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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 

transformatie': een andere manier van werken, met 

meer aandacht voor de eigen regie, kracht en het 

netwerk van de mensen in een kwetsbare positie. 

Toch komt het nog steeds voor dat juist zij onvol-

doende toegang hebben tot passende zorg, 

ondersteuning, werk en vrijetijdsactiviteiten.

Hoe lossen we dit op? Natuurlijk samen met de 

mensen om wie het gaat. En met 'Positieve 

Gezondheid' als leidraad. Dat betekent: niet de 

ziekte of aandoening staat centraal, maar wat het 

leven betekenisvol maakt. Eigen regie, participatie 

en kwaliteit van zorg zijn hierin belangrijk. In dit 

'Kort Jaarverslag' leest u wat we in 2019 onder-

namen om daaraan bij te dragen. 

Terugblikken op 2019 is terugblikken op een ander 

tijdperk. Op moment van schrijven zitten we midden 

in de 'corona-crisis'. We leven mee met eenieder 

die hierdoor wordt getroffen. En we hebben respect 

voor iedereen die nu 'in de frontlinie' staat. Maar 

we hebben allemaal een rol in het beperken van de 

verspreiding van het virus, het beschermen van 

kwetsbare mensen en het overeind houden van de 

zorg. Alleen samen komen we deze crisis te boven!

Ondertussen werken wij gewoon door. Soms in een 

iets andere vorm, maar wel met u, jou en andere 

inwoners van onze provincie. Goede zorg bereiken 

we alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Edwin Klok,

Directeur-bestuurder Zorgbelang Groningen

“Onze leidraad is Positieve 

Gezondheid en wat het leven voor 

mensen betekenisvol maakt.”

3

Alleen samen



Advies
punt

Eigen regie

Iedereen moet het leven kunnen leiden zoals hij of zij dat wil. En ook 

zelf kunnen beslissen over de zorg en ondersteuning die hierbij nodig 

is. Daarom ondersteunt ons Adviespunt individuele inwoners en hun 

naasten/mantelzorgers, zodat zij – als zij dat willen en hiertoe in 

staat zijn – de regie over hun leven en zorg kunnen versterken. 
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Adviespunt Zorgbelang

Ons Adviespunt is er voor alle inwoners van de 

provincie Groningen met vragen, klachten en/of 

onvrede over de zorg. We:

Ÿ luisteren, denken mee en verwijzen naar 

andere instanties;

Ÿ geven informatie en advies over (klacht-

mogelijkheden in) de zorg;

Ÿ gaan op verzoek van de cliënt mee naar een 

(informeel) klachtgesprek en/of ondersteunen 

bij een klachtenprocedure.

Klachten worden niet overgenomen, een cliënt 

houdt de regie en bepaalt wat er gebeurt. Ons 

uiteindelijke doel: het versterken van zijn of haar 

positie en het (weer) op gang brengen van de 

hulp of zorg. 

Trends

In de praktijk zien we het volgende regelmatig 

terugkomen:

Ÿ de kloof tussen 'systeem- en leefwereld': 

pas je niet 'in een hokje', dan kan het langer 

duren voor je de juiste hulp krijgt;

Ÿ een toename in meervoudige/complexe 

problematiek, ondersteuningstrajecten 

worden hierdoor langer en intensiever;

Ÿ nog altijd onvoldoende bekendheid van het 

recht op onafhankelijke cliëntondersteuning.

Resultaten

In 2019 hielp ons Adviespunt ruim 320 individuele 

cliënten bij vragen en klachten over de zorg. Dit 

leidde voor hen vaak tot passender zorg, opgeloste 

in plaats van geëscaleerde conflicten en een betere 

relatie met de zorgverlener. Ook werden langdurige 

en duurdere klachtroutes voorkomen, goed voor 

de cliënt én de zorgverlener! 



