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Ambitie en doelen Groningen Gezond 
2018-2021
Coalitieakkoord: Gezond, groen, gelukkig Groningen

Gezond ouder worden in een samenleving waarin iedereen naar vermogen meedoet, 
genietend van een onafhankelijk leven met een hoge levenskwaliteit.

Gezond ouder worden begint al voor de geboorte!

Doelen:

• Het winnen van het aantal gezonde levensjaren van Groningers

• Het inlopen van de gezondheidsachterstanden tussen wijken en groepen
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Opgaven voorbereiding gezondheidsbeleid 
2018-2021
1. Zorgvraag neemt toe
◦ Hogere levensverwachting

◦ Meer chronisch zieken

2. Groningen blijft achter bij de landelijk gemiddelde levensverwachting
◦ Grote gezondheidsverschillen tussen wijken en groepen

◦ Correlatie gezondheid en inkomen/opleiding (SEGV)

3. Omslag in denken over gezondheid en preventie
◦ Positieve gezondheid: eigen regie en veerkracht

4. Stad groeit en druk op leefomgeving neemt toe
◦ Hoe hou je stad gezond? Ook fysiek en economisch
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Healthy Ageing Visie: fundament voor 
gezondheidsbeleid 2018-2021

1. Positieve Gezondheid (fysiek, mentaal, eigen regie, 
veerkracht, zingeving) 

◦ sluit aan bij de beweging die de gemeente wil maken, sociale 
basis en zelf- en samenredzaamheid.

2. Gezondheid als brede opgave (sociaal, ruimtelijk en 
economisch): Health in All Policies (HiAP).

3. Onderzoeken, evalueren, verbeteren met 
kennisinstellingen.

4. G6 kernwaarden voor een gezonde leefomgeving.
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Van ambitie naar uitvoering
Verkleinen gezondheidsverschillen is geen project maar een proces

1. Gezonde leefomgeving

2. Gebiedsgerichte aanpak

3. Verbinden preventie, welzijn, zorg
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Wat hebben we gedaan?
Spoor 1: Gezonde leefomgeving

1. Aanjaagfunctie, duurzame verbindingen, standaard en 
vanaf begin aan tafel bij fysieke ontwikkelingen: Arcadis 
index Groningen gezondste stad van NL.

◦ Voorbeelden: Voedselagenda, Klimaatadaptatie, Meerjarenprogramma’s 
stadsontwikkeling, Omgevingsvisie, Rookvrije beweging, grootstedelijke 
projecten (Binnenstad), Bewegende Stad.

2. Verbinding sociaal domein.
◦ Voorbeelden: Armoede, sociale basis, sport.

3. Onderzoek en samenwerking met 
kennisinstellingen/partners.

◦ Voorbeelden: AJSPH, lector Gezonde Stad, samenwerken met andere partners 
in kennisconsortia in learning community (expertisepool).
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Wat hebben we gedaan?
Spoor 2: Gebiedsgerichte aanpak
1. Gezondheid/welzijn het uitgangspunt wijkvernieuwing
◦ Voorbeeld: Kansrijk Oost (Lewenborg en Beijum): intensieve 

armoedeaanpak instrument buddysysteem (20 gezinnen) focus op 
eigen regie/eigen ambities en Sunny Selwerd.

2. Positief Opgroeien
◦ Kansrijke Start (gebiedsgerichte aanpak), JOGG.

3. Onderzoek, evaluatie en monitoring met AJSPH.

◦ Voorbeelden: Sunny Selwerd, Lerende Evaluatie in Beijum.

◦ Consortia: UDIHiG in Paddepoel, COP4HL in Europaparkwijk
ZonMW onderzoek 4 jaar SEGV in Selwerd in vergelijking 
andere wijken.

4. Dorpsvernieuwingen en sociaal-emotionele 
ondersteuning n.a.v. aardbevingen in Ten Boer.
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Wat hebben we gedaan?
Spoor 3: Verbinden preventie, welzijn en zorg

1. DVO GGD: Uitwerking van de samenwerking 
GGD/gemeente.

2. Oprichting Preventie Overleg Groningen (POG) en 
regionaal preventieakkoord.

3. Verbindingen binnen DMO tussen gezondheid, 
preventie en zorg, en landelijke lobby.

4. Kansrijke Start.

5. Suïcidepreventieketen.
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Landelijke en regionale ontwikkelingen 
2021

1. Landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 Health in All Policies

2. Advies RVS
◦ Focus op complexe ongelijkheid achter de gezondheidsverschillen

◦ Belang van inkomen, woon, werk- en leefomstandigheden.

◦ Belang van collectieve maatregelen

3. Corona-inclusieve VTV 2020 (RIVM)
◦ Effecten op termijn vooral voor kwetsbare groepen ingrijpend

◦ Inzet op integrale preventie, mentale gezondheid, domein overstijgende samenwerking

4. Zorg voor de toekomst (landelijk discussiestuk)

5. Omgevingswet en -visie (2022)

6. Regionaal Gezondheidsakkoord Samen voor Meer Gezonde Jaren
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Zijn er nog vragen?
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