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Aan de besturen (Raden en Colleges) van de 11 gemeenten binnen het programma “Kans voor de 

Veenkoloniën en Provinciebesturen (Staten en GS) van Groningen en Drenthe  

Groningen, 18 december 2018  

 

KANS VOOR DE VEENKOLONIEN 

Graag willen wij u informeren over de voortgang van het programma “Kans voor de Veenkoloniën”. (In 

een aparte toelichting worden context en contouren kort beschreven).  

Dit programma biedt de regio de mogelijkheid om op een andere manier te werken aan positieve 

gezondheidsbevordering wat jongeren nieuwe toekomstperspectieven biedt. Het gaat om het 

verkleinen van structurele gezondheidsverschillen, die vaak al generaties bestaan en waar veel 

factoren op van invloed zijn. Dat komt helaas steeds weer terug in negatieve cijfers over gezondheid 

in het gebied, waar jaarlijks meer dan € 115 mln. extra aan zorg wordt uitgegeven. De uitdaging is om 

daarin een ombuiging te bereiken en veel meer te investeren in preventie. Door nauw aan te sluiten 

bij krachten en kansen die zich in het gebied voordoen. En dat zijn er vele. Het gaat daarbij steeds om 

de brede samenwerking met inwoners, die vanuit hun achtergrond; betrokkenheid bij het gebied en 

ervaringsdeskundigheid rond bijvoorbeeld armoede, de taal en de cultuur goed kennen; de 

samenwerking met bewonersinitiatieven, gemeenten, professionals uit zorg; het brede sociale 

domein, ondernemers en onderwijs...  

Op 29 november jl. hebben we tijdens de conferentie van Kracht naar Kans in het Doe museum in 

Veendam teruggeblikt op de afgelopen jaren en vooruitgeblikt naar de toekomst. We hebben in dat 

kader ook een krant gemaakt, die vorige week naar uw gemeente verzonden is ter attentie van uw 

Griffie, waarin we toelichting geven op dit programma. Aan de Griffiers hebben we in gevraagd deze 

krant over de Collegeleden en Raadsleden te verspreiden. En in het klankbordoverleg van 12 december 

jl. is met uw ambtenaren besproken dat zij de krant ook breder intern onder andere ambtenaren, 

dorpshuizen, lokale initiatieven en andere instantie zullen verspreiden. 

Het programma zit nu ongeveer op de helft. De belangrijkste verandering die tussentijds heeft 

plaatsgevonden is dat er een inwonersbeweging is ontstaan die een veel sterkere rol in de programma-

uitvoering heeft gekregen. Ze hebben een Bewonersraad opgericht, die bestaat uit heel betrokken 

inwoners van verschillende gemeenten uit de Veenkoloniën. Ze hebben alle projecten beoordeeld op 

inwonersbetrokkenheid; suggesties gedaan hoe die te verbeteren is en daarvoor aanvullende criteria 

opgesteld. Vanaf 1 april 2019 start de laatste uitvoeringsperiode. Hiervoor wordt nu een programma 

opgesteld, dat met wethouders in de stuurgroep is besproken. Inhoudelijk bouwt het programma van 

de volgende fase voort op de afgelopen periode. Maar op een aantal gebieden is er inhoudelijk 

aangescherpt. Dat is gebeurd op basis van monitoring van tussentijdse resultaten op 

gezondheidsuitkomsten, het bewonersadvies, wetenschappelijke consultatie en afspraken rond 

borging.  

De inhoudelijke uitgangspunten zijn herijkt en aangescherpt en in een breed bestuurlijk overleg 

gedeeld (zie bijlage).  In de komende fase komt het accent nog meer op positieve uitkomsten voor 

jeugd te liggen, gezonde leefstijl en inclusiebevordering.  
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Bij de beoordeling van projecten die onderdeel uitmaken van het programma waaraan VWS zijn 

goedkeuring moet geven, zijn inwonersbetrokkenheid, bereiken van besparingen die her-aangewend  

 

kunnen worden voor preventie (shared savings) en borging belangrijke aspecten. Het nieuwe 

programma kent drie inhoudelijke hoofdlijnen: Jeugd, Shared Savings en Burgerkracht. 

