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Geachte dames en heren,

Op 19 januari jl. heeft een overleg plaatsgevonden met de wethouders van de 5 Drentse
gemeenten die betrokken zijn bij het programma Kans voor de Veenkoloniën.
Hier is het verzoek gedaan om de bestuurders en raadsleden van deze 5 Drentse gemeenten te
informeren over de stand van zaken van het programma Kans voor de Veenkoloniën.
Daarnaast is besloten tevens Gedeputeerde Staten en de statenleden van de provincie Drenthe
te informeren.

Deze informatie is ook verzonden aan de 6 Groninger gemeenten en GS en de statenleden van
de provincie Groningen.

Bijgaand zend ik u een korte toelichting over het programma.
Medio maart volgt een verdere update die gericht zal zijn aan alle Groninger en Drentse
gemeenten (11 in totaal) in het gebied van Kans voor de Veenkoloniën.

Namens Karin Kalverboer,

Met vriendelijke groet,
Nanuschka Csonka-de Wolf
Officemanager Zorg Innovatie Forum
en secretariaat Anders Oud 2030
en secretariaat Kans voor de Veenkoloniën
(op de vrijdagen van de oneven weken afwezig)

www.andersoud2030.nl       www.kvdvk.nl
T: 050-800 32 45
M: 06-109 535 20
E: info@zorginnovatieforum.nl
I: www.zorginnovatieforum.nl

Op 25 januari a.s. organiseren wij samen met Biblionet Drenthe en Coöperatie Sterk Midden-
Drenthe het seminar ‘E-health in de zorg’, een seminar dat u als zorgprofessional niet mag

http://www.andersoud2030.nl/
http://www.kvdvk.nl/
mailto:info@zorginnovatieforum.nl
file:////c/www.zorginnovatieforum.nl
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Kans voor de Veenkoloniën 


 


Aanleiding en vraagstelling 


In 2015 werd een start gemaakt met het programma Kans voor de Veenkoloniën. Grondslag van dit 


programma is een amendement vanuit de Tweede Kamer. Er werd daarmee vanuit VWS aan de 


Veenkoloniën 10 miljoen beschikbaar gesteld voor 8 jaar. Geld dat bedoeld is om vanuit een 


programmatische insteek, structurele gezondheidsverschillen die vaak al generaties bestaan, te 


verkleinen. Aan de regio werd gevraagd hiervoor een vernieuwende aanpak te ontwikkelen. Dat is een 


uitdagende opgave, omdat er zoveel factoren op van invloed zijn. Geografisch omvat het gebied de 


provincies Groningen en Drenthe en daarbinnen 11 gemeenten (na de recente gemeentelijke 


herindeling). Met dit programma wordt de regio een unieke kans geboden om langdurig, op 


innovatieve wijze, de relatieve negatieve gezondheidscijfers en omvangrijke gezondheidsuitgaven 


positief te beïnvloeden. De bedoeling is de kennis die hiermee wordt opgedaan breder uit te wisselen 


en te verspreiden.  


Context 


In de Veenkoloniën wonen ruim 475.000 mensen. Jaarlijks wordt er ruim 2 ½ miljard euro uitgegeven 


aan publiek geld voor mensen in kwetsbare situaties, wat ruim 115 miljoen meer is dan wat er elders 


in Nederland wordt uitgegeven aan gezondheid. Denk hierbij aan publieke middelen vanuit de 


zorgverzekeringswet; de wet langdurige zorg; de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet 


en de participatiewet.  


Programma 


Het programma Kans voor de Veenkoloniën is opgedeeld in drie uitvoeringsfasen en heeft betrekking 


op de jaren: 2015-2016; 2016 t/m 2018 en 2019 t/m 2022. Deze fasering geeft ruimte voor tussentijdse 


bijstelling. We zitten momenteel in fase 2. In totaal is er nu ca € 4 mln. uitgegeven aan de uitvoering 


van 13 projecten en facilitaire ondersteuning (zie bijlage programmaboekje). De derde en laatste 


programmafase moet inhoudelijk nog worden ingevuld. VWS heeft middelen hiervoor gereserveerd, 


die op basis van een plan beschikbaar worden gesteld. Het plan hiervoor zal medio 2018 worden 


ingediend bij VWS. Het programma loopt nu bijna drie jaar; het is een ‘lerend’ exploratief programma 


waarbij voortdurend wordt gezocht naar onderliggende drijfveren en factoren die van invloed zijn op 


gezondheid en die echt het verschil kunnen maken. Want we weten inmiddels dat op het verbeteren 


van gezondheid veel factoren van invloed zijn. Denk bijvoorbeeld aan armoede, onderwijs, 


laaggeletterdheid en werkgelegenheid. Aspecten die van groot belang zijn voor het welzijn van de 


inwoners in het gebied en misschien wel voorwaardenscheppend om überhaupt effectief en doelmatig 







  


met gezondheidsvraagstukken bezig te kunnen gaan. Er wordt daartoe ook verbinding met andere 


programma’s gezocht zoals ‘Gezond In’, de Alliantie van Kracht, Drenthe beweegt etc.  


Uitvoering 


Het Zorg Innovatie Forum is als onafhankelijke netwerkorganisatie gevraagd om als aanvrager op te 


treden voor VWS en legt daarover verantwoording af aan VWS. Per uitvoeringsfase middelen worden 


middelen beschikbaar gesteld. Doel is samen met inwoners een positieve verandering in gezondheid 


op gang te brengen. Dat vraagt om lange adem. Want voor een echte duurzame verandering en 


kentering, is meer tijd nodig dan de acht jaar die er nu voor staat. In de startfase was er een 


programmabureau ingericht om met uitvoerende partijen concrete invulling aan projecten te geven, 


wat geleid heeft tot overeenkomsten rond de uitvoering. In juli is na een tussentijdse herijking de 


organisatiestructuur fundamenteel herzien. Dat heeft geleid heeft tot een heel lichte vorm van 


ondersteuning, waarbij voor de monitoring van projecten nu directe contacten met de projectleiders 


wordt onderhouden. Er is een stuurgroep gevormd die bestaat uit 4 wethouders vanuit de beide 


provincies, de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis, bewonersvertegenwoordiging, het Zorg 


Innovatie Forum en VWS (adviseur). Voorzitter is Frits Alberts, wethouder van de gemeente Borger-


Odoorn. Daarnaast vindt er een bestuurlijk overleg plaats met alle bestuurders van de 11 gemeenten. 


[Dat overleg heeft op 18 en 19 januari 2018 met resp. alle betrokken Groningse en Drentse bestuurders 


plaatsgevonden]. Tevens is er een voorbereidend ambtelijk overleg, dat bestaat uit de vier ambtenaren 


vanuit de gemeenten die in de stuurgroep zitten, Pharos, VWS, bewonersvertegenwoordiging en het 


ZIF. Via een programmaleidersoverleg met de projectleiders vindt onderlinge kennisuitwisseling, 


kennisdeling en kruisbestuiving tussen de diverse projecten plaats en dat gebeurt ook in een breed 


ambtelijk overleg, waarbij tevens naar verbinding met aanpalende initiatieven wordt gezocht.  


Preventie en Shared Savings 


Binnen het programma wordt veel waarde gehecht aan preventie [het project Goede Start is hiervan 


een mooi voorbeeld] en andere financiering. Doel is om meer middelen in te kunnen zetten voor 


preventie en de continuïteit ook na de 8 jaar te borgen. Dat gebeurt door slimmere samenwerking in 


de zorg en met gemeenten te organiseren en daarbij afspraken te maken met gemeenten en 


zorgverzekeraars over andere inzet van de beschikbare budgetten (shared savings). Daarbij is het de 


bedoeling de besparingen te her-aanwenden voor de regio en daarmee een extra impuls te kunnen 


geven aan preventie. De bedoeling is deze lijn en focus de komende jaren nog krachtiger voort te 


zetten. 


Governance 


Met gemiddeld de 1,25 miljoen euro die jaarlijks vanuit Kans voor de Veenkoloniën beschikbaar wordt 


gesteld krijgt de regio de gelegenheid om via een vernieuwende ‘bottom-up’ aanpak hier verandering 


in aan te brengen. Niet door meer van het zelfde te doen, maar door anders en meer integraal naar 


het gezondheidsvraagstuk te kijken en vernieuwende oplossingsrichtingen uit te proberen. Rond 


governance wordt gezocht naar een andere aansturing waarbij zeggenschap en eigenaarschap anders 


worden georganiseerd en een belangrijke rol is weggelegd voor inwoners en professionals vanuit een 


meer faciliterende en ondersteunende rol. Dat vraagt visie, lef en een lange adem om dit met elkaar 


vorm te geven. Hierin worden we ondersteund vanuit het lectoraat ‘duurzaam financieel management’ 


van de Hanzehogeschool. 







  


 


 


 


Rol wetenschappelijk onderzoek 


Onderzoek mag niet uit het programma worden betaald. Vanuit een samenwerking met de 


Academische Werkplaats Publieke gezondheid wordt gebruik gemaakt van onderzoeksdata die vanuit 


de GGD’s, RuG, UMCG, RIVM en LifeLines, Waarstaatjegemeente.nl etc. beschikbaar zijn. Daarnaast 


zijn er twee wetenschappelijke denktanks gevormd rond inhoud en governance om de kennis en 


inzichten die er zijn over bewezen effectieve interventies hierbij te betrekken. Het Instituut voor 


Toepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG volgt en beschrijft de procesmatige uitvoering van het 


programma vanuit actie-begeleidend onderzoek. Zo wordt gaandeweg de onderliggende programma-


theorie opgebouwd en bijgesteld.  


 


Karin Kalverboer, directeur Zorg Innovatie Forum kalverboer@zorginnovatieforum.nl M: 06-51102406 


 


Francis Boen, wethouder Stadskanaal 


Frits Alberts, wethouder Borger-Odoorn 


 



mailto:kalverboer@zorginnovatieforum.nl
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Inleiding


Kans voor de Veenkoloniën is een acht jaar durend programma, waarmee inwoners 


met eigen initiatieven en met steun van uiteenlopende organisaties hun leefsituatie 


kunnen verbeteren. Het doel dat daarmee centraal staat is de gezondheidsverschillen 


in deze regio aanzienlijk en duurzaam te verkleinen.


Deze projectbeschrijvingen geven in het kort weer welke projecten in de tweede fase 


van het achtjarige programma Kans voor de Veenkoloniën worden uitgevoerd (2015 


tot 2023). Ze maken deel uit van het projectplan waarvoor het Ministerie van VWS 


middelen beschikbaar heeft gesteld voor de periode 2016-2018.


 


Via drie actielijnen: leefstijl, participatie en zorgeffectiviteit, wordt invulling gegeven 


aan het verminderen van de gezondheidsverschillen van inwoners in het gebied. 


Het is een programma voor en van de bewoners. Het amendement van voormalig 


kamerlid Agnes Wolbers lag hieraan ten grondslag.