"Onze (schoon)vader is 75 jaar en wordt sinds 

2017 verzorgd in een verpleeghuis. Wij waren niet 

tevreden over de zorg, onder andere omdat met 

signalen van ziekte naar ons idee niet (snel) 

genoeg iets werd gedaan. We hebben dit eerst 

intern besproken en geprobeerd het samen op te 

lossen. Maar we kwamen er niet uit. 'Via via' werden 

we gewezen op het Adviespunt van Zorgbelang. 

Daar hebben we contact mee gezocht.

De vertrouwenspersoon heeft als eerste écht en 

goed naar ons geluisterd. Daarna zijn we weer 

in gesprek gekomen met de zorginstelling. De 

vertrouwenspersoon was daarbij meerdere keren 

als 'bemiddelaar' aanwezig, voor ons gevoel was 

dit ook nodig. Zijn rust en overstijgende kijk op 

de zaak was heel prettig. Hij gaf ons de tijd en 

de ruimte om over dingen na te denken en te 

reageren. Zijn inbreng was professioneel en een 

weldaad voor de verhitte gemoederen!

We kunnen nu weer praten met de zorginstelling 

over wat wij belangrijk vinden in de zorg voor onze 

(schoon)vader. Ook worden we beter op de hoogte 

gehouden over uitslagen van bijvoorbeeld bloed-

prikken. Onze (schoon)vader geeft niet snel zelf 

iets aan, maar als familie merken wij wanneer het 

niet goed met hem gaat. Als wij dit aangeven, 

wordt er nu actie ondernomen. Dankzij de 

vertrouwenspersoon zijn we zover gekomen, 

hij verdient een dikke pluim!"

De ervaring van 

Eduard en Mieke de Jonge-Bijmolt,
cliënten Adviespunt Zorgbelang
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"De vertrouwenspersoon 

heeft als eerste écht en goed 

naar ons geluisterd."

“Als een klacht wordt geuit, kunnen we samen 

werken aan een oplossing. Daar worden alle 

'partijen' beter van en vooral de cliënt om wie 

het gaat!” - Paul Volleberg, vertrouwenspersoon



Cliëntondersteuning gezondheidszorg

De cliëntondersteuner gezondheidszorg helpt 

inwoners in onze provincie telefonisch verder bij 

vragen en klachten over gezondheidszorg¹ of 

maatschappelijke dienstverlening. 

In 2019 vroegen 28 cliënten om advies. Onder-

werpen die voorbijkwamen, waren bijvoorbeeld 

vergoedingen van of overstappen naar een 

andere zorgverzekeraar, het veranderen van 

huisarts en mogelijk te bewandelen routes in 

de gezondheidszorg.

Cliëntondersteuning langdurige zorg

De cliëntondersteuner langdurige zorg helpt ieder-

een met een indicatie voor de Wet langdurige zorg 

(Wlz) en/of hun familieleden, mantelzorgers en 

kennissen. 

In 2019 ondersteunden we 61 cliënten. Zij werden 

geholpen met informatie, advies, bemiddeling als 

zorg niet aan hun wensen voldeed, én ondersteuning 

bij het kiezen van een passende zorgaanbieder.

Cliëntondersteuning in gemeenten

Iedereen die een beroep doet op de gemeente 

voor zorg, welzijn, jeugdhulp, arbeidsparticipatie of 

passend onderwijs, heeft recht op onafhankelijke 

cliëntondersteuning. Gemeenten beslissen zelf hoe 

ze deze vormgeven.

In 2019 verzorgden wij de cliëntondersteuning in 

de gemeenten Groningen en Midden-Groningen. 

In de laatste is gekozen voor cliëntondersteuning 

door vrijwilligers, ondersteund en gecoördineerd 

door onze professionele cliëntondersteuner.

In totaal hielpen we 77 cliënten met 86 kwesties. 

Onderwerpen waren bijvoorbeeld ambulante 

begeleiding, beschermd wonen, huishoudelijke 

hulp en hulpmiddelen.
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¹  Huisarts, tandarts, apotheker, fysiotherapeut, specialist enz. 

