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Transformeren doen we samen! 
 

Het jaar 2019 is voorbij, en daarmee ook het tweede decennium van deze eeuw. Een decennium dat 

vooral in het teken stond van 'de transitie', de overheveling van zorg naar gemeenten, en 'de transfor-

matie': een andere manier van werken, met meer aandacht voor de eigen regie, kracht en het netwerk 

van de mensen om wie het gaat.  

 

De transitie én transformatie hebben nog niet gebracht wat was beoogd. Die signalen krijgen wij, 

maar we horen het ook regelmatig in de media. Zo ontstaan in de jeugdhulp en in de geestelijke ge-

zondheidszorg lange wachtlijsten en -tijden en krijgen cliënten met complexe problematiek niet tijdig 

de hulp die ze nodig hebben. Ook zijn er nog steeds mensen die onvoldoende toegang hebben tot 

passende zorg en ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook tot werk en vrijetijdsactiviteiten. Uit een on-

langs verschenen rapport van de Alliantie VN-verdrag blijkt zelfs dat in Nederland de positie van men-

sen met een beperking is verslechterd sinds de invoering van het 'VN-verdrag Handicap' in 2016. En 

tot slot staan ook de thuiszorg, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg onder druk. Onder andere door 

teveel regels, protocollen en te weinig personeel. 

 

Er is ook goed nieuws: tal van samenwerkingsverbanden en ‘task forces’ werken aan een betere  

kwaliteit van zorg. Vooral in die samenwerking ligt de oplossing: verder kijken dan het eigen belang 

en de nadruk op het gezamenlijke (zorg)belang! Waardoor de kloof tussen ‘systeemwereld’ en ‘leef-
wereld’ zal verminderen en op den duur – hoop ik - verdwijnen. Zodat wat aan zorg wordt ontwikkeld 

ook echt aansluit bij de dagelijkse praktijk van zorgverleners én vooral bijdraagt aan de kwaliteit van 

leven van patiënten, cliënten, hun naasten en mantelzorgers. Onze missie is dan ook dat zij automa-

tisch deel uitmaken van deze samenwerkingsverbanden. Als gelijkwaardige gesprekspartner. Waarbij 

hun wensen, ervaringen en ervaringsdeskundigheid even waardevol zijn als de kennis en ervaring 

van zorgprofessionals en beleidsmakers. Niets over ons, zonder ons! 

 

Positieve Gezondheid is hierbij een mooi ‘instrument’. Omdat niet 'wat mis is' centraal staat, maar ‘de 
mensen om wie het gaat’ het startpunt zijn. Wat vinden zij belangrijk in het leven? Hoe kunnen ze dat 
zelf en met hun omgeving vormgeven? Welke zorg en hulp is daarbij nodig en hoe organiseren we 

dat met elkaar? 

 

Door samen te werken en met Positieve Gezondheid als leidraad, hebben we ons ook het afgelopen 

jaar ingezet voor inwoners van de provincie Groningen. Via ons Adviespunt, de Academie Zorgbe-

lang, in onderzoeks- en verbeterprojecten werkten we met alle betrokkenen aan zorg en ondersteu-

ning die het beste aansluit op wat zij nodig hebben. Ook onze eigen organisatie is aan het transfor-

meren: we werken steeds effectiever, efficiënter en leveren goede kwaliteit. Zodat we maximaal bij-

dragen aan eigen regie, participatie en kwaliteit van leven van de mensen om wie het gaat. En daar-

mee dragen we ook bij aan de transformatie van zorg. 

 

Zo hebben we ook in 2019 weer de nodige stappen gezet op weg naar een gelijkwaardige stem en 

positie van inwoners van onze provincie in de zorg én in de samenleving. In 2020 gaan we hier met 

frisse moed en nieuw elan mee verder. Samen met u: provincie, gemeenten, zorgaanbieders, burger-

initiatieven en vooral de inwoners van de provincie Groningen. Goede zorg en transformatie van zorg 

bereiken we alleen samen met de mensen om wie het gaat! 

 

Edwin Klok, 

Directeur-bestuurder Zorgbelang Groningen  
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Inleiding 
 

Zorgbelang Groningen is in de provincie Groningen op het gebied van zorg en welzijn dé (provinciale) 

partij als het gaat om het behartigen van de belangen van individuele en georganiseerde patiënten, 

cliënten, hun naasten, mantelzorgers en andere burgers. Deze belangenbehartiging doen we steeds 

minder ‘namens’, maar steeds meer ‘met’. Dit blijkt ook uit onze missie en visie.  

 

Missie 

Zorgbelang Groningen heeft de overtuiging dat goede zorg en welzijn alleen zijn te realiseren samen 

met de mensen om wie het gaat. We zorgen er daarom voor dat inwoners van de provincie Gronin-

gen op allerlei – bij hun passende – manieren hun ervaringen in kunnen zetten voor het bepalen, ver-

beteren en vernieuwen van zorg en welzijn. Waardoor deze maximaal bijdragen aan hun eigen regie 

en kwaliteit van leven. 

 

Visie 

Inwoners van de provincie Groningen zijn een gelijkwaardige gesprekspartner van zorg- en hulpverle-

ners bij het bepalen van zorg en ondersteuning voor henzelf of hun naaste. En daarnaast een van-

zelfsprekende en onmisbare partner voor zorgaanbieders en financiers bij het bepalen, verbeteren en 

vernieuwen van een passend, betaalbaar en toegankelijk zorg- en welzijnsaanbod in de provincie. 

 

Kernthema’s 

Om deze missie en visie te realiseren, richt Zorgbelang Groningen zich op de volgende kernthema’s: 

1: Eigen regie  

2: Participatie  

3: Kwaliteit van zorg en leven 

4: Zichtbaarheid 

5: Werkorganisatie 

De activiteiten die we op deze thema’s in 2019 hebben ondernomen, staan in de volgende hoofdstuk-

ken uiteengezet. In hoofdstuk 6 staat een beknopt overzicht van de activiteiten die we samen met de 

provinciale belangenorganisaties Onderling Sterk Steunpunt Groningen, Platform Hattinga Verschure 

en zaVie hebben uitgevoerd, gevolgd door ‘highlights’ van activiteiten die deze organisaties zelf heb-

ben ondernomen. 

 

Twee kanttekeningen bij deze indeling:  

1. waar zorggebruikers staat, gaat het om iedereen die te maken heeft – zelf of in zijn/haar omge-

ving – met zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning: patiënten, cliënten, hun naasten, 

mantelzorgers en andere burgers; 

2. de scheidslijnen tussen de thema’s zijn niet heel strikt, immers participatie (thema 2) leidt in onze 

visie tot een betere kwaliteit van zorg en leven (thema 3), en ook tot meer eigen regie (thema 1).  

 

  



Maatschappelijk Verslag 2019 Zorgbelang Groningen 5 
 

1. Eigen regie 
 

Zorgbelang Groningen wil bevorderen dat mensen zelf hun leven kunnen vormgeven. Dit betekent 

ook: invloed hebben op de zorg en ondersteuning die hierbij nodig zijn en hierin zelf afgewogen keu-

zes kunnen maken. Zorgbelang Groningen heeft in 2019 op diverse manieren individuele zorggebrui-

kers, hun naasten, mantelzorgers en andere burgers ondersteund, zodat zij – voor zover zij dat willen 

en kunnen – de eigen regie over leven en zorg konden versterken.  
 

Activiteiten en resultaten 2019 
De individuele ondersteuning werd ook in 2019 geleverd door ons Adviespunt Zorgbelang. Het Ad-

viespunt biedt informatie, advies en ondersteuning aan inwoners van de provincie Groningen met vra-

gen, klachten en/of onvrede over de zorg. Het Adviespunt is een initiatief van de gezamenlijke Zorg-

belangorganisaties en werkt gratis en onafhankelijk van zorginstellingen, gemeenten en indicatiestel-

lers. Het uitgangspunt bij alle ondersteuning is dat de cliënt zelf de regie houdt (klachten worden niet 

overgenomen) en zelf bepaalt wat er gebeurt. Het uiteindelijke doel is het (weer) op gang brengen 

van de hulp- of zorgverlening en het versterken van de positie van de cliënt (en naaste).  

 

Ons Adviespunt leverde in 2019 de volgende diensten: 

• de onafhankelijke cliëntondersteuner gezondheidszorg: voor individuele gebruikers van gezond-

heidszorg1 en/of maatschappelijke dienstverlening in de provincie Groningen; 

• de onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp: voor kinderen, jongeren en ouders/verzorgers 

die in de provincie Groningen te maken hebben met jeugdhulp/-zorg. Deze functie wordt uitge-

voerd in ‘onderaannemerschap’ van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg);  

• de onafhankelijke vertrouwenspersoon: voor cliënten van Stichting Goed Geregeld, Stichting Ke-

roazie/Zorgboerderij Pieterburen, Helder GGz en Stichting De Hoven. Voor De Hoven, Huize St. 