GROTE VERSCHILLEN


In een welvarend land als Nederland komen (sociaal-economische) gezondheids-


verschillen voor. Deze nemen eerder toe dan af. Het is aangetoond dat mensen 


met een lage opleiding en een laag inkomen 7 á 8 jaar eerder overlijden en 15 jaar 


minder in goede gezondheid leven. Een van de gebieden waarvan dit bekend is 


zijn de Veenkoloniën, het Veenkoloniaal gebied van Groningen en Drenthe. Bekend 


is dat deze verschillen uiteenlopende oorzaken hebben. Zelfs soms oorzaken die 


op het eerste oog niet een directe relatie met gezondheid lijken te hebben, zoals 


werkloosheid, armoede of laaggeletterdheid.
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FOCUS OP REGIO’S


Op landelijk en lokaal niveau wordt al de nodige aandacht geschonken aan 


gezondheids verschillen. Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) vond dat er meer 


focus nodig was op regio’s waar deze problematiek speelt. Haar voorstel, ingediend 


op 19 november 2014, richt zich op het verbeteren van de gezondheid van mensen 


met een lage sociaal-economische status, het verhogen van de kwaliteit van leven 


en zorg, en tegelijkertijd het beheersen van de kosten. Met deze drie gerichte doelen 


en de keuze voor de regio Veenkoloniën is ‘Kans voor de Veenkoloniën’ geboren!


KRACHT VAN INWONERS CENTRAAL!


Het doel van Kans voor de Veenkoloniën is een duurzame verandering te realiseren 


in de leefsituatie (en gezondheid), die het liefst zoveel mogelijk door inwoners 


zelf op gang wordt gebracht en gehouden. De centrale gedachte is dan dus ook: 


uitgaan van de kracht van de inwoners door aan te sluiten op wensen en behoeften 


en liefst (bestaande) initiatieven van inwoners zelf. Met een budget van 10 miljoen 


euro stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de regio in staat om 


samen gezondheidsverschillen die er zijn tussen bijvoorbeeld rijk en arm, werkend 


en werkloos, aan te pakken en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de 


Veenkoloniën. Dit geld is beschikbaar om gezondheidsdoelen te bereiken. Met 


nadruk gaat het hierbij niet om onderzoek.


MET ELKAAR, VOOR ELKAAR


Richtinggevend in de aanpak van Kans voor de Veenkoloniën zijn de volgende 


uitgangspunten:


 ● Focus ligt niet alleen op gezondheid, maar ook op factoren die daar invloed op 
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hebben, zoals armoede, werkgelegenheid, taalvaardigheid, etc.;


 ● Inwoners krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan het programma, er ligt 


niet een kant en klaar plan;


 ● Diverse partijen werken samen en stellen heldere doelen;


 ● Deze partijen haken aan op bestaand beleid, maar brengen dit samen verder door 


er op voort te bouwen en te vernieuwen;


 ● Dit doen ze met een breed draagvlak (bestuurlijk en onder inwoners);


 ● Er is oog voor preventie en besparing, zodat de gezondheidswinst een langere 


duur kent;


 ● We gaan voor een positieve insteek, we leren van elkaar en delen successen!


GEBIED


Bij Kans voor de Veenkoloniën zijn de volgende 13 gemeenten betrokken:


Provincie Groningen 


Provincie Drenthe 


Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, 


Pekela, Oldambt, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde.


Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, 


Hoogeveen







Projecten
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Healthcoin


ORGANISATIE Health Coins


CONTACT Mike van Holsteijn


  mike@holsteijn.nl


LOCATIE Alle 13 gemeenten van de Veenkoloniën


KORTE BESCHRIJVING


Met een aantal Health Coin Partners uit de Veenkoloniën (lokale winkels, instellingen, 


sportzaken, fitnessclubs, supermarkten, verzekeraars, gemeenten, etc.) wordt 


samenwerking gezocht om deelnemers te belonen via de smartphone voor het doen 


van gezonde dingen. Dit kan bijvoorbeeld het kopen van vers fruit zijn, het deelnemen 


aan een sportevenement, of het halen van beweegdoelen. Vervolgens besteden de 


deelnemers de verdiende Health Coins aan gezonde producten en diensten bij deze 


partners. Deelnemers vergroten door hun gezonde acties hun besteedbaar inkomen 


voor gezonde producten en diensten: winst voor de deelnemer en winst voor de 


partner in de lokale gezondheidseconomie. Op deze manier is de gezonde keuze ook 


de leukste, en financieel voordelig.


PROGRAMMADOELEN


Gezond leven lonend maken met Healthcoins.


BIJDRAGE DOEL KVDVK


Deelnemers aan het Healthcoin programma:


 ● gaan meer bewegen t.o.v. het doelgroep gemiddelde


 ● zijn zich meer bewust van een gezonde leefstijl t.o.v. het doelgroep gemiddelde
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 ● krijgen meer middelen voor een gezonde aanschaf,  zodat ze in hun thuisomgeving, 


werkomgeving en op school kunnen investeren in gezonde diensten of producten.


 ● Creatie van een gezonde omgeving van partners waarbij Healthcoins verdiend en 


uitgegeven kunnen worden: een gezonde omgeving vergroot de kans op gezond 


gedrag.


BEREIK BEWONERS


Het is belangrijk om expliciet samen met de betrokken inwoners/werknemers het 


belonen van gezond gedrag vorm te geven. Iedereen kan en mag input geven op de 


wijze waarop de beloning wordt verdiend en besteed, zodat de aansluiting optimaal 


is.


SAMENWERKING MET


 ● Impology


 ● Challenge Solutions


 ● OptiMedis 


 ● Gemeente Hoogeveen 


 ● GGD Drenthe 


 ● Zorg Innovatie Forum (ZIF)


 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Jongeren aan Zet


ORGANISATIE Molendrift


CONTACT Marieke Boelhouwer


  m.boelhouwer@molendrift.nl


LOCATIE Bellingwedde


  Oldambt 


KORTE BESCHRIJVING


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. Jongeren aan Zet geeft 


maximaal invulling aan de eigen kracht van de jongere en zijn/haar netwerk, zonder 


de totstandkoming daarvan te onderschatten. Kern van de aanpak is dat jongeren, 


hun ouders, scholen en gemeenten samen verantwoordelijk zijn voor de route naar 


de arbeidsmarkt.


In het project is de situatie van de deelnemer het uitgangspunt. In overleg wordt een 


perspectief geformuleerd waar de deelnemer gemotiveerd, in kleine stappen naartoe 


kan werken. In het stellen van doelen en acties wordt aangesloten bij het taalniveau 


van de deelnemer.


PROGRAMMADOELEN


Het aanbieden en door-ontwikkelen van een integrale aanpak waarbij jongeren 


uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs worden (be)geleid naar arbeid en 


zelfredzaamheid. 
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BIJDRAGE DOEL KVDVK


Door jongeren te (be)geleiden naar arbeid en zelfredzaamheid vallen de factoren 


langere werkloosheidsduur, met bijbehorende financiële problemen af. Deze factoren 


hangen consistent samen met een negatieve gezondheidsbeleving. Ook worden 


indirect, door de aanpak van Jongeren aan Zet, de factoren gebrek aan sociale steun 


en gebrek aan grip op het eigen leven ondervangen. 


BEREIK BEWONERS


Gedurende het hele project wordt aangesloten bij de situatie van deelnemers. Na 


een eerste kennismakingsgesprek (intake), wordt samen met de deelnemer een 


Samen1Plan-plan aangemaakt.  Deelnemers kunnen daarop inloggen en voortgang 


bijhouden van hun eigen doelen.


SAMENWERKING MET


 ● Ambtenaren van Bellingwedde en Oldambt, waaronder leerplichtambtenaren en 


beleids- en werkadviseurs. 


 ● MEE Groningen


 ● Subrosa


 ● CMO STAMM


 ● Kans voor de Veenkoloniën
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FunFitPit


ORGANISATIE Challenge Solutions


CONTACT Yang Soo Kloosterhof


  ykloosterhof@zonnet.nl


LOCATIE Aa en Hunze 


KORTE BESCHRIJVING


FunFitPit is een methodiek om jongeren uit te dagen een aantrekkelijke 


campagne te maken én uit te voeren die een gezonde leefstijl bevordert. Het 


laat zien dat jongeren meer dan bereid zijn om in beweging te komen als ze 


worden uitgedaagd. Tijdens de campagne zijn de jongeren vrij in het zoeken van 


onderwerpen en thema’s die horen bij een gezonde leefstijl. Dit kan gaan over 


eten, bewegen of alcoholgebruik. Kennis rond de thema’s kan worden gezocht 


op internet, in de bibliotheek of via gesprekken met professionals en organisaties.  


 


Door jongeren zelf verantwoordelijkheid te geven over iets dat bij hen past ontstaat 


er een nieuwe manier van werken. Jongeren ontdekken daardoor zelf wat goed is. 


Deze kennis delen ze door middel van een presentatie met de eigen omgeving, de 


gemeente en ouders.


PROGRAMMADOELEN


Meer jeugdigen groeien fysiek en psychisch gezond op, meer mensen zijn in staat 


om gezonder te leven en meer jongeren zijn op school of aan het werk.
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BIJDRAGE DOEL KVDVK


Jongeren gaan zelf aan de slag met een eigen campagne over gezonde leefstijl. 


Daardoor worden zij eigenaar van deze boodschap. Zij delen de campagne met 


de eigen omgeving, school, ouders en gemeente. De campagne die de leerlingen 


hebben bedacht voeren zij ook uit.   


 


De gezonde leefstijl wordt dus niet alleen bedacht, maar ook doorleefd. 


Bewustwording op jonge leeftijd en bijbehorende acties vanuit FunFitPit dragen 


daarmee bij aan het reduceren van de gezondheidsverschillen.


BEREIK BEWONERS


De campagnes die door de leerlingen worden uitgewerkt en uitgevoerd, worden ook 


gedeeld met ouders, gemeente en omgeving. Daarnaast is het aan de leerlingen zelf 


om goed (en creatief) te kijken op welke wijze aansluiting kan plaatsvinden. Dat sluit 


goed aan bij de methodiek van FunFitPit.


SAMENWERKING MET


 ● Gemeente Aa en Hunze


 ● Dr. Nassau College in Gieten. 


 ● Relevante (lokale) maatschappelijke partijen worden betrokken bij FunFitPit, 


zowel gedurende de campagne als tijdens de finale. 


 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Baan voor de Veenkoloniën


ORGANISATIE Challenge Solutions


CONTACT Harry van Ommen


  harryvanommen@challengesolutions.nl


LOCATIE Alle 13 gemeenten van de Veenkoloniën


KORTE BESCHRIJVING


Baan voor de Veenkoloniën helpt werkzoekenden in de Veenkoloniën op een andere, 


succesvolle manier aan het werk te komen. Werk is van grote invloed op het welzijn 


en dus de gezondheid van mensen. Het programma investeert veel tijd om de 


deelnemers te laten groeien. Worden wie je bent en komen waar je past. 