“De clientondersteuner kijkt samen met jou naar 

jouw zorgvraag, naar wat jij belangrijk vindt in je 

leven en hoe jij de zorg kunt krijgen die het beste 

bij jou past” - Harm Janssen, cliëntondersteuner

Dienstverlening
Het Adviespunt leverde in 2019 de volgende diensten.



“De onafhankelijke vertrouwenspersoon bouwt een vertrouwensband op met 

jongeren in de jeugdhulp. Iets wat hen dwars zit en ze niet durven te zeggen, 

maken we zo toch bespreekbaar. We geven jongeren net dat steuntje in de 

rug dat ze nodig hebben.” – Ryanne Tuitel, vertrouwenspersoon jeugdhulp

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

De vertrouwenspersonen jeugdhulp zijn er voor 

kinderen/jongeren en ouders/verzorgers die te 

maken hebben met jeugdhulp en -zorg. 

De vertrouwenspersonen ondersteunden in 2019 

150 individuele cliënten (jongeren en ouders/ 

verzorgers). Daarnaast deden we bijna 440 

groepsbezoeken, voornamelijk in de gesloten 

jeugdhulp. Ook verzorgden we 80 voorlichtingen 

en verzamelden we ruim 70 signalen, die we 

bespraken met de betreffende organisaties.

Veel en terugkomende klachten gaan over hoe 

cliënten zich bejegend voelen, over bereikbaar-

heid, genomen beslissingen en over informatie/ 

communicatie. 

De vertrouwenspersoon Verpleging & Verzorging 

ondersteunt onafhankelijk van een zorginstelling 

cliënten en hun naasten wanneer zij niet tevreden 

zijn over de zorg. 

In 2019 verzorgden we deze functie voor 9 zorg-

instellingen. Bij 4 daarvan waren we ook klachten-

functionaris. Deze functie is op grond van de 'Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg' (Wkkgz) 

verplicht voor alle zorgaanbieders.

De vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris 

ondersteunden 7 cliënten in 13 kwesties. Terug-

kerende onderwerpen zijn de kwaliteit van zorg, 

een tekort aan personeel en gebrekkige communi-

catie tussen zorgaanbieder, cliënt en/of naaste.
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Vertrouwenspersoon Verpleging & Verzorging



"Het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, 

doet vertrouwenswerk voor de Jeugdwet. Het AKJ 

werkt in opdracht van onder meer het ministerie 

van VWS en de Raad voor de Kinderbescherming.

We werken samen met verschillende Zorgbelang-

organisaties, waaronder Zorgbelang Groningen. De 

vertrouwenspersonen van Zorgbelang Groningen 

zijn er voor iedereen die in de provincie te maken 

heeft met jeugdhulp: kinderen en jongeren, maar 

ook ouders en verzorgers. Het AKJ is voor hen het 

eerste aanspreekpunt. Wij kijken of we ze telefo-

nisch kunnen helpen met informatie en advies. Als 

er verdere ondersteuning nodig is, dan gaan de 

vertrouwenspersonen van Zorgbelang Groningen 

aan de slag. Daarnaast bezoeken ze de groepen 

jongeren in jeugdzorginstellingen.

Als bestuurssecretaris ben ik betrokken bij de con-

tracten en de afspraken die we met elkaar maken. 

Ook zorg ik dat beleid, procedures, werkinstructies 

of andere belangrijke informatie bij Zorgbelang 

Groningen terecht komen. Eén keer per kwartaal 

bekijken we samen de resultaten en de knelpunten.

Het is prettig samenwerken met Zorgbelang 

Groningen. De vertrouwenspersonen zijn betrokken, 

professioneel en werken volgens de landelijke 

kwaliteitsstandaarden van het AKJ. Ze hebben 

kennis van de regio én staan er goed bekend. 

Dit bevordert de samenwerking met jeugdhulp-

instanties. Hierdoor is het makkelijker voor cliënten 

om hun verhaal te doen bij de vertrouwenspersoon 

en dat is waar het uiteindelijk om gaat!"
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De ervaring van 

Annelies Beindorff,
beleidsmedewerker en bestuurssecretaris AKJ

"De vertrouwenspersonen 

hebben kennis van de regio 

én staan goed bekend."



