
 

Uitgangspunten derde fase: 1 januari 2019 – 1 juli 2023 
 

In dit document worden de uitgangspunten voor de volgende fase van het programma “Kans voor de 

Veenkoloniën” beschreven. De afgelopen periode heeft geleerd dat het programma een stevigere focus, borging 

en inbedding moet hebben. Met het programma willen we een collectieve, duurzame beweging op gang brengen 

die een positieve impuls geeft aan de gezondheid van iedereen die woont, werkt en leeft in deze regio. 

 

Inhoudelijke uitgangspunten 

1. De jeugd groeit gezonder op (Focus op Jeugd): Het ontwikkelen van een goede gezondheid begint vroeg. 

Al voor de conceptie en geboorte zal hier aandacht voor moeten zijn. Kinderen en jongeren hebben het nodig 

om op te groeien in een veilige en stimulerende omgeving die hen weerbaar maakt zodat ze ‘verleidingen’ 

kunnen weerstaan en latere negatieve ervaringen kunnen verwerken. Jongeren staan niet alleen: ook hun 

ouders, grootouders en omgeving hebben invloed op het opgroeien en wil je bij interventies / initiatieven 

betrekken. 

2. Een gezondere leefomgeving voor iedereen (Gezondheid en Omgeving): Gezondheid is meer dan de 

afwezigheid van ziekte. Binnen dit programma sluiten we aan bij de definitie van positieve gezondheid. 

Daarbij dient ook het eerste uitgangspunt in acht te worden genomen, met andere woorden hoe burgers 

gezondheid percipiëren en actief verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Een betere gezondheid is 

maar voor een deel afhankelijk van (de aanwezigheid van) goede zorg, of direct gezondheidsgedrag. Ook 

factoren als werk, inkomen, stress, participatie, onderwijs, sociale en fysieke leefomgeving en veiligheid zijn 

belangrijk.  

3. Meer mensen nemen deel aan de maatschappij (Inclusie): Een betekenisvolle deelname aan de 

maatschappij is het derde inhoudelijke uitgangspunt. Werk geeft die betekenis (en inkomen), maar ‘erbij 

horen’ kan ook door je op andere manieren in te zetten voor de samenleving. Om mensen te bereiken heb 

je verbinders, change agents, nodig. 

Proces uitgangspunten  

1. Vergroten betrokkenheid van bewoners: De uitdaging voor ‘Kans voor de Veenkoloniën’ ligt in de 

wezenlijke andere benadering van (de aanpak van) gezondheidsproblemen. Duidelijk is dat de gebruikelijke 

projectmatige, top-down benadering, en het denken vanuit traditionele referentiekaders hier niet werkt. De 

Veenkoloniën vereisen een eigen aanpak. Een aanpak, die in nauwe interactie met de bevolking zelf de 

komende jaren verder vorm gaat krijgen. Die uitgaat van mogelijkheden in plaats van te focussen op wat niet 

goed gaat. Een Veenkoloniale aanpak waarbij bewoners uitgedaagd worden meer verantwoordelijkheid te 

nemen en dragen voor hun eigen gezondheid en omgeving. Dit betekent, eigenaarschap creëren, talenten 

gebruiken, trots op de eigen omgeving verzilveren, de vele best practices in de sfeer van bewoners-

initiatieven delen, het ontschotten van financieringsstromen en het (terug)winnen van vertrouwen. Dit zien 

wij als een van de belangrijkste sleutels tot het verkleinen van gezondheidsachterstanden.  

2. Versterken van samenwerking: In de derde fase van het programma “Kans voor de Veenkoloniën” zal de 

afstemming/samenwerking met andere initiatieven en (kennis)partners in de regio worden geïntensiveerd. 

Daarbij zal met name gekeken worden hoe de verschillende trajecten en partners elkaar kunnen versterken. 

En hoe we via bijv. het organiseren van kenniscafés mensen kunnen informeren en inspireren. 

3. Verduurzamen van de aanpak: Om een echte verandering te realiseren is tijd nodig. Hierbij is een lange-

termijnvisie nodig. Korte termijn projectmatige oplossingen om gezondheidsachterstanden te verkleinen 

blijken weinig effect te hebben. Verder verduurzamen van de aanpak zal nodig zijn. Vanuit een ‘Triple Aim’-

aanpak willen wij werken aan gezondheid, een betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten. Een goed 

uitgangspunt daarbij zou het principe en gedachtegoed van ‘shared savings’ (gedeelde besparingen) zijn, 

waarmee we het programma na 2023 blijvend kunnen financieren. Dat geldt zowel voor maatschappelijke 

burgerinitiatieven als voor samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, 

gemeenten en andere organisaties die actief zijn in het sociale domein.  