Deelnemers werken in teams van circa 10 personen onder begeleiding van twee 


lokale ondernemers samen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het ontdekken 


van wat ze willen bereiken en hoe ze dat kunnen doen staat daarbij centraal. De 


netwerkvaardigheden, het zelfvertrouwen en het zelfinzicht groeit daarbij onder de 


deelnemers, die een grote diversiteit aan achtergronden hebben. Dit leidt ertoe dat 


een groot aantal van de deelnemers een passende bestemming vindt.


PROGRAMMADOELEN


Deelnemers laten groeien, het welbevinden vergroten, persoonlijke ontwikkeling en 


netwerkvaardigheden stimuleren en daarmee de kans op werk vergroten. 


BIJDRAGE DOEL KVDVK


Het hebben van werk is van grote invloed op het welzijn en dus de gezondheid van 
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mensen. Door werkzoekenden actief te faciliteren in het vinden van een bestemming 


(werk, eigen bedrijf of weer naar school) zullen de gezondheidsverschillen afnemen. 


BEREIK BEWONERS


De werkzoekenden zijn inwoners van de Veenkoloniën. Baan voor de Veenkoloniën 


activeert de netwerkvaardigheden bij de werkzoekenden. Zij organiseren hun eigen 


netwerk met elkaar als team en hun omgeving.


SAMENWERKING MET


Er wordt met het merendeel van de gemeentes/werkpleinen in Kans voor de 


Veenkoloniën samengewerkt, en met Kans voor de Veenkoloniën.







1 6  ●  P A R T I C I P A T I E


Ruimte voor de Toekomst (1)


ORGANISATIE Groninger Dorpen


CONTACT Hilda Hoekstra


  h.hoekstra@groningerdorpen.nl


LOCATIE Wedde 


KORTE BESCHRIJVING


Ruimte voor de Toekomst wil de inwoners van het ruime Veenkoloniale gebied 


enthousiasmeren, inspireren, informeren en bewegen, om nieuwe (eigen) ruimtes 


te zoeken en te creëren. Dit vanuit haar eigen vragen, knelpunten en bedreigingen, 


maar ook vanuit haar eigen innovatie, kansen en mogelijkheden. Dit wordt gedaan in 


samenwerking met Groninger Dorpen (1) en de BOKD (2, zie pagina 18).


Vanuit Groninger Dorpen is ingezet op het delen van ervaringen in de provincie 


rondom preventie in zorg en welzijn. Het overdraagbaar maken van de opgedane 


ervaringen in Wedde met ‘Wedde dat ‘t lukt’ wordt gedaan middels een publicatie. 


De direct betrokkenen (vrijwilligers en dorpsondersteuner) stonden daarbij aan het 


roer. Daardoor zijn vrijwilligers trots op hun eigen publicatie en delen ze hun verhaal 


laagdrempelig met anderen, met behulp van de publicatie.


PROGRAMMADOELEN


Daling zorgvragen door preventieve vrijwillige inzet, met de nadruk op welzijn.


BIJDRAGE DOEL KVDVK


De aanpak van Wedde dat ’t Lukt is met cijfers onderbouwd. Dit laten we in de 
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publicatie zien. Hiermee wordt aangetoond dat preventieve vrijwillige inzet met de 


nadruk op welzijn inderdaad zorgt voor een daling van zorgvragen. 


BEREIK BEWONERS


De vrijwilligers betrokken bij Wedde dat ’t Lukt staan samen met de dorpsondersteuner 


en Groninger Dorpen aan het roer van de publicatie. Door ervaringen uit Wedde te 


delen worden meer inwoners van de Veenkoloniën bereikt en geïnspireerd.


SAMENWERKING MET


Groninger Dorpen werkt voor het maken van de publicatie samen met de betrokken 


vrijwilligers en professionals (dorpsondersteuner) bij Wedde dat ’t Lukt, en met Kans 


voor de Veenkoloniën.
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Ruimte voor de Toekomst (2)


ORGANISATIE BOKD


CONTACT Luit Hummel


  l.hummel@bokd.nl


LOCATIE Eexterveenschekanaal


  Annerveenschekanaal


  Dalerpeel


  Barger-Compascuum 


KORTE BESCHRIJVING


In 2016 hebben de BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en dorpshuizen) en de 


Groninger Dorpen binnen de Kans voor de Veenkoloniën (KvdVK) het project “Ruimte 


voor de Toekomst” opgepakt. Het doel van dit project is om met zes (groepen) Drentse 


en Groninger dorpen in het werkgebied van de KvdVK initiatieven te ondersteunen 


op het gebied van zorg en welzijn. De dorpen zijn hierbij leidend, Ruimte voor de 


Toekomst sluit aan bij de energie die bij de bewoners leeft. 


Er is de kiem gelegd voor een dorpsaanpak als het gaat om meer kwetsbare 


medebewoners, de VVV: Vinden, Vangnet en Verbinden.


PROGRAMMADOELEN


De activiteiten van de dorpen in het project Ruimte voor de Toekomst dragen bij aan 


het concept Positieve Gezondheid. 
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BIJDRAGE DOEL KVDVK


Burenhulp en versterking van het verenigingsleven dragen op termijn bij aan 


de gezondheid van de inwoners in het programmagebied van de Kans voor de 


Veenkoloniën. Zeker als we kijken naar de bredere definitie, de Positieve Gezondheid. 


Impact is te verwachten op ten minste drie van de zes assen van de Positieve 


Gezondheid: meedoen, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.


BEREIK BEWONERS


De BOKD is een vereniging van dorpen en dorpshuizen. Dorpsbelangenorganisaties 


vormen het eerste aanspreekpunt voor de BOKD. Samen met deze organisaties 


worden projecten opgezet en hierbij worden ook andere bewoners in het dorp actief 


bij betrokken.


SAMENWERKING MET


In Ruimte voor de Toekomst is naast de Dorpsbelangenorganisaties met name 


samengewerkt met de gemeentelijke welzijnsorganisaties, gemeenten en Kans voor 


de Veenkoloniën.







2 0  ●  P A R T I C I P A T I E


Even Buurten


ORGANISATIE Stichting RZijn


CONTACT Marianne Brinks


  m.brink@rzijn.nl


LOCATIE Vlagtwedde 


KORTE BESCHRIJVING


Het project Spil, Even Buurten loopt in de gemeente Vlagtwedde naar voorbeeld 


van Even Buurten in Rotterdam (winnaar van de ZonMw Parel). Hierbij gaat een 


‘spil’ 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 van mensen 


in de buurt die deze verbindende rol kunnen vervullen. De spillen zijn tevens 


ouderenadviseur en daardoor onafhankelijk in de samenwerking.


PROGRAMMADOELEN


Bevorderen en faciliteren blijvend zelfstandig wonen van kwetsbare inwoners.


BIJDRAGE DOEL KVDVK


Door de verschillende projecten die op dit moment in de gemeente Vlagtwedde worden 


uitgevoerd op het gebied van bewegen en gezondheid, wordt de samenwerking 


opgezocht. Samen wordt gezocht welke vorm van ondersteuning het beste bij de 


cliënt past op het gebied van welzijn (zoals Even Buurten) en (gezondheids-)zorg 


(zoals beweegprojecten). 
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BEREIK BEWONERS


De spillen zijn in de buurt aanwezig tijdens de spreekuren. De spillen gaan proactief 


op huisbezoek bij mensen. Ze zijn herkenbaar zijn op straat en gaan op de fiets door 


het dorp. Op die manier kunnen ze laagdrempelig contact maken in de wijk.


SAMENWERKING MET


De ‘spillen’ werken samen met onder andere 


 ● Gemeente


 ● Woningcorporaties


 ● Thuiszorg


 ● Huishoudelijke hulp


 ● Huisartsen en praktijkondersteuners


 ● Fysiotherapeut


 ● Beweegcoach


 ● Buurtbrandweer


 ● Vrijwilligersorganisaties


 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Sterk uit Armoede


ORGANISATIE Stichting Mens en Maatschappij


CONTACT Mabel van den Bergh


  mmvandenbergh@stichtingmensenmaatschappij.nl


LOCATIE Alle 13 gemeenten van de Veenkoloniën


KORTE BESCHRIJVING


Het doorbreken van generationele armoede en sociale uitsluiting samen met de 


mensen die het betreft. Deze aanpak zet opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in armoede 


en sociale uitsluiting’ in als betaalde tandems van professionals bij maatschappelijke 


organisaties en andere werkgevers. 


Deze ervaringsdeskundigen weten de kloof tussen de leefwereld van de mensen 


in (generationele) armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te 


maken hebben, te overbruggen. Zij weten mensen in armoede letterlijk en figuurlijk 


‘te bereiken’ en bieden perspectief en eigen kracht. Daarnaast maken zij kenbaar wat 


armoede betekent aan de hulp- en dienstverleners en beleidsmakers.  


PROGRAMMADOELEN


Kloof dichten tussen mensen in armoede en organisaties waarmee zij te maken 


hebben.


BIJDRAGE DOEL KVDVK


Er is een statistisch verband tussen opleidingsniveau, armoede en gezondheid. 


(CBS) Met deze aanpak worden mensen opgeleid, leert men meer over zichzelf en 
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over gedrag, patronen en cultuur en hoe hier mee om te gaan of daar een andere 


wending aan te geven. De deelnemers worden aangesproken op hun eigen kracht en 


de richting die zij zelf willen nemen. 


BEREIK BEWONERS


De aanpak werkt samen met inwoners, veelal mensen met een grote afstand tot de 


arbeidsmarkt (het zijn de inwoners die deelnemen aan de opleiding) en de reeds 


opgeleide ervaringsdeskundigen. De opgeleide ervaringsdeskundigen verbinden de 


leefwereld van mensen in armoede met de systeem-wereld, zoals dienstverlening, 


gemeenten en hulpverlening. De inwoners (opgeleid of studerend) zijn betrokken bij 


het lesgeven, vorm geven aan de inhoud van de lessen en de aanpak, geven van 


voorlichting bij gemeenten over generatie armoede en sociale uitsluiting. 


SAMENWERKING MET


 ● de gemeenten (Groningen en Drenthe)


 ● de Provincie (Groningen en Drenthe)


 ● ROC Noorderpoort


 ● maatschappelijke organisaties (welzijn, Leger des Heils, VNN, MJD, etc.) 


 ● het project Goede Start. 