“Burgerparticipatie is geen luxe, maar een 

noodzaak. Want burgerparticipatie draagt bij 

aan voorzieningen die beter passen bij wat écht 

nodig is!” – Andries Kroese, beleidsmedewerker
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Participatie

Zorgbelang Groningen wil dat alle inwoners van onze provincie ertoe doen én 

mee kunnen doen in de samenleving. We vertegenwoordigen hun stem in 

bijvoorbeeld regionale netwerken van zorgaanbieders, beleidsmakers en 

bestuurders. Daarnaast en vooral ondersteunen wij initiatieven waar de mensen 

om wie het gaat zélf hun belangen behartigen. Niets over ons, zonder ons!

Participatie in de jeugdhulp

Zorgbelang Groningen behartigt naast de indivi-

duele belangen ook de collectieve belangen van 

cliënten in de jeugdhulp. In 2019 deden we dit 

onder andere door het inbrengen van hun 

perspectief bij verschillende (netwerken van) 

bestuurders en aanbieders. Daarnaast onder-

steunden we het Platform Jeugdhulp Groningen. 

Dit platform behartigde tot eind 2019 de belangen 

van cliënten tijdens de transitie en transformatie 

van jeugdzorg naar gemeenten. Hoe cliënten in de 

jeugdhulp kunnen participeren, stond centraal in 

het project Jeugdhulp doen we Samen, zie hiervoor 

de volgende pagina's.

Burgerparticipatie

Het landelijke programma 'Burgerparticipatie 

Nieuwe Stijl' ondersteunde medio 2018 tot medio 

2019 die gemeenten waar het verder ontwikkelen 

en vernieuwen van burger- en cliëntparticipatie de 

meeste kans maakten. Zorgbelang Groningen was 

projectleider voor Groningen en Friesland. We 

adviseerden en ondersteunden in onze provincie 

de gemeenten Midden-Groningen en Veendam bij 

het ontwikkelen van een visie op en nieuwe 

vormen van burgerparticipatie.

Daarnaast organiseerden we met Zorgbelang 

Drenthe, Fryslân en Overijssel op 1 april in Meppel 

een netwerkbijeenkomst rond de vraag hoe we 

samen kunnen bouwen aan democratisch burger-

schap. Ruim 100 deelnemers (belangenbehartigers, 

beleidsambtenaren, bestuurders en politici) gingen 

met elkaar in gesprek. Een geanimeerde en 

geslaagde middag!



“Meedenken, meepraten en als het even kan ook meebeslissen 

over jeugdhulp; dát vinden ouders en jongeren belangrijk. Maar 

hun stem is ook onmisbaar voor betere jeugdhulp, zo bleek 

(weer) in dit project.” – Maaike van Dam, vertrouwenspersoon

Het project 'Jeugdhulp doen we Samen' in de 

Eemsdelta-gemeenten Appingedam, Delfzijl en 

Loppersum is onderdeel van het gelijknamige 

landelijke programma. Dit startte in 2017 en heeft 

tot doel het ontwikkelen en ondersteunen van 

structurele manieren waarop jongeren en ouders/ 

verzorgers kunnen meedenken en -praten in de 

jeugdhulp. Hierdoor sluit jeugdhulp beter aan op 

wat zij nodig hebben. Na een landelijke inventari-

satie van goede vormen van participatie, zijn deze 

in 2019 in verschillende regio's in het land ingezet.

Zorgbelang Groningen coördineerde en zorgde 

voor de uitvoering van het project in Noordoost-

Groningen. We hebben in 2019 individuele gesprek-

ken gevoerd met jongeren, ouders/verzorgers en 

professionals. Jongeren en ouders vertelden over 

hun persoonlijke ervaringen met het leven in de 

gemeente en de rol van jeugdhulp daarbij: wat 

gaat goed, wat kan beter? Met professionals is 

gesproken over hun visie op het meedenken van 

jongeren en ouders. En over de mogelijkheden van 

'Positieve Gezondheid' voor de jeugdhulp.

