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“We kunnen de zorg niet houden zoals we het hebben. We moeten op zoek naar nieuwe vormen. We moeten
drie V’s versterken. Ten eerste voorkomen, we moeten heel veel meer investeren in preventie en het voorkomen
van duurdere zorg. Het businessmodel voor preventie ontbreekt nu nog. We moeten zorg verplaatsen, de
beweging van de wachtkamer naar de huiskamer maken. En we moeten de zorg vervangen door innovatieve
oplossingen. Voor alle drie de V’s is hele intensieve samenwerking nodig. Over domeinen heen, in de wijk, in
de regio’s.”
Minister Hugo de Jonge (Medisch Contact, 20 juni 2019)
“Kortom, er lopen veel initiatieven om de rol van umc’s als regionale academische motor te versterken. Om
de maatschappelijke impact van umc- onderzoek te vergroten, gaan umc’s hun onderzoeksfocus verbreden
door naast topklinisch, fundamenteel, biomedisch onderzoek zich op multidisciplinair, praktijkgericht
onderzoek op het gebied van preventie en regionale vraagstukken te richten.”
Minister Bruno Bruins (Kamerbrief 12 juli 2019: Maatschappelijke rol umc's medische centra
(umc’s))
“Uit beide evaluaties (van 'Gezond, veilig en kansrijk opgroeien' en 'Aanpak overgewicht jeugd' – red.) komt
naar voren dat er preventiewinst is te behalen door het vergroten van maatschappelijke impact van het
beleid met een samenhangende inzet door de domeinen heen en door het combineren van verschillende
interventies. Zo kan een effect bereikt worden dat groter is dan de som der samenstellende delen wat de
doeltreffendheid van het beleid in de praktijk ten goede komt.”
Staatssecretaris Paul Blokhuis (Kamerbrief 9 oktober 2019: Resultaten evaluaties
jeugdpreventie)
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Kernboodschap
‘Meer Gezonde Jaren voor Groningers.’
Meer gezonde jaren voor Groningers. Dat is wat we met het Preventie Overleg Groningen (POG) willen
bereiken. Gezonde Groningers zijn gelukkiger. We leven langer, participeren meer in de maatschappij,
zijn langer gezond, maken minder gebruik van de zorgvoorzieningen en als het toch nodig is, herstellen
we sneller en beter. Door in te zetten op preventie kunnen we voorkomen dat we zorg nodig hebben.
Wij Groningers zijn ongezonder dan andere Nederlanders. Daar iets aan veranderen is sneller gezegd
dan gedaan. De onderliggende oorzaken zijn complex en divers. Verleidingen tot ongezonde keuzes zijn
talrijk en de toegang tot gezonde opties lang niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend.
Ongezond gedrag is individueel gedrag, maar vaak geen vrije keuze. Het hangt samen met vele sociale
en economische factoren: werk, inkomen, opvoeding, omgeving, sociale cohesie, opleiding…. Ons alleen
aanspreken op eigen individuele verantwoordelijkheid is niet langer houdbaar. Het heeft Groningen niet
verder gebracht en zal ons in de toekomst ook niet verder brengen. Wat nodig is, is een open en integrale
blik op gezondheid en een brede, langdurige samenwerking tussen allerlei soorten partijen: gemeenten,
zorginstellingen, burgerinitiatieven, kennisinstellingen en verzekeraars.
Als deelnemers aan het POG voelen wij de gezamenlijke verantwoordelijkheid om het verschil te maken.
Alleen samen kunnen we echt iets veranderen. Alleen samen kunnen we echt impact hebben op het
dagelijks leven en echt van invloed zijn op de gezondheid van alle Groningers. Dat doen we door meer
van en met elkaar te leren over gezondheid en preventie. En door te doen wat bewezen heeft wat werkt.
We hebben innovatie hoog in het vaandel staan, zoeken nieuwe vormen van financiering en betrekken
burgers bij alles wat we doen. Maar het belangrijkste is dat we samen staan. Samen voor gezonde
Groningers. Samen voor meer gezonde jaren.
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1. Inleiding
Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor sociale en economische deelname aan de samenleving.
In onze regio zijn de gezondheidsopgaven complex van aard en gaan over gemeentegrenzen heen. Al
langere tijd zien we weinig vooruitgang op de kerncijfers voor gezondheid, op sommige gebieden (bijv.
overgewicht, sociaaleconomische gezondheidsverschillen, zorggebruik) zelfs verslechtering. Zorggebruik
en zorgkosten in de provincie zijn hoog in vergelijking met de rest van Nederland. Het Ministerie van VWS
stelt in haar begroting 2020 dat de grenzen van de organiseerbaarheid van de zorg zijn bereikt en dat de
zorg binnen afzienbare tijd onbetaalbaar wordt voor overheden.
Het Preventie Overleg Groningen (POG) markeert het begin van een beweging waarin we vanuit
bewonersinitiatieven, lokale overheden, zorg- en kennisinstellingen, maatschappelijke partners,
zorgverzekeraar en provincie samen willen optrekken om samen meer gezonde jaren te realiseren met
en voor inwoners van onze regio. Het POG is ontstaan uit de behoefte van de deelnemende partijen om
intensiever en innovatiever samen te werken, om meer samenhang aan te brengen tussen elkaars beleid
en om van elkaar te leren. Langs zes programmalijnen zetten we gericht in op regionale thema’s waar de
meeste gezondheidswinst valt te behalen en waarmee we de organiseerbaarheid van de zorg proberen
te ontgrenzen.