 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Alliantie van Kracht


ORGANISATIE Tinten Welzijnsgroep


CONTACT Betty de Groot


  b.de.groot@tintengroep.nl


LOCATIE Alle 13 gemeenten uit de Veenkoloniën


KORTE BESCHRIJVING


De Alliantie van Kracht is opgericht om een beweging op gang brengen om tot 


verbeteringen te komen. Het is een netwerk van organisaties in de sectoren Zorg 


(jeugdzorg en gezondheid), Welzijn en Wonen in de Veenkoloniën (en naastgelegen 


gemeenten) dat zich committeert aan het thema Intergenerationele Armoede. Kennis 


en vaardigheden zijn nodig om het professioneel handelen van de medewerkers te 


versterken. Gemeenten in de Veenkoloniën en de provincies Groningen en Drenthe 


ondersteunen het initiatief en vormen het draagvlak voor het onderzoek dat parallel 


gaat lopen. De bestuurders mobiliseren betrokkenheid van hun werknemers en 


stimuleren onderlinge contacten en kennisuitwisseling. 


Daarbij wordt in de aanpak gebouwd op de vijf handelingsperspectieven van 


Boutellier:


 ● Benoem de bedoeling


 ● Faciliteer positieve dynamiek; begrens negatieve dynamiek


 ● Bepaal problemen en mogelijkheden


 ● Creëer momenten van wederkerigheid voor vertrouwen en control


 ● Zorg voor aandacht en echt contact  
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PROGRAMMADOEL(EN)


Ambitie van de “verbeteraanpak overerfbare armoede” is het voorkomen, verminderen 


en verzachten van gevolgen van overerfbare armoede.


BIJDRAGE DOEL KVDVK


Voorkomen, verminderen en verzachten van de gevolgen van overerfbare armoede 


in de Veenkoloniën.


BEREIK BEWONERS


 ● Het verhogen van het niveau van kennis en vaardigheden;


 ● Een interdisciplinair lerend netwerk dat zowel in staat is slimmer te werken binnen 


de bestaande context als het durven experimenteren met innovatieve oplossingen;


 ● Ontwerpen, implementeren en evalueren van effectieve interventies;


 ● Een effectievere dienstverlening voor diegenen die dat nodig hebben.


SAMENWERKING MET 


 ● Tinten welzijnsgroep


 ● Espria /GGZ Drenthe


 ● Lentis


 ● Cosis (Novo-Promens Care)


 ● GGD Drenthe


 ● Domesta


 ● Acantus Wonen


 ● VNO-NCW Noord


 ● CMO Stamm


 ● Kans voor de Veenkoloniën


 ● Movisie


 ● RUG/Mansholtleerstoel


 ● Gemeenten
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Dorpscoöperatie 
Gasselternijveen e.o.


ORGANISATIE CMO Stamm


CONTACT Jan van der Bij


  j.vanderbij@cmostamm.nl


LOCATIE Gasselternijveen en omgeving 


KORTE BESCHRIJVING


In Dorpscoöperatie Gasselternijveen e.o. wordt samen met de bewoners gewerkt 


aan de leefbaarheid in de eigen omgeving. Bewoners werken actief mee aan het 


ontstaan en het behoud van lokale voorzieningen. Dit betekent dat bewoners zelf 


beslissen over het eigen dorp, en samen aan de slag gaan om dit te bereiken, ieder 


vanuit de eigen mogelijkheden. In de coöperatie wordt de kracht van bewoners 


ingezet om leefbaarheid te versterken. Voorbeelden hiervan zijn dat de dorpswinkel 


weer open is en de Huiskamer voor senioren is opgericht. De dorpswinkel is symbool 


geworden voor de kracht van het dorp. Gesprekken worden gevoerd over aansluiting 


van andere partijen en initiatieven met betrekking tot vervoer, maaltijdservice en 


eenzaamheid.


PROGRAMMADOEL(EN)


 ● Reduceren van gezondheidsverschillen


 ● Meer inspraak voor bewoners


 ● Bevordering van saamhorigheid en samenhang


 ● Het bieden van maatwerk
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BIJDRAGE DOELEN KVDVK


Bijdrage aan het reduceren van gezondheidsverschillen door het uitwisselen 


van diensten, het bieden van vervoer en het samenbrengen en versterken van 


(bewoners)initiatieven rond ontmoeting en eenzaamheid.


BEREIK BEWONERS


Bewonersavonden over het oprichten van de coöperatie


Via een werkgroep beslissen bewoners mee over het eigen dorp


SAMENWERKING MET 


 ● Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen


 ● Werkgroep Dorpscoöperatie Gasselternijveen


 ● Senioren Vereniging Oostermoer


 ● Huisartsenpraktijk de Hunze


 ● Buurtzorg Gasselternijveen e.o.


 ● Protestantse Gemeente Gasselternijveen


 ● Gemeente Aa en Hunze


 ● MFC de Spil


 ● Welzijnsorganisatie Impuls


 ● Maaltijdvoorziening Gasselte e.o.


 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Goede Start


ORGANISATIE Impology


CONTACT Paul Asbreuk


  paul.asbreuk@impology.nl


LOCATIE Alle 13 gemeenten van de Veenkoloniën


KORTE BESCHRIJVING


Goede Start is een project dat zich richt op de gezondheid van de volgende generatie 


inwoners van de Veenkoloniën. Het omvat de fasen tussen conceptie en het 18e 


levensjaar binnen een gezin. In het project worden ouders en kind(eren) gevolgd 


waarbij de zorgvraag nauwkeurig in kaart gebracht wordt, en op laagdrempelige 


manier een zorgnetwerk opgestart wordt.


Elke inwoner heeft een aantal contactmomenten met een zorgprofessional. Op deze 


momenten wordt samen vastgesteld of er een aanvullende zorgvraag is naast de 


aangeboden standaardzorg. Indien dit het geval is, wordt op laagdrempelige manier 


een netwerk van professionals ingeschakeld om in deze vraag te voorzien. 


PROGRAMMADOEL(EN)


Meer samenhang binnen en tussen zorg, sociaal domein en informele zorg. Betere 


match en aansluiting tussen zorgvragers met lage SES en zorgaanbieders. Meer 


aandacht voor preventie en het voorkomen van zorg, en minder overbehandeling. 


BIJDRAGE DOELEN KVDVK


 ● Kwetsbare gezinnen komen eerder in beeld.
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 ● Het aantal bezoeken aan kwetsbare gezinnen neemt toe.


 ● Inzet van ervaringsdeskundigen in de regioteams voor meer impact.


 ● Onderzoek inzet stagiaires van opleiding tot ervaringsdeskundig.


BEREIK BEWONERS


Moedergroepen zijn beschikbaar voor evaluatie van activiteiten, een testpanel van 


mensen met lage basisvaardigheden en inzet van ervaringsdeskundigen.


SAMENWERKING MET 


 ● Basis regioteams (zorg)


 ● Verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties en welzijn


 ● 13 gemeenten


 ● Zorg Innovatie Forum (ZIF)


 ● Stichting Lezen en Schrijven


 ● Pharos


 ● UMCG en RUG


 ● GGD Groningen en Drenthe


 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Taalkans


ORGANISATIE Stichting Lezen en Schrijven


CONTACT Anita Westhuis


  anita@lenzenenschrijven.nl


LOCATIE Pekela


  Veendam


  Bellingwedde


  Aa en Hunze


  Vlagtwedde 


KORTE BESCHRIJVING


Insteek van het project Taalkans voor de Veenkoloniën is zo veel mogelijk positief 


resultaat te kunnen behalen met de aanpak van laaggeletterdheid, binnen de 


Veenkoloniën. Voor Stichting Lezen & Schrijven betekent dit het belang zien van 


een goed basisaanbod voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden en 


deze voor de bewoners van de Veenkoloniën zo snel mogelijk invoeren. Met deze 


vaardigheden kunnen deelnemers namelijk hun participatie, arbeidsmarktpositie, 


welbevinden en gezondheid verbeteren. 


PROGRAMMADOEL(EN)


Verlagen van laaggeletterdheid. Het verhogen van vaardigheden waar deelnemers 


hun participatie, welbevinden en gezondheid mee kunnen verbeteren.


BIJDRAGE DOELEN KVDVK


Het deelproject Voel je goed! draagt direct bij het aan reduceren van 


Hoogeveen


Emmen
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gezondheidsverschillen. Voel je goed! is de combinatie van individuele eet- en 


beweegadviezen van de diëtist en lessen gezondheidsvaardigheden van een 


vrijwilliger, met als doel een verbeterde ervaren gezondheid en een lager gewicht. 


Het deelproject de Succes!Katern ‘Eerste hulp aan kinderen’ is gelanceerd in 


Hoogeveen. 


BEREIK BEWONERS


 ● Via de WSW organisaties door o.a. bij medewerkers-overleggen aan te haken. 


 ● Nieuwe taalhuizen in de Veenkoloniën 


 ● Met Voel je goed! gaan we ook direct en indirect zelf de contacten aan met de 


doelgroep. 


SAMENWERKING MET 


 ● het Rode Kruis


 ● Stichting Welzijnswerk Hoogeveen


 ● GGD Drenthe 


 ● Taalhuizen Emmen en Hoogeveen


 ● Diëtistenpraktijk Hoogeveen


 ● Move2Be


 ● Libra Dieetadvisering


 ● LBG Diëtistenpraktijk


 ● Groep WSW organisaties 


 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Shared Savings Pilots


ORGANISATIE OptiMedis


CONTACT Jurriaan Pröpper


  jp@optimedis.nl


LOCATIE Hoogeveen


  Coevorden 


KORTE BESCHRIJVING


In een tweetal gemeenten - Hoogeveen en Coevorden - de voorwaarden scheppen 


om ‘shared savings’ op gang te brengen: een gezondheidsnetwerk vormen uit lokale 


betrokkenen met burgerparticipatie, die samen gaan werken aan gekwantificeerde 


verbetering van de gezondheid van gekozen lokale doelgroepen. 


Dit wordt uitgevoerd door middel van geselecteerde interventies en programma’s, op 


basis van ‘shared savings’ contracten met zorgverzekeraars en gemeente, waarvoor 


startfinanciering wordt geregeld. 


PROGRAMMADOEL(EN)


Programma’s en de participatie structureel financieren door samenwerking met 


bewoners, gemeenten, zorgorganisaties en verzekeraars, waarbij kosten‘besparingen’ 


ingezet zullen worden voor preventie.


BIJDRAGE DOELEN KVDVK


Een gezondheidsnetwerk vormen uit lokale betrokkenen met burgerparticipatie, 


samen werken aan de verbetering van gezondheid met geselecteerde interventies 
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en programma’s, die de toename van zorgvraag en daarmee kosten reduceren. 


Daaruit kan voor een deel het netwerk, de programma’s en de participatie structureel 


gefinancierd worden.


BEREIK BEWONERS


In het bestuur van ieder netwerk zullen de burgers vertegenwoordigd zijn. De 


samenwerking wordt opgericht en ingericht om multidisciplinair aan specifieke 


behoeften van inwoners te kunnen voldoen. Met de betreffende bewoners worden 


deze behoeften samen geformuleerd.