Fransiscus, Vlechter en La Luna Care vervulden we (ook) de functie van klachtenfunctionaris; 

• de onafhankelijke cliëntondersteuner langdurige zorg: voor iedereen met een indicatie voor de 

Wet langdurige zorg (Wlz) en/of hun familieleden, mantelzorgers en kennissen;  

• de onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein: voor inwoners die een beroep doen op on-

dersteuning vanuit de Wmo (maatschappelijke ondersteuning) of Jeugdwet (jeugdhulp) in de ge-

meente Groningen of in de gemeente Midden-Groningen. In Groningen wordt deze functie uitge-

voerd door de vertrouwenspersoon sociaal domein. In Midden-Groningen is gekozen voor vrijwil-

lige onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers, ondersteund en gecoördineerd door de professio-

nele cliëntvertegenwoordiger van Zorgbelang Groningen. 

De cliëntondersteuners/vertrouwenspersonen: 

• luisteren, denken mee en verwijzen naar andere instanties; 

• geven informatie en advies over (klachtmogelijkheden in) de zorg, ondersteuning en jeugdhulp; 

• gaan op verzoek van de cliënt mee naar een (informeel) klachtgesprek en/of ondersteunen bij 

een klachtenprocedure (m.u.v. cliëntondersteuners gezondheidszorg, deze geeft alleen informatie 

en advies). 

 

In 2019 hielp het Adviespunt in totaal 323 individuele cliënten. Dit leidde voor hen bijvoorbeeld tot: 

• een sterkere – meer gelijkwaardige – positie ten opzichte van én betere relatie met zorgverleners; 

• passende(r) zorg. 

Trends die we bij de ondersteuning waarnemen zijn: 

• de kloof tussen ‘systeemwereld’ en ‘leefwereld’: er wordt veel protocollair gewerkt. Past iemand 

niet ‘in een hokje’, dan duurt het mede daardoor lang voordat hij of zij de juiste hulp krijgt; 

• net als voorgaande jaren een toename in meervoudige/complexe problematiek waardoor onder-

steuningstrajecten langduriger en intensiever worden (soms tot een jaar of meer); 

• nog steeds onvoldoende bekendheid over het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. 

 
1 huisarts, specialist, tandarts, apotheker, fysiotherapeut of andere zorgverlener 
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• We zien ook dat de complexiteit van casussen toeneemt en tevens zien we dat vergelijkbaarheid 

met vorige jaren bemoeilijkt wordt doordat er voor verschillende vormen van dienstverlening ver-

schillende manieren van registratie worden gehanteerd en dat ook jaarlijks de methodiek kan wij-

zigen. 

 

Hieronder de feiten en cijfers van de diensten van het Adviespunt op een rij. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning gezondheidszorg 

• aantal cliënten en kwesties: 28; 

• sector meest voorkomende kwesties:  

1. de zorgverzekeraar, zoals vragen over vergoedingen/overstappen naar andere verzekeraar; 

2. huisarts, bijvoorbeeld een moeizaam/niet meewerkende huisartsenpraktijk wanneer iemand 

wil veranderen van huisarts; 

3. overig, zoals advies over de mogelijk te bewandelen routes in de gezondheidszorg; 

• geboden ondersteuning: telefonisch advies zodat cliënten er zelf mee verder kunnen. 

 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp 

• aantal groepsbezoeken: 438, hierbij lag de nadruk op groepsbezoeken in de gesloten jeugdhulp;  

• aantal cliënten klachtondersteuning: 150 (53 kinderen/jongeren en 97ouders/verzorgers); 

• aard meest voorkomende klachten: 

➢ algemeen: bejegening, bereikbaarheid, beslissingen en gebrekkige informatie; 

➢ onderwerpen: gemeentelijke toegang tot jeugdhulp, zorgaanbieders, gecertificeerde instellin-

gen (jeugdbescherming en jeugdreclassering) en de raad voor de kinderbescherming. 

• aantal signalen: 73 (verzameld en besproken met betreffende organisaties); 

• aantal voorlichtingen: 80 (over de werkwijze van de vertrouwenspersonen). 

Nb: Zorgbelang Groningen voert deze functie uit in ‘onderaannemerschap’ van het AKJ. Deze geeft 

(in opdracht van het ministerie van VWS) prioriteit aan groepsbezoeken. Door de invoering van een 

nieuw registratiesysteem en de AVG zijn provinciale en individuele gegevens minder goed te herlei-

den.  

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg 

• aantal cliënten: 61; 

• sector meest voorkomende kwesties:  

1. Verpleging en verzorging;  

2. Verstandelijk Gehandicaptenzorg; 

3. Geestelijke gezondheidszorg.  

In de laatste twee sectoren zien we een toename. 

• de kwesties vroegen om:  

1. informatie en advies;   

2. bemiddeling indien zorg niet conform verwachting is geleverd;   

3. ondersteuning bij het kiezen van passende Wlz-zorg (aanbieder). 

 

Onafhankelijke vertrouwsenspersoon/klachtenfunctionaris 

• (aantal) zorginstellingen: 6. Te weten: Vlechter, De Hoven, Helder GGz, St. Keroazie, St. Goed 

Geregeld, La Luna Care en Huize St. Franciscus (deze laatste gestopt vanwege faillissement); 

• aantal cliënten en kwesties: 7 cliënten en 13 kwesties (waarvan 11 klachten en 2 vragen); 

• aard meest voorkomende kwesties: slechte kwaliteit zorg, tekort aan personeel, communicatie. 

 

Vertrouwenspersoon sociaal domein/cliëntvertegenwoordiger sociaal domein 

• (aantal) gemeenten: 2, in Groningen en Midden-Groningen; 

• aantal cliënten: 77. 63 in Groningen (incl. 31 jeugdhulpcliënten) en 14 in Midden-Groningen; 

• aantal kwesties: 86 (vragen, problemen en klachten); 
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• aard kwesties in Groningen op het gebied van: 

➢ maatschappelijke ondersteuning: ambulante begeleiding, beschermd wonen en huishoude-

lijke hulp; 

➢ jeugdhulp: bejegening, gebrekkige informatie en bereikbaarheid/beschikbaarheid/afspraken; 

• aard kwesties in Midden-Groningen: ambulante begeleiding, beschermd wonen en hulpmiddelen. 
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2. Participatie 
 

Zorgbelang Groningen wil eraan bijdragen dat mensen ook (of beter: juist) met een ziekte of beper-

king ertoe doen en – voor zover zij dat willen – onbeperkt kunnen meedoen in de samenleving. Maar 

ook meepraten, over welke zorg en ondersteuning zij hiervoor nodig hebben en wat hun ervaringen 

hiermee zijn. Zorgbelang Groningen heeft deze participatie in 2019 op diverse manieren mogelijk ge-

maakt.  

 

Activiteiten en resultaten 2019 
Op dit thema ondernam Zorgbelang Groningen in 2019 de volgende activiteiten: 

• behartigen van collectieve belangen van cliënten in de jeugdhulp; 

• agenderen en stimuleren ‘patiëntperspectief’2, participatie en ervaringsdeskundigheid bij beleids-

makers en zorgaanbieders;  

• stimuleren en ondersteunen van burger- en cliëntparticipatie in het sociaal domein; 

• bieden van deskundigheidsbevordering en informatie via onder andere de Academie Zorgbelang; 

• raadplegen van inwoners van de provincie Groningen via het e-Panel; 

• ondersteunen van de provinciale belangenorganisaties Onderling Sterk Steunpunt Groningen, 

Platform Hattinga Verschure en zaVie. 

 

Hiermee heeft Zorgbelang Groningen in 2019 gestimuleerd, gefaciliteerd en bewaakt dat patiënten, 

cliënten, hun naasten, mantelzorgers, overige inwoners van de provincie én hun vertegenwoordigers: 

• een stem hadden en hun visie/standpunten lokaal, regionaal en provinciaal konden laten horen 

waardoor hun collectieve positie werd versterkt; 

• deskundigheid op het gebied van belangenbehartiging/patiëntparticipatie konden vergroten; 

• activiteiten konden ontwikkelen en uitvoeren ten behoeve van de eigen achterban. 

Hieronder staan per activiteit de resultaten op een rij. 