2. Doel
Het overkoepelende doel voor dit akkoord is meer gezonde inwoners in een duurzaam
gezondheidslandschap. Dit willen we bereiken door een breed gedragen aanpak met meer eigen regie
van de inwoner en minder en latere inzet van professionele hulp.
In standhoudende factoren voor gezondheidsproblemen zijn laag opleidingsniveau, laaggeletterdheid,
werkloosheid, schulden en armoede. Als we deze constatering combineren met de regionale opgaven zoals
vergrijzing, krimp en aardbevingen dan is het perspectief op vermindering van gezondheidsachterstanden
in grote delen van onze regio op dit moment niet gunstig te noemen. Een slechte gezondheid is niet
alleen een gevolg van individuele keuzes, maar vaak een optelsom van de sociale, fysieke en economische
omstandigheden waarin iemand opgroeit, woont en werkt. Veel verschillende partijen dragen vanuit hun
eigen kennis en expertise al bij aan publieke gezondheid; met dit akkoord beogen we samenhang en
massa te creëren waardoor duurzame verandering mogelijk is. Door met de hele regio de schouders
eronder te zetten willen we een trendbreuk van de gezondheidscijfers realiseren: Samen werken aan een
gezond Groningen!
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3. Gezondheid in brede context
Er is geen blauwdruk voor het oplossen van genoemde gezondheidsvraagstukken. Veranderingen in
de maatschappij en techniek gaan snel en de uitdagingen in de publieke gezondheid worden steeds
complexer. Dit vraagt een andere manier van denken en beleid maken, waarbij verder wordt gekeken dan
causale modellen (een individuele interventie leidend tot gezondheidsverbetering), maar wordt gekeken
naar de invloed van interventies in het systeem.
In dit visiestuk hanteren we daarom het Sociale determinanten model van gezondheid (Dahlgren &
Whitehead, 1991) en het concept Positieve Gezondheid (Huber, 2012), die samenkomen in het Health
Capabilities-model van Prah-Ruger (2010) (zie bijlage). Hierin is gezondheid van het individu een samenspel
van persoonlijke eigenschappen, de (sociale) omgeving, de beschikbaarheid van preventie en zorg en
de bredere politieke en maatschappelijke context. De aandacht voor health capabilities past binnen de
maatschappelijke en politieke tendens om welvaart breder te beschouwen. Het Nationaal Programma
Groningen en de Groningse regiodeals richten zich op brede welvaart, en het CBS publiceert periodiek
een monitor brede welvaart - vanaf dit jaar ook op gemeenteniveau. En meer specifiek (subindicatoren)
kan worden ingezoomd op een aantal afzonderlijke aspecten van leefbaarheid: ervaren leefbaarheid,
tevredenheid met en kwaliteit van de woning, kwaliteit van de fysieke leefomgeving, ervaren gezondheid
en tevredenheid met het leven.
Deze brede kijk op gezondheid vormt een goede basis voor een eigentijds regionaal gezondheidsbeleid.
Een betere gezondheid, met meer eigen regie van de inwoner en minder inzet van professionele hulp zou
het doel moeten zijn. Dit vereist een omslag in denken en doen van zowel overheden als professionals en
op onderdelen ook aanpassing van de systemen waarbinnen zorg en welzijn functioneren (ketenaanpak,
populatiegerichte bekostiging, integraal samenwerken e.d.). Om onze doelen te bereiken wordt ingezet
op samenwerking tussen zorg- en welzijnspartijen, zorgverzekeraar, overheden, horeca en bedrijfsleven,
belangenverenigingen, scholen etc.