Vanaf 2019 is gekozen voor een nieuwe governance structuur (bijlage), met voornaamste wijziging dat 

dat inwonersbetrokkenheid hierin nog sterker is belegd en er een scherper onderscheid naar 

uitvoering en strategische reflectie wordt gemaakt. Zo komt er een Dagelijks Bestuur waarin twee 

wethouders uit beide provincies, de voorzitter van de Bewonersraad en directeur van het Zorg 

Innovatie Forum als penvoerder participeren. Deze houdt zich bezig en neemt besluiten over zaken die 

de directe uitvoering van het Programma betreffen. Onafhankelijk voorzitter is Frits Alberts, die tevens 

voorzitter is van de Programmaraad.  

De Programmaraad is een breder overleg van inwoners uit de Bewonersraad, Zorgverzekeraars, 

Bestuurders van gemeenten en provincie en het ministerie van VWS en het biedt plaats voor nadere 

invulling van een kwaliteitszetel. Deze raad zal jaarlijks drie-vier keer bijeenkomen en heeft een meer 

bespiegelende en strategische rol; het is een netwerk van ambassadeurs, die verbindingen legt met 

andere lokale initiateven, het GIDS-programma, landelijke ontwikkelingen zoals het Nationaal 

Preventieakkoord, Armoedebeleid, Alles is Gezondheid en wetenschappelijke kennis.  

Kans voor de Veenkoloniën en de projecten die worden uitgevoerd staan niet los, maar moeten juist 

verbonden worden met wat er lokaal gebeurt en vice versa. Ze zijn een extra stimulans om aan 

positieve gezondheidsbevordering te doen en gezondheidsverschillen te verkleinen. De Veenkoloniën 

willen in hun aanpak een positief onderscheiden koplopersrol vervullen en dat ook regionaal en 

landelijk gaan uitdragen. Dat kunnen we alleen maar door heel goed gezamenlijk op te trekken; 

positieve krachten te bundelen en dat succesvol uit te dragen! 

We zijn voortdurend op zoek naar verbindingen met wat er lokaal, regionaal en ook landelijk gebeurt. 

De communicatiestrategie is hieraan ondersteunend. We nodigen u van harte uit voor overleggen 

binnen uw gemeente, met uw raad en anderszins om kennis te delen en krachten optimaal te 

verbinden. Zo ontwikkelt het programma zich van een Kans voor.. naar Kracht van de Veenkoloniën! 

Mocht u vragen, opmerkingen dan wel ideeën hebben, dan horen wij graag van u. 

 

  Frits Alberts      Karin Kalverboer,  

voorzitter DB en Programmaraad  directeur Zorg Innovatie Forum 

     

M: info@kvdvk.nl  T: 050-8003244  W: www.kvdvk.nl 

Bijlagen:  
1. Krant 

2. Inhoudelijke uitgangspunten fase 3 

3. Governance fase 3 

mailto:info@kvdvk.nl
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Achtergrondinformatie 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. Het programma loopt tot medio 2023..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 een deel 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 1 ½ miljard euro uitgegeven 

aan publiek geld voor mensen in kwetsbare situaties, wat verhoudingsgewijs 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 2023. Deze fasering is aangebracht om ruimte te 

geven aan tussentijdse bijstelling. Per uitvoeringsfase worden middelen door VWS beschikbaar 

gesteld. We zitten momenteel in de afronding van fase 2. In totaal is er nu € 4,2 mln. uitgegeven aan 

de uitvoering van 13 projecten, communicatie en facilitaire ondersteuning. Over de besteding van deze 

middelen tot op heden bent u in november uitgebreid geïnformeerd.  

Voor de derde fase die 1 april zal ingaan t/m 2023 heeft VWS middelen gereserveerd, waarvoor een 

plan wordt opgesteld, waaraan VWS zijn goedkeuring moet geven.  