 

Collectieve belangenbehartiging jeugdhulp 

Voor het agenderen, bewaken en behartigen van de collectieve belangen van jeugdhulpcliënten, 

heeft Zorgbelang Groningen in 2019: 

• het Platform Jeugdhulp Groningen bij vier reguliere bijeenkomsten ondersteund. Dit platform be-

hartigt sinds 2014 de belangen van cliënten tijdens de transitie en transformatie van jeugdzorg 

naar gemeenten. Het platform is een vereniging/vertegenwoordiging van cliëntenraden van jeugd-

zorginstellingen in de provincie Groningen. In 2019 heeft het platform geëvalueerd of het nog 

meerwaarde heeft. Onder andere omdat cliënten hun stem ook op een andere manier kunnen la-

ten horen, was de conclusie dat de taak van het platform erop zit;  

• het cliëntperspectief vertegenwoordigd (met het Platform Jeugdhulp) in een werksessie van het 

RIGG over de doorontwikkeling van Spoed4Jeugd (het centrale loket in de regio voor de aanmel-

ding van jongeren tot 18 jaar die te maken krijgen met een crisissituatie op het gebied van ge-

drags- en opvoedproblemen, gezinsproblemen en psychische problemen); 

• contacten onderhouden en uitgebreid met (vertegenwoordigers) van de doelgroepen en met sta-

keholders (met name gemeenten). Bij de laatste hebben we onder de aandacht gebracht: 

➢ het recht op ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon; 

➢ het belang/vormgeven van jeugdparticipatie; 

• bestuurlijk overleg gevoerd met nieuwe/bestaande jeugdhulpaanbieders, het Advies en Klachten-

bureau Jeugdzorg (AKJ), Gecertificeerde Instellingen (GI’s)3; 

• deelgenomen aan het bestuurlijk netwerk C4Youth, en aan het landelijk overleg van Zorgbelang-

organisaties over het vormgeven van jeugdparticipatie; 

 
2 Perspectief van patiënten, cliënten, hun naasten/mantelzorgers en overige inwoners provincie. 
3 Instellingen die van overheidswege gecertificeerd zijn om kinderbeschermingsmaatregelen en maat-
regelen in het kader van de jeugdreclassering te mogen uitvoeren. 
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• bijgedragen aan de publiciteit over het landelijke ‘Vertelpunt Zorg voor de Jeugd’. Via deze web-

site kunnen jongeren, ouders/verzorgers en professionals ervaringen delen met jeugdhulp, jeugd-

zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het Vertelpunt is onderdeel van het landelijke pro-

gramma ‘Zorg voor de Jeugd’ wat beoogt de jeugdhulp en -zorg beter te maken;  

• kennisgemaakt met één van de regio-ambassadeurs van de jeugdhulp regio Groningen/Drenthe/ 

Friesland. Deze zijn het aanspreekpunt voor jeugdregio’s en ondersteunen de voortgang van de 

transformatieplannen; 

• de training ‘Verteltafel’ gevolgd, een methode om ervaringsverhalen op te halen in de jeugdhulp; 

• het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ uitgevoerd in de Eemsdelta-gemeenten Appingedam, 

Delfzijl en Loppersum. Dit project loopt door in 2020 (zie hieronder). 

 

Jeugdhulp doen we Samen 

Het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ in de Eemsdelta-gemeenten Appingedam, Delfzijl en Lopper-

sum is onderdeel van het landelijke programma ‘Jeugdhulp doen we Samen’. Dit programma startte 
in 2017. Het heeft tot doel het ontwikkelen en ondersteunen van structurele manieren waarop jonge-

ren en ouders/verzorgers kunnen meedenken – en praten in de jeugdhulp, zodat jeugdhulp beter aan-

sluit op wat zij nodig hebben. Na een landelijke inventarisatie van goede vormen van deze participa-

tie, zijn deze in 2019 in verschillende regio’s in het land ingezet.  
Zorgbelang Groningen coördineert en zorgt voor de uitvoering van het project in Noordoost-Gronin-

gen. We hebben in 2019 individuele gesprekken gevoerd met jongeren, ouders/verzorgers en profes-

sionals. Jongeren en ouders vertelden over hun persoonlijke ervaringen met het leven in de ge-

meente en de rol van jeugdhulp daarbij: wat gaat goed, wat kan beter? Ook professionals hebben 

hierop hun visie gegeven. Daarnaast hebben zij verkend wat Positieve Gezondheid kan betekenen 

voor de jeugdhulp. In 2020 worden de verschillende perspectieven bij elkaar gebracht.  

Het project geeft inzicht in de wensen van álle betrokkenen ten aanzien van de jeugdhulp in de Eems-

delta-gemeenten, én hoe de landelijke handvatten en Positieve Gezondheid kunnen bijdragen aan de 

transformatie van deze hulp. 

 

Agenderen/stimuleren ‘patiëntperspectief’, participatie en ervaringsdeskundigheid 

Zorgbelang Groningen nam in 2019 deel aan diverse bestuurlijke overleggen en netwerken om:  

• aandacht te vestigen op het perspectief van patiënten, cliënten, hun naasten, mantelzorgers en 

andere burgers; 

• hun participatie en de inbreng van ervaringsdeskundigheid te vergroten. 

Overleggen en netwerken waaraan we deelnamen waren (onder andere): de Begeleidingscommissie 

zorgmonitor CMO/planbureau, Bestuurlijk overleg C4Youth, Bestuurlijk en Regionaal Overleg Acute 

Zorg Noord Nederland, Bestuurlijk Kennis Netwerk Zorgplein Noord, CVA netwerk, Eurreg Eurhealth, 

Externe klankbordgroep GGD, GAV (Groninger Apotheken Vereniging), Grensverleggend zorgen (ou-

derenzorg), Groningen Vitaal, Ligare netwerk voor palliatieve zorg, Regionale Verschuivingen (Gro-

ningen Beter), Regiegroep Personalized & Costumized Health, Stichting GoedZo (Delfzijl), Stuur-

groep Geboortezorg, Transformatieagenda Jeugdhulp (RIGG), Zorg Innovatie Forum.  

Daarnaast maakten we deel uit van het bestuur van Zorgbelang Nederland, waren we participant in 

Stichting Gerrit en initieerden/faciliteerden we het Gronings Netwerk Positieve Gezondheid. 

 

Ondersteuning burgerparticipatie in het sociaal domein  
Zorgbelang Groningen was medio 2018 tot medio 2019 voor de provincie Groningen en Friesland 

projectleider van het landelijke programma ‘Burgerparticipatie Nieuwe Stijl’. In dit programma werd 

nauw samengewerkt met de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein. De focus lag op gemeenten 

waar extra steun de meeste kans maakte daadwerkelijk bij te dragen aan de vernieuwing van burger- 

en cliëntparticipatie.  

In het kader van dit programma organiseerden de vier noordelijke Zorgbelangen op 1 april in Meppel 

de Netwerkbijeenkomst ‘Democratisch Burgerschap’. Ruim 100 deelnemers (belangenbehartigers, 

beleidsambtenaren, bestuurders en politici) gingen tijdens deze interactieve bijeenkomst met elkaar in 
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gesprek over de (on)mogelijkheden van burgerparticipatie in Noord-Nederland. De middag draaide 

om het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede voorbeelden rond de vraag ‘Wat kunt u doen, om 

samen te bouwen aan democratisch burgerschap?’. Beleidsmedewerkers, adviesraden en bestuur-

ders uit de vier noordelijke provincies kregen na afloop een impressie van de dag.  

In de provincie Groningen lag de focus op de gemeenten Midden-Groningen en Veendam. In Midden-

Groningen hebben we bijgedragen aan de opzet van een nieuwe Adviesraad en de inzet van vernieu-

wende vormen van participatie. Vanwege een bezuinigingsopdracht in de gemeente was er geen fi-

nanciële ruimte voor verdere ondersteuning. In de gemeente Veendam zijn een gemeenschappelijke 

visie van het College, de Participatieraad en de ambtelijke organisatie plus een aantal handzame 

werkdocumenten ontwikkeld en uitgewerkt. Deze ‘Routeplanner’ is bedoeld om het advieswerk te 
stroomlijnen. College en Participatieraad hebben in de tweede helft van 2019 hiervoor extra onder-

steuning ingekocht. 

 

Deskundigheidsbevordering en informatievoorziening 

Zorgbelang Groningen bood in 2019 deskundigheidsbevordering en informatie via (onder andere) de 

Academie Zorgbelang en Dementietafels. 

 

Academie Zorgbelang 

De Academie Zorgbelang biedt jaarlijks een wisselend en gevarieerd programma over ontwikkelingen 

in de zorg, patiëntparticipatie en belangenbehartiging aan patiënten, consumenten, hun organisaties 

en andere belangstellenden. Met als doel dat zij de eigen belangen, die van hun naaste(n) en/of hun 

achterban beter kunnen behartigen. In 2019 organiseerden we de volgende activiteiten: 

• Training ‘Vrijwilligers zijn onbetaalbaar’: over wat werken als vrijwilliger en met vrijwilligers inhoudt 

en vooral hoe je vrijwilligers kunt begeleiden en stimuleren (17 deelnemers). 

• Themabijeenkomst ‘Regie in eigen hand’: over hoe je de regie (weer) in eigen hand kunt nemen 

en wat je kunt doen om je kwaliteit van leven zo goed mogelijk te maken. Onderwerpen die aan 

bod kwamen, waren (o.a.) de wilsverklaring, Positieve Gezondheid en de Persoonlijke Gezond-

heidsOmgeving (7 deelnemers). 

• Themabijeenkomst ‘Storytelling, vertel je verhaal en wordt gehoord’: over hoe je een persoonlijk, 

inzichtgevend verhaal opbouwt, waarmee je kunt verbinden, inspelen op andere verhalen en zo 

betrokkenheid kunnen vergroten met je achterban en andere belangrijke partijen (i.s.m. PGOsup-

port, 14 deelnemers). 