Begin 2020 zijn de verschillende perspectieven bij 

elkaar gebracht in een 'Speak & Eat-bijeenkomst' 

met alle betrokkenen. Met elkaar zijn heel wat tips 

en adviezen verzameld. Deze worden verwerkt in 

een boekje met daarin onder andere ook een 

indruk van de opgehaalde verhalen en de verbeter-

acties van de gemeenten.

Het project geeft inzicht in de wensen van álle 

betrokkenen ten aanzien van de jeugdhulp in de 

Eemsdelta-gemeenten, én hoe de landelijke 

handvatten en Positieve Gezondheid kunnen 

bijdragen aan de transformatie van deze hulp.10

Het project
Jeugdhulp doen we Samen



"In de Eemsdelta-gemeenten streven we naar 

goede jeugdvoorzieningen die aansluiten op de 

vragen en behoeften van jeugdigen, ouders en de 

samenleving. De uitdaging hierbij is om meer te 

praten 'met' kinderen, jongeren en hun ouders/ 

verzorgers, in plaats van 'over'. Toen Zorgbelang 

Groningen ons vroeg om mee te doen aan 'Jeugd-

hulp doen we Samen', viel alles perfect samen!

In het project hebben we kinderen, jongeren en 

ouders gevraagd naar hun ervaringen en ideeën 

over de jeugdhulp in de Eemsdelta-gemeenten. 

Daarbij werd onder andere gebruik gemaakt van 

Positieve Gezondheid, een mooi instrument omdat 

het een breder beeld geeft dan alleen 'het probleem'. 

De 'Speak & Eat' is mij het meest bijgebleven. Ik 

vond het heel bijzonder hoe inwoners – én andere 

deelnemers – zich kwetsbaar opstelden en openlijk 

vertelden over hun eigen situatie.

Voor mij werd duidelijk dat we in de jeugdhulp niet 

alleen aan ouders, maar ook aan kinderen moeten 

vragen wat hun ervaringen en behoeften zijn. Het 

buitenspel staan bij (ingrijpende) besluiten maakt 

hen zenuwachtig, angstig en onzeker. Door samen 

met kinderen, jongeren en ouders te werken aan 

betere jeugdhulp, kom je tot meer wederzijds 

begrip en betere oplossingen.

Ik ben erg positief over de projectcoördinatie van 

Zorgbelang Groningen. De medewerkers hebben 

de juiste expertise en ervaring om op een neutrale 

manier met mensen in gesprek te gaan en hun 

verhalen te vertalen richting gemeente. Het advies 

dat wij van Zorgbelang Groningen ontvangen, 

willen wij dan ook zoveel mogelijk gebruiken voor 

de inrichting van jeugdhulp in de nieuwe 

Eemsdelta-gemeente."

De ervaring van

Tina Talsma,
beleidsmedewerker Jeugd gemeente Delfzijl

"Door samen met kinderen, jongeren 

en ouders te werken aan betere 

jeugdhulp, kom je tot meer wederzijds 

begrip en betere oplossingen."
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We hebben ons samen ingezet voor bijvoorbeeld 

gelijke spelregels Wmo-vervoer, Werkgroepen 

Toegankelijkheid, onafhankelijke cliëntondersteu-

ning en de inzet van ervaringsdeskundigen in alle 

gemeenten. In 2020 gaan we hiermee verder.

Mooie resultaten in 2019 waren:

Ÿ het verkiezingsdebat 'Zorg en Leefbaarheid' op 

4 maart in aanloop naar de provinciale Staten-

verkiezingen (met zo'n 100 bezoekers, georgani-

seerd met de Vereniging Groninger Dorpen, 

CMO STAMM en Dagblad van het Noorden);

Ÿ de bijeenkomst 'Eenzaam, buitengesloten? 