4. Urgentie
Maatschappelijk en politiek is het gevoel van urgentie rond de rol van preventie groot, omdat het een
belangrijke manier is om de toenemende ziektelast en druk op de gezondheidszorg terug te dringen.
Als gevolg van de decentralisaties hebben gemeenten grote verantwoordelijkheden gekregen op het
terrein van zorg en welzijn. Tegelijkertijd is aantal factoren aanwezig die een integrale preventieve aanpak
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belemmeren: het gebrek aan doorzettingsmacht/governance in de regio, de op domeinen gerichte
bekostiging en ‘ruimte en tijd’ voor het verkrijgen van inzicht in elkaars belangen, en het opbouwen van
vertrouwen (Berenschot 2020).
Gemeenten beschikken daarnaast nog lang niet altijd over de juiste data, informatie en kennis die
nodig zijn om die taken goed uit te voeren. Dit bleek ook uit recente publicaties van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, de Raad voor het Openbaar Bestuur en het Rathenau Instituut.
Kennisinstellingen kunnen zodoende een belangrijke bijdrage aan de gezondheidsopgaven van de
gemeenten leveren, maar tegelijkertijd is het ‘beleidsnabij’ onderzoek doen een vak apart waarvoor
specifieke samenwerkingen tussen overheden, maatschappelijk organisaties en kennisinstellingen
nodig zijn.
De Landelijke nota volksgezondheid van het ministerie van VWS (april 2020) richt zich op vier
prioriteiten: Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving, Gezondheidspotentieel benutten, Mentale
druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen, Vitaal ouder worden.
In 2021 komt een Contourennota van het ministerie van VWS uit. De contourennota gaat in op wat
er bestuurlijk nodig is om de organiseerbaarheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren én welke
aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn om dat te realiseren. Preventie wordt hierin benoemd als
speerpunt.
Ten slotte onderstrepen recente rapporten van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een stevigere rol voor de regio als voorwaarde
voor duurzamer en effectiever preventiebeleid.

5. Programmalijnen
De inhoudelijke programmalijnen van dit akkoord komen voort uit de prioriteiten van de verschillende
partners van dit akkoord, landelijke ontwikkelingen, lokale overheden, regionale gezondheidsdata en
wetenschappelijke inzichten. Deze programmalijnen vertalen het brede gezondheidsperspectief naar
helder afgebakende thema’s die deels binnen en deels buiten het klassieke gezondheidsdomein liggen.
Elke programmalijn komt tot resultaat door:
•

het thema beter te koppelen aan en in te bedden en te borgen in bestaande structuren en voorzieningen
(Health in all policies - integraal gezondheidsbeleid);

•
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inwoners van Groningen een grotere rol te geven in het creëren van voorwaarden voor succesvolle
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implementatie;
•

het inbrengen van wetenschappelijke kennis en het ontsluiten van relevante data voor monitoring,
evaluatie en onderzoek ten behoeve van verbeterde handelingsperspectieven;

•

te zorgen voor meer middelen voor het thema, door nieuwe financieringsinstrumenten te ontwikkelen
en door landelijke en Europese subsidies aan te vragen;