• Themabijeenkomst ‘Ben je al AVG-proof?’: over wat de AVG nu eigenlijk inhoudt, wat de wet voor 

je organisatie betekent, wat je moet doen om aan de AVG te voldoen en hoe je dat praktisch aan-

pakt (i.s.m. PGOsupport, 12 deelnemers). 

In totaal namen 50 mensen in 2019 deel aan bijeenkomsten van de Academie Zorgbelang. De bijeen-

komsten werden goed gewaardeerd. De Academie Zorgbelang wordt uitgevoerd in samenwerking 

met Platform Hattinga Verschure en zaVie. 

Naast bovenstaand programma, is de Academie Zorgbelang is in 2019 gestart met een aanbod voor 

professionals, beleidsmakers en bestuurders in welzijn en zorg. De resultaten hiervan staan in hoofd-

stuk 3 onder ‘Inspiratie, training en toepassen van Positieve Gezondheid’ en in hoofdstuk 6 onder 
‘Mobiliteit’. 
 

Dementietafels 

Zorgbelang Groningen nam in 2019 deel aan de organisatie van twee Dementietafels: laagdrempelige 

bijeenkomsten – een soort Alzheimercafés – over dementie bij mensen met een verstandelijke beper-

king en downsyndroom in het bijzonder. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor hun familieleden, man-

telzorgers en professionele hulpverleners. Zij kunnen in een ontspannen en open sfeer ervaringen uit-

wisselen over de zorg en ondersteuning aan hun kind/verwante/cliënt.  

De thema’s van de Dementietafels in 2019 waren: ‘Van mondzorg tot palliatieve ondersteuning’ en 

‘Een carrousel van begeleidingsmogelijkheden’. De Dementietafels werden met zo’n 100 bezoekers 

per keer goed bezocht en gewaardeerd.  
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Dementietafels worden in de provincie Groningen georganiseerd door de Stichting Dementietafel Gro-

ningen (SDTG). Dit is een samenwerkingsverband van Alzheimer Nederland afdeling Groningen, Co-

sis, De Zijlen, ’s Heeren Loo Opmaat, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG), Alzheimer Onderzoekscentrum, zaVie en Zorgbelang Groningen. Het 

doel van SDTG is het bevorderen en faciliteren van kennisdeling en ervaringsuitwisseling over verou-

dering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.  

 

Meepraten via het e-Panel Zorgbelang  

Het e-Panel van Zorgbelang Groningen bestaat uit zo’n 250 inwoners van de provincie Groningen. Zij 

worden uitgenodigd om via online vragenlijsten hun ideeën en ervaringen te delen over actuele on-

derwerpen in de zorg, maar ook om zich in te zetten in projecten. In 2019 zijn zij benaderd voor: 

• een focusgroep over de kwaliteit van verpleeghuiszorg, uitgevoerd door Zorgfocuz; 

• interviews voor een project om de begeleiding door verloskundigen aan zwangeren die roken te 

verbeteren (project ‘Samen Stoppen, Samen Sterk’); 
• een gebruikerspanel voor een digitaal hulpmiddel dat mantelzorgers kan ondersteunen bij het zor-

gen voor een naaste in de laatste levensfase (project ‘Mantelzorgbalans’);  
• interviews over ervaringen met jeugdhulp in de Eemsdelta-gemeenten (project ‘Jeugdhulp doen 

we Samen’); 
• een meedenkbijeenkomst voor een te ontwikkelen Martini App;  

• een meedenkbijeenkomst over Ambulancezorg van het Nivel in Utrecht; 

• de enquête ‘Toegankelijke huisartsenzorg’ van Zorgbelang Inclusief. 

Eind 2019 is Zorgbelang overgegaan op een nieuwe ‘tool’ voor het e-Panel: Spidox. Hierbij wordt 

nauw samengewerkt met de Patiëntenfederatie Nederland.  

 

Ondersteuning Onderling Sterk Steunpunt Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie 

Zorgbelang Groningen heeft in 2019 het Onderling Sterk Steunpunt Groningen, Platform Hattinga 

Verschure en de stichting zaVie op de volgende manieren ondersteund: 

• secretarieel en facilitair (balie, werkplekken en vergaderfaciliteiten); 

• bestuurlijk bij de beleidscyclus van werkplan, begroting en jaarverslag (bij Platform Hattinga Ver-

schure, Onderling Sterk Steunpunt Groningen); 

• inhoudelijk bij het Stigma Café en de Seniorenconferentie van zaVie, bij de regioavonden en de 

overleggen met Adviesraden Sociaal Domein van Platform Hattinga Verschure, en bij diverse ac-

tiviteiten van het Onderling Sterk Steunpunt Groningen; 

• bij de PR en communicatie rondom activiteiten van zaVie; 

• op de gezamenlijk vastgestelde inhoudelijke thema’s van Platform Hattinga Verschure, zaVie en 

Zorgbelang Groningen, te weten: mobiliteit, collectieve belangenbehartiging en iedereen doet 

mee (meer hierover in hoofdstuk 6). 
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3. Kwaliteit van leven en zorg 
 

Zorgbelang Groningen vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning vooral afhangt 

van of ze bijdragen aan de kwaliteit van leven van patiënten, cliënten, hun naasten en mantelzorgers. 

Voor beleidsmakers en zorgaanbieders zijn zij dan ook een onmisbare partij bij de ontwikkeling, uit-

voering en evaluatie van zorg en ondersteuning. Zorgbelang Groningen heeft deze co-creatie in 2019 

op diverse manieren gestimuleerd en gefaciliteerd.  

 

Activiteiten en resultaten 2019 
Op dit thema ondernam Zorgbelang Groningen in 2019 de volgende activiteiten: 

• toetsen van kwaliteit vanuit patiëntperspectief bij onderzoek en (verdere) ontwikkeling van zorg; 

• ondersteunen patiëntparticipatie bij de verbetering, vernieuwing en inkoop van zorg; 

• inspireren, trainen en toepassen van het concept Positieve Gezondheid. 

 

Bovenstaande activiteiten hebben er in 2019 toe geleid dat: 

• patiënten, cliënten, hun naasten, burgers, hun vertegenwoordigers en Zorgbelang Groningen 

steeds vanzelfsprekender betrokken worden bij het verbeteren en vernieuwen van zorg en hierbij 

ook een steeds gelijkwaardiger gesprekspartner zijn; 

• zorg in de Groninger ziekenhuizen:  

➢ meer gestroomlijnd en minder belastend is. Dit door onder andere de mogelijkheid meerdere 

afspraken op één dag te combineren en een betere afstemming tussen alle betrokken zorg-

verleners in het ziekenhuis en ‘in de keten’;  
➢ meer transparant is. Door betere – op de patiënt/cliënt en naaste afgestemde – en ‘tijdiger’ 

informatie in de hele zorgketen; 

➢ meer gericht is op ‘de mens(en) achter de aandoening’. Door één aanspreekpunt bij wie de 

patiënt/cliënt en naaste gedurende het gehele zorgtraject terecht kunnen, meer aandacht 

voor het betrekken van familieleden, psychosociale begeleiding en nazorg, voor palliatieve 

zorg en voor lotgenotencontact; 

• ontwikkelde en vernieuwde zorg en welzijn beter aansluiten op wat inwoners nodig hebben en 

hierdoor bijdragen aan hun eigen regie en kwaliteit van leven. 

Hierna staan de activiteiten en resultaten voor 2019 op een rij. 

 

Kwaliteitstoetsing vanuit patiëntperspectief in onderzoek en ontwikkeling van zorg 

Zorgbelang Groningen heeft met interviews, spiegelgesprekken en focusgroepen in 2019 gezorgd 

voor de inbreng van het perspectief van patiënten, cliënten, hun naasten en mantelzorgers bij onder 

meer de volgende projecten. 

 

Bevolkingsonderzoek Noord 

Bevolkingsonderzoek Noord is onder andere verantwoordelijk voor de screening op borstkanker. De 

organisatie had behoefte om ervaringen te horen van vrouwen die gescreend worden, om zo feed-

back te krijgen op de ervaren dienstverlening. Na onderling overleg is gekozen voor het organiseren 

van meerdere spiegelgesprekken in de regio Groningen, Drenthe en Friesland, begeleid door ge-

spreksleiders van Zorgbelang Groningen als onafhankelijke externe partij. In 2019 zijn twee spiegel-

gesprekken gevoerd: in Drachten en Haren. Er zijn hierbij diverse onderwerpen aan bod gekomen: de 

ontvangst in de bus, de sfeer, de bejegening, de privacy in de bus, de uitvoering van het onderzoek, 

de uitslag en de twijfel om wel of niet deel te nemen aan het borstkankeronderzoek. Daarbij hebben 

vrouwen aangegeven wat zij als positief ervaren hebben, wat beter kan en welke tips ze hebben om 

de dienstverlening (verder) te verbeteren.  