Iedereen doet mee!' in het kader van drie jaar 

VN-verdrag Handicap (met zo'n 50 bezoekers);

Ÿ de ontwikkeling en start van het Academie-

programma 'Hoe Toegankelijkheid is uw 

gemeente?'.

zaV e Onderling Sterk - provincie Groningen

Ondersteunen belangenorganisaties

In 2019 ondersteunden we de volgende 

provinciale belangenorganisaties: 

Ÿ Onderling Sterk Steunpunt - provincie Groningen,

Ÿ ondersteunt lokale afdelingen van Onderling 

Sterk, dé belangenbehartiger dóór en vóór 

mensen met een verstandelijke beperking;

Ÿ , voor de collectieve Platform Hattinga Verschure

belangen van (ex-)mantelzorgers in de provincie 

Groningen;

Ÿ , voor de collectieve belangen van ieder-zaVie

een die in onze provincie zorg, aandacht en 

ondersteuning nodig heeft.

Samenwerken op gezamenlijke thema's

Veel thema's spelen voor de brede achterban van 

Onderling Sterk, Platform Hattinga Verschure, zaVie 

en Zorgbelang Groningen. Daarom hebben we in 

2019 intensief samengewerkt op de thema's:

Ÿ  voor alle belangen rondom vervoer, mobiliteit:

toegankelijkheid, eenzaamheid, sociaal 

isolement en omgevingsbeleid;

Ÿ  gericht op een inclusieve iedereen doet mee:

samenleving (VN-verdrag) en het wegnemen 

van obstakels voor mensen met een 

handicap/functiebeperking;

Ÿ  voor het behar-collectieve belangenbehartiging:

tigen van de collectieve belangen van patiënten, 

cliënten, hun naasten en mantelzorgers. 

Gezamenlijke heidag 2019: zoveel leuke mensen die strijden voor dezelfde zaken!
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De ervaring van 

Maria Dirks,
medewerker Onderling Sterk Steunpunt Groningen

"Onderling Sterk staat voor belangenbehartiging 

door en voor mensen met een verstandelijke 

beperking. We zijn een vereniging met nu drie 

afdelingen: in Groningen, Leek-Tolbert en 

Zuidhorn. Daar komen de leden bij elkaar om te 

praten over onderwerpen die voor hen belangrijk 

zijn. Als er iets is dat 'meedoen' moeilijk maakt, dan 

vertellen we dit aan de gemeente. En ook hoe die 

dan kan helpen.

De afdelingen worden ondersteund door vrijwillige 

coaches en door het steunpunt in Groningen. Ik 

zorg ervoor dat alle afdelingen en coaches 

dezelfde informatie krijgen. Als er geen coach is, 

zoals nu in Leek-Tolbert, zorg ik dat de afdeling 

toch bijeenkomsten organiseert. Ook wil ik graag 

meer afdelingen, bijvoorbeeld in Midden-

Groningen, Het Hogeland en Oldambt.

Ik werk samen met een coach van Zorgbelang, 

maar ook met zaVie en Platform Hattinga 

Verschure. Het steunpunt is in hetzelfde gebouw. 

Ik zit bijvoorbeeld in de gezamenlijke Commissie 

Mobiliteit. Daarin hebben we in 2019 gewerkt aan 

gelijke spelregels voor Wmo-vervoer in alle 

Groninger gemeenten. Het steunpunt heeft ook 

een spel gemaakt – 'Met Onderling Sterk op 

ontdekkingsreis' – om met taxivervoerders te 

praten over knelpunten in het 

Wmo-vervoer. En we zijn bezig 

met een eenvoudiger klachten-

formulier voor publiek vervoer.

Zo zet Onderling Sterk zich op allerlei 

manieren in voor de belangen van men-

sen met een verstandelijke beperking. 

Vaak en graag samen met andere 

organisaties. Samen sta je sterker!"