De inhoudelijke programmalijnen zijn:
1. Veilig en gezond opgroeien en gezonde levensloop: kinderen krijgen de best mogelijke start (reeds
vanaf de preconceptie) en daarmee optimale kansen op een goede toekomst. Jongeren groeien op in
een veilige en gezondheidsbevorderende omgeving. Volwassenen (inclusief ouderen) ervaren een goede
gezondheid en doen naar vermogen mee in de samenleving.
Concreet bereiken we dat door bestaande leernetwerken te verrijken zoals C4youth, VONK (Veilig thuis) &
Preventie jeugdzorg. Ook koppelen we die aan programma’s zoals Kansrijke Start en 1000 dagen aanpak.
We vinden nieuwe financieringsinstrumenten, en we verhogen de rol van weten wat werkt.
2. Veilige en gezonde leefomgeving: het inrichten van een omgeving die uitnodigt en verleidt tot
gezond gedrag en ontmoeting. Het versterken van gezondheid en welzijn van inwoners in hun eigen
omgeving, waarbij preventie, ondersteuning en zorg in samenhang worden gebracht.
Concreet bereiken we dat door het koppelen van de webinar Gezonde Leefomgeving met het door
ZonMw gesubsidieerde leernetwerk over ruimtelijke leefstijlinterventies, rookvrije zones en een gezonde
voedselomgeving. Door het inbrengen van concrete gemeentelijke ontwikkelcasussen wordt nieuwe
kennis direct in de praktijk geïmplementeerd en verbinden we het sociale met het fysieke domein.
3. Organisatie van preventie in de zorg: bij (chronische) patiënten in de 1e, 2e of 3e lijn wordt gekeken
of in plaats van medicatie en/of operatie leefstijl een rol kan spelen in genezing, herstel en het voorkomen
van een andere aandoening. Ook in voor- en nazorg trajecten behoort leefstijl een duidelijke plek in de
keten te krijgen. Dit raakt direct aan de manier waarop zorg in de regio wordt georganiseerd: de juiste
zorg op de juiste plaats. De beschikbaarheid van voldoende voorzieningen en medisch en zorgpersoneel
zijn hierbij randvoorwaardelijk.
Concreet bereiken we dat door eerst goed te inventariseren welke interventies in de regio een rol spelen
in genezing, herstel en het voorkomen van chronische aandoeningen die zijn te herleiden naar leefstijl.
De focus ligt hierbij op leefstijlgerelateerde aandoeningen onder andere veroorzaakt door overgewicht,
roken, ongezonde voeding en onvoldoende bewegen. Vervolgens halen we commitment op met alle
relevante regionale stakeholders en initiatieven op de leefstijl interventies die we als regio gezamenlijk
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willen oppakken en opschalen. Denk hierbij aan de regiodeal Oost-Groningen, GLIM, Regionale
samenwerkingsagenda e.a. De implementatie en uitrol zal tot slot nauwgezet gevolgd worden door
slimme monitoring en evaluatie, zoals de koppeling met het Regiobeeld Noord.
4. Armoede en gezondheidspotentieel: armoede speelt een belangrijke rol bij een groot aantal
gezondheidsuitdagingen. Focus ligt op het vergroten van kennis over de effectieve aanpak van
sociaaleconomische gezondheidsverschillen, het vergroten van het gezondheidspotentieel en het
implementeren van evidence based interventies.
Concreet willen we dat bereiken door te stimuleren om armoedebeleid en gezondheidsbeleid integraal te
benaderen en na te gaan hoe interventies die integraliteit kunnen weerspiegelen. Ook willen we de relatie
tussen armoede en gezondheid onderzoeken op nieuwe verbanden en inzichten, bij voorkeur op zo’n klein
mogelijk schaalniveau. Een goed voorbeeld is het leren van plekken waar enerzijds veel armoede is maar
toch mensen gezond zijn. Daarin schuilt nog een schat aan ongebruikte handelingsperspectieven.
5. Gezonde werknemers, gezonde werkgever, duurzame arbeidsmarkt: gezondheid is een
belangrijke voorwaarde voor sociale en economische deelname aan de samenleving, zowel voor opleiding,
als betaald of onbetaald werk. Voor een duurzame arbeidsmarkt is het daarnaast van belang dat vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. Daarvoor is een continue dialoog nodig met regionale
opleidingen en werkprogramma’s.
Concreet willen we dat bereiken door op regionaal niveau strategische gesprekken en projecten te
organiseren tussen zorgaanbieders, opleiders en relevante kennispartners. Goede voorbeelden waar het
POG al bij betrokken is zijn de Vitaliteitscampus en de Technologie & Zorg Academie.
6. Gezonde burgerkracht. Voor duurzame verandering is betrokkenheid van inwoners essentieel. Want
de beweging zijn wij niet alleen. Die zijn we samen met de mensen die ook naast patiënt onze buurvrouw
of buurman kunnen zijn. En waarbij duurzaamheid ook gaat over eigenaarschap. Bewoners moeten de
ervaring krijgen dat ze samen met ons aan hun eigen gezondheid kunnen werken. Om daarmee ook
hun kinderen ander perspectief te bieden. Én inwoners moeten het ook zonder ons kunnen. Daarmee
is preventie niet alleen het voorkomen van ziekte maar ook van afhankelijkheid. Dit noemen van Actief
Burgerschap 3.0 en loopt als een rode draad door alle programmalijnen heen
Concreet betekent dit dat we de infrastructuur van burgerbetrokkenheid van o.a. Groninger Dorpen en
het HANNN willen vergroten en inzetten bij projecten en leernetwerken, en hen tegelijkertijd uitdagen
om zelf met vragen en ideeën te komen. Ook willen we via deze infrastructuur burgers meer over hun
eigen leefomgeving en gezondheidsvaardigheden laten nadenken met hulp van laagdrempelige
wetenschapscommunicatie en citizen science. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Chronisch Gezond
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installaties die door de regio trekken.