SAMENWERKING MET 


 ● wethouder en ambtenaren


 ● lokale huisartsen


 ● thuiszorg en welzijnsorganisaties


 ● ziekenhuizen en hun specialisten


 ● Zilveren Kruis zorgverzekeraar


 ● Kans voor de Veenkoloniën
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missen. Aanmelden? Klik hier.

Is uw organisatie actief op het gebied van ouderen en positieve gezondheid? Schuif dan aan
bij de Anders Oud 2030-regiotafel in Drenthe, Friesland, Groningen of Overijssel! Kijk op
www.andersoud2030.nl

Wij hebben ons aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij!

Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan via: http://www.zorginnovatieforum.nl/wat-we-
doen/nieuwsbrief

ZIF heeft het MVO-predikaat.

P denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig.
DISCLAIMER
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Door de electronische verzending
kunnen aan de inhoud van dit bericht geen rechten worden ontleend. De afzender is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden
in, of verkeerde uitleg van, de informatie.

https://www.zorginnovatieforum.nl/agenda/ehealth-in-de-zorg-1
http://www.andersoud2030.nl/
http://www.alliantienederlandrookvrij.nl/
http://www.zorginnovatieforum.nl/wat-we-doen/nieuwsbrief
http://www.zorginnovatieforum.nl/wat-we-doen/nieuwsbrief


  

 

 

 

20 januari 2018 

Kans voor de Veenkoloniën 

 

Aanleiding en vraagstelling 

In 2015 werd een start gemaakt met het programma Kans voor de Veenkoloniën. Grondslag van dit 

programma is een amendement vanuit de Tweede Kamer. Er werd daarmee vanuit VWS aan de 

Veenkoloniën 10 miljoen beschikbaar gesteld voor 8 jaar. Geld dat bedoeld is om vanuit een 

programmatische insteek, structurele gezondheidsverschillen die vaak al generaties bestaan, te 

verkleinen. Aan de regio werd gevraagd hiervoor een vernieuwende aanpak te ontwikkelen. Dat is een 

uitdagende opgave, omdat er zoveel factoren op van invloed zijn. Geografisch omvat het gebied de 

provincies Groningen en Drenthe en daarbinnen 11 gemeenten (na de recente gemeentelijke 

herindeling). Met dit programma wordt de regio een unieke kans geboden om langdurig, op 

innovatieve wijze, de relatieve negatieve gezondheidscijfers en omvangrijke gezondheidsuitgaven 

positief te beïnvloeden. De bedoeling is de kennis die hiermee wordt opgedaan breder uit te wisselen 

en te verspreiden.  

Context 

In de Veenkoloniën wonen ruim 475.000 mensen. Jaarlijks wordt er ruim 2 ½ miljard euro uitgegeven 

aan publiek geld voor mensen in kwetsbare situaties, wat ruim 115 miljoen meer is dan wat er elders 

in Nederland wordt uitgegeven aan gezondheid. Denk hierbij aan publieke middelen vanuit de 

zorgverzekeringswet; de wet langdurige zorg; de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdwet 

en de participatiewet.  

Programma 

Het programma Kans voor de Veenkoloniën is opgedeeld in drie uitvoeringsfasen en heeft betrekking 

op de jaren: 2015-2016; 2016 t/m 2018 en 2019 t/m 2022. Deze fasering geeft ruimte voor tussentijdse 

bijstelling. We zitten momenteel in fase 2. In totaal is er nu ca € 4 mln. uitgegeven aan de uitvoering 

van 13 projecten en facilitaire ondersteuning (zie bijlage programmaboekje). De derde en laatste 

programmafase moet inhoudelijk nog worden ingevuld. VWS heeft middelen hiervoor gereserveerd, 

die op basis van een plan beschikbaar worden gesteld. Het plan hiervoor zal medio 2018 worden 

ingediend bij VWS. Het programma loopt nu bijna drie jaar; het is een ‘lerend’ exploratief programma 

waarbij voortdurend wordt gezocht naar onderliggende drijfveren en factoren die van invloed zijn op 

gezondheid en die echt het verschil kunnen maken. Want we weten inmiddels dat op het verbeteren 

van gezondheid veel factoren van invloed zijn. Denk bijvoorbeeld aan armoede, onderwijs, 

laaggeletterdheid en werkgelegenheid. Aspecten die van groot belang zijn voor het welzijn van de 

inwoners in het gebied en misschien wel voorwaardenscheppend om überhaupt effectief en doelmatig 



  

met gezondheidsvraagstukken bezig te kunnen gaan. Er wordt daartoe ook verbinding met andere 

programma’s gezocht zoals ‘Gezond In’, de Alliantie van Kracht, Drenthe beweegt etc.  

Uitvoering 

Het Zorg Innovatie Forum is als onafhankelijke netwerkorganisatie gevraagd om als aanvrager op te 

treden voor VWS en legt daarover verantwoording af aan VWS. Per uitvoeringsfase middelen worden 

middelen beschikbaar gesteld. Doel is samen met inwoners een positieve verandering in gezondheid 

op gang te brengen. Dat vraagt om lange adem. Want voor een echte duurzame verandering en 

kentering, is meer tijd nodig dan de acht jaar die er nu voor staat. In de startfase was er een 

programmabureau ingericht om met uitvoerende partijen concrete invulling aan projecten te geven, 

wat geleid heeft tot overeenkomsten rond de uitvoering. In juli is na een tussentijdse herijking de 

organisatiestructuur fundamenteel herzien. Dat heeft geleid heeft tot een heel lichte vorm van 

ondersteuning, waarbij voor de monitoring van projecten nu directe contacten met de projectleiders 

wordt onderhouden. Er is een stuurgroep gevormd die bestaat uit 4 wethouders vanuit de beide 

provincies, de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis, bewonersvertegenwoordiging, het Zorg 

Innovatie Forum en VWS (adviseur). Voorzitter is Frits Alberts, wethouder van de gemeente Borger-

Odoorn. Daarnaast vindt er een bestuurlijk overleg plaats met alle bestuurders van de 11 gemeenten. 

[Dat overleg heeft op 18 en 19 januari 2018 met resp. alle betrokken Groningse en Drentse bestuurders 

plaatsgevonden]. Tevens is er een voorbereidend ambtelijk overleg, dat bestaat uit de vier ambtenaren 

vanuit de gemeenten die in de stuurgroep zitten, Pharos, VWS, bewonersvertegenwoordiging en het 

ZIF. Via een programmaleidersoverleg met de projectleiders vindt onderlinge kennisuitwisseling, 

kennisdeling en kruisbestuiving tussen de diverse projecten plaats en dat gebeurt ook in een breed 

ambtelijk overleg, waarbij tevens naar verbinding met aanpalende initiatieven wordt gezocht.  

Preventie en Shared Savings 

Binnen het programma wordt veel waarde gehecht aan preventie [het project Goede Start is hiervan 

een mooi voorbeeld] en andere financiering. Doel is om meer middelen in te kunnen zetten voor 

preventie en de continuïteit ook na de 8 jaar te borgen. Dat gebeurt door slimmere samenwerking in 

de zorg en met gemeenten te organiseren en daarbij afspraken te maken met gemeenten en 

zorgverzekeraars over andere inzet van de beschikbare budgetten (shared savings). Daarbij is het de 

bedoeling de besparingen te her-aanwenden voor de regio en daarmee een extra impuls te kunnen 

geven aan preventie. De bedoeling is deze lijn en focus de komende jaren nog krachtiger voort te 

zetten. 

Governance 

Met gemiddeld de 1,25 miljoen euro die jaarlijks vanuit Kans voor de Veenkoloniën beschikbaar wordt 

gesteld krijgt de regio de gelegenheid om via een vernieuwende ‘bottom-up’ aanpak hier verandering 

in aan te brengen. Niet door meer van het zelfde te doen, maar door anders en meer integraal naar 

het gezondheidsvraagstuk te kijken en vernieuwende oplossingsrichtingen uit te proberen. Rond 

governance wordt gezocht naar een andere aansturing waarbij zeggenschap en eigenaarschap anders 

worden georganiseerd en een belangrijke rol is weggelegd voor inwoners en professionals vanuit een 

meer faciliterende en ondersteunende rol. Dat vraagt visie, lef en een lange adem om dit met elkaar 

vorm te geven. Hierin worden we ondersteund vanuit het lectoraat ‘duurzaam financieel management’ 

van de Hanzehogeschool. 



  

 

 

 

Rol wetenschappelijk onderzoek 

Onderzoek mag niet uit het programma worden betaald. Vanuit een samenwerking met de 

Academische Werkplaats Publieke gezondheid wordt gebruik gemaakt van onderzoeksdata die vanuit 

de GGD’s, RuG, UMCG, RIVM en LifeLines, Waarstaatjegemeente.nl etc. beschikbaar zijn. Daarnaast 

zijn er twee wetenschappelijke denktanks gevormd rond inhoud en governance om de kennis en 

inzichten die er zijn over bewezen effectieve interventies hierbij te betrekken. Het Instituut voor 

Toepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG volgt en beschrijft de procesmatige uitvoering van het 

programma vanuit actie-begeleidend onderzoek. Zo wordt gaandeweg de onderliggende programma-

theorie opgebouwd en bijgesteld.  

 

Karin Kalverboer, directeur Zorg Innovatie Forum kalverboer@zorginnovatieforum.nl M: 06-51102406 

 

Francis Boen, wethouder Stadskanaal 

Frits Alberts, wethouder Borger-Odoorn 

 

mailto:kalverboer@zorginnovatieforum.nl
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Inleiding

Kans voor de Veenkoloniën is een acht jaar durend programma, waarmee inwoners 

met eigen initiatieven en met steun van uiteenlopende organisaties hun leefsituatie 

kunnen verbeteren. Het doel dat daarmee centraal staat is de gezondheidsverschillen 

in deze regio aanzienlijk en duurzaam te verkleinen.

Deze projectbeschrijvingen geven in het kort weer welke projecten in de tweede fase 

van het achtjarige programma Kans voor de Veenkoloniën worden uitgevoerd (2015 

tot 2023). Ze maken deel uit van het projectplan waarvoor het Ministerie van VWS 

middelen beschikbaar heeft gesteld voor de periode 2016-2018.

 

Via drie actielijnen: leefstijl, participatie en zorgeffectiviteit, wordt invulling gegeven 

aan het verminderen van de gezondheidsverschillen van inwoners in het gebied. 

Het is een programma voor en van de bewoners. Het amendement van voormalig 

kamerlid Agnes Wolbers lag hieraan ten grondslag.