 

Martini app 

Het Martini Ziekenhuis is bezig met planontwikkeling voor een webapp voor patiënten, naasten en be-

zoekers. Het ziekenhuis wil graag weten wat zij belangrijk vinden bij het gebruik van deze ‘Martini 



Maatschappelijk Verslag 2019 Zorgbelang Groningen 13 
 

app’. Zorgbelang Groningen heeft hiervoor in een focusgroep met 10 potentiële gebruikers gesproken 
over hun meningen, wensen en verwachtingen ten aanzien van zo’n app. Er is ingegaan op:  
• functionaliteit: Waar moet deze app aan voldoen? Wat willen patiënten graag vinden in een app? 

Welke informatie moet er sowieso in staan?  

• toegang: Wil je de app downloaden of moet het een webapp zijn (via de wifi van het ziekenhuis)? 

De bijeenkomst leverde concrete wensen en aandachtspunten op voor de ‘Martini app’. Een mooi 
voorbeeld van hoe patiëntparticipatie bijdraagt bij aan zorgvernieuwing van onderop! 

 

Samen Stoppen, Samen Sterk   

In het project ‘Samen Stoppen, Samen Sterk’ (van de Verloskunde Academie Groningen en het 

UMCG - afdeling Huisartsgeneeskunde) wordt de ondersteuning aan zwangere vrouwen die roken 

geëvalueerd en verbeterd. Zorgbelang Groningen maakt deel uit van de projectgroep met daarin ook 

de onderzoekers en twee ervaringsdeskundigen van ‘Sterk uit Armoede’.  
In 2019 heeft de projectgroep door interviews met zorgverleners, (zwangere) vrouwen en hun naas-

ten de faciliterende en belemmerende factoren rond deze ondersteuning in kaart gebracht. Vervol-

gens heeft Zorgbelang Groningen drie focusgroepen georganiseerd (in Groningen, Friesland en Dren-

the) met zorgverleners en ervaringsdeskundigen om hierover door te praten: wat is herkenbaar, wat 

wordt gemist en welke verbeteracties zijn mogelijk? Dit alles wordt in 2020 vertaald in verbeterplan-

nen, Zorgbelang Groningen denkt hierin mee.  

 

Kwalitatieve verdieping CEO Wmo gemeente Midden-Groningen 

Via cliëntervaringsonderzoeken (CEO) wordt in gemeenten onderzocht welke ervaringen inwoners 

hebben met de Wmo. Wat zijn ervaringen met het keukentafelgesprek? Hoe snel word je geholpen? 

Sluit de zorg aan bij de hulpvraag? Is men bekend met onafhankelijke cliëntondersteuning? In Mid-

den-Groningen heeft onderzoeksbureau Zorgfocuz dit kwantitatieve onderzoek uitgevoerd onder in-

woners die in 2018 hulp ontvingen van de gemeente. 

Zorgbelang Groningen is gevraagd een verdiepingsslag te doen op de uitkomsten. In 24 interviews 

hebben we met inwoners doorgepraat over met name het contact met het sociaal team, het keukenta-

felgesprek en de kwaliteit van de ondersteuning. Over het algemeen bleken inwoners erg tevreden 

over de zorg- en dienstverlening vanuit de Wmo. Persoonlijk contact en het gevoel hebben dat er 

naar je geluisterd wordt, zijn belangrijk. En zolang mensen de zorg krijgen, is terminologie en wie de 

zorg regelt of betaalt, niet zo belangrijk. Aan de mogelijkheid van gratis onafhankelijke cliëntonder-

steuning mag nog wat meer bekendheid worden gegeven.  

 

Ondersteuning door de bedrijfsarts aan mensen met een praktisch beroep (DIPI) 

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (afdeling Sociale Geneeskundige) wil met het driejarig 

onderzoeksproject ‘Doorwerken met een chronische ziekte met steun van uw partner of naaste’ de 
ondersteuning door de bedrijfsarts aan mensen met een chronische ziekte en werk verbeteren. Bij dit 

project ligt de focus op mensen met een lage sociaal economische status (SES).  

Zorgbelang Groningen neemt in dit project deel aan het afstemmingsoverleg en heeft in 2018 en 2019 

interviews met mensen met een chronische ziekte en hun partners voorbereid, uitgevoerd en uitge-

werkt. De interviews gingen over hoe het is om een chronische ziekte te hebben, wat dit betekent 

voor leven en werk, welke ondersteuning gewenst is van de bedrijfsarts en de rol van de part-

ner/naaste hierbij. De uitkomsten van de interviews vormen – samen met kennis van bedrijfsartsen en 

kennis uit de wetenschappelijke literatuur – ‘input’ voor het verbeteren van de ondersteuning door de 

bedrijfsarts. Hiervoor hebben onderzoekers een e-learning ontwikkeld die begin 2020 gereed zal zijn.  

 

Mantelzorgbalans 

In dit vierjarige project (2017 – 2021) ontwikkelen onderzoekers van het UMCG (afdeling Gezond-

heidspsychologie) een digitaal hulpmiddel om mantelzorgers te ondersteunen die zorgen voor een – 

vanwege een fysieke aandoening – ongeneeslijk zieke naaste. Het hulpmiddel is bedoeld om de ei-

gen regie van mantelzorgers op een laagdrempelige en toegankelijke manier te versterken. De ont-

wikkeling ervan vindt plaats in nauwe samenwerking met de mensen waarvoor het is bedoeld.  
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Zorgbelang Groningen organiseert en bewaakt deze samenwerking. Hiervoor hebben we in eerdere 

jaren onder andere meegedacht over interviewschema’s en thema’s om naar aanleiding van de inter-
views verder uit te werken. Daarnaast waren we actief in de werving van deelnemers voor de inter-

views én voor twee door ons georganiseerde focusgroepen.  

In 2019 hebben onderzoekers van het UMCG een eerste versie van het digitale hulpmiddel ontwik-

keld. Zorgbelang Groningen heeft deze uitgetest en feedback gegeven met de ‘thinking aloud’ me-
thode (alles zeggen wat er in je opkomt tijdens het bekijken van het hulpmiddel). Daarnaast waren we 

betrokken bij de werving van testers (toekomstige gebruikers: mantelzorgers- en oud-mantelzorgers 

van mensen in de laatste levensfase) om verschillende versies van het hulpmiddel te toetsen.  

 

Patiëntparticipatie bij de verbetering, vernieuwing en inkoop van zorg 

In de provincie Groningen werken patiëntenorganisaties, ervaringsdeskundige patiënten, zorgaanbie-

ders, zorgverzekeraar Menzis en Zorgbelang Groningen sinds 2006 als gelijkwaardige partners aan 

een betere kwaliteit van zorg. We kijken – vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt en zijn of haar 

naaste – naar wat goed gaat in de zorg, wat beter kan en gaan vervolgens samen aan de slag om 

deze verbeteringen te realiseren. De werkwijze die door de jaren heen is ontwikkeld, het Groninger 

model, dient hierbij nog altijd als leidraad. 

 

Onderwerpen 

In 2019 is gewerkt aan betere informatie en zorg voor patiënten/naasten die te maken hebben met:  

• Prikkelbare Darm Syndroom: (verder) ontwikkelen en toetsen van informatie over ‘PDS’ op de 

website van het Martini Ziekenhuis;  

• Hartrevalidatie: verbeteren van zorg en begeleiding in het gehele zorg-/begeleidingstraject; 

• Niertransplantatie: evalueren van de informatievoorziening rondom het niertransplantatietraject 

van het UMCG en Martini Ziekenhuis (nameting);  

• Neuro Endocriene Tumoren (NET): verbeteren van de zorg en begeleiding aan NET-patiënten en 

vergroten van hun eigen regie; 

• Nieraandoeningen: doorontwikkeling van de training Stimuleren van Eigen Regie en Kwaliteit van 

leven (STERK); 

• Kleine buikingreep/ingreep aan de endeldarm (proctologie): evaluatie van de samenwerking tus-

sen OZG en UMCG (nameting); 

• Klompvoet: betere (prénatale) zorg en begeleiding voor baby’s en ouders.  
 

Inspiratie, training en toepassen van Positieve Gezondheid 

Werken vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid betekent dat niet een ziekte of aandoening, 

maar een betekenisvol leven centraal staat. Wat vinden inwoners van de provincie Groningen belang-

rijk in hun leven? Hoe kunnen zij dit, samen met hun omgeving organiseren? Welke ondersteuning 

hebben zij hierbij nodig? Het stellen van deze vragen aan de mensen om wie het gaat, draagt bij aan 

hun geluk, veerkracht, vitaliteit en productiviteit. En aan zorg en ondersteuning, omdat deze beter kan 

worden afgestemd op wat mensen nodig hebben. Door dit alles draagt Positieve Gezondheid uitein-

delijk ook bij aan het functioneren van de (Groningse) samenleving.  