 

Uitvoering  

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

treden voor VWS en legt daarover inhoudelijk en financieel verantwoording af aan VWS. Doel is een 

breed regionaal gedragen aanpak te ontwikkelen waarin inwoners, gemeenten professionals, 

ondernemers gezamenlijk een belangrijke rol vervullen. Dat moet leiden tot een positieve verandering 

van de gezondheid. Dat vraagt wel om lange adem. Want voor een echte duurzame verandering en 

kentering, is meer tijd nodig dan de acht jaar die er nu voor staat.  
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De governance wordt m.i.v. 2019 gewijzigd in een Dagelijks Bestuur en Programmaraad en daarnaast 

zal er twee keer per jaar een breed bestuurlijk overleg plaatsvinden. Sleutelwoorden zijn daarbij ook 

het anders organiseren van regie, zeggenschap en eigenaarschap. Dat vraagt visie, lef en een lange 

adem om dit met elkaar vorm te geven.  

Preventie en Shared Savings  

Binnen het programma wordt veel waarde gehecht aan preventie, door vooral ook aansluiten bij 

behoeften en initiatieven van inwoners en lokale initiatieven en daarbij de verbinding met 

professionals te zoeken en omgekeerd vanuit professionals de verbinding met het lokale krachtenveld 

te zoeken. Doel is om meer middelen in te kunnen zetten voor preventie en zo de continuïteit ook na 

de 8 jaar te borgen. Dat gebeurt dus door slimmere samenwerking in de zorg met gemeenten, 

huisartsen en burgerinitiatieven 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.  

 

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, CBS, RIVM en LifeLines, Waarstaatjegemeente.nl etc. beschikbaar zijn. In mei 

2018 is een uitgebreide analyse per gemeente beschikbaar gekomen die over alle gemeenten is 

verspreid. Diverse wetenschappers zijn uitgenodigd om tussentijds te reflecteren en hun 

wetenschappelijke kennis rond aspecten van gezondheidsbevordering te delen. De procesmatige 

uitvoering van het programma wordt vanuit actie-begeleidend onderzoek gevolgd en beschreven om 

zo de leerervaringen ook breder te kunnen delen. Zo wordt gaandeweg de onderliggende 

programmatheorie opgebouwd en bijgesteld.  

 

GIDS gemeenten en Gezond in…in de Veenkoloniën 

De gemeenten die betrokken zijn bij de Kans voor de Veenkoloniën zijn op één na ook zogenaamde 

GIDS gemeenten (Aa en Hunze niet). Gemeenten komen zelf, samen met betrokken lokale partijen en 

inwoners, tot een aanpak die toegesneden is op de lokale situatie (context, kansen en aanwezige 

problematiek).  

Gezondheidsverschillen zijn grote uitdagingen voor gemeenten; de problematiek is vaak complex en 

hardnekkig. Een lange adem is nodig om te komen tot een goede aanpak. Omdat vaak sprake is van 

complexe problematiek (niet alleen gedrag, maar ook armoede, schulden, toeleiding naar werk, 

laaggeletterdheid, schooluitval en eenzaamheid, fysieke en sociale leefomgeving en milieu) is er niet 

één oplossing voor of inzet vanuit één domein. Gezondheidsverschillen vraagt inzet van de hele 

gemeente. Gezond in…kan hierbij advies op maat bieden, kennisdelen uit andere domeinen en 

gemeenten en voorbeelden ophalen en delen uit het land. 
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De staatssecretaris heeft in 2017 besloten om de middelen en het programma Gezond in… voor de 

gemeenten voort te zetten tot en met 2021. Het bestuurlijke draagvlak en de borging van de integrale 

aanpak in de gemeentelijke beleidsplannen is voor het ministerie een belangrijk punt. De 

gemeenteraad en colleges spelen daarbij een belangrijke rol. Juist omdat alle domeinen belangrijk zijn 

om de gezondheidsverschillen terug te dringen. In plaats van losse projecten, is het belangrijk om de 

activiteiten en initiatieven die goed zijn met elkaar te verbinden.  

  