GROTE VERSCHILLEN

In een welvarend land als Nederland komen (sociaal-economische) gezondheids-

verschillen voor. Deze nemen eerder toe dan af. Het is aangetoond dat mensen 

met een lage opleiding en een laag inkomen 7 á 8 jaar eerder overlijden en 15 jaar 

minder in goede gezondheid leven. Een van de gebieden waarvan dit bekend is 

zijn de Veenkoloniën, het Veenkoloniaal gebied van Groningen en Drenthe. Bekend 

is dat deze verschillen uiteenlopende oorzaken hebben. Zelfs soms oorzaken die 

op het eerste oog niet een directe relatie met gezondheid lijken te hebben, zoals 

werkloosheid, armoede of laaggeletterdheid.
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FOCUS OP REGIO’S

Op landelijk en lokaal niveau wordt al de nodige aandacht geschonken aan 

gezondheids verschillen. Tweede Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) vond dat er meer 

focus nodig was op regio’s waar deze problematiek speelt. Haar voorstel, ingediend 

op 19 november 2014, richt zich op het verbeteren van de gezondheid van mensen 

met een lage sociaal-economische status, het verhogen van de kwaliteit van leven 

en zorg, en tegelijkertijd het beheersen van de kosten. Met deze drie gerichte doelen 

en de keuze voor de regio Veenkoloniën is ‘Kans voor de Veenkoloniën’ geboren!

KRACHT VAN INWONERS CENTRAAL!

Het doel van Kans voor de Veenkoloniën is een duurzame verandering te realiseren 

in de leefsituatie (en gezondheid), die het liefst zoveel mogelijk door inwoners 

zelf op gang wordt gebracht en gehouden. De centrale gedachte is dan dus ook: 

uitgaan van de kracht van de inwoners door aan te sluiten op wensen en behoeften 

en liefst (bestaande) initiatieven van inwoners zelf. Met een budget van 10 miljoen 

euro stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de regio in staat om 

samen gezondheidsverschillen die er zijn tussen bijvoorbeeld rijk en arm, werkend 

en werkloos, aan te pakken en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de 

Veenkoloniën. Dit geld is beschikbaar om gezondheidsdoelen te bereiken. Met 

nadruk gaat het hierbij niet om onderzoek.

MET ELKAAR, VOOR ELKAAR

Richtinggevend in de aanpak van Kans voor de Veenkoloniën zijn de volgende 

uitgangspunten:

 ● Focus ligt niet alleen op gezondheid, maar ook op factoren die daar invloed op 
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hebben, zoals armoede, werkgelegenheid, taalvaardigheid, etc.;

 ● Inwoners krijgen de ruimte om zelf invulling te geven aan het programma, er ligt 

niet een kant en klaar plan;

 ● Diverse partijen werken samen en stellen heldere doelen;

 ● Deze partijen haken aan op bestaand beleid, maar brengen dit samen verder door 

er op voort te bouwen en te vernieuwen;

 ● Dit doen ze met een breed draagvlak (bestuurlijk en onder inwoners);

 ● Er is oog voor preventie en besparing, zodat de gezondheidswinst een langere 

duur kent;

 ● We gaan voor een positieve insteek, we leren van elkaar en delen successen!

GEBIED

Bij Kans voor de Veenkoloniën zijn de volgende 13 gemeenten betrokken:

Provincie Groningen 

Provincie Drenthe 

Bellingwedde, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, 

Pekela, Oldambt, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde.

Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, 

Hoogeveen



Projecten
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Healthcoin

ORGANISATIE Health Coins

CONTACT Mike van Holsteijn

  mike@holsteijn.nl

LOCATIE Alle 13 gemeenten van de Veenkoloniën

KORTE BESCHRIJVING

Met een aantal Health Coin Partners uit de Veenkoloniën (lokale winkels, instellingen, 

sportzaken, fitnessclubs, supermarkten, verzekeraars, gemeenten, etc.) wordt 

samenwerking gezocht om deelnemers te belonen via de smartphone voor het doen 

van gezonde dingen. Dit kan bijvoorbeeld het kopen van vers fruit zijn, het deelnemen 

aan een sportevenement, of het halen van beweegdoelen. Vervolgens besteden de 

deelnemers de verdiende Health Coins aan gezonde producten en diensten bij deze 

partners. Deelnemers vergroten door hun gezonde acties hun besteedbaar inkomen 

voor gezonde producten en diensten: winst voor de deelnemer en winst voor de 

partner in de lokale gezondheidseconomie. Op deze manier is de gezonde keuze ook 

de leukste, en financieel voordelig.

PROGRAMMADOELEN

Gezond leven lonend maken met Healthcoins.

BIJDRAGE DOEL KVDVK

Deelnemers aan het Healthcoin programma:

 ● gaan meer bewegen t.o.v. het doelgroep gemiddelde

 ● zijn zich meer bewust van een gezonde leefstijl t.o.v. het doelgroep gemiddelde
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 ● krijgen meer middelen voor een gezonde aanschaf,  zodat ze in hun thuisomgeving, 

werkomgeving en op school kunnen investeren in gezonde diensten of producten.

 ● Creatie van een gezonde omgeving van partners waarbij Healthcoins verdiend en 

uitgegeven kunnen worden: een gezonde omgeving vergroot de kans op gezond 

gedrag.

BEREIK BEWONERS

Het is belangrijk om expliciet samen met de betrokken inwoners/werknemers het 

belonen van gezond gedrag vorm te geven. Iedereen kan en mag input geven op de 

wijze waarop de beloning wordt verdiend en besteed, zodat de aansluiting optimaal 

is.

SAMENWERKING MET

 ● Impology

 ● Challenge Solutions

 ● OptiMedis 

 ● Gemeente Hoogeveen 

 ● GGD Drenthe 

 ● Zorg Innovatie Forum (ZIF)

 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Jongeren aan Zet

ORGANISATIE Molendrift

CONTACT Marieke Boelhouwer

  m.boelhouwer@molendrift.nl

LOCATIE Bellingwedde

  Oldambt 

KORTE BESCHRIJVING

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. Jongeren aan Zet geeft 

maximaal invulling aan de eigen kracht van de jongere en zijn/haar netwerk, zonder 

de totstandkoming daarvan te onderschatten. Kern van de aanpak is dat jongeren, 

hun ouders, scholen en gemeenten samen verantwoordelijk zijn voor de route naar 

de arbeidsmarkt.

In het project is de situatie van de deelnemer het uitgangspunt. In overleg wordt een 

perspectief geformuleerd waar de deelnemer gemotiveerd, in kleine stappen naartoe 

kan werken. In het stellen van doelen en acties wordt aangesloten bij het taalniveau 

van de deelnemer.

PROGRAMMADOELEN

Het aanbieden en door-ontwikkelen van een integrale aanpak waarbij jongeren 

uit het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs worden (be)geleid naar arbeid en 

zelfredzaamheid. 
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BIJDRAGE DOEL KVDVK

Door jongeren te (be)geleiden naar arbeid en zelfredzaamheid vallen de factoren 

langere werkloosheidsduur, met bijbehorende financiële problemen af. Deze factoren 

hangen consistent samen met een negatieve gezondheidsbeleving. Ook worden 

indirect, door de aanpak van Jongeren aan Zet, de factoren gebrek aan sociale steun 

en gebrek aan grip op het eigen leven ondervangen. 

BEREIK BEWONERS

Gedurende het hele project wordt aangesloten bij de situatie van deelnemers. Na 

een eerste kennismakingsgesprek (intake), wordt samen met de deelnemer een 

Samen1Plan-plan aangemaakt.  Deelnemers kunnen daarop inloggen en voortgang 

bijhouden van hun eigen doelen.

SAMENWERKING MET

 ● Ambtenaren van Bellingwedde en Oldambt, waaronder leerplichtambtenaren en 

beleids- en werkadviseurs. 

 ● MEE Groningen

 ● Subrosa

 ● CMO STAMM

 ● Kans voor de Veenkoloniën
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FunFitPit

ORGANISATIE Challenge Solutions

CONTACT Yang Soo Kloosterhof

  ykloosterhof@zonnet.nl

LOCATIE Aa en Hunze 

KORTE BESCHRIJVING

FunFitPit is een methodiek om jongeren uit te dagen een aantrekkelijke 

campagne te maken én uit te voeren die een gezonde leefstijl bevordert. Het 

laat zien dat jongeren meer dan bereid zijn om in beweging te komen als ze 

worden uitgedaagd. Tijdens de campagne zijn de jongeren vrij in het zoeken van 

onderwerpen en thema’s die horen bij een gezonde leefstijl. Dit kan gaan over 

eten, bewegen of alcoholgebruik. Kennis rond de thema’s kan worden gezocht 

op internet, in de bibliotheek of via gesprekken met professionals en organisaties.  

 

Door jongeren zelf verantwoordelijkheid te geven over iets dat bij hen past ontstaat 

er een nieuwe manier van werken. Jongeren ontdekken daardoor zelf wat goed is. 

Deze kennis delen ze door middel van een presentatie met de eigen omgeving, de 

gemeente en ouders.

PROGRAMMADOELEN

Meer jeugdigen groeien fysiek en psychisch gezond op, meer mensen zijn in staat 

om gezonder te leven en meer jongeren zijn op school of aan het werk.
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BIJDRAGE DOEL KVDVK

Jongeren gaan zelf aan de slag met een eigen campagne over gezonde leefstijl. 

Daardoor worden zij eigenaar van deze boodschap. Zij delen de campagne met 

de eigen omgeving, school, ouders en gemeente. De campagne die de leerlingen 

hebben bedacht voeren zij ook uit.   

 

De gezonde leefstijl wordt dus niet alleen bedacht, maar ook doorleefd. 

Bewustwording op jonge leeftijd en bijbehorende acties vanuit FunFitPit dragen 

daarmee bij aan het reduceren van de gezondheidsverschillen.

BEREIK BEWONERS

De campagnes die door de leerlingen worden uitgewerkt en uitgevoerd, worden ook 

gedeeld met ouders, gemeente en omgeving. Daarnaast is het aan de leerlingen zelf 

om goed (en creatief) te kijken op welke wijze aansluiting kan plaatsvinden. Dat sluit 

goed aan bij de methodiek van FunFitPit.

SAMENWERKING MET

 ● Gemeente Aa en Hunze

 ● Dr. Nassau College in Gieten. 

 ● Relevante (lokale) maatschappelijke partijen worden betrokken bij FunFitPit, 

zowel gedurende de campagne als tijdens de finale. 

 ● Kans voor de Veenkoloniën



1 4  ●  P A R T I C I P A T I E

Baan voor de Veenkoloniën

ORGANISATIE Challenge Solutions

CONTACT Harry van Ommen

  harryvanommen@challengesolutions.nl

LOCATIE Alle 13 gemeenten van de Veenkoloniën

KORTE BESCHRIJVING

Baan voor de Veenkoloniën helpt werkzoekenden in de Veenkoloniën op een andere, 

succesvolle manier aan het werk te komen. Werk is van grote invloed op het welzijn 

en dus de gezondheid van mensen. Het programma investeert veel tijd om de 

deelnemers te laten groeien. Worden wie je bent en komen waar je past. 