In 2019 heeft Zorgbelang Groningen gewerkt aan een ‘Positief Gezonde provincie Groningen’ via: 

• het ZonMw programma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’; 
• de Academie Zorgbelang. 

 

Juiste Zorg Op de Juiste Plek 

Zorgbelang Groningen heeft in 2019 een aanvraag ingediend bij het ZonMw programma ‘Juiste Zorg 
Op de Juiste Plek’. Het doel van de aanvraag was het versterken van het Gronings Netwerk Positieve 

Gezondheid (een provinciaal netwerk van beleidsmakers, bestuurders, zorgverleners, mensen uit het 

onderwijs en vrijwilligers), het delen van kennis en het verder verspreiden van Positieve Gezondheid 

in de provincie. De aanvraag is gehonoreerd en in het kader daarvan realiseerde Zorgbelang Gronin-

gen in 2019 onder andere drie bijeenkomsten voor het Netwerk Positieve Gezondheid. 
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Eén van de drie netwerkbijeenkomsten was het Let’s Gro event ‘Van Onderop, de toepassingsmoge-

lijkheden van Positieve Gezondheid’ op 30 oktober. Van dit event waren we medeorganisator en dag-
voorzitter. Het programma bestond onder andere uit een inleiding door Machteld Huber (grondlegger 

van Positieve Gezondheid) en verschillende workshops. Ruim 350 bezoekers namen door de dag 

heen deel aan dit event. Hiermee is Positieve Gezondheid verder op de kaart gezet en het netwerk 

gegroeid naar ruim 100 leden. 

 

Academie Zorgbelang 

In 2019 heeft Zorgbelang Groningen het programma van de Academie Zorgbelang uitgebreid met een 

betaald aanbod Positieve Gezondheid voor beleidsmedewerkers, bestuurders en professionals in 

welzijn en zorg. Dit heeft geleid tot de volgende activiteiten: 

• drie inspiratiesessies, waarvan twee voor specifieke organisaties (Zuid Vooruit en het Netwerk 

Palliatieve Zorg) en één ‘open inschrijving’ bij Zorgbelang; 

• twee workshops, in Meppel bij de Netwerkbijeenkomst ‘Democratisch Burgerschap’ en voor de 
gemeente Het Hoge Land; 

• twee trainingen, waarvan één in Bierum (voor inwoners, vrijwilligers en zorgverleners) en één 

(van twee dagdelen) in Loppersum. 

Daarnaast heeft Zorgbelang Groningen meegewerkt aan een training van het Institute for Positive 

Health in Leek bij welzijnsorganisatie de Schans. 
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4. Zichtbaarheid  
 

Zorgbelang Groningen behartigt de belangen van inwoners van de provincie Groningen die nu te ma-

ken hebben of in de toekomst te maken krijgen met zorg, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteu-

ning. Dit kunnen we alleen als zij ons weten te vinden en wij hun wensen en ervaringen zichtbaar we-

ten te maken bij zorgaanbieders, verzekeraar, gemeenten en andere betrokken partijen. In 2019 heeft 

Zorgbelang Groningen dit op diverse manieren gedaan.  

 

Activiteiten en resultaten 2019 
Via externe en eigen media zorgde Zorgbelang Groningen in 2019 voor de nodige zichtbaarheid van 

onze visie, standpunten, activiteiten en resultaten. Hiermee hebben we beter en breder op de kaart 

gezet:  

• het perspectief van patiënten, cliënten, hun naasten en andere burgers in zorg en welzijn; 

• het belang en resultaat van de inbreng van ervaringen en participatie door patiënten, cliënten, 

hun naasten en andere burgers in zorg en welzijn; 
• het belang van de gelijkwaardige samenwerking tussen alle bij zorg en welzijn betrokken partijen; 
• het belang en de rol van Zorgbelang Groningen: 

➢ als verbindende schakel; 

➢ als bewaker van het perspectief van de mensen om wie het in zorg en welzijn gaat. 

 

PR visie en standpunten 

Zorgbelang Groningen haalde in 2019 met visie/standpunten een aantal keer de media. Onderwerpen 

waarover we de pers haalden, waren onder andere: 

• de ontwikkelingen bij de Treant Zorggroep, waaronder het verdwijnen van acute en complexe 

zorg uit het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen. We wezen 

hier onder andere op de veiligheid en kwaliteit van spoedeisende hulp en de onrust voor inwo-

ners. Ook fungeerden we als onafhankelijk voorzitter bij acht inwonersbijeenkomsten in Gronin-

gen en Drenthe waar inwoners werden geïnformeerd en hun ideeën/zorgen konden delen; 

• de oplopende wachttijden in Noordelijke ziekenhuizen: in het Dagblad van het Noorden gaven we 

aan dat onder andere wachtlijstbemiddeling niet bij iedereen bekend is en de regels van markt-

werking oplossingen soms in de weg staan; 

• het uitwisselen van medische gegevens tussen ziekenhuizen in het Noorden: in het Dagblad van 

het Noorden stelden we dat patiënten hier zelf ook iets aan moeten hebben. Daarnaast wezen we 

op aspecten als veiligheid en privacy; 

• vernieuwd tuchtrecht in de zorg: in een interview op RTV Noord gaven we onder andere aan dat 

vereenvoudiging van het tuchtrecht goed nieuws is en drempels om een klacht in te dienen zo 

laag mogelijk moeten zijn; 

• het nut en de noodzaak van patiëntparticipatie bij onderzoek en innovatie van palliatieve zorg (in-

terview op website ZonMw) en bij de transformatie van jeugdhulp (blog op website Adviesraden 

Sociaal Domein). 

 

PR activiteiten en resultaten 

Daarnaast haalden ook de resultaten van onze (gezamenlijke) activiteiten regelmatig de media, waar-

onder: 

• het Debat ‘Zorg & Leefbaarheid (georganiseerd met onder andere Platform Hattinga Verschure 

en zaVie) op 4 maart in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. Dit debat werd live ge-

streamd op Dagblad van het Noorden; 

• het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ in Noordoost-Groningen: de start van dit project met een 

oproep om hieraan mee te werken, kwamen middels een persbericht en twee interviews in een 

streekkrant, in Dagblad van het Noorden en op Havenstad FM.  
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Ook aankondigingen van activiteiten werden ‘opgepikt’ door de pers, zoals van de Academie Zorgbe-

lang en de gezamenlijke (met Platform Hattinga Verschure en zaVie) bijeenkomst ‘Eenzaamheid, bui-
tengesloten? Iedereen doet mee!’ (in het kader van drie jaar VN-verdrag Handicap). 

 

Eigen media/publicaties in 2019 

Nog enkele ‘feiten en cijfers’ met betrekking tot onze eigen publicaties: 
• 1 publieksjaarverslag; 

• 5 digitale nieuwsbrieven; 

• social media: 

➢ Facebook: 90 berichten en 260 volgers eind 2019; 

➢ Twitter: 120 berichten en 2600 volgers eind 2019; 

➢ LinkedIn: 45 berichten en 135 volgers eind 2019; 

• 21 nieuwsberichten op (geactualiseerde) website. 
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5: Werkorganisatie 
 

Zorgbelang Groningen wil de werkorganisatie zodanig inrichten, dat het werk kwaliteit heeft, de 
klanten tevreden zijn en de medewerkers handvatten hebben om zich steeds verder te ontwikkelen. 
 

Speerpunten 2019 
Om het bestaansrecht van Zorgbelang Groningen in maatschappelijk en economisch opzicht te 
waarborgen, is het nodig om goed aan te sluiten bij wensen en behoeften van stakeholders en extra 
inkomsten te genereren. Ondernemerschap, kwaliteit, innovatie en samenwerking waren daarom – 
net als voorgaande jaren – de speerpunten voor 2019.  
In het voorjaar van 2019 is de training commerciële vaardigheden afgerond. Ook blijft ondernemer-
schap een terugkerend onderwerp in het medewerkersoverleg. Daarnaast zijn medewerkers (verder) 
geschoold in de achtergrond en toepassingsmogelijkheden van Positieve Gezondheid en heeft een 
aantal medewerkers de training ‘Verteltafel’ gevolgd. Dit betreft een methode om ervaringsverhalen 
op te halen in de jeugdhulp.  
Tot slot is medio 2019 een gezamenlijke heidag georganiseerd met medewerkers en vrijwilligers van 

Zorgbelang Groningen, het Onderling Sterk Steunpunt Groningen, Platform Hattinga Verschure en 

zaVie. Deze heidag was bedoeld om elkaar (nog) beter te leren kennen, zichtbaar te maken met 

welke onderwerpen we ons bezighouden en hoe we gezamenlijk meer kunnen bereiken. Dit alles 

mede om verder invulling te geven aan de ambities van de provincie Groningen als subsidieverstrek-

ker: meer effectiviteit en zichtbaarheid van de resultaten van Zorgbelang Groningen en de samenwer-

kende organisaties.    

