
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

 

In november 2021 informeerden wij u over de oprichting van het regionale Preventie 

Overleg Groningen en het startdocument Samen voor meer gezonde jaren, het 

regionale preventieakkoord. Wij beloofden u op de hoogte te houden van de relevante 

ontwikkelingen. Dat doen wij met deze brief.  

 

Ter inleiding: het POG 

Het in 2020 opgerichte Preventie Overleg Groningen (POG) is een netwerk dat vanuit 

lokale overheden, bewonersinitiatieven, zorg- en kennisinstellingen, maatschappelijke 

partners, zorgverzekeraar en provincie samen optrekt om meer gezonde jaren voor de 

inwoners van de regio Groningen te realiseren. De kernpartners van dit regionale 

overleg zijn de aan het Akkoord van Groningen verbonden organisaties, uitgebreid 

met de GGD, de negen overige Groninger gemeenten, de stichting Groninger Dorpen, 

Healthy Ageing Network Northern Netherlands, het Ommelander Ziekenhuis en 

Menzis.  

 

Regiovisie Gezonde Groninger, Gezonde Zorg 

De organisaties die deelnemen aan het POG en Groningen Beter Beter (een platform 

van curatieve zorgaanbieders in de regio waaronder UMCG, Martini Ziekenhuis, 

Menzis, GHC en Gronings Zorgbelang) hebben in 2022 het initiatief genomen voor de 

ontwikkeling van een regiovisie op gezondheid en zorg. Aanleiding is het dreigende 

zorginfarct door een toenemende vraag naar zorg en een afnemende beschikbaarheid 

van zorgmedewerkers. 

 

De Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg (bijlage 1) committeert alle 

betrokken organisaties aan de gedeelde ambitie van Meer Gezonde Jaren voor alle 
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Volgvel 1 

 

Groningers en het behoud van een duurzaam zorglandschap in de regio (het 

toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar houden van de zorg). Om dit te bereiken is een 

verregaande samenwerking tussen het sociale en medische domein nodig. 

 

Wij hebben in onze collegevergadering van 6 december jl. ingestemd met het voorstel 

tot nadere uitwerking van de Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg en de 

hierin beschreven uitwerking van vier actielijnen. Ook hebben wij ons bereid 

verklaard om samen met de overige Groninger gemeenten en de andere deelnemende 

organisaties in bestuurlijke representatie deel te nemen aan een nieuw, regionaal 

‘Gezondheidsoverleg Groningen’ en de hieraan verbonden taskforces. De negen 

overige Groninger gemeenten hebben in hun collegevergaderingen van 6 december jl. 

hetzelfde besluit genomen. De regiovisie is vervolgens op 8 december jl. vastgesteld in 

het gecombineerde bestuurlijk overleg van POG en Groningen Beter. 

 

Wij informeren u in deze brief over de visie en over de vervolgacties. 

 

De inhoud van de Regiovisie Gezonde Groningers Gezonde Zorg 

De gezondheid en levensverwachting van Groningers zijn slechter dan elders in 

Nederland. Dit heeft vaak een relatie met de sociaal economische positie van mensen. 

Deze situatie, gecombineerd met een stijgende zorgvraag, een afnemend aanbod en 

een kwetsbare arbeidsmarkt op het gebied van zorg, vraagt om maatregelen om een 

dreigend zorginfarct te voorkomen. De Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde 

Zorg belicht de concrete opgaven op het gebied van gezondheidsbevordering en de 

beschikbaarheid en toegankelijkheid van passende zorg.  

De feitelijke ambitie van de Regiovisie is het “naar elkaar toe laten bewegen van het 

medische en sociale domein.” Meer samenwerken om alle Groningse uitdagingen op 

het gebied van zorg, gezondheid en welzijn aan te pakken. Deze ambitie is in lijn met 

het gemeentelijk beleid, met regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

gezondheid, zorg en preventie.  

 

De in de Regiovisie geschetste thema’s zijn samengevat in vier actielijnen: 

1. Meer doen met beschikbare middelen (passende zorg, regionaal 

capaciteitsmanagement in de keten, Wachttijden GGZ); 

2. Meer preventie, welzijn en samenleving en gezonde leefomgeving (gezond 

opgroeien, eigen regie en gemeenschapskracht, armoede); 

3. Data gebaseerd werken en monitoren (data infrastructuur met zorg en 

gezondheidsdata, thuismonitoring en gegevensuitwisseling); 

4. Professionals van de toekomst (regionaal arbeidsmarktbeleid en ontwikkeling 

nieuwe competenties). 

 

Betrokkenheid vanuit de gemeente is met name relevant op actielijn 2: meer preventie, 

welzijn en samenleving. Gemeente Groningen doet op dit terrein al veel: vanuit het 

Akkoord van Groningen (speerpunt Healthy Ageing), vanuit ons actieve 

deelnemerschap aan het POG en het ambtelijk trekkerschap van één van de zes 

regionale programmateams die uitvoering geven aan de zes actielijnen van het in 2021 

vastgestelde regionale preventieakkoord Samen voor Meer Gezonde Jaren. Daarnaast 

doen we van alles op de onderwerpen gezond opgroeien, armoede en gezonde 

leefomgeving wachttijden GGZ, voorzorg, Kansrijke Start, Verlengde Schooldag 

etcetera. 



Volgvel 2 

 

 

Governance 

Als governance voor de regiovisie wordt een ‘Gezondheidsoverleg Groningen’ 

ingericht. In dit soverleg nemen de voorzitters plaats van de bestaande bestuulijke 

samenwerkingsverbanden die al werken zijn binnen de vier actielijnen van de 

regiovisie (waaronder POG, Taskforce Wachttijden GGZ, Regionaal Zorglandschap 

etc.). Het gezondheidsoverleg zal uit circa negen noordelijke bestuurders bestaan. De 

bestaande, bestuurlijke samenwerkingsverbanden zullen dus in de nieuwe 

overlegstructuur opgaan zodat er meer eenheid en een grotere samenhang ontstaan. 

Voor de vier actielijnen van de regiovisie worden taskforces ingericht met bestuurlijke 

trekkers. De bemensing van de actielijnen zal eind februari van dit jaar duidelijk zijn. 

 

Tot slot 

De gezondheidsverschillen in de gemeente én provincie Groningen zijn groot. Om die 

ongelijkheid te verkleinen zijn onder meer interventies nodig op het gebied de sociale, 

fysieke en economische leefomgeving; gecombineerd met het aanpakken van de 

achterliggende oorzaken voor ongezond gedrag (armoede, eenzaamheid, 

laaggeletterdheid etc.). Dat gebeurt in het POG met alle partijen die bij kunnen dragen: 

inwoners, professionals in de zorg, kennisinstellingen, financiers en overheden. 

Hiermee samenhangend heeft de regio Groningen ook grote zorgopgaven, zoals 

hierboven beschreven, hetgeen leidde tot het opstellen van de Regiovisie Gezonde 

Groningers, Gezonde Zorg. 

De steeds complexer wordende maatschappelijke vraagstukken (waaronder het 

verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen) zijn een gedeelde 

verantwoordelijkheid van vele partners. Nieuwe samenwerkingsverbanden en coalities 

zijn nodig om deze vraagstukken op te lossen. Zowel voor het organiseren van het 

zorgaanbod als voor gezondheidsbevordering lijkt de regio daarvoor een geëigend 

schaalniveau. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling     Christien Bronda 

 

 

 

 

 

 

 