"Onderling Sterk werkt vaak en 

graag samen met andere 

organisaties. Samen sta je sterker!"
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“Onze Academie biedt laagdrempelig de mogelijkheid aan inwoners, 

vrijwilligers en professionals om kennis op te doen en belangen beter 

te kunnen behartigen. Wij organiseren dit graag en worden blij van de 

positieve reacties van deelnemers!” – Petra Steenbergen, projectleider

Academie Zorgbelang

De Academie Zorgbelang is een activiteit van 

Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga 

Verschure en zaVie. Met de Academie stellen we 

patiënten, cliënten, naasten/mantelzorgers en hun 

organisaties in staat de eigen belangen, die van 

hun naasten of achterban beter te kunnen behar-

tigen. Hiervoor bieden we jaarlijks een gevarieerd 

programma, met in 2019 aandacht voor:

Ÿ het werven, begeleiden, stimuleren en binden 

van vrijwilligers;

Ÿ eigen regie en wat je zelf kunt doen om je 

kwaliteit van leven zo goed mogelijk te maken; 

Ÿ hoe je met een persoonlijk verhaal betrokken-

heid vergroot met je achterban en andere 

belangrijke partijen (storytelling);

Ÿ de AVG (Algemene Verordening Gegevens-

bescherming) en wat je als belangenorganisatie 

moet doen om hieraan te voldoen.

De laatste twee activiteiten organiseerden we in 

samenwerking met PGOsupport. In totaal trok het 

programma zo'n 50 deelnemers. 

Nieuw in 2019 was de ontwikkeling van een 

betaald aanbod voor (vrijwillige) medewerkers van 

zorgaanbieders en gemeenten op het gebied van 

Toegankelijkheid  en Positieve (zie pagina 12)

Gezondheid .(zie pagina 20)

Dementietafel Groningen

Dementietafels zijn laagdrempelige bijeenkomsten, 

een soort Alzheimercafe's, over dementie bij 

mensen met een verstandelijke beperking en 

downsyndroom in het bijzonder. De Stichting 

Dementietafel Groningen (www.sdtg.nl) organiseert 

de bijeenkomsten in onze provincie, Zorgbelang 

Groningen maakt deel uit van dit samenwerkings-

verband. 

In 2019 vonden twee Dementietafels plaats. De 

thema's waren 'Van mondzorg tot palliatieve 

ondersteuning' en 'Een carrousel van begeleidings-

mogelijkheden'. Per keer waren er zo'n 100 deel-

nemers: familieleden, mantelzorgers en professio-

nele hulpverleners. Zij konden in een ontspannen 

en open sfeer ervaringen uitwisselen over de zorg 

aan hun kind/verwante/cliënt.

De organisatie van de Dementietafels (foto: Jan ten Napel).



15

Kwaliteitstoetsing vanuit patiëntperspectief

In 2019 zorgden we in diverse projecten op het 

gebied van onderzoek, ontwikkeling en evaluatie 

van zorg voor de inbreng van patiënten, cliënten 

en hun naasten/mantelzorgers.

Zoals bij de ontwikkeling van de 'Martini app'. Het 

Martini Ziekenhuis werkt aan een webapp voor 

patiënten, naasten en bezoekers en wil graag 

weten wat zij belangrijk vinden bij het gebruik van 

zo'n app. In een focusgroep sprak Zorgbelang 

Groningen hiervoor met 10 potentiële gebruikers. 

Dit leverde concrete wensen en aandachtspunten 

op voor onder andere de functionaliteit en toe-

gankelijkheid van de app. Een mooi voorbeeld van 

zorgvernieuwing van onderop!

Kwaliteit van leven en zorg

Zorgbelang Groningen vindt dat goede zorg en ondersteuning moeten 

bijdragen aan iemands fysieke gezondheid én aan zijn of haar kwaliteit 

van leven. Op verschillende manieren zorgen we daarom dat patiënten, 

cliënten, hun naasten/mantelzorgers en andere inwoners het startpunt 

zijn bij de ontwikkeling en verbetering van zorg. Goede zorg bereik je 

alleen samen met de mensen om wie het gaat!

