners van het gebied.
Zeker in het regio van de Veenkoloniën is dit van heel groot belang. In het programma is
onder de naam Kracht van de Veenkoloniën een inwoners-beweging in gang gezet die
zorgt voor eigenaarschap en zelfregie. Hierbij wordt ondersteuning gegeven aan
bewonersinitiatieven en kennis van de verschillende initiatieven bijeengebracht.
Bewonersinitiatieven staan midden in de samenleving en hebben goed zicht op wat er leeft
in de dorpen en wijken. Daarnaast hebben inwoners via een opgerichte Bewonersraad
direct invloed op de verschillende onderdelen van het programma.
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5. Werk persoonsgericht
In persoonsgericht werken staat de persoon centraal. De professionals moeten hierbij
breder kijken dan hun eigen vakgebied. Dit geldt zowel voor professionals uit het medisch
als uit het sociaal domein. Deze domeinen met elkaar verbinden is dan ook de uitdaging
binnen het programma. Binnen Goede Start zien we deze samenwerking terug en worden
professionals geschoold in samenwerking en het hebben van een bredere blik.
6. Versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid
Autonomie, eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid is niet voor iedereen
weggelegd. Vaak ontbreekt het dan aan gezondheidsvaardigheden, geloof in eigen
kunnen en het verminderen of voorkomen van stress. In verschillende onderdelen van het
programma komt participatie en empowerment terug. Mooie voorbeelden hiervan zijn “Voel
je Goed” en “Sterk uit Armoede”. In het laatste onderdeel wordt door geschoolde
ervaringsdeskundige met een armoedehistorie professionele ondersteuning gegeven aan
mensen in armoede.
7. Stuur op al doende leren en experimenteren
De aangrijpingspunten om gezondheidsverschillen aan te pakken zijn veelvoudig, liggen
op meerdere niveaus en de context is veranderlijk. Het is vooral ingewikkeld en kent geen
eenvoudig recept. Het vraagt ook om dingen anders te doen dan we gewend zijn. Durven
leren en soms iets anders uitproberen vraagt lef van uitvoerders, organisaties en
bestuurders. Dit vraagt om andere manieren van samenwerken en om leiderschap. Binnen
het programma hebben wij moeten leren dat het kiezen voor een andere aanpak dan we
gewend zijn niet gemakkelijk is. Tussentijds is de werkstructuur veranderd en is er gewerkt
aan en nieuwe governance waarbij inwoners een grotere rol hebben gekregen. Ook
belangrijk is het durven stoppen met initiatieven die uiteindelijk niet genoeg bijdragen aan
de doelstellingen van het programma. Elke fase van het programma vraagt een andere
wijze van samenwerken. De uitdaging is om heldere doelen te stellen, maar in de weg
ernaartoe te durven experimenteren en al doende te leren. Daarbij is het van groot belang
dat er formele afspraken worden gemaakt over het proces, samenwerking, taakverdeling
en randvoorwaarden.
8. Investeer in goede monitoring en evaluatie
Evaluatie en monitoring is essentieel om een aanpak te kunnen bijsturen, te verantwoorden
en te verduurzamen. Door de permanente procesmonitor die de afdeling Toegepast
Gezondheids Onderzoek (TGO) van het UMCG binnen het programma uitvoert door actiebegeleidend onderzoek zijn wij in staat regelmatig te reflecteren en bij te sturen.
9. Werk aan borging van kennis en effectieve aanpakken in praktijk en beleid
Om duurzame gezondheidsverschillen te verkleinen is het van belang dat de kennis over
sociaaleconomische gezondheidsverschillen en effectieve strategieën zoveel mogelijk
worden opgenomen in regulier beleid. De impuls die Kans voor de Veenkoloniën is levert
een tijdelijke bijdrage om die werkzame elementen en ervaringen te helpen borgen binnen
gemeenten en organisaties. In de derde fase van het programma is borging van de aanpak
en kennis van belang; dit moet op meerdere niveaus en in samenwerking met vele partijen
plaatsvinden. Bestuurlijk draagvlak is hierbij van groot belang.
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iii.