Deelnemers werken in teams van circa 10 personen onder begeleiding van twee 

lokale ondernemers samen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het ontdekken 

van wat ze willen bereiken en hoe ze dat kunnen doen staat daarbij centraal. De 

netwerkvaardigheden, het zelfvertrouwen en het zelfinzicht groeit daarbij onder de 

deelnemers, die een grote diversiteit aan achtergronden hebben. Dit leidt ertoe dat 

een groot aantal van de deelnemers een passende bestemming vindt.

PROGRAMMADOELEN

Deelnemers laten groeien, het welbevinden vergroten, persoonlijke ontwikkeling en 

netwerkvaardigheden stimuleren en daarmee de kans op werk vergroten. 

BIJDRAGE DOEL KVDVK

Het hebben van werk is van grote invloed op het welzijn en dus de gezondheid van 
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mensen. Door werkzoekenden actief te faciliteren in het vinden van een bestemming 

(werk, eigen bedrijf of weer naar school) zullen de gezondheidsverschillen afnemen. 

BEREIK BEWONERS

De werkzoekenden zijn inwoners van de Veenkoloniën. Baan voor de Veenkoloniën 

activeert de netwerkvaardigheden bij de werkzoekenden. Zij organiseren hun eigen 

netwerk met elkaar als team en hun omgeving.

SAMENWERKING MET

Er wordt met het merendeel van de gemeentes/werkpleinen in Kans voor de 

Veenkoloniën samengewerkt, en met Kans voor de Veenkoloniën.
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Ruimte voor de Toekomst (1)

ORGANISATIE Groninger Dorpen

CONTACT Hilda Hoekstra

  h.hoekstra@groningerdorpen.nl

LOCATIE Wedde 

KORTE BESCHRIJVING

Ruimte voor de Toekomst wil de inwoners van het ruime Veenkoloniale gebied 

enthousiasmeren, inspireren, informeren en bewegen, om nieuwe (eigen) ruimtes 

te zoeken en te creëren. Dit vanuit haar eigen vragen, knelpunten en bedreigingen, 

maar ook vanuit haar eigen innovatie, kansen en mogelijkheden. Dit wordt gedaan in 

samenwerking met Groninger Dorpen (1) en de BOKD (2, zie pagina 18).

Vanuit Groninger Dorpen is ingezet op het delen van ervaringen in de provincie 

rondom preventie in zorg en welzijn. Het overdraagbaar maken van de opgedane 

ervaringen in Wedde met ‘Wedde dat ‘t lukt’ wordt gedaan middels een publicatie. 

De direct betrokkenen (vrijwilligers en dorpsondersteuner) stonden daarbij aan het 

roer. Daardoor zijn vrijwilligers trots op hun eigen publicatie en delen ze hun verhaal 

laagdrempelig met anderen, met behulp van de publicatie.

PROGRAMMADOELEN

Daling zorgvragen door preventieve vrijwillige inzet, met de nadruk op welzijn.

BIJDRAGE DOEL KVDVK

De aanpak van Wedde dat ’t Lukt is met cijfers onderbouwd. Dit laten we in de 
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publicatie zien. Hiermee wordt aangetoond dat preventieve vrijwillige inzet met de 

nadruk op welzijn inderdaad zorgt voor een daling van zorgvragen. 

BEREIK BEWONERS

De vrijwilligers betrokken bij Wedde dat ’t Lukt staan samen met de dorpsondersteuner 

en Groninger Dorpen aan het roer van de publicatie. Door ervaringen uit Wedde te 

delen worden meer inwoners van de Veenkoloniën bereikt en geïnspireerd.

SAMENWERKING MET

Groninger Dorpen werkt voor het maken van de publicatie samen met de betrokken 

vrijwilligers en professionals (dorpsondersteuner) bij Wedde dat ’t Lukt, en met Kans 

voor de Veenkoloniën.
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Ruimte voor de Toekomst (2)

ORGANISATIE BOKD

CONTACT Luit Hummel

  l.hummel@bokd.nl

LOCATIE Eexterveenschekanaal

  Annerveenschekanaal

  Dalerpeel

  Barger-Compascuum 

KORTE BESCHRIJVING

In 2016 hebben de BOKD (Vereniging van Drentse dorpen en dorpshuizen) en de 

Groninger Dorpen binnen de Kans voor de Veenkoloniën (KvdVK) het project “Ruimte 

voor de Toekomst” opgepakt. Het doel van dit project is om met zes (groepen) Drentse 

en Groninger dorpen in het werkgebied van de KvdVK initiatieven te ondersteunen 

op het gebied van zorg en welzijn. De dorpen zijn hierbij leidend, Ruimte voor de 

Toekomst sluit aan bij de energie die bij de bewoners leeft. 

Er is de kiem gelegd voor een dorpsaanpak als het gaat om meer kwetsbare 

medebewoners, de VVV: Vinden, Vangnet en Verbinden.

PROGRAMMADOELEN

De activiteiten van de dorpen in het project Ruimte voor de Toekomst dragen bij aan 

het concept Positieve Gezondheid. 
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BIJDRAGE DOEL KVDVK

Burenhulp en versterking van het verenigingsleven dragen op termijn bij aan 

de gezondheid van de inwoners in het programmagebied van de Kans voor de 

Veenkoloniën. Zeker als we kijken naar de bredere definitie, de Positieve Gezondheid. 

Impact is te verwachten op ten minste drie van de zes assen van de Positieve 

Gezondheid: meedoen, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.

BEREIK BEWONERS

De BOKD is een vereniging van dorpen en dorpshuizen. Dorpsbelangenorganisaties 

vormen het eerste aanspreekpunt voor de BOKD. Samen met deze organisaties 

worden projecten opgezet en hierbij worden ook andere bewoners in het dorp actief 

bij betrokken.

SAMENWERKING MET

In Ruimte voor de Toekomst is naast de Dorpsbelangenorganisaties met name 

samengewerkt met de gemeentelijke welzijnsorganisaties, gemeenten en Kans voor 

de Veenkoloniën.
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Even Buurten

ORGANISATIE Stichting RZijn

CONTACT Marianne Brinks

  m.brink@rzijn.nl

LOCATIE Vlagtwedde 

KORTE BESCHRIJVING

Het project Spil, Even Buurten loopt in de gemeente Vlagtwedde naar voorbeeld 

van Even Buurten in Rotterdam (winnaar van de ZonMw Parel). Hierbij gaat een 

‘spil’ 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 van mensen 

in de buurt die deze verbindende rol kunnen vervullen. De spillen zijn tevens 

ouderenadviseur en daardoor onafhankelijk in de samenwerking.

PROGRAMMADOELEN

Bevorderen en faciliteren blijvend zelfstandig wonen van kwetsbare inwoners.

BIJDRAGE DOEL KVDVK

Door de verschillende projecten die op dit moment in de gemeente Vlagtwedde worden 

uitgevoerd op het gebied van bewegen en gezondheid, wordt de samenwerking 

opgezocht. Samen wordt gezocht welke vorm van ondersteuning het beste bij de 

cliënt past op het gebied van welzijn (zoals Even Buurten) en (gezondheids-)zorg 

(zoals beweegprojecten). 
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BEREIK BEWONERS

De spillen zijn in de buurt aanwezig tijdens de spreekuren. De spillen gaan proactief 

op huisbezoek bij mensen. Ze zijn herkenbaar zijn op straat en gaan op de fiets door 

het dorp. Op die manier kunnen ze laagdrempelig contact maken in de wijk.

SAMENWERKING MET

De ‘spillen’ werken samen met onder andere 

 ● Gemeente

 ● Woningcorporaties

 ● Thuiszorg

 ● Huishoudelijke hulp

 ● Huisartsen en praktijkondersteuners

 ● Fysiotherapeut

 ● Beweegcoach

 ● Buurtbrandweer

 ● Vrijwilligersorganisaties

 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Sterk uit Armoede

ORGANISATIE Stichting Mens en Maatschappij

CONTACT Mabel van den Bergh

  mmvandenbergh@stichtingmensenmaatschappij.nl

LOCATIE Alle 13 gemeenten van de Veenkoloniën

KORTE BESCHRIJVING

Het doorbreken van generationele armoede en sociale uitsluiting samen met de 

mensen die het betreft. Deze aanpak zet opgeleide ‘ervaringsdeskundigen in armoede 

en sociale uitsluiting’ in als betaalde tandems van professionals bij maatschappelijke 

organisaties en andere werkgevers. 

Deze ervaringsdeskundigen weten de kloof tussen de leefwereld van de mensen 

in (generationele) armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te 

maken hebben, te overbruggen. Zij weten mensen in armoede letterlijk en figuurlijk 

‘te bereiken’ en bieden perspectief en eigen kracht. Daarnaast maken zij kenbaar wat 

armoede betekent aan de hulp- en dienstverleners en beleidsmakers.  

PROGRAMMADOELEN

Kloof dichten tussen mensen in armoede en organisaties waarmee zij te maken 

hebben.

BIJDRAGE DOEL KVDVK

Er is een statistisch verband tussen opleidingsniveau, armoede en gezondheid. 

(CBS) Met deze aanpak worden mensen opgeleid, leert men meer over zichzelf en 
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over gedrag, patronen en cultuur en hoe hier mee om te gaan of daar een andere 

wending aan te geven. De deelnemers worden aangesproken op hun eigen kracht en 

de richting die zij zelf willen nemen. 

BEREIK BEWONERS

De aanpak werkt samen met inwoners, veelal mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt (het zijn de inwoners die deelnemen aan de opleiding) en de reeds 

opgeleide ervaringsdeskundigen. De opgeleide ervaringsdeskundigen verbinden de 

leefwereld van mensen in armoede met de systeem-wereld, zoals dienstverlening, 

gemeenten en hulpverlening. De inwoners (opgeleid of studerend) zijn betrokken bij 

het lesgeven, vorm geven aan de inhoud van de lessen en de aanpak, geven van 

voorlichting bij gemeenten over generatie armoede en sociale uitsluiting. 

SAMENWERKING MET

 ● de gemeenten (Groningen en Drenthe)

 ● de Provincie (Groningen en Drenthe)

 ● ROC Noorderpoort

 ● maatschappelijke organisaties (welzijn, Leger des Heils, VNN, MJD, etc.) 

 ● het project Goede Start. 

 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Alliantie van Kracht

ORGANISATIE Tinten Welzijnsgroep

CONTACT Betty de Groot

  b.de.groot@tintengroep.nl

LOCATIE Alle 13 gemeenten uit de Veenkoloniën

KORTE BESCHRIJVING

De Alliantie van Kracht is opgericht om een beweging op gang brengen om tot 

verbeteringen te komen. Het is een netwerk van organisaties in de sectoren Zorg 

(jeugdzorg en gezondheid), Welzijn en Wonen in de Veenkoloniën (en naastgelegen 

gemeenten) dat zich committeert aan het thema Intergenerationele Armoede. Kennis 

en vaardigheden zijn nodig om het professioneel handelen van de medewerkers te 

versterken. Gemeenten in de Veenkoloniën en de provincies Groningen en Drenthe 

ondersteunen het initiatief en vormen het draagvlak voor het onderzoek dat parallel 

gaat lopen. De bestuurders mobiliseren betrokkenheid van hun werknemers en 

stimuleren onderlinge contacten en kennisuitwisseling. 