6. Gewenste resultaten
Outcome: Trendbreuk gezondheidscijfers
Het Groninger regiobeeld geeft inzicht in de ontwikkeling van de zorgvraag en het zorgaanbod in de
komende 10 jaar. Daaruit blijkt dat er grote veranderingen nodig zijn om het huidige niveau van zorg
ook in de toekomst te kunnen waarborgen en dat investeren in preventie urgenter is geworden dan
ooit. Het overkoepelende doel voor deze aanvraag is daarom meer gezonde inwoners in een duurzaam
gezondheidslandschap. Dit willen we bereiken door een breed gedragen aanpak met meer eigen regie
van de inwoner en minder en latere inzet van professionele hulp. Met deze preventiecoalitie beogen we
samenhang en massa te creëren waardoor duurzame verandering mogelijk is. Door met de hele regio
de schouders eronder te zetten willen we een trendbreuk bewerkstelligen van de gezondheidscijfers
zoals we nu zien in het regiobeeld Noord.
Output: borging van de strategische samenwerking op preventie
We willen een breed gedragen aanpak en samenhang creëren door het opzetten van een structurele
regionale overlegstructuur op bestuurlijk en strategisch niveau op het thema preventie waarin alle
relevante regionale stakeholders zich vertegenwoordigd zien en gemandateerd zijn om toe te werken
naar gezonde inwoners in een duurzaam gezondheidslandschap. We zetten in op tijdelijke ondersteuning
vanuit de aanvraag Preventiecoalities, zodat na drie jaar de samenwerkingsstructuur zijn meerwaarde
heeft bewezen en zelfvoorzienend kan zijn;
Output: Ontwikkelen van concrete handelingsperspectieven
Aan de hand van de thematische leernetwerken ontwikkelen we concrete handelingsperspectieven
per programmalijn die deze trendbreuk mogelijk maken. We faciliteren deze leernetwerken in het
uitvoeren van die handelingsperspectieven. Daarnaast initiëren we onderzoek om deze leernetwerken te
ondersteunen. Een voorbeeld: In lijn met het landelijk gezondheidsbeleid gaan steeds meer gemeenten
het principe van health in all policies hanteren (HIAP). Gemeenten willen in het ruimtelijk beleid veel meer
rekening houden met de effecten van de leefomgeving op de gezondheid van hun inwoners. In webinars
en leerateliers wisselen onderzoekers en medewerkers van de gemeenten kennis uit wetenschappelijk
onderzoek en concrete praktijkervaringen uit. Belangrijk is daarbij ook de participatie van de inwoners in het
beleidsproces. Zo leren onderzoekers en beleidsmedewerkers van en aan elkaar: theoretische concepten
worden aan de praktijk getoetst, wat weer nieuwe kennis en nieuwe handelingsperspectieven oplevert.
Dit is de essentie van een lerend netwerk. Zo kunnen bij de beoordeling van nieuwe fastfoodketens niet
alleen de effecten op werkgelegenheid worden meegewogen, maar ook op de volksgezondheid. Daarnaast
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kan het gezondheidsperspectief ook in de woningbouwopgave worden versterkt; veel gemeenten willen
dit graag, maar hebben nog geen uitgekristalliseerde ideeën over implementatie.
Output: Vergroten burgerbetrokkenheid
Alle POG-plannen en strategieën vereisen co-creatie met inwoners. Vanaf de start. Want draagvlak is
de sleutel voor succesvolle preventie. Via lokale en regionale projecten, campagnes, evenementen en
publiekscommunicatie groeit de betrokkenheid van inwoners. Die vertaalt zich in een groter bewustzijn
wat je kunt doen en laten om je gezondheid te bevorderen. Het vertaalt zich ook in individuele of
collectieve acties om de woon- werk- en leefomgeving gezonder en zorgzamer in te richten. Via citizen
science kunnen bruggen worden geslagen tussen burgers en onderzoekers. Door actief samen te werken
met burgerinitiatieven kan de afstand verkleind worden tussen de systeemwereld van beleidsmakers en
onderzoekers en de leefwereld van burgers.

7. Organisatie
Algemeen
Het startdocument beschrijft tot hier vooral de visie, vertaald in doelen en programmalijnen. Om die
doelen te kunnen bereiken, zullen we de samenwerking moeten organiseren: wat is de rol voor elke partij
in de uitvoering van de programmalijnen, wat mogen we van elkaar verwachten?
De volgende stap is dat we deze visie omzetten in concrete handelingsperspectieven: wat gaan we
precies doen? Hoe werken de verschillende stakeholders lokaal en regionaal met elkaar samen aan het
gezamenlijke doel?
We zien het Preventie Overleg Groningen als een netwerkorganisatie. Een breed netwerk dat
alle deelnemers duurzaam verenigt in de ambitie van meer gezonde jaren voor de inwoners van
Groningen. Uit deze maatschappelijke coalitie ontstaan verbindingen tussen partijen die op de
genoemde programmalijnen kansen identificeren en weten te benutten. Aan een coalitie voor gezonde
leefomgeving nemen bijvoorbeeld sportverenigingen, dorpshuizen, MKB, Koninklijke Horeca Nederland,
ANWB en gemeenten deel. Terwijl een coalitie die zich richt op de mentale druk in het dagelijks leven
van scholieren en studenten gevormd kan worden door ROC’s, hogescholen, universiteit, jongerenwerk
en studentenverenigingen. Zo stimuleert het POG het vormen van open en inclusieve netwerken die
wisselende samenwerkingsverbanden mogelijk maakt en ondersteunt.
We gaan het schip afbouwen terwijl het al vaart. Wat vinden we dat het POG moet zijn en moet kunnen:
•

Niet iets dat totaal nieuw is, we gaan uit van alle initiatieven en samenwerkingsvormen en netwerken
die er al zijn. Die willen we uitbouwen en zo waarde toevoegen door praktijken, ervaring en kennis te
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delen.
•

Het POG neemt geen verantwoordelijkheden over van de deelnemers, heeft geen hiërarchische
positie ten opzichte van de deelnemers. Elke organisatie die deelneemt blijft zelf verantwoordelijk
voor het eigen beleid. Iedere deelnemer zorgt er zelf voor dat het commitment dat we met elkaar
aangaan in het POG wordt vertaald in acties van de eigen organisatie.