 

Continuïteit 
Het ziekteverzuim is in 2019 – net als voorgaande jaren – hoog geweest, de continuïteit en kwaliteit 

van de dienstverlening van Zorgbelang Groningen blijft daarmee onder druk staan. Op een aantal cru-

ciale functies is vervanging ingezet (vanuit het daartoe gereserveerde Eigen Vermogen).  

Na de ‘rode cijfers’ van 2018, was het noodzakelijk om in 2019 de lasten verder te verlagen. Dit leidde 

tot een ingrijpende maatregel in het personeelsbestand: in de ondersteunende diensten is 1,56 fte be-

zuinigd, wat ontslag betekende voor drie medewerkers.  

Dit heeft, met de uitvoering van het eind 2018 opgestelde Aanvalsplan, geleid tot ‘zwarte cijfers’ eind 
2019.  

 

Resultaten 2019 

Beknopte resultaten 2019 Baten Lasten 

Subsidies provincie Groningen 611.900  

Subsidies overige subsidiënten 409.140  

Projecten 352.974  

Overige baten 46.881  

Personeelskosten  908.584 

Overige personeelskosten  90.031 

Huisvestingskosten  102.394 

Organisatiekosten  228.572 

Directe projectkosten  21.935 

Afschrijvingen  15.915 

Overige lasten  581 

Totaal 1.420.895 1.368.012 

 

Resultaat: 52.883 
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6. Samen werken aan goede zorg 
 

Zorgbelang Groningen werkte ook in 2019 samen met samenwerkingspartners Onderling Sterk 

Steunpunt Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie. Naast de gezamenlijke activiteiten, had-

den deze provinciale belangenorganisaties ook ieder hun eigen activiteiten om de belangen te behar-

tigen van mensen met een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking, mensen met een psychi-

sche beperking, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mantelzorgers. In dit hoofd-

stuk een overzicht van activiteiten die we samen uitvoerden en enkele highlights van de eigen activi-

teiten van deze organisaties. 

 

Samen aan de slag! 
Veel thema’s zijn niet doelgroep-gebonden en spelen voor de brede achterban. Zoals eigen regie en 

kwaliteit van leven, een inclusieve samenleving (VN-verdrag), toegankelijkheid van openbare gebou-

wen en vervoer, de inzet van ervaringsdeskundigheid, onafhankelijke cliëntondersteuning, acute zorg, 

eerstelijnszorg, complementaire zorg, palliatieve zorg, verpleeghuiszorg en bureaucratie in de zorg. 

Hieraan is in 2019 op diverse manieren aandacht besteed. 

Een aantal gezamenlijke thema’s is als ‘speerpunt’ aangemerkt: mobiliteit, iedereen doet mee en col-

lectieve belangenbehartiging. Voor deze thema’s zijn gezamenlijke commissies ingesteld 

 

Mobiliteit 

Deze commissie houdt zich bezig met alle belangen van de achterban die te maken hebben met ver-

voer, toegankelijkheid, eenzaamheid, sociaal isolement en omgevingsbeleid. 

In 2019 heeft de commissie het volgende gedaan: 

• Vervoer: 

➢ een inventarisatie van spelregels Wmo-vervoer in alle Groninger gemeenten en actie om 

deze spelregels gelijk te trekken en ritten tot 25 kilometer tegen Wmo-tarief mogelijk te ma-

ken. Van de drie gemeenten waar dit nog niet het geval was, is in één deze grens nu gelijkge-

trokken, in een andere heeft het college een positief advies gegeven en in de derde is nog 

geen besluit genomen; 

➢ een gesprek met chauffeurs van het OV-bureau over welke obstakels zij tegenkomen als het 

gaat om toegankelijk vervoer, én hoe we die samen uit de weg kunnen ruimen. 

• Toegankelijkheid:  

➢ stimuleren dat in alle Groninger gemeenten werkgroepen toegankelijkheid worden opgezet 

naar voorbeeld van de Werkgroep Toegankelijkheid in de gemeente Groningen. In Delfzijl is 

dit onderwerp op de agenda gekomen en is de werkgroep opgestart. In het Westerkwartier 

vinden bestaande werkgroepen een nieuwe vorm en voortgang in het Platform Toegankelijk 

Westerkwartier; 

➢ ontwikkelen van het programma ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?’ voor de Academie Zorg-
belang. Dit is een betaald aanbod met verschillende activiteiten gericht op medewerkers en 

vrijwilligers die voor of namens gemeenten diensten verlenen aan inwoners. In dit programma 

bieden ervaringsdeskundigen en professionals handvatten om gemeenten op verschillende 

gebieden toegankelijk(er) te maken. De eerste inspiratiesessie vond dit najaar plaats; 

• Eenzaamheid: 

➢ een gesprek met Humanitas over hun aanpak van eenzaamheid in de stad Groningen; 

➢ ontwikkeling van plannen en zoeken naar financiering voor een sociaal netwerk ‘Domweg Ge-

lukkig’ in Groningen. Wat maakt dat mensen gelukkig zijn in Groningen, of juist niet? Elk 

mens heeft zijn of haar eigen verhaal en doet ertoe. De verhalen en de mensen zijn de inzet 

van een sociaal netwerk dat drempels verlaagt en isolement tegengaat. 

• Omgevingswet: leggen en onderhouden van contacten met beleidsambtenaren die zich in ge-

meenten bezig (gaan) houden met dit onderwerp. Gemeenten krijgen steeds meer taken op dit 

gebied. Welke impact heeft de Omgevingswet op mobiliteit en hoe komt de leefomgeving centraal 

te staan vanuit de functionaliteit en niet uitsluitend vanuit de bestemming gezien?  
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Iedereen doet mee 

Deze commissie houdt zich bezig met een inclusieve samenleving, het VN-verdrag en barrières als 

gevolg van een handicap of functiebeperking.  

In 2019 is de bijeenkomst ‘Eenzaam, buitengesloten? Iedereen doet mee!’ georganiseerd. Deze bij-
eenkomst vond plaats in het kader van drie jaar ‘VN-verdrag Handicap’. De bijeenkomst trok zo’n 50 
belangstellenden. Het programma eindigde met een slotverklaring met als strekking: Wie wil, hoort 

erbij. Iedereen moet kunnen meedoen en niemand mag zich buitengesloten voelen. Een gezonde sa-

menleving omvat mensen met beperkingen en dat moet vanzelfsprekend worden! 

 

Collectieve belangenbehartiging 

Deze commissie geeft vorm en inhoud aan het behartigen van de collectieve belangen van gebruikers 

van zorg en ondersteuning in de provincie Groningen. 

In 2019 heeft de commissie de nadruk gelegd op de volgende onderwerpen: 

• onafhankelijke cliëntondersteuning, hiervoor is gestart met:  

➢ een inventarisatie hoe Groninger gemeenten onafhankelijke cliëntondersteuning organiseren; 

➢ de ontwikkeling van een betaalde Academie ‘Onafhankelijke Cliëntondersteuning’.  
Beide acties lopen door in 2020;  

• gezamenlijke databank. Ontwikkeling van plannen om te komen tot een gezamenlijke databank 

van Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie. In deze databank komen – 

AVG-proof! – mensen uit de achterban/het netwerk van de drie organisaties met hun kennis, 

kunde en ervaring. In 2019 zijn hier gesprekken over gevoerd; 

• inzet van ervaringsdeskundigheid: verdere ontwikkeling van het plan ‘E-matching ontzorgt, een 

Poel van Ervaring’ en onderzoeken van de mogelijkheid van financiering hiervoor. Doel van dit 
plan is het ontzorgen van de gemeenten en ‘loketten’ door de inzet van ervaringsdeskundigen. 

Vragen van mensen worden vaak doorverwezen naar een medisch loket, terwijl in veel gevallen 

een gesprek met een ervaringsdeskundige kan bijdragen aan een oplossing. Hierdoor is medi-

sche zorg niet altijd nodig.  

 

Daarnaast hebben Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie in het kader van col-

lectieve belangenbehartiging bijgedragen aan de organisatie van twee bijeenkomsten: 

• Verkiezingsdebat ‘Zorg & Leefbaarheid’ op 4 maart in het Groninger Forum. Dit verkiezingsdebat 
vond plaats in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. Tijdens de bijeenkomst gingen 12 

van de 14 aan de verkiezing deelnemende partijen met elkaar in debat. Het debat was te volgen 

via een ‘live stream’ op de website van het Dagblad van het Noorden en er kwamen zo’n 100 be-
zoekers op af. Het debat werd georganiseerd met de Vereniging Groninger Dorpen, CMO 

STAMM en Dagblad van het Noorden. 

• Themabijeenkomst ‘Technologie, wie zal dat betalen?’ op 8 oktober tijdens de Healthy Ageing 
Week Pluk Geluk. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over het kostenaspect vanuit cliëntper-

spectief van de technologie die thuis kan worden ingezet als ondersteuning bij het langer thuis 

wonen. Wie moet die technologie eigenlijk aanschaffen en betalen? Waar loop je tegenaan en 

welke oplossingen zijn mogelijk? Het gezamenlijke ‘sleutelkluisjesproject’ diende in deze bijeen-

komst als voorbeeld. De bijeenkomst trok 40 deelnemers en leidde tot een groep van 9 personen 

die vanuit de eigen invalshoek willen meedenken over mogelijkheden voor maatwerkoplossingen. 