FINANCIEEL OVERZICHT TWEEDE FASE

Deze bijlage bevat een financieel overzicht van de tweede fase van Kans voor
de Veenkoloniën. In onderstaande tabel wordt inzichtelijk gemaakt aan
welke activiteiten de vanuit het ministerie van VWS beschikbaar gestelde
middelen voor de tweede fase zijn besteed. Deze middelen zijn samen met
inhoudelijke verslag verantwoord aan VWS.
NB. De onderstaande tabel is een momentopname per september 2019. Aan
dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

ACTIVITEIT
i.

BEDRAG

Leefstijl

Healthcoin

€ 98.501

Jongeren aan Zet

€ 172.032

2Getthere

€ 10.371

FunFitPit

€ 13.462

Jongeren aan het Woord

€ 8.875

Gezond Scoren

€ 9.690

Kwartiermaker Landschap

€ 59.774

ii.

Participatie

Baan voor de Veenkoloniën

€ 87.574

Ruimte voor de Toekomst

€ 55.704

Kracht van de Veenkoloniën

€ 215.308

Spil, Even Buurten

€ 72.867

Sterk uit Armoede

€ 47.000

Alliantie van Kracht

€ 20.000
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Dorpscoöperatie Gasselternijveen e.o.

€ 19.965

Dorp van de Toekomst

€ 30.698

iii.

Zorgeffectiviteit

Goede Start

€ 1.081.757

Taalkans

€ 394.780

iv.

Communicatie en profilering

Communicatie en profilering
v.

€ 276.004

Programmaorganisatie april 2016 tot oktober 2017

Programmabureau
vi.

€ 426.100

Programmaorganisatie oktober 2017 tot maart 2019

Programma coördinatie

€ 263.686

Experts

€ 9.378

vii.

Overige activiteiten

Shared Savings

€ 270.029

Procesmonitor

€ 128.455

Denktank Zorg & Welzijn

€ 8.456

Inhoudelijke monitor / startfoto

€ 31.865

Financieel en juridisch advies / accountant

€ 22.239

TOTAAL TWEEDE FASE KVDVK

€ 3.834.569
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iv.

UITGANGSPUNTEN DERDE FASE

In de tweede fase heeft de stuurgroep Kans voor de Veenkoloniën op 7
september 2018 een zestal uitgangspunten vastgesteld, die bij de vorming
van de plannen voor de derde fase zijn gehanteerd. Deze uitgangspunten
zijn tevens gedeeld in het breed bestuurlijk overleg op 14 september 2018 en
sluiten aan bij een inventarisatie van belangrijke ontwikkelingen die op 16
mei 2018 in een breed ambtelijk overleg is gemaakt. Dit heeft geleid tot de
keuze voor drie inhoudelijke uitgangspunten en drie proces uitgangspunten.