•

Open voor nieuwe toetreders, geen geïnstitutionaliseerde club maar een platform voor wie zich
verbindt aan de visie en de ambitie en bij kan dragen aan de realisatie daarvan. (Dit kan ook betekenen
dat een partij op een passend moment besluit om er weer uit te stappen, als er onvoldoende sprake
is van win-win, als inspanning en rendement voor die partij niet meer in balans zijn).

•

Een platform dat toegankelijk en ‘compatibel’ is voor elke organisatie die zich aan wil sluiten, ondanks
alle verschillen in organisatievorm, governance, professionaliteit, schaalgrootte.

•

Tot nu toe hebben we gezien dat het POG in staat is kansen die zich onverwacht voordoen te pakken
en dan in zeer korte tijd op hoog niveau kan leveren. Dat is een bijzondere kwaliteit die we vooral
moeten behouden.

•

Vanuit het gezamenlijke beeld en visie waarbij we ons baseren op principes van positieve gezondheid,
health capabilities, healthy ageing en Health in all policies is het POG in de huidige samenstelling
nog niet compleet en missen we enkele partijen voor wie gezondheidszorg en preventie niet hun
corebusiness is zoals ondernemers, werkgevers, met name het MKB, woningcorporaties, financiële
dienstverleners. Dit terwijl door acties in die sectoren vaak veel gezondheidswinst en maatschappelijk
rendement valt te behalen.

•

Aanjager en drager van een langjarige beweging, omdat blijvende gezondheidswinst niet behaald
en geborgd wordt in de vier jaar tussen verkiezingen, maar in de decennia tussen opeenvolgende
generaties.

Werkstructuur
Om structuur in het netwerk aan te brengen is gekozen voor een organisatievorm waarin onderscheid wordt
gemaakt tussen een overkoepelend bestuur (strategie), een regiegroep (tactiek) en programmateams
(uitvoering).
Het POG-bestuur geeft inhoudelijke feedback aan de regiegroep op de strategische ontwikkelingen,
stuurt op draagvlak voor nieuwe samenwerkingen en stelt middelen en inzet beschikbaar.
De regiegroep van het POG is het platform waarop de verbinding tussen partijen tot stand komt en
waar de integraliteit van de activiteiten uit de verschillende programmalijnen worden afgestemd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een eerste en tweede ring, om de balans tussen effectiviteit en
draagvlak te garanderen.
Onder de regiegroep hangen de programmateams die de verschillende leernetwerken cureren. Zie
bijlage 2 voor een uitgebreidere beschrijving.
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Leernetwerken
Leernetwerken zijn vormen van samenwerking tussen organisaties op het gebied van preventie
waarin sprake is van georganiseerd leren door de praktijk vanuit een wetenschappelijke invalshoek te
onderzoeken en nieuwe relevante kennis in te brengen. Leren gebeurt op individuele schaal en op het
niveau van organisaties. Inwoners, professionals, beleidsmakers en onderzoekers die deelnemen aan een
leernetwerk vergroten hun kennis en hun handelingsrepertoire.
Organisaties als zorgaanbieders, kennisinstellingen, overheden, zorgverzekeraars, bewoners- en
patiëntenorganisaties leren ook op de schaal van hun organisatie. Dit betekent dat zij met de opgedane
kennis en ervaring hun manier van werken en zo nodig ook hun governance aanpassen, zodat interventies
op het gebied van preventie effectiever worden en zo bijdragen aan gezondere Groningers. Zo kunnen
bijvoorbeeld opleidingen de verworven kennis opnemen in de curricula voor nieuwe beroepsbeoefenaren
en voor bijscholing van de nu als werkzame professionals.
In 2020 zijn we gestart met de eerste twee leernetwerken. Deze richten zich op de programmalijnen
‘Veilig en gezond opgroeien en gezonde levensloop’ en ‘Veilige en gezonde leefomgeving. In 2021 gaan
we aan de slag met de volgende twee leernetwerken, in 2022 met de laatste twee. In 2023 kunnen
we dan evalueren, de resultaten in beeld brengen. Op basis van de evaluatie besluiten we hoe we deze
leernetwerken voor de toekomst kunnen bestendigen.
De kracht van kennis
Als voorwaarde voor lerend preventiebeleid geldt dat je doorlopend onderzoek aan het beleid verbindt.
Dat behelst dataverzameling (uit bestaande bronnen) om de effectiviteit van het beleid op hoofdlijnen
te volgen en een meer kwalitatieve aanpak om de mechanismen beter te begrijpen. Dit is niet kennis
omwille van kennis maar de kennis die nodig is om onderzoek dat elders heeft plaatsgevonden effectief
in te zetten in de regionale context. Dus onderzoek dat aansluit bij de behoefte van de gemeenten is geënt
op het regionale toepasbaar maken van bestaande kennis en deze door ontwikkelen voor de regionale
context. Hiervoor is het van belang dat data goed verzameld worden en dat men de implementatie
doorlopend ondersteunt met (proces)onderzoek om het beleid effectiever te maken. Dit onderzoek richt
zich zowel op implementatie op de werkvloer als op bestuurlijk niveau. Dat wil zeggen, onderzoek naar
de implementatie van meer strategisch gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld in de vorm van collectieve
gezondheidsdoelen.
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8. Monitoring en evaluatie
Voor het volgen van het proces en de monitoring volgen we de aanwijzingen van het RIVM op en gebruiken
we het standaardmodel van de OECD om de complexe problemen en de achterliggende factoren als
onderling samenhangend te zien. Een dergelijke systeembenadering vraagt om een andere manier van
bewijs verzamelen over de effecten van interventies:
•

Opeenvolgende, kortdurende rondes van proberen, monitoren en aanpassen.