De bijeenkomst werd georganiseerd met Zorg Thuis Noorderpoort.  

 

 

Onderling Sterk Steunpunt Groningen 
Onderling Sterk staat voor belangenbehartiging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beper-

king. In een lokale afdeling kunnen leden meepraten en geïnformeerd worden over zaken die hen 

aangaan. Deze lokale afdelingen worden ondersteund door vrijwilliger coaches en door het Onderling 

Sterk Steunpunt Groningen. Dit steunpunt is gevestigd en wordt ondersteund door Zorgbelang Gro-

ningen (financieel en inhoudelijk) en zaVie (financieel).  
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Het steunpunt heeft in 2019: 

• een gesprek gehad met raadsleden, beleidsambtenaren en twee cliënten van de Noorderbrug 

over het Wmo-vervoer van mensen met een beperking die willen sporten. Zij worden vaak te laat 

gebracht of te vroeg weer opgehaald. Uitkomst van dit gesprek is onder andere dat er een gebrui-

kersgroep wordt ingesteld met daarin ook het steunpunt. Deze groep gaat ervaringen vanuit ge-

bruikers delen en de vervoerder/gemeente adviseren over mogelijke verbeteringen; 

• het ganzenbordspel ‘Met Onderling Sterk op Ontdekkingsreis’ ontwikkeld met daarin allerlei situa-
ties die je tegenkomt in het Wmo-vervoer. Aan de hand van dit spel is gesproken met vervoerders 

Nuis, De Grooth en UVO en dit leverde ook voor hen verrassende inzichten op; 

• samen met vervoerders gewerkt aan een eenvoudig klachtenformulier Publiek Vervoer voor men-

sen met een verstandelijke beperking; 

• samen met zaVie een themabijeenkomst georganiseerd over Onderling Sterk en belangenbehar-

tiging door en voor mensen met een verstandelijke beperking; 

• deelgenomen aan de gezamenlijke commissie Mobiliteit en de werkgroep PR van zaVie. Hierin 

denkt het steunpunt mee vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking, 

Ook is in samenwerking met het steunpunt een ‘eenvoudige flyer’ over zaVie ontwikkeld; 
• een nieuwsbrief uitgebracht over de activiteiten van het steunpunt en de lokale afdelingen. 

Eind 2019 waren drie Onderling Sterk-afdelingen actief: in de stad Groningen, Leek-Tolbert en Zuid-

horn. 

 

Platform Hattinga Verschure 
Het platform Hattinga Verschure heeft als doelstelling het behartigen van de collectieve belangen van 

(ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Om deze doelstelling te bereiken, heeft het platform in 

2019 onder andere: 

• drie regiobijeenkomsten georganiseerd. Deze vonden plaats in Bedum, Winschoten en Appinge-

dam. Het thema van de bijeenkomsten was ‘Respijtzorg, niets voor mij…..of toch?!’. Het aantal 
bezoekers was dit jaar duidelijk lager dan in eerdere jaren; 

• twee bijeenkomsten georganiseerd voor gemeentelijke adviesraden;  

• vijf adviesraden bezocht voor nader contact en betere afstemming; 

• het project ‘Mantelzorgpas’ operationeel gemaakt. De mantelzorgpas is een pasje waarop het te-

lefoonnummer staat van degene die de mantelzorg overneemt als de mantelzorger plotseling uit-

valt. Mantelzorgers kunnen dit pasje bij Zorgbelang aanvragen; 

• actief deelgenomen in het onderzoekstraject van de landelijke aanjager Respijtzorg; 

• diverse bijeenkomsten van andere organisaties bezocht en daar vragen gesteld of standpunten 

naar voren gebracht vanuit het perspectief van mantelzorgers; 

• voorbereidingen gedaan om de website www.sphv.nl toegankelijker te maken voor zowel mantel-

zorgers als voor medewerkers van organisaties en gemeenten; 

• drie columns geschreven voor het digitale Mantelzorgmagazine van CMO STAMM. 

Een volledig overzicht van de activiteiten is terug te vinden in het jaarverslag van Platform Hattinga 

Verschure.  

 

zaVie 
Stichting zaVie is belangenbehartiger door, voor én van alle mensen die zorg, aandacht en onder-

steuning nodig hebben in de provincie Groningen. zaVie is er voor mensen met een lichamelijke, psy-

chische of verstandelijke beperking, chronisch zieken, senioren en hun familieleden/naasten. zaVie 

wil voor hen een betere maatschappelijke positie en kwaliteit van leven. Hierbij staan hun mogelijkhe-

den centraal, zaVie gelooft in de kracht van mensen zelf! Voor de activiteiten die zaVie in 2019 heeft 

uitgevoerd, verwijzen wij naar het Jaarverslag 2019 van zaVie. 

  

http://www.sphv.nl/
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Bijlage 1: Bereikbaarheid  
  

Zorgbelang Groningen  
Schweitzerlaan 4 

9728 NP Groningen  

  

Mail : info@zorgbelang-groningen.nl  

Website : www.zorgbelang-groningen.nl  

Telefoon  : 050 – 571 39 99    

Bereikbaar : maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur 

Adviespunt Zorgbelang Groningen  
Schweitzerlaan 4   

9728 NP Groningen    

Cliëntondersteuning Gezondheidszorg 

Telefoon : 050 – 571 39 99  

Bereikbaar 

Mail 

: maandag t/m donderdag 

: adviespunt@zorgbelang-groningen.nl 

9.00 - 16.30 uur 

 

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp  

Telefoon : 088 – 555 10 00  

Bereikbaar 

Mail 

: maandag t/m donderdag 

: info@akj.nl 

 

9.00 – 16.30 uur 

Cliëntondersteuning Langdurige zorg  

Telefoon  : 0900 – 243 81 81  

Bereikbaar 

Mail  

: maandag t/m vrijdag 

: adviespunt@zorgbelang-groningen.nl 

 

9.00 - 17.00 uur  

Vertrouwenspersoon in de gemeente Groningen 

Telefoon   : 050 – 571 39 99  

Bereikbaar 

Mail 

: maandag t/m donderdag 

: sociaaldomein@zorgbelang-groningen.nl 

 

9.00 – 16.30 uur 

Cliëntvertegenwoordiger in de gemeente Midden-Groningen 

Telefoon : 050 – 571 39 99  

Bereikbaar 

Mail 

: maandag t/m donderdag 

: adviespunt@zorgbelang-groningen.nl 

 

9.00 – 16.30 uur 

  

Onderling Sterk Steunpunt Groningen 
Mail  : o.s.steunpunt@zorgbelang-groningen.nl 

 

Stichting Platform Hattinga Verschure 
Mail  : secretariaat@sphv.nl  

Website : www.sphv.nl 

 

Stichting zaVie (zorg en aandacht voor iedereen) 
Mail  : info@zavie.nl 

Website : https://zavie.nl/ 
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Bijlage 2: Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Adviesraad    
(per 31 december 2019)    
  

Raad van Bestuur  
Dhr. E. Klok    directeur-bestuurder  
 

  

Raad van Toezicht  
De RvT ziet erop toe dat Zorgbelang Groningen haar maatschappelijke doelstelling realiseert en de 

juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de gestelde financiële kaders verantwoord onder-

neemt, waarbij de positie van de zorggebruiker centraal staat en alle in aanmerking komende belan-

gen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. 

 

Mw. M. Oosterwijk         voorzitter   
Dhr. C. Reinbergen vicevoorzitter 

Mw. L. Kootstra  lid 

Mw. C. Hillemans lid 

Mevr. D. Wind  lid 

Dhr. W. Langoor trainee 

 

 

Adviesraad  
De Adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd en levert belangrijke inhoudelijke input voor de 

activiteiten en projecten van Zorgbelang. Leden van de Adviesraad nemen deel op persoonlijke titel 

op basis van inhoudelijke kennis van doelgroepen en hun belangen. 

De Adviesraad bestaat uit inhoudelijk deskundigen t.a.v. mantelzorg, chronisch zieken, GGz, oude-

ren, mensen met een verstandelijke beperking, jeugdhulp, adviesraden Wmo, en wordt uitgebreid 

met inhoudelijk deskundigen op het gebied van cliëntperspectief t.a.v. dak- en thuislozen, comple-

mentaire zorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.  

 

Voorzitter: Mevr. D. Hedemann 

zaVie: Dhr. G. Lohuis, dhr. H. Greuter en dhr. S. Orie 

Platform Hattinga Verschure: Mevr. M. Oostland  

Jeugdzorg: Dhr. L. Wolthers  

Wmo-raden: Dhr. K. Muller 

Cliëntenraden Verpleging en Verzorging: Vacature 

Complementaire zorg: Vacature  

 

 