Digitaal hulpmiddel voor mantelzorgers

In het vierjarige project 'Mantelzorgbalans' (2017 – 

2021) ontwikkelen onderzoekers van het UMCG 

(afdeling Gezondheidspsychologie) een digitaal 

hulpmiddel om mantelzorgers te ondersteunen die 

zorgen voor een – vanwege een fysieke aandoe-

ning – ongeneeslijk zieke naaste. Zorgbelang 

Groningen organiseert en bewaakt de inbreng van 

de mensen voor wie het hulpmiddel is bedoeld. In 

eerdere jaren met interviews en focusgroepen en 

het afgelopen jaar bij het geven van feedback en 

testen van verschillende versies van het hulp-

middel. Dit zal in 2021 gereed zijn en is bedoeld 

om de eigen regie van mantel-

zorgers op een laagdrem-

pelige en toegankelijke 

manier te versterken.



“Mooi om ieder overleg weer te zien hoe we – 

onderzoekers, ervaringsdeskundigen en belangen-

behartigers – elkaar aanvullen en hoe waardevol de 

samenwerking is!” – Marieke Nanninga, projectleider
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Ondersteuning door bedrijfsarts aan 
mensen met een praktisch beroep

Het driejarig onderzoeksproject 'Doorwerken met 

een chronische ziekte met steun van uw partner of 

naaste' (DIPI - UMCG) beoogt het verbeteren van 

de ondersteuning door de bedrijfsarts aan mensen 

met een chronische ziekte en werk. Hierbij ligt de 

focus op mensen met een lage sociaal economische 

status (SES). 

Voor dit project hebben we in 2018 en 2019 

interviews met mensen met een chronische ziekte 

en hun partners voorbereid, uitgevoerd en uitge-

werkt. De uitkomsten vormen – samen met kennis 

van bedrijfsartsen en kennis uit de wetenschappe-

lijke literatuur – 'input' voor het verbeteren van de 

ondersteuning door de bedrijfsarts aan mensen in 

vooral praktische beroepen. Hiervoor hebben 

onderzoekers een e-learning ontwikkeld die in 

2020 gereed zal zijn.

Ondersteuning aan zwangeren die roken

In het project 'Samen Stoppen, Samen Sterk' (van 

de Verloskunde Academie Groningen en het UMCG 

- afdeling Huisartsgeneeskunde) wordt de onder-

steuning aan zwangere vrouwen die roken geëva-

lueerd en verbeterd. Zorgbelang Groningen zit in 

de projectgroep met daarin ook de onderzoekers 

en twee ervaringsdeskundigen van 'Sterk uit 

Armoede'. In Groningen, Friesland en Drenthe 

hebben we zorgverleners, (zwangere) vrouwen en 

hun naasten geïnterviewd en zo de faciliterende en 

belemmerende factoren rond deze ondersteuning 

in kaart gebracht. Dit leidt in 2020 tot een verbeter-

plan, Zorgbelang Groningen denkt hierin mee.

Verdieping en evaluatie

Een verdieping op eerder onderzoek en evalueren 

van zorg, ook dat doe je samen met de mensen 

om wie het gaat! In 2019:

Ÿ interviewden we 24 inwoners van de gemeente 

Midden-Groningen voor een verdiepingsslag 

op het eerder door Zorgfocuz uitgevoerde 

cliëntervaringsonderzoeken (CEO) Wmo;

Ÿ organiseerden we twee spiegelgesprekken met 

vrouwen voor feedback op de dienstverlening 

van Bevolkingsonderzoek Noord (de screening 

op borstkanker in 'de bus').
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De resultaten

Door deze projecten is de zorg in de Groninger 

ziekenhuizen: 

Ÿ meer gestroomlijnd en minder belastend door 

onder andere de mogelijkheid meerdere 

afspraken op één dag te combineren en een 

betere afstemming tussen alle betrokken 

zorgverleners in het ziekenhuis en 'in de keten'; 

Ÿ meer transparant, door betere – op de 

patiënt/cliënt en naaste afgestemde – en 

'tijdiger' informatie in de hele zorgketen;

Ÿ meer gericