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Publiekssamenvatting 

De partners van het Akkoord van Groningen organiseren in 2012 een aantal evenementen op het 
gebied van Healthy Ageing. De partners geven met dit programma invulling aan het European Year 
of Active Ageing and Solidarity Between Generations. 

De Akkoordpartners hebben in april 2011 in Brussel aangekondigd dat de stad Groningen samen 
met UMCG, RUG, Hanzehogeschool Groningen en het Healthy Ageing Network Northern 
Netherlands (HANNN) met een divers programma een bijdrage zou leveren aan dit bijzondere 
Europese Jaar. Groningen werd met deze aankondiging officieel erkend als EU City of Active 
Ageing. 

De Akkoordpartners organiseren onder de vlag van de campagne Groningen, City of Talent een 
brede publiekscampagne (Gezond en Actief in Groningen) en een speciale "Healthy Ageing Edition" 
van De Nacht van Kunst & Wetenschap. Doel: een breed publiek informeren over hoe men gezond 
en actief ouder kan worden. Verder beogen de partners met het Healthy Ageing Jaar het brede scala 
aan activiteiten dat biimen de organisaties van de Akkoordpartners en HANNN op het terrein van 
Healthy Ageing wordt ontwikkeld, te bundelen en te presenteren aan de stad, aan de regio en aan 
Den Haag en Brussel, waardoor Groningen zich als kennisstad op het gebied van Healthy Ageing 
extra kan profileren. 

Op 7 februari heeft het college van B&W kermisgenomen van het definitieve projectplan voor het 
Healthy Ageing Jaar. Op basis van het projectplan hebben wij besloten een samenwerkings-
overeenkomst met de overige Akkoordpartners aan te gaan inzake de Gezond en Actief en 
Groningencampagne en De Nacht van Kunst & Wetenschap. 

Voorgesteld besluit 

De raad besluit: 
I. kermis te nemen van het projectplan voor het Healthy Ageing Jaar 2012; 
II. van het restant van de beleidsmiddelen die in 2011 beschikbaar waren voor de uitvoering van 

het Akkoord van Groningen een bedrag van € 35.000,-- aan te wenden voor de organisatie van 
het Healthy Ageing Jaar 2012 als voorbeslag op de resultaatbestemming bij de jaarrekening 
2011. 

Inleiding 

De reden dat wij het projectplan voor het Healthy Ageing Jaar aan uw raad voorleggen is de 
volgende. 
De Akkoordpartners hebben in het najaar van 2011 afgesproken dat het UMCG als dossierhouder 
Healthy Ageing verantwoordelijk is voor de organisatie van het Healthy Ageing Jaar. 
De stuurgroep van het Akkoord van Groningen heeft in november 2011 afspraken gemaakt over het 
budget voor het Healthy Ageing Jaar: voor de uitvoering van de diverse activiteiten in dit jaar heeft 
de stuurgroep ten laste van het gezamenlijke budget voor de campagne City of Talent een totaal
bedrag beschikbaar gesteld van € 75.000,-- (€ 35.000,-- voorbereidingskrediet ten laste van het 
campagnebudget 2011 en € 40.000,-- voor de verdere uitvoering ten laste van het campagnebudget 
2012). Omdat de activiteiten later van start gingen dan gepland, is het voorbereidingskrediet in 2011 
nog niet besteed. 

Een deel van het door de Akkoordpartners beschikbaar gestelde budget voor het Healthy Ageing 
Jaar (€ 35.000,--) bestaat dus uit een restant van extra beleidsmiddelen die in 2011 beschikbaar zijn 
gesteld voor het Akkoord van Groningen (campagne City of Talent). 



Conform bestaand beleid mogen extra beleidsmiddelen in twee jaar worden besteed. Uw raad heeft 
nog niet formeel ingestemd met het overhevelen van deze middelen vanuit de jaarschijf 2011, dit 
gebeurt pas bij de vaststelling van de jaarrekening 2011. Omdat de Akkoordpartners de organisatie 
van de activiteiten in het Healthy Ageing Jaar irmiiddels zijn gestart, is het nodig een voorstel aan 
uw raad te doen waarin wij vragen alvast in te stemmen met de overheveling van vorengenoemde 
middelen, zodat de Akkoordpartners het ten laste van het campagnebudget van 2011 gereserveerde 
bedrag kunnen besteden aan de organisatie van het Healthy Ageing Jaar. 
Het betreft hierdoor formeel wel voorbeslag op het jaarrekeningsresultaat 2011. 
NB: De Akkoordpartners leveren ieder jaarlijks een bijdrage aan het budget voor de campagne City 
of Talent. In 2011 hebben de partners hun bijdragen zoals gebruikelijk aan de gemeente 
overgemaakt. Het gemeentelijk aandeel in het voorbereidingskrediet van € 35.000,-- betreft dus 
slechts een vierde deel, oftewel € 8.750,- Het overige deel betreft de bijdragen die RUG, 
Hanzehogeschool en UMCG al in 2011 naar de Bestuursdienst hebben overgemaakt. De financiele 
bijdrage van de kermisinstellingen staat dus op de rekening van de gemeente. De stuurgroep 
Akkoord van Groningen heeft afspraken gemaakt over de bestemming van dit budget maar het geld 
is nog niet besteed. 

Samenvattend vragen wij uw raad een bedrag van € 35.000,--, dat de Akkoordpartners in 2011 ten 
laste van de campagne City of Talent hebben gereserveerd maar dat in 2011 nog niet werd besteed, 
in 2012 aan te mogen wenden voor de organisatie van het Healthy Ageing Jaar. 

Beoogd resultaat ^ 

Dit voorstel beoogt resterende middelen uit 2011 over te hevelen naar 2012, zodat een bedrag van 
€ 35.000,-- dat door de Akkoordpartners in 2011 werd gereserveerd maar nog niet werd besteed, 
aangewend kan worden voor de organisatie van de activiteiten van het Healthy Ageing Jaar in 2012. 

De Akkoordpartners en HANNN willen zich met het Healthy Ageing Jaar profileren als keimisstad 
op het gebied van Healthy Ageing en daamaast de Groningse bevolking voorlichten over hoe men 
gezond en actief ouder kan worden. 

Kader 

De evenementen die in het Healthy Ageing Jaar worden georganiseerd sluiten naadloos aan bij het 
CoUegeprogramma (Groningen als City of Talent verder ontwikkelen en kermis vaker en meer 
maatschappelijk toepassen kermisstad), de doelstellingen van het Akkoord van 2.0. Samen investeren 
in Kennis en Innovatie (profilering van speerpimt Healthy Ageing onder de vlag van de campagne 
City of Talent), de kademota Samen Gezond in Stad 2012-2015 en G-Kracht (aantrekkelijke 
stad/vestigingsklimaat, stimuleren keimiseconomie/Healthy Ageing). 

Argumenten/afwegingen 

N.v.t 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic lpat ie ^ ^ ^ ^ ^ 

Healthy Ageing is een speerpunt in de samenwerking tussen de partners van het Akkoord van 
Groningen. Het vinden van antwoorden op de vragen hoe we in goede gezondheid oud kuimen 
worden, hoe chronische ziekten voorkomen kunnen worden, zodat we tot op hogere leeftijd dan nu 
kunnen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt, vraagt om nieuwe kennis. 

Onlangs verscheen een in opdracht van het UMCG uitgevoerde studie van gezondheidseconoom 
Marc Pomp naar de economische opbrengsten van investeringen in kennisontwdkkeling op het 
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gebied van Healthy Ageing. Uit het rapport van Pomp blijkt onder meer dat het gezondheidsverlies 
als gevolg van veroudering met een derde kan afiiemen en dat de zorguitgaven in 2050 kuimen 
worden beperkt tot 18% van het BBP. Bovendien draagt investeren in Healthy Ageing bij aan extra 
arbeidsparticipatie, wat kan oplopen tot ruim 150.000 personen in 2050. 

Binnen het UMCG wordt op het terrein van Healthy Ageing kennis ontwikkeld over de voile breedte 
van de kemtaken. Als enige Universitair Medisch Centrum in Nederland heeft het UMCG Healthy 
Ageing structureel verankerd binnen de kemtaken. Nieuwe kennis moet leiden tot de ontwikkeling 
van nieuwe medicijnen, behandeling en preventieprogramma's. Het UMCG werkt samen met RUG, 
Hanzehogeschool, bedrijven en overheden aan het uitbouwen van Noord-Nederland (met Groningen 
als centrum) als Europese topregio op het gebied van gezond ouder worden. Ook de ROC's zijn 
betrokken. Het gaat daarbij om kennis, opieidingen en bedrijvigheid varierend van preventie 
(gezonde voeding/levensstijl) tot betere zorg (o.a. zorg op afstand). 

De stad Groningen is door zijn grootte, kennisinfrastructuur en aantrekkingskracht op talent een 
broedplaats voor keimis en innovatie. Groningen heeft een centrale fimctie voor de verwezenlijking 
van de noordelijke Healthy Ageing ambitie. Het brede thema raakt direct aan de beleidsterreinen van 
de gemeente: gezondheldszorg, krimp, jeugdbeleid, sport, wonen, onderwijs, welzijn, intemationali-
sering, arbeidsmarkt- en economisch beleid. De opgave is om vanuit diverse terreinen maximaal bij 
te dragen aan de verwezenlijking van de noordelijke ambitie. Het Europese Jaar of Active Ageing is 
een uitgelezen kans voor de stad en Akkoordpartners om zich in 2012 gezamenlijk te profileren als 
Healthy AgeingsteLd. Het project kan op een mooie manier zichtbaar maken hoe veelomvattend het 
thema is, hoe diep de maatschappelijke impact is en hoe gemeente, kennisinstellingen, HANNN en 
ook de ROC's op dit terrein samen optrekken. 

Om invulling te geven aan het bijzondere EU-Jaar zullen de Akkoordpartners vanaf april 2012 een 
gevarieerd aanbod aan activiteiten presenteren om het thema Healthy Ageing onder de aandacht te 
brengen van een breed publiek. Op deze wijze zet Groningen zich als EU City of Active Ageing op 
de kaart. 

Het UMCG heeft de leiding in de organisatie en heeft een projectleider aangesteld. Een projectteam, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de Akkoordorganisaties en HANNN ging in december van 
start, het projectplan werd deze maand afgerond. Via de Hanzehogeschool Groningen worden de 
ROC's betrokken. Het Healthy Ageing Jaar is een aansprekend voorbeeld van het samen met vele 
partners werken aan het realiseren van gemeenschappeiijke doelen op het terrein van gezond en 
actief ouder worden. 

De partners van het Akkoord van Groningen en HANNN willen zich in het EU Year of Active 
Ageing niet alleen profileren als de kennisstad/City of Talent op het gebied van Healthy Ageing, 
maar vooral ook de Groninger bevolking voorlichten over hoe men gezond en actief ouder kan 
worden. Met een brede publiekscampagne (Gezond en Actief in Groningen) wordt de urgentie van 
het thema onderstreept en bewustwording bij een breed publiek (van jong tot oud) gecreeerd over 
gezond leven, eten en bewegen. Hierbij wordt nadrukkelijk aangehaakt bij de activiteiten die de 
gemeente op het gebied van gezondheidsbevordering al in de wijken organiseert. 
Daamaast wordt geetaleerd wat de Groningse kennisinstellingen bijdragen aan kennisontwikkeling 
op het gebied van gezond ouder worden. Tijdens De Nacht van K&W, die op 2 jimi plaatsvindt, kan 
een breed publiek op een laagdrempelige wijze kennismaken met het (toegepaste) onderzoek op het 
gebied van Healthy Ageing, waarbij wordt getoond dat Healthy Ageing niet alleen over ouderen 
maar nadmkkelijk ook over jongeren gaat. Verder wordt het maatschappelijke nut van het Healthy 
Ageingonderzoek op een aansprekende manier zichtbaar gemaakt. 
De activiteiten zullen plaatsvinden op diverse locaties in de binnenstad. 



De campagne Gezond en Actief in Groningen gaat van start met een feestelijke bijeenkomst op 
24 april. De activiteiten die onder de vlag van het Healthy Ageing Jaar worden georganiseerd lopen 
door tot circa oktober. 

Financiele consequenties ^ 

De Stuurgroep van het Akkoord van Groningen heeft in 2011 ten laste van het gezamenlijke budget 
voor de campagne City of Talent een totaalbedrag beschikbaar gesteld van € 75.000,— (€ 35.000,--
voorbereidingskrediet ten laste van het campagnebudget 2011 en € 40.000,-- voor de verdere 
uitvoering ten laste van het campagnebudget 2012). De Akkoordpartners leveren ieder een gelijke 
bijdrage aan het budget van € 75.000,-- voor het Healthy Ageing Jaar. 

Naast het bovengenoemde bedrag van € 75.000,— ten laste van het campagnebudget stelien de 
kennisinstellingen individueel nog een additionele bijdrage beschikbaar van in totaal € 40.000,--
(UMCG € 20.000,-; RUG en Hanzehogeschool Groningen ieder € 10.000,-.) Ten laste van het 
gemeentelijke projectbudget voor de uitvoering van het Akkoord van Groningen zijn in 2011 de 
aanjaagkosten gedekt (ca. € 10.000,-). 

Daamaast werft de projectleider - evenals bij De Nacht van Kunst & Wetenschap 2011 - exteme 
fondsen en sponsors. 

Op grond van de resultaten van de exteme fondsenwerving zullen de Akkoordpartners in maart 
definitief besluiten ofhet Healthy Ageing Jaar conform de in het projectplan vastgestelde ambities 
van start kan gaan. 

Realisering en evaluatie 

Het Healthy Ageing Jaar gaat op 24 april van dit jaar van start en culmineert op 2 juni a.s. in 
De Nacht van Kunst & Wetenschap. De activiteiten lopen door tot in oktober. Het Healthy Ageing 
Jaar wordt uiterlijk twee maanden na afloop van de evenementen geevalueerd (december 2012). De 
projectleider zal samen met het projectteam een evaluatie opstellen voor de partners van het 
Akkoord van Groningen. 
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Het Campagnebureau. 

Aan: Projectgroep GA! Groningen 
Stuurgroep Het Akkoord van Groningen 

Cc: Campagneteam CoT, Bernou Ozinga (Nacfit), Pieter de Meer (BKB), 
Nachtcommissie, Andrea van Dijk (stagiaire campagne) 

DATUM BETREFT 
10 februari 2012 GA! Groningen - Healthy Ageing Stad 

De Nacfit van Kunst & Wetenschiap 

Bijlagen op aanvraag: briefings voor de 1) Kickoff, 2) HA Happen, 3) Adopteer-een-
oudere, 4) HA lezingen on tour 5) landelijk campagneplan Marketing 
Groningen/CoT, 6) uitgewerkte plannen per locatie voor De Nacfit van Kunst & 
Wetensctiap. 

Geacfite lezer, 

Voor u ligt het voorstel voor de Gezond & Actief Groningen (GA! Groningen - Healthy 
Ageing Stad) campagne. Dit voorstel is aangepast naar aanleiding van de op- en 
aanmerkingen die gemaakt zijn tijdens de verschillende vergaderingen en gesprekken 
met stakeholders op het gebied van Healthy Ageing (HA). Uit deze gesprekken met 
bijvoorbeeld ambtenaren op het gebied van gemeentelijk sportbeleid en de 
stadsdeelcoordinatoren is gebleken dat er al veel initiatieven in de wijken worden 
ontwikkeld op het gebied van gezonde voeding, beweging en andere aan HA 
gerelateerde onderwerpen. De organisatoren daarvan hebben aangegeven dat er 
behoefte is aan versterking van bestaande initiatieven en samenwerking met de 
kennisinstellingen. 

Daarom, en vanwege beperkte voorbereidingstijd en het budget, gaan wij zelf als Het 
Akkoord van Groningen (AvG) iets minder activiteiten initieren, maar juist aansluiting te 
zoeken bij deze talrijke initiatieven, deze goed in kaart te brengen, te versterken en in het 
licht te zetten door ze op te nemen in een GA! Groningen - Healthy Ageing Stad 
Kalender. Op deze manier worden bestaande initiatieven op een zichtbare manier 
verbonden aan HA en wordt het onderwerp gecommuniceerd in de wijken. Door de eigen 
activiteiten gezamenlijk met alle bestaande initiatieven op een kalender te zetten en daar 
de GA! Groningen campagne als een paraplu overheen te hangen laat Groningen zien 
dat het met recht het label EU City of Active Ageing and Solidarity between the 
Generations draagt. 

Wij zijn vanwege de geringe voorbereidingstijd en budget zeer verheugd dat veel partners 
van De Nacht bereid zijn belangeloos mee te werken aan de GAI Groningen campagne 
activiteiten. Zo werkt Science LinX mee aan de collegetour en het adoptieproject (zie 
onderstaand campagneplan). Daarnaast zijn wij erg blij met de inzet van de studenten 
van de minor gezond opgroeien, gezond ouder worden van de HG die ons assisteren bij 
een heel aantal projecten. 

Dit campagneplan gaat uit van de meest ideale financiele situatie; dat er voldoende 
sponsoring en subsidies binnenkomen. Het blijft een uitdaging om dit jaar, voor hetzelfde 
budget dat vorig jaar beschikbaar was voor alleen De Nacht, nu (ondanks De Nacht light 
version) ook de extra losstaande campagne Gezond & Actief Groningen {GA! Groningen 
- Healthy Ageing Stad) te organiseren. Door bovengenoemde insteek van de campagne 
te kiezen wordt de realisatie van dit plan haalbaar. 

Met vriendelijke groet, 

Bianca Pander 
BKB I Het Campagnebureau 
06 - 250 48 526 
Bianca@bkb.nl 
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Het Cumpagnehurcau. 
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5.1 Projectgroep 11 

1 Aanleidingen, opdracht, doelgroepen en doelstellingen 
Het Directoraat-Generaal (DG) Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de Europese 
Commissie heeft de stad Groningen in april erkend als EU City of Healthy Ageing in het 
kader van het EU Year for Active Ageing and Solidarity Between Generations 2012. 

1.1 Opdracht 
In de in juli 2011 door de stuurgroep van Het Akkoord van Groningen (AvG) vastgestelde 
startnotitie voor een in 2012 te organiseren Healthy Ageing Evenement werd de originele 
opdracht als volgt beschreven: 

Tijdens het Healthy Ageing Evenement 2012 zullen de Akkoordpartners in samenwerking 
met HANNN een gevarieerd aanbod van activiteiten organiseren om het thema Healthy 
Ageing onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Het evenement is 
nadrukkelijk bedoeld voor jong en oud. Het (toegepaste) onderzoek in Groningen naar 
leefstijl, voeding en sport biedt belangrijke aanknopingspunten. Naast de organisaties van 
de Akkoordpartners zullen scholen, zorginstellingen, sportverenigingen, culturele 
instellingen, lokale restaurants etc. worden betrokken, zodat het echt een evenement voor 
de hele stad wordt 

Na verschillende gesprekken met o.a. Dhr. Bruggeman, Rineke Klijnsma, Piet Bouma, 
Daan Bultje en de leden van het campagneteam van City of Talent, een stuurgroep- en 
campagneteamvergadering kan de uiteindelijke opdracht voor het organiseren voor een 
HA Campagne in 2012 als volgt worden samengevat: 

Ontwerp een overkoepelende campagne die de urgentie van Healthy Ageing (hierna 
HA) onderstreept, bij een breed publiek bewustwording over gezond en actief leven 
creeert en waarmee Groningen zich richting verschillende doelgroepen kan 
profileren als EU City of Healthy Ageing and Solidarity between Generations. 

BKB I voorstel |Healthy Ageing Campagne 2012| GA! Groningen 
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Het Canip-agnebureuu. 

Aantal randvoonwaarden hierbij is: 

o een Healthy Ageing edition van De Nacht van Kunst & Wetenschap( light 
version) onderdeei is van de campagne waarbij de "gewone" Groninger 
betrokken wordt en rekening wordt gehouden met de wens van de Stuurgroep 
om de Nacht toegankelijker te maken voor een breder publiek; 

o dat de AvG partners allemaal een rol hierin krijgen; 
o dat er voldoende aandacht is voor het populariseren van het HA-onderzoek 

(vanuit alle faculteiten/instituten van de RUG / UMCG en schools van de HG) 
richting de Groninger bevolking; 

o dat de primaire doelgroep de Groninger / noordelijke bevolking moet zijn; 
o de campagne moet passen binnen de doelstelling van Het Akkoord van 

Groningen en aansluiting moet zoeken bij de AvG City of Talent campagne; 
o Het UMCG heeft de lead; 

1.2 Doelstellingen en doelgroepen 
Het organiseren van een HA campagne heeft als hoofddoel Groningen op de kaart te 
zetten als EU City of Active Ageing. 

Rekening houdend met de verschillende doelgroepen: 

1. De Groningse/noordelijke bevolking; (dit is de opdracht aan BKB) 
2. Beleidsmakers op regionaal landelijk en Europees niveau; (primaire taak van 

AvG / UMCG) 
3. Eigen achterban: wetenschappers, medewerkers/studenten van de instellingen, 

ondernemers en de bedrijfspartners van HANNN; 

Kunnen de volgende subdoelstelllngen worden geformuleerd: 

Bewustwording genereren onder de Groninger bevolking dat HA vooral gaat over 
preventie: over gezond en sociaal leven, eten en bewegen. 
Het uitdragen van het maatschappelijk nut van HA onderzoek naar buiten toe, 
primair naar de Stadjers, de noordelijke regio, maar zeker ook landelijk. 
Aan een breed publiek laten zien wat het UMCG, RUG en HG als 
kennisinstellingen en de gemeente Groningen bijdragen aan het oplossen van 
een van de grootste vraagstukken van onze maatschappij (populariseren van het 
begrip HA); 
Het Groningse HA netwerk en de positie van Groningen als de kennisstad voor 
HA (zowel voor wat betreft wetenschappers, beleidsmakers als bedrijfsleven) 
versterken, nationaal en Europees. 

2 Analyse en strategische overwegingen 
Vergrijzing is een belangrijk ondenwerp op de Nederlandse en Europese (politieke) 
agenda. In de toekomst krijgen we allemaal te maken met de stijgende kosten van de 
gezondheldszorg, bevolkingskrimp en krapte op de arbeidsmarkt. De AvG-partners 
hebben daar slim op ingespeeld door HA als Gronings kernthema voor (toegepast) 
onderzoek te definieren. Door het gezamenlijk optrekken van de AvG partners en door het 
bedrijfsleven te betrekken (via HANNN) toont Groningen de bereidheid flink te willen 
investeren in de toekomst van Nederland. 

De tijd is rijp om deze investeringen en inspanningen extern actiever te communiceren. 
Zo kan een breder draagvlak worden gerealiseerd voor HA en de stad Groningen kan zich 
profileren als voorloper op dit zo belangrijke thema. 

BKB I voorstel |Healthy Ageing Campagne 2012| GA! Groningen 



Het Campagnebureau. 

2.1 Sterkte/zwakte analyse van Healthy Ageing in Groningen 
Het bestaande HA netwerk en het al lopende programma in Groningen biedt een aantal 
sterke aanknopingspunten voor een bewustwordingscampagne: 

o Het is een aansprekend en breed thema dat iedereen aangaat en aansluit bij 
stedelijke, regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen. Alles van genetica 
tot aan de krimp kan onder de HA-paraplu gevat worden. 

o Het is een kans voor de HG, RUG en UMCG om hun naam te vestigen als HA 
Expertise centra. 

o Het onderwerp is urgent, het staat hoog op de politieke agenda's in zowel Brussel als 
Den Haag; 

© Door de aansluiting bij het EU Year for Active Ageing and Solidarity Between 
Generations 2012 kan Groningen zich ook Europees profileren. 

Erzijn echter ook uitdagingen voor wat betreft een HA Campagne: 

o De belangen vanuit de verschillende instellingen dienen op een lijn te worden 
gebracht. 

o Het brede publiek, dat onbekend is met HA of associeert met ouderen dient bekend 
te worden gemaakt met het containerbegrip HA. 

o Wetenschappelijk onderzoek staat vaak ver van het publiek af maar dient begrijpelijk 
gemaakt te worden voor een breed en divers publiek. 

o Er zijn veel betrokken partijen: UMCG, HANNN, Gemeente, RUG, HG, Marketing 
Groningen, het is een uitdaging gezamenlijk en eenduidig naar buiten te treden. 

« De GA! Groningen campagne aan te laten sluiten bij de bestaande kenniscampagne 
City of Talent 

o Het effectief bereiken van een grote verscheidenheid aan doelgroepen, o.a. 
beleidsmakers in Den Haag & Brussel, wetenschappers, ondernemers en het brede 
publiek. 

3 Strategische overwegingen / inhoudelijk kader 
Op dit moment is HA nog een vrij ongrijpbaar begrip voor het grotere publiek. Het is 
daarnaast niet een van de meest sexy onderzoeksthema's omdat het al snel de associatie 
met ouderen opievert. Dat terwijl het een veel breder onderzoeksveld is en het 
achteriiggende probleem impact heeft op ieders leven. Het is daarom tijd om het begrip te 
laden. Tijd om een breder publiek in te lichten over wat het HA onderzoek nu precies 
behelst en wat de Groningse instellingen bijdragen in het oplossen van de problemen die 
samenhangen met de vergrijzing. 

Het UMCG, portefeuillehouder HA binnen Het Akkoord van Groningen, heeft aangegeven 
de focus te willen leggen op een brede "awareness campagne" over HA, of eigenlijk over 
"gezond en actief leven". Dus niet alleen verbetering van draagvlak voor het focusgebied, 
of versterking van het netwerk, maar juist ook bewustwording cregren over gezond en 
actief leven bij de Groningers in de wijken en de Noorderlingen. 

Het EU Year for Active Ageing and Solidarity Between Generations en de erkenning van 
Groningen als EU City ofAcitve Ageing is het uitgelezen moment om dit te doen. Daarom 
zal op 24 april 2012 de "de GA! Groningen - Healthy Ageing Stad Campagne van start 
om zo de Groninger bevolking te betrekken bij Healthy Ageing en duidelijk te maken dat: 

Groningen investeert In Healthy Ageing, een van de meest belangrijke onderwerpen van 
deze tijd. De stad/regio loopt daarmee voorop in het aanpakken van een wereldwijd 
probleem. Door de investeringen creeert Groningen economische activiteiten die leiden 
tot meer werk, meer hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en innovatie, De negatieve 
trend van ontvolking en vergrijzing kan doorbroken worden door Groningen proeftuin van 
Europa te maken op het gebied van Gezond en Actief leven. GA Groningen! 
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4 De campagne & activiteiten 
Omdat het begrip Healthy Ageing nog zo ongrijpbaar is kiezen we ervoor om in de 
campagne twee andere woorden centraal te stelien die aansluiten bij de EU-campagne en 
gelijktijdig het begrip Healthy Ageing uitleggen: Gezond & Actief. Dit zijn de twee woorden 
die de AvG partners in hel onderzinnetje bij HA ook al gebruiken. Afgekort zou dit zijn GA 
en zo ontstaat de GA! Groningen campagne. Hetzelfde label zou HANNN ook kunnen 
toepassen in Friesland en Drenthe: GA Friesland en GA Drenthe. 

Samen met ontwerpbureau De Jongens Ronner is er een beeld/label ontworpen voor GA! 
Groningen - Healthy Ageing Stad dat aansluit bij de huisstijl van City of Talent. De 
campagne wordt op verschillende manieren geimplementeerd, maar wordt zichtbaar daar 
waar de Groningers zelf de link met gezond en actief leven leggen. Zowel positieve als 
negatieve associaties, bijvoorbeeld in de sportschool of sportvereniging maar ook in de 
snackbar, cafe of in een van de vele restaurants die Groningen rijk is. GA Sporten! GA 
gezond happen! Etc. Etc. 

Het campagnebeeld of label wordt ingezet bij alle activiteiten die georganiseerd worden 
vanuit het AvG, maar wordt ook gebruikt bij t)estaande initiatieven vanuit OCSW, de 
wijken, Topsport Noord Nederland en andere activiteiten die aansluiten bij de 
doelstellingen van de GA! Groningen. (zoals de 4mijl en Proeven Groningen). 

De campagne valt uiteen in verschillende activiteiten over het gehele jaar 2012. Globaal 
zijn er twee soorten activiteiten: netwerk en inhoudelijke activiteiten om het HA netwerk in 
het noorden te versterken en publieksactiviteiten om de Groninger bevolking te betrekken 
en in te lichten over het onden/verp. Voor dit laatste is BKB ingehuurd, deze activiteiten 
kennen een start in de periode april - juni 2012 met een voorbereidende fase in januari -
april. Ook voor deze activiteiten geldt dat een aantal ook pas na juni uitgevoerd zullen 
worden vanwege voorbereidingstijd en planning van bijvoorbeeld scholen. 

4.1 Aanzet communicatie & PR plan 
De GA! Groningen campagne heeft een meerledig doel: regionale, landelijke en Europese 
beleidsmakers te informeren over Groningen als City of Healthy Ageing en het Groninger 
publiek te informeren en betrekken bij het onderwerp. Het bereiken van de regionale 
beleidsmakers gebeurt via het organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten maar ook door 
middel van de publiekscampagne en publicaties in de regionale media. Erzijn al 
contacten gelegd met het Dagblad van het Noorden, RTV Noord en De Gezinsbode. De 
uitdaging ligt in het landelijk en Europees neerzetten van Groningen als City of Healthy 
Ageing en het verspreiden van onze centrale boodschap. 

Beleidsmakers en opinieleiders zullen primair via het netwerk van AvG en HANNN bereikt 
moeten worden en secundair via de media. En richting EU kunnen we het programma 
onder de aandacht brengen via de EU.site voor het HA Jaar: www.healthyageing.eu. 

Tijdens de Nacht wordt al ingezet op een mediapartnerschap met 3FM die vooral bereik 
heeft onder jongeren en NRC met bereik onder studenten (next) en hogeropgeleiden 
(Handelsblad). Op deze mediapartners van de Nacht kan de HA campagne meeliften, 
doordat Healthy Ageing steeds als wetenschapsonderwerp uitgelicht zal worden. 
Daarnaast kan met Quest, een populair wetenschappelijk magazine, een partnerschap 
gezocht worden om een artikel of special uit te brengen over HA en de focus die 
Groningen daar op legt. 

In de landelijke media zal de stad door Groningse wetenschappers en bestuurders 
geponeerd moeten worden als City of Healthy Ageing. Dit kan door middel van interviews 
en achtergrondartikelen in landelijke kwaliteitsmedia en vakbladen. Een actieve 
inspanning van de afdeling voorlichting van de verschillende akkoordpartners zorgt voor 
mogelijkheden om de centrale boodschap te zenden. De verantwoordelijkheid voor de 
landelijke bekendmaking ligt bij de instellingen van de akkoordpartners en bij Marketing 
Groningen. 
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Ook wordt er samengewerkt met Marketing Groningen in het ontwikkelen van online en 
offline campagnedragers door het hele land, waar er een koppeling gemaakt wordt tussen 
HA, de GA! Campagne en De Nacht van Kunst & Wetenschap (zie aparte bijlage met 
landelijk campagneplan). 

4.1.1 Drukwerk, website en sociale media 
Het programma/campagne wordt gecommuniceerd via drukwerk zoals een Gezond & 
Actief variant op de culturele Uitloper (een wekelijkse agenda die breed verspreid wordt in 
Stad & regio, flyers, advertenties, maar vooral ook online. 

Via een website met de URL: www.gagroningen.nl, via die URL komt men terecht op de 
City of Talent site waar een aparte pagina zal worden aangemaakt voor de campagne. 
Daarnaast worden er een GA! Groningen Facebooksife (hoger opgeleiden en jongeren) 
Hyves pagina (lager opgeleiden en kinderen), LinkedIN (voor het HA netwerk) en een 
twitteracount @gagroningen aangemaakt om zo alle evenementen aan te kondigen en uit 
te lichten. Deze social media kanalen en website kunnen echter ook ingezet worden om 
allerlei vragen van het bredere publiek te beantwoorden, leuke feitjes, artikelen, filmpjes 
of foto's op het gebied van HA te communiceren naar diverse doelgroepen. 

4.2 Netwerk en inhoudelijke activiteiten 
De organisatie van de onderstaande interne activiteiten die bijdragen aan versterking van 
het netwerk richting beleidsmakers, bedrijfsleven en ondernemers wordt belegd bij UMCG 
en HANNN. Ook deze bijeenkomsten worden op de agenda gezet op de website van de 
GA! Groningen Campagne, hieronder een greep uit de activiteiten, er wordt door de 
projectgroep gewerkt aan een complete lijst. 

• Healthy Ageing Business borrel (aanhakend bij bestaande activiteiten); 
• Congres door HG in samenwerking met de 3 andere hogescholen in het noorden; 
• Pecha Kucha-achtige (in het najaar) avond om elkaar te informeren over lopende 

projecten en beleid op gebied van Healthy Ageing; 
• Enz. Enz. Zie voor de complete lijst de agenda op de website www.gagronlngen.nl. 

4.3 Publiekscampagne (externe activiteiten) 

4.3.1 Onderzoek naar het communiceren van het begrip Healthy Ageing 
Op dit moment wordt er door een studente Nederlandse taal & letterkunde van de RUG, 
onder leiding van de projectleiding, afstudeeronderzoek gedaan naar hoe een lastig, 
ietwat ambtelijk begrip als HA op een effectieve manier gecommuniceerd kan worden aan 
een breed publiek. Op deze manier kunnen we de effectiviteit van de publiekscampagne 
ook meten en richting de toekomst advies uitbrengen over vervolgstappen. 

Organisatie: BKB & Bernou Ozinga 

4.3.2 24 april: Kickoff GA! Groningen 
Dit is het moment dat we de campagne lanceren: de website, de kalender en waar we 
een aantal activiteiten vanuit de campagne en Nacht kunnen presenteren. De opening 
organiseren we in samenwerking met HANNN, en heeft als primair doel netwerken en 
bekendheid genereren voor de campagne. Er zal een aansprekende openingsspreker 
gezocht moeten worden. Als locatie zijn er drie opties: de Bernoulliborg, waar vanaf maart 
tot aan eind mei de Enhance ME Expo te vinden is. Bij deze expo kan men ervaren hoe je 
met moderne middelen en technieken jezelf kunt repareren, aanpassen, verbeteren, 
perfectioneren, evolueren en zelfs upgraden. M.a.w.: Hoe kunnen we optimaal ouder 
worden? Daarnaast is ERIBAeen optie, of Academie Minerva. Bij deze opening kunnen 
we ook het popkoor Jong van Hart uit te nodigen. 

Organisatie: BKB, AvG, Science LinX, ERIBA, Minerva en HANNN 
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4.3.3 GA! Groningen - Healthy Ageing Stad Kalender 
Zoals gezegd is uit de gesprekken met verschillende stakeholders gebleken dat er feitelijk 
door alle betrokken partijen: Gemeente Groningen, Hanzehogeschool, UMCG, RUG en 
HANNN al behoorlijk veel georganiseerd wordt wat gevat kan worden onder de Healthy 
Ageing paraplu. Om dit goed inzichtelijk te maken zullen wij een GA! Groningen kalender 
maken. Zo initieert de Gemeente Groningen het project Bslim, dit staat voor 'Buurtgerichte 
sportieve leefstijl interventie methode'. Bslim richt zich op de jeugd van 0-19 jaar en op de 
jongeren van 11-19 in het bijzonder. Bslim gaat niet alleen om sport, het gaat ook om 
gezondheid en sociale vaardigheden. Bij gezondheid gaat het om gezond eten en om 
allerlei vormen van bewegen. De projecten die vanuit Bslim in de wijken worden 
georganiseerd zouden met medewerking van studenten van het HIS en het Noorderpoort 
College versterkt kunnen worden, of er kan een Bslim competitie opgestart worden tussen 
de verschillende wijken. We gaan in ieder geval de projecten uitlichten op de GA! 
Groningen site en de kalender. 

Verder zijn er mogelijkheden om het GA! Groningen label te verbinden aan andere 
evenementen als Proeven Groningen, 4mijl, de Grolloop, de Ladies Run, De Nacht van 
Groningen, de Plantsoenloop, Streetball en de Bommen Berendloop. Dit betekent dat we 
deze op de GA! Groningen Kalender kunnen zetten, de kennisinstellingen er inhoudelijk 
bij betrekken (wellicht koppeling naar HIS, Bewegingswetenschap etc. Etc) Bij de 4mijl 
bestaat zelfs de mogelijkheid de Grote Markt geheel in te richten als GA! Groningen plein. 
Dit laatste gaan we verder ontwikkelen met HANNN. 

Organisatie: BKB, AvG, HANNN, Proeven Groningen, Topsport Noord, Gemeente 
Groningen, ACLO, Noorderpoort, Gemeente Groningen, STIPS en CJG's in de wijken. 

4.3.4 Samenwerking DvhN en RTV Noord: Fotowedstrijd // Gezondste Idee van Groningen 
De AvG partners en HANNN zijn op zoek naar fotomateriaal over Gezond & Actief ouder 
worden voor verschillende uitingen. Vandaar het idee om samen met het Dagblad van het 
Noorden en Marketing Groningen een fotowedstrijd te organiseren. De foto's van de 
winnaars worden dan gepubliceerd in het DvhN maar kunnen eventueel ook gebruikt 
worden voor het samensteilen een "Ergaat niets boven Groningen" spotje. De opdracht 
moet er voor zorgen dat er foto's aangeleverd worden waarop meerdere generaties te 
zien zijn die Gezond & Actief zijn. Daarnaast willen we samen met het DvhN en wellicht 
ook RTV Noord een wedstrijd uitschrijven om zo het gezondste idee van Groningen 
binnen te halen. Wij vragen Groningers hun tips & tricks om mede-Groningers meer te 
laten bewegen, gezonder te laten eten en meer cohesie tussen de generaties. 

Organisatie: BKB, HG, HANNN, DvhN, RTV Noord, en Marketing Groningen 

4.3.5 GA! Groningen conceptstore (werktitel) 
Gedurende de hele maand mei zal het voormalig duurzaamheidscentrum in de 
Bibliotheek Groningen (BG) ingericht worden als een Gezond&Actief Groningen kennis-
conceptstore. De programmering en inrichting zal opgepakt worden door een projectgroep 
van de minor gezond opgroeien, gezond ouder worden van de Hanzehogeschool, onder 
begeleiding van BKB en docente Marije Zijlstra. Te denken valt aan: korte lunch lezingen, 
testjes op het gebied van gezondheid, workshops, "meet and greets" met beroemde 
sporters, clinics etc. etc. Maar ook inloopuren van (voedings)specialisten, lectoren en 
wetenschappers vanuit de kennisinstellingen, of kookworkshops in samenwerking met het 
Voedingscentrum om te leren hoe men thuis Healty Ageing Happen kan bereiden. Dit zijn 
maar enkele plannen. De studenten zullen de komende maand de programmering 
compleet maken. Duidelijk is dat de studenten er voor zullen zorgen dat de kennis die 
binnen RUG, HG, UMCG en Gemeente beschikbaar is op een tastbare, ludieke en leuke 
manier wordt overgebracht op het publiek varierend van de jonge, en oude Stadjer tot 
student. 

Organisatie: BKB, HG, Proeven Groningen, Studenten minor Gezond opgroeien, gezond 
ouder worden en HANNN 
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4.3.6 Healthy Ageing Happen. 
Tijdens de campagneperiode april - juni willen we in samenwerking met de horeca in 
Groningen en de opieiding voeding in bedrijf van de HG speciale gezonde 
menu's/gerechten samensteilen en/of (guerrilla)acties organiseren. Zo zouden een aantal 
luikjes van de Febomuur kunnen worden gevuld met salades in plaats van kroketten, 
sampling van fruit op straat door voeding en bedrijf studenten, een healthy (vis)picknick 
op de vismarkt (of op andere pleinen/straten aan producten gelieerde picknicks), ontbijt 
aanbieden op CS/busstation door La Place of een bakker en healthy dinner voor daklozen 
op de Grote Markt. Daarnaast zullen er in de KEI week 2 * 5200 Healthy Ageing 
lunchpakketten aangeboden worden aan de nieuwe studenten. 

Organisatie: BKB, Horeca Noord, Horeca Groningen, HG, Proeven Groningen, Studenten 
minor Gezond opgroeien, gezond ouder worden en HANNN 

4.3.7 GA! voorje toekomsti (adopteer-een-oudere) 
Deze actie willen we bij voorkeur aftrappen op 29 april: de EU Day of Solidarity between 
generations. Dit project waarbij studentenverenigingen een Gronings verzorgingstehuis 
adopteren sluit daar namelijk naadloos bij aan. De verenigingen adopteren allemaal 1 
verzorgingstehuis, en staan garant voor een aantal avonden perjaar met activiteiten. De 
GA! Groningen campagne wordt gebruikt als aanleiding, maar dit programma zou een 
structureel karakter moeten krijgen. De studenten kunnen voor de ouderen een 'bonte' 
avond, talentenjacht of een diner organiseren. Specifieke healthy ageing concepten 
kunnen aan bod komen doordat studenten gaan sporten met ouderen of gezond gaan 
'happen' tijdens een stadswandeling of er kunnen via het Prins Bernard Conservatorlum 
muzieklessen of concerten aangeboden worden. Ouderen en studenten kunnen ook van 
elkaar leren. Met de intrede van urban knitting wordt opeens volop gebreid door jongeren. 
Wie heeft meer kennis over breien dan een gemiddelde oma? Jongeren kunnen ouderen 
op hun beurt wegwijs maken in de digitale wereld met het oog op eHealth. Jongeren en 
ouderen kunnen met elkaar in contact komen door trainingen waarin ze competenties aan 
elkaar uitwisselen. 

Organisatie: BKB, Andrea van Dijk, HANNN,Studentenverenigingen Groningen, opieiding 
facilitymanagement van de HG. 

4.3.8 GA! Groninger wijken 
In de drie ongezondste wijken van Groningen wordt de GA! Groningen Campagne ook 
geTntroduceerd. Er zal in mei eest een pilotbijeenkomst worden georganiseerd in 
Vinkhuizen, in samenwerking met het leefstijlproject DikDounn in Grunn van de GGD. 
Een concreet onderwerp voor deze bijeenkomst wordt samen met de GGD gekozen, 
aansluitend bij de conclusies en nieuwe doelstellingen van de nieuwe gezondheidsnota 
Samen Gezond in Stad. Het is de bedoeling dat kennis over Healthy Ageing op een 
toegankelijke, interactieve en vooral leuke manier naar de burgers in de wijken wordt 
gecommuniceerd. Elke bijeenkomst zal worden ingeleid door uit te leggen wat HA is en 
wat het belang van de focus hierop is en waarom de GA! Groningen Campagne. 

Tussendoor is er bijvoorbeeld ruimte voor een ronde medical mythbusting (bijvoorbeeld: 
zijn wijn, chocola e.d. nou slecht of juist goed?) en voor een interactie met de 
wijkbewoners over het ondenwerp (door bijvoorbeeld de velofrituur of hiphoppen met een 
robot). Op deze manier kan het AvG ook achterhalen welke kennis er al bestaat in de 
wijken over HA en waar nog behoefte aan is en hoe de kennisinstellingen daaraan 
kunnen bijdragen. 
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Na afloop zal deze bijeenkomst worden geevalueerd en wanneer dit project een succes 
wordt, dan zal het zich uitbreiden naar onder andere de wijken Seiwerd en Paddepoel. Dit 
zal in het najaar plaatsvinden door studenten van de minor Gezond opgroeien, Gezond 
ouder worden. 

Organisatie: BKB, Andrea van Dijk, Publieksacademie UMCG, Gemeente Groningen, 
UMCG, HG en RUG voor sprekers en bestuurders. 

4.3.9 Healthy Ageing kinderuniversiteit 
De RUG organiseert jaarlijks een kinderuniversiteit voor de kinderen van basisscholen. 
Deze zal in 2012 in het teken staan van HA, vooral gericht op beweging. Wellicht kan hier 
nog een koppeling gemaakt worden naar het VET Fit symposium. 

Organisatie: BKB en Kinderuniversiteit RUG (Peter Barthel), VET Fit, 

4.3.10 GA! Groningen op de scholen 
Middelbare scholen in het noorden krijgen een GA! Groningen pakket aangeboden in de 
eerste week van de GA! Groningen campagne (23 t/m 27 april). Dit pakket kan bestaan 
uit verschillende onderdelen waar men uit kan kiezen, deze onderdelen worden nog 
verder uitgewerkt met verschillende partners: 

• een interactief college over HA door een onderzoeker, lector, docent, of 
gemeenteraadslid. Er kan een combinatie gezocht kunnen worden met een 
bekende Groninger (bij voorkeur een sporter) die het belang van voldoende 
beweging duidelijk maakt richting de scholieren. 

• Bezoek aan de Enhance Me expositie van Science LinX 
• De mogelijkheid tot rondleidingen in het Sport Fields Lab, het bewegingslab, en de 

opstellingen van Science LinX in Bernoulliborg. Dit willen we in oktober 
(=kennismaand) organiseren. 

• Verhalenwedstrijd: wie maakt het mooiste verhaal op basis van een interview met 
een oudere (opa/oma bijvoorbeeld) 

• Het versterken van sportdagen door daar kleine proefopstellingen neer te zetten over 
het effect van bewegen en gezonde voeding, door gezonde voeding uit te delen. 

• BioKunst maken met FABlab (wordt vervolgens tijdens De Nacht van Kunst & 
Wetenschap tentoongesteld) 

Verder wordt er nog gekeken naar een koppeling van het onderwerp Healthy Ageing naar 
de Groninger activiteiten in het kader van Oktober Kennismaand. 

Organisatie: BKB, Science LinX, FABlab, HG, RUG, Gemeente. 

4.3.11 2 juni: De Nacht van Kunst & Wetenschap Healthy Ageing edition 
Na twee zeer succesvolle edities volgt er op zaterdag 2 juni 2012 een derde editie als 
onderdeei van de GA! Groningen Campagne. Als eerste in een reeks van weer 3 edities: 
in 2013 volgt er een Nacht in het kader van HG Lustrum, Energie & Ruslandjaar en in 
2014 in het kader van Duurzaamheid en RUG 400 jaar. 

Concept 
Voor de Healthy Ageing Edition 2012 wordt het concept van De Nacht (in meer detail 
uitgewerkt in een apart projectplan) van de afgelopen edities verder aangescherpt en 
versterkt, door het in ieder geval op de volgende punten te verbeteren: 

o De Nacht 2012 zal in verschillende opzichten een light version worden: een 
viertal locaties valt af, meer herhaling van onderdelen en dus minder 
programmering 
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Nog meer inzet vanuit de onderwijsinstellingen door een gedeelte van de 
programmering in opdrachten uit te zetten bij bijvoorbeeld de Acadmie voor 
Popcultuur, Noorderpoort College, of een vak als Wetenschap in Beeld 
(wetenschapscommunicatie) 
De nadruk ligt nog meer dan eerst op de toegankelijkheid voor een brede 
doelgroep (met name de Stadjer en bewoner van Ommeland). 

Specifieke doelstellingen De Nacht 2012 Healthy Aqeino Edition: 

• een breed publiek laten kennis maken met het begrip en het daarmee 
samenhangende (toegepast) onderzoek door o.a. het populariseren van het HA 
onderzoek; 

• duidelijk maken dat Healthy Ageing verder gaat dan "onderzoek naar oude 
mensen"; 

• aantonen van het maatschappelijk nut van het Healthy Ageing onderzoek. 

Doeloroep 
Op verzoek van de AvG Partners wordt aanzienlijk meer dan in 2011 de nadruk gelegd op 
de breedheid van de doelgroep. In de programmering wordt vooral gelet op de 
verscheidenheid qua niveau van de voorstellingen. Dit doel wordt onder andere bereikt 
door het betrekken van bekende Groningers/Nederlanders. 

Programmerino Healthy Ageing in De Nacht 
Het festival zal, net als voorgaande edities, in het teken staan van het ontdekken van het 
"onbekende"; het publiek kan kennis maken met nieuwe artiesten, theorieen, 
wetenschapsgebieden of kunstvormen. De termen Kunst & Wetenschap dienen daarbij 
breed te worden geinterpreteerd. Wetenschap is bij deze derde editie een synoniem van 
kennis op het gebied van HA, en zo vertolken wij dat ook naar de wetenschappelijke 
programmering. Het publiek kan op het gebied van HA-lezingen, voorstellingen, 
interactieve proefopstellingen, workshops en experimenten bezoeken. 

Een kleine greep uit mogelijke programmering: 

TedXGroningen (of onze eigen variant Studium Snack): aansprekende 
wetenschappers, ondernemers en politici houden een betoog van max. 20 minuten 
over bijvoorbeeld " Wat kun je doen om mooi grijs te worden", of" Kunnen de pouters 
van vandaag echt 1000 jaar worden?" etc. Etc. 

Kerk der HA Wetenschappen: In de Der Aa-Kerk worden door Science LinX en 
ERIBA samen alleriei interactieve opstellingen geplaatst. Deze editie van de Nacht is 
het streven de Der Aa-Kerk al een paar dagen voor de Nacht open te stelien zodat 
middelbare scholen wat intensiever met de projecten kennis kunnen maken en 
bijdrages kunnen leveren. 

Het visualiseren van Life Lines onderzoek, en het publiek een kort Life Lines 
onderzoekje te laten ondergaan 

Het Noord Nederiands Toneel is gevraagd een aansprekende voorstelling te maken 
over de gevolgen van de krimp. 

HA gadget corner met Alexander Klopping (bekend van DWDD). Met aandacht voor 
de mogelijkheden van Apps voor de gezondheid maar ook aandacht voor 
(Groningse) ultvindingen. Serious gaming kan hierbij ook interessant zijn. Gameship 
ontwikkeld samen met NHL games die ouderen kunnen helpen met het trainen om 
protheses te gebruiken ofom vallen te verminderen. 

Thema Nachtrust. Bij het thema HA moet men ook stil staan bij slaap, rusten en 
ontspannen. Hier zouden we verschillende onderzoekers van UMCG en RUG 
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(chronobiologie bijv.) testjes kunnen laten doen met de mensen om inzicht te geven 
in slaapritmes ed. 

Workshops door de dansers van het razend populaire dansprogramma 'So you think 
you can dance' met streetdance, breakdance. 

Medical Myth busters. Er bestaan bij veel mensen bepaalde Klazina-uit-zalk achtige 
wijsheden over ongezond/gezond leven en de invloed op hun levensloop. In aanloop 
van de Nacht kunnen de stadjers deze issues voorieggen en gaan de busters naar 
voorbeeld van het razend populaire programma van Discovery de wijsheden kraken 
of onderstrepen. Dit gaan we doen samen met Science Palooza. 

Feet for life op de route: samen met HANNN en het project Feet for Life zal de route 
tijdens de Nacht aangekleed worden zodat mensen bewust bezig zijn met bewegen 
en het voorkomen van blessures aan de voeten. 

Enz. Enz. 

5 Projectorganisatie 
De overkoepelende organisatie is in handen van BKB (Bianca Pander en Pieter de Meer) 
zij worden daarbij ondersteund door een stagiaire, Andrea van Dijk. Daarnaast is vanuit 
de minor Gezond opgroeien, gezond ouder worden een projectgroep bestaande uit 7 
studenten onder begeleiding van docente Marije Zijlstra, die de organisatie van de 
conceptstore GA! Groningen op zich zullen nemen. 

Voor De Nacht van Kunst & Wetenschap is Bernou Ozinga aangetrokken als 
projectleider, zij wordt ondersteund worden door een groep van 13 studenten en 
stagiaires. 

Verder zal voor de organisatie van GA! Groningen campagne 2012 brede samenwerking 
gezocht worden met bijvoorbeeld Groninger media, Science LinX, scholen, wijken, 
Marketing Groningen en de horeca. Deze samenwerkingsverbanden zorgen voor een 
versterking van het HA-netwerk in Groningen en dragen bij aan een breed draagvlak voor 
de campagne en de te organiseren activiteiten. 

Er is daarnaast een projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers vanuit alle 
instellingen. De projectgroep stelt het programma vast en treedt op als klankbord en 
liaison naar de eigen instelling voor de projectorganisatie. 

5.1 Projectgroep 
Deze groep bestaat uit verschillende vertegenwoordigers vanuit de AvG partners en 
HANNN. Deze groep zal zeker tot en met maart 1 keer per 2 weken bij elkaar komen. 

Rineke Klijnsma (UMCG) 
- Daan Bultje (UMCG) 

Janneke Kruse (UMCG) 
- Robert Otten (RUG) 

Marieke Zwaving (AvG) 
Eelko Steenhuis (AvG) 

- Marioes Heeres (HANNN) 
Joost Degenaar (HG) 
Bea Dijkman (HG) 
Hermien Bazuin (Gemeente Groningen | GGD) 
Bianca Pander (BKB) 
Bernou Ozinga (Nacht) 
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