•

Informatie over het proces en contextuele factoren wordt meegenomen

•

Betrekken van inwoners bij onderzoek en ontwikkelen nieuwe methoden

Het komen tot een systeemwijziging van zorg naar preventie is bovendien een iteratief proces van
kennis co-creatie, praktische toepassing, evaluatie en nieuwe co-creatie en vindt plaats in en tussen de
verantwoordelijke organisaties. Belangrijke aanjagers van dit proces zijn de kennisinstellingen en hun
netwerkvorming in de regio via innovatiewerkplaatsen, academische werkplaatsen, practoraten
en verscheidene regionale UMCG-netwerken.

Voor de cijfermatige monitoring maken we gebruik van het Regiobeeld Noord en de monitoring van het
Nationaal Programma Groningen. Beide zijn gebaseerd op data van onder meer GGD, Planbureau voor de
Leefomgeving, Centraal Bureau voor de Statistiek, Sociaal Cultureel Planbureau en LifeLines en leveren
daarmee een hoogwaardig datagedreven beeld van de situatie in onze regio.
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9. Communicatie
De meerwaarde van het POG is dat we de kennis en vaardigheden die we creëren door de interactie
delen en verspreiden onder inwoners, professionals, beleidsmakers en wetenschappers. Dat doen we via
de deelnemende organisaties in Noord-Nederland en daarbuiten. Er is dus een zeer belangrijke plaats
weggelegd voor communicatie. We onderscheiden hierin interne en externe communicatie.
Het POG als intern samenwerkingsplatform is feitelijk alleen interessant voor professionals uit de regio
en als landingsplek voor Haagse influencers. Hiertoe wordt een eenvoudige web presence gerealiseerd
met een duidelijke uitleg over doelstellingen, werkwijze en contacgegevens. Voor de bredere
publiekscommunicatie van concrete activiteiten wordt gebruik gemaakt van het platform Meer Gezonde
Jaren (www.meergezondejaren.nl). Het bereik van de communicatiekracht van de afzonderlijke partners
kan via dit kanaal aanzienlijk versterkt worden.

10. Financiën
Een van de doelen van het POG is om te zorgen voor meer middelen voor preventie, door de beschikbare
middelen effectiever in te zetten en landelijke en Europese subsidies aan te vragen voor regionale
vraagstukken en opgaven. Er zijn subsidieregelingen voor het vormen van een preventiecoalitie. Voor het
opzetten van majeure projecten zijn we goed gepositioneerd bij het Nationaal Programma Groningen.
Daarnaast zijn er met regelmaat calls van ZonMw waar we aanspraak op kunnen maken. Het aanvragen
van deze subsidies is het meest effectief als we dat onder de vlag van het POG doen, voor alle deelnemende
partijen samen. Daarbij geldt vaak wel dat niet alle kosten subsidiabel zijn (zoals uitvoeringskosten) en
dat er meestal sprake is van cofinanciering, partijen die subsidie aanvragen moeten ook zelf een bijdrage
leveren. Dat kan in geld maar vaak ook door inzet van uren door medewerkers en bestuurders van de
deelnemende organisaties.
Om de ontvangen subsidies achteraf te kunnen verantwoorden, is het nodig van begin af aan de
geldstromen en de personele inzet goed bij te houden, naast een begroting te leggen voor het POG als
geheel en voor de verschillende onderdelen. Uitgangspunt zal zijn dat de kosten van zaken die toch al
lopen en uitgevoerd moeten worden, voor rekening blijven van de uitvoerende partij, maar dat de extra
inzet: organiseren, coördineren, onderzoek, communicatie, borging zo veel mogelijk extern gefinancierd
wordt, al kan de grens met de reguliere uitvoering arbitrair zijn.
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Concreet zullen we op korte termijn bij het ministerie van VWS een aanvraag indienen voor een
meerjarige subsidie voor een preventiecoalitie. Deze aanvraag moet formeel worden ingediend door de
zorgverzekeraars (Menzis), ondersteund door een of meer gemeenten of een provincie namens hen. Deze
aanvraag vormt de basisfinanciering onder het POG.