Daarbij wordt in de aanpak gebouwd op de vijf handelingsperspectieven van 

Boutellier:

 ● Benoem de bedoeling

 ● Faciliteer positieve dynamiek; begrens negatieve dynamiek

 ● Bepaal problemen en mogelijkheden

 ● Creëer momenten van wederkerigheid voor vertrouwen en control

 ● Zorg voor aandacht en echt contact  
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PROGRAMMADOEL(EN)

Ambitie van de “verbeteraanpak overerfbare armoede” is het voorkomen, verminderen 

en verzachten van gevolgen van overerfbare armoede.

BIJDRAGE DOEL KVDVK

Voorkomen, verminderen en verzachten van de gevolgen van overerfbare armoede 

in de Veenkoloniën.

BEREIK BEWONERS

 ● Het verhogen van het niveau van kennis en vaardigheden;

 ● Een interdisciplinair lerend netwerk dat zowel in staat is slimmer te werken binnen 

de bestaande context als het durven experimenteren met innovatieve oplossingen;

 ● Ontwerpen, implementeren en evalueren van effectieve interventies;

 ● Een effectievere dienstverlening voor diegenen die dat nodig hebben.

SAMENWERKING MET 

 ● Tinten welzijnsgroep

 ● Espria /GGZ Drenthe

 ● Lentis

 ● Cosis (Novo-Promens Care)

 ● GGD Drenthe

 ● Domesta

 ● Acantus Wonen

 ● VNO-NCW Noord

 ● CMO Stamm

 ● Kans voor de Veenkoloniën

 ● Movisie

 ● RUG/Mansholtleerstoel

 ● Gemeenten
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Dorpscoöperatie 
Gasselternijveen e.o.

ORGANISATIE CMO Stamm

CONTACT Jan van der Bij

  j.vanderbij@cmostamm.nl

LOCATIE Gasselternijveen en omgeving 

KORTE BESCHRIJVING

In Dorpscoöperatie Gasselternijveen e.o. wordt samen met de bewoners gewerkt 

aan de leefbaarheid in de eigen omgeving. Bewoners werken actief mee aan het 

ontstaan en het behoud van lokale voorzieningen. Dit betekent dat bewoners zelf 

beslissen over het eigen dorp, en samen aan de slag gaan om dit te bereiken, ieder 

vanuit de eigen mogelijkheden. In de coöperatie wordt de kracht van bewoners 

ingezet om leefbaarheid te versterken. Voorbeelden hiervan zijn dat de dorpswinkel 

weer open is en de Huiskamer voor senioren is opgericht. De dorpswinkel is symbool 

geworden voor de kracht van het dorp. Gesprekken worden gevoerd over aansluiting 

van andere partijen en initiatieven met betrekking tot vervoer, maaltijdservice en 

eenzaamheid.

PROGRAMMADOEL(EN)

 ● Reduceren van gezondheidsverschillen

 ● Meer inspraak voor bewoners

 ● Bevordering van saamhorigheid en samenhang

 ● Het bieden van maatwerk
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BIJDRAGE DOELEN KVDVK

Bijdrage aan het reduceren van gezondheidsverschillen door het uitwisselen 

van diensten, het bieden van vervoer en het samenbrengen en versterken van 

(bewoners)initiatieven rond ontmoeting en eenzaamheid.

BEREIK BEWONERS

Bewonersavonden over het oprichten van de coöperatie

Via een werkgroep beslissen bewoners mee over het eigen dorp

SAMENWERKING MET 

 ● Vereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen

 ● Werkgroep Dorpscoöperatie Gasselternijveen

 ● Senioren Vereniging Oostermoer

 ● Huisartsenpraktijk de Hunze

 ● Buurtzorg Gasselternijveen e.o.

 ● Protestantse Gemeente Gasselternijveen

 ● Gemeente Aa en Hunze

 ● MFC de Spil

 ● Welzijnsorganisatie Impuls

 ● Maaltijdvoorziening Gasselte e.o.

 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Goede Start

ORGANISATIE Impology

CONTACT Paul Asbreuk

  paul.asbreuk@impology.nl

LOCATIE Alle 13 gemeenten van de Veenkoloniën

KORTE BESCHRIJVING

Goede Start is een project dat zich richt op de gezondheid van de volgende generatie 

inwoners van de Veenkoloniën. Het omvat de fasen tussen conceptie en het 18e 

levensjaar binnen een gezin. In het project worden ouders en kind(eren) gevolgd 

waarbij de zorgvraag nauwkeurig in kaart gebracht wordt, en op laagdrempelige 

manier een zorgnetwerk opgestart wordt.

Elke inwoner heeft een aantal contactmomenten met een zorgprofessional. Op deze 

momenten wordt samen vastgesteld of er een aanvullende zorgvraag is naast de 

aangeboden standaardzorg. Indien dit het geval is, wordt op laagdrempelige manier 

een netwerk van professionals ingeschakeld om in deze vraag te voorzien. 

PROGRAMMADOEL(EN)

Meer samenhang binnen en tussen zorg, sociaal domein en informele zorg. Betere 

match en aansluiting tussen zorgvragers met lage SES en zorgaanbieders. Meer 

aandacht voor preventie en het voorkomen van zorg, en minder overbehandeling. 

BIJDRAGE DOELEN KVDVK

 ● Kwetsbare gezinnen komen eerder in beeld.
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 ● Het aantal bezoeken aan kwetsbare gezinnen neemt toe.

 ● Inzet van ervaringsdeskundigen in de regioteams voor meer impact.

 ● Onderzoek inzet stagiaires van opleiding tot ervaringsdeskundig.

BEREIK BEWONERS

Moedergroepen zijn beschikbaar voor evaluatie van activiteiten, een testpanel van 

mensen met lage basisvaardigheden en inzet van ervaringsdeskundigen.

SAMENWERKING MET 

 ● Basis regioteams (zorg)

 ● Verloskundigen, huisartsen, ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties en welzijn

 ● 13 gemeenten

 ● Zorg Innovatie Forum (ZIF)

 ● Stichting Lezen en Schrijven

 ● Pharos

 ● UMCG en RUG

 ● GGD Groningen en Drenthe

 ● Kans voor de Veenkoloniën
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Taalkans

ORGANISATIE Stichting Lezen en Schrijven

CONTACT Anita Westhuis

  anita@lenzenenschrijven.nl

LOCATIE Pekela

  Veendam

  Bellingwedde

  Aa en Hunze

  Vlagtwedde 

KORTE BESCHRIJVING

Insteek van het project Taalkans voor de Veenkoloniën is zo veel mogelijk positief 

resultaat te kunnen behalen met de aanpak van laaggeletterdheid, binnen de 

Veenkoloniën. Voor Stichting Lezen & Schrijven betekent dit het belang zien van 

een goed basisaanbod voor lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden en 

deze voor de bewoners van de Veenkoloniën zo snel mogelijk invoeren. Met deze 

vaardigheden kunnen deelnemers namelijk hun participatie, arbeidsmarktpositie, 

welbevinden en gezondheid verbeteren. 

PROGRAMMADOEL(EN)

Verlagen van laaggeletterdheid. Het verhogen van vaardigheden waar deelnemers 

hun participatie, welbevinden en gezondheid mee kunnen verbeteren.

BIJDRAGE DOELEN KVDVK

Het deelproject Voel je goed! draagt direct bij het aan reduceren van 

Hoogeveen

Emmen
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gezondheidsverschillen. Voel je goed! is de combinatie van individuele eet- en 

beweegadviezen van de diëtist en lessen gezondheidsvaardigheden van een 

vrijwilliger, met als doel een verbeterde ervaren gezondheid en een lager gewicht. 

Het deelproject de Succes!Katern ‘Eerste hulp aan kinderen’ is gelanceerd in 

Hoogeveen. 

BEREIK BEWONERS

 ● Via de WSW organisaties door o.a. bij medewerkers-overleggen aan te haken. 

 ● Nieuwe taalhuizen in de Veenkoloniën 

 ● Met Voel je goed! gaan we ook direct en indirect zelf de contacten aan met de 

doelgroep. 

SAMENWERKING MET 

 ● het Rode Kruis

 ● Stichting Welzijnswerk Hoogeveen

 ● GGD Drenthe 

 ● Taalhuizen Emmen en Hoogeveen

 ● Diëtistenpraktijk Hoogeveen

 ● Move2Be

 ● Libra Dieetadvisering

 ● LBG Diëtistenpraktijk

 ● Groep WSW organisaties 

 ● Kans voor de Veenkoloniën



3 2  ●  S H A R E D  S A V I N G S  P I L O T S

Shared Savings Pilots

ORGANISATIE OptiMedis

CONTACT Jurriaan Pröpper

  jp@optimedis.nl

LOCATIE Hoogeveen

  Coevorden 

KORTE BESCHRIJVING

In een tweetal gemeenten - Hoogeveen en Coevorden - de voorwaarden scheppen 

om ‘shared savings’ op gang te brengen: een gezondheidsnetwerk vormen uit lokale 

betrokkenen met burgerparticipatie, die samen gaan werken aan gekwantificeerde 

verbetering van de gezondheid van gekozen lokale doelgroepen. 

Dit wordt uitgevoerd door middel van geselecteerde interventies en programma’s, op 

basis van ‘shared savings’ contracten met zorgverzekeraars en gemeente, waarvoor 

startfinanciering wordt geregeld. 

PROGRAMMADOEL(EN)

Programma’s en de participatie structureel financieren door samenwerking met 

bewoners, gemeenten, zorgorganisaties en verzekeraars, waarbij kosten‘besparingen’ 

ingezet zullen worden voor preventie.

BIJDRAGE DOELEN KVDVK

Een gezondheidsnetwerk vormen uit lokale betrokkenen met burgerparticipatie, 

samen werken aan de verbetering van gezondheid met geselecteerde interventies 
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en programma’s, die de toename van zorgvraag en daarmee kosten reduceren. 

Daaruit kan voor een deel het netwerk, de programma’s en de participatie structureel 

gefinancierd worden.

BEREIK BEWONERS

In het bestuur van ieder netwerk zullen de burgers vertegenwoordigd zijn. De 

samenwerking wordt opgericht en ingericht om multidisciplinair aan specifieke 

behoeften van inwoners te kunnen voldoen. Met de betreffende bewoners worden 

deze behoeften samen geformuleerd.

SAMENWERKING MET 

 ● wethouder en ambtenaren

 ● lokale huisartsen

 ● thuiszorg en welzijnsorganisaties

 ● ziekenhuizen en hun specialisten

 ● Zilveren Kruis zorgverzekeraar

 ● Kans voor de Veenkoloniën
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