Inhoudelijke uitgangspunten
1. De jeugd groeit gezonder op (Focus op Jeugd): Het ontwikkelen van een goede
gezondheid begint vroeg. Al voor de conceptie en geboorte zal hier aandacht voor
moeten zijn. Kinderen en jongeren hebben het nodig om op te groeien in een veilige
en stimulerende omgeving die hen weerbaar maakt zodat ze ‘verleidingen’ kunnen
weerstaan en latere negatieve ervaringen kunnen verwerken. Jongeren staan niet
alleen: ook hun ouders, grootouders en omgeving hebben invloed op het opgroeien
en wil je bij interventies / initiatieven betrekken.
2. Een gezondere leefomgeving voor iedereen (Gezondheid en Omgeving):
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Binnen dit programma sluiten we
aan bij de definitie van positieve gezondheid. Daarbij dient ook het eerste uitgangspunt
in acht te worden genomen, met andere woorden hoe burgers gezondheid percipiëren
en actief verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Een betere gezondheid is
maar voor een deel afhankelijk van (de aanwezigheid van) goede zorg, of direct
gezondheidsgedrag. Ook factoren als werk, inkomen, stress, participatie, onderwijs,
sociale en fysieke leefomgeving en veiligheid zijn belangrijk.
3. Meer mensen nemen deel aan de maatschappij (Inclusie): Een betekenisvolle
deelname aan de maatschappij is het derde inhoudelijke uitgangspunt. Werk geeft die
betekenis (en inkomen), maar ‘erbij horen’ kan ook door je op andere manieren in te
zetten voor de samenleving. Om mensen en gemeenschappen te bereiken en te
activeren heb je verbinders, change agents, nodig.
Proces uitgangspunten
1. Vergroten betrokkenheid van bewoners: De uitdaging voor ‘Kans voor de
Veenkoloniën’ ligt in de wezenlijk andere benadering van (de aanpak van)
gezondheidsproblemen. Duidelijk is dat de gebruikelijke projectmatige, top-down
benadering, en het denken vanuit traditionele referentiekaders hier niet werkt. De
Veenkoloniën vereisen een eigen aanpak. Een aanpak, die in nauwe interactie met de
bevolking zelf de komende jaren verder vorm gaat krijgen. Die uitgaat van
mogelijkheden in plaats van te focussen op wat niet goed gaat. Een Veenkoloniale
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aanpak waarbij bewoners uitgedaagd worden meer verantwoordelijkheid te nemen en
te dragen voor hun eigen gezondheid en omgeving. Dit betekent eigenaarschap
creëren, talenten gebruiken, trots op de eigen omgeving verzilveren. De vele best
practices in de sfeer van bewonersinitiatieven delen, het ontschotten van
financieringsstromen en het (terug)winnen van vertrouwen. Dit zien wij als een van de
belangrijkste sleutels tot het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
2. Versterken van samenwerking: In de derde fase van het programma “Kans voor de
Veenkoloniën” zal de afstemming/samenwerking met andere initiatieven en
(kennis)partners in de regio worden geïntensiveerd. Daarbij zal met name gekeken
worden hoe de verschillende trajecten en partners elkaar kunnen versterken. Daarbij
wordt zowel naar inhoudelijke raakvlakken als (co)financiering gekeken. Bijvoorbeeld
een traject versterken MKB en ondernemerschap in samenwerking met de
gebiedscoöperaties. En hoe we via o.a. het organiseren van bijeenkomsten en
kenniscafés mensen kunnen informeren en inspireren.
3. Verduurzamen van de aanpak: Om een echte verandering te realiseren is tijd nodig.
Hierbij is een langetermijnvisie nodig. Korte termijn projectmatige oplossingen om
gezondheidsachterstanden te verkleinen blijken weinig effect te hebben. Verder
verduurzamen van de aanpak die in 2015 is ingezet, zal nodig zijn. Vanuit een ‘Triple
Aim’-aanpak willen wij werken aan gezondheid, een betere kwaliteit van zorg tegen
lagere kosten. Een goed uitgangspunt daarbij zou het principe en gedachtegoed van
‘shared savings’ (gedeelde besparingen) zijn, waarmee we het programma na 2023
blijvend kunnen financieren. Dat geldt zowel voor maatschappelijke burgerinitiatieven
als
voor
samenwerkingsverbanden
tussen
huisartsen,
ziekenhuizen,
zorgverzekeraars, gemeenten en andere organisaties die actief zijn in het sociale
domein.
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“Met Kans voor de Veenkoloniën willen we het
verschil maken op het gebied van (positieve)
gezondheid van iedereen die woont, werkt en
leeft in de Veenkoloniën. Dit doen we samen met
de burgers, organisaties en overheden als medeeigenaar van deze ambitie. Zo willen we de
leefbaarheid

in

de

regio

versterken

en

gezondheidswinst behalen.”

Colofon:
Dit activiteitenverslag is uitgebracht door het Zorg Innovatie Forum, penvoerder van het programma
Kans voor de Veenkoloniën (KvdVK), gefinancierd door het ministerie van VWS.
© Alle rechten voorbehouden.
December 2019. Meer informatie? www.kvdvk.nl of info@kvdvk.nl.
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