11. Randvoorwaarden
Met dit startdocument willen we in navolging van het Nationaal Preventie Akkoord een stap verder gaan
door met elkaar een omslag te bereiken van (lokale) ad hoc initiatieven en goede bedoelingen naar een
breed gedragen, integrale en samenhangende regionale aanpak gericht op gezondheidspreventie die
evidence-based is. Daarom maken we de volgende afspraken:
•

We werken vanuit een gedeelde visie/beeld; een brede kijk op gezondheid is het uitgangspunt

•

Er is bestuurlijk commitment om voor de lange termijn samenwerking aan te gaan

•

We ontwikkelen vanuit integrale werkwijze, congruente aanpak

•

Maatwerk met lokale invulling, vanuit behoefte van inwoners samen met gemeente en zorgmaatschappelijke partijen, aansluitend op bestaande activiteiten

•

Innoveren, nieuwe vormen van (publiek-private) samenwerking worden gezocht, en technologische
innovaties worden beproefd

•

Bereidheid om elkaars kennis, data en ervaring te delen en te benutten

•

Elkaar complementeren, niet beconcurreren

•

Gelijke verwachtingen over outcome en output

•

Bereidheid om te investeren in denk- en menskracht
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12. Planning 2021
Uitwerking activiteiten en mijlpalen per fase (voortkomend uit subsidieaanvraag VWS)
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2021

2022

Tweede helft 2023

Opstart- en ontwikkelfase

Realisatiefase

Evaluatie- en borgingsfase

Activiteiten
• Communicatieplatform
inrichten (extern/intern)
• Inregelen bestuurlijke
overleggen, regiegroepen en vooroverleggen
• Vaststellen focus op
gewenste handelingsperspectieven per
programma

Activiteiten
• Opzetten, programmeren van leernetwerken
• Tussentijdse evaluatie

Activiteiten
• Bestendigde (communicatie) infrastructuur
die uitwisseling mogelijk
maakt
• Evaluatie: wat hebben
deelnemers en organisaties in de preventiecoalitie geleerd?
• Effectmeting: wat is het
effect van de preventiecoalitie op leefstijl en gezondheid van inwoners

Mijlpalen
• Governance- en
netwerkstructuur is
ingericht
• Webpresence van POG
• Er zijn prioriteiten
gesteld m.b.t. de handelingsperspectieven

Mijlpalen
• Leerprocessen op
individueel en organisatieniveau
• Verworven kennis vastleggen en verspreiden
• Kennis en ervaring
opgenomen in nieuwe
uitvoeringspraktijk

Mijlpalen
• Het POG eindigt niet met
de looptijd van de subsidie. Aan het einde van de
drie jaar zijn de genoemde activiteiten daar waar
mogelijk geborgd
• Structurele financiering
voor effectieve interventies
• MKBA
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13. Bijlagen
Bijlage 1. Health Capabilities-model van Prah-Ruger
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Bijlage 2. Toelichting werkstructuur
Bestuur geeft inhoudelijk feedback aan de regiegroep op de ontwikkelingen, stuurt op draagvlak voor
nieuwe samenwerkingen en stelt middelen en inzet beschikbaar. Komt ongeveer 3 keer per jaar samen
Regiegroep helpt de programmateams op basis van hun aangedragen kansen en knelpunten,
identificeert lobby- en subsidiekansen, vertaalt nieuwe handelingsperspectieven naar nieuwe vormen van
samenwerking/financiering, bereid het bestuurlijke overleg voor. Komt 6 keer per jaar samen. Bestaat uit
eerste ring en tweede ring.
Programmateams sturen op het praktisch vormgeven van de leernetwerken en op het daaruit ophalen
van nieuwe handelingsperspectieven, ze identificeren drempels en kansen om het thema effectiever/
impactvoller te organiseren. Komen 1 keer per maand samen en bestaan telkens uit selectie van POGpartners (niet iedereen hoeft in alle teams!!), aangevuld met thema specifieke partners.
Leernetwerken zijn de plekken waar de kruisbestuiving plaatsvindt op het meest concrete niveau; het
zijn ontmoetingsplaatsen tussen burgers, beleidsmedewerkers, onderzoekers en andere professionals
waaruit ideeën voor oplossingsrichtingen voor de praktijk worden gevormd en waar praktijkvraagstukken
richting onderzoek kunnen worden bewogen.
Stafbureau vormt het logistieke zenuwcentrum van het POG en ondersteunt de programmateams,
de regiegroep en het bestuurlijk overleg in praktische zaken zoals het vastleggen van overlegdata en
verzorgt de programmacommunicatie zoals nieuwsbrieven. Stafbureau wordt betaald uit de aanvraag
Preventiecoalities
-

Kwartiermaker

-

Secretariaat

-

Voorzitter regiegroep

-

Communicatieadviseur

Communicatieteam helpt de communicatieadviseur bij het vergaren van inhoud voor de externe
communicatie en bij het opzetten van de interne communicatie
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Bijlage 3. Samenstelling teams

Organisaties die zullen deelnemen in de tweede ring van de Regiegroep (niet uitputtend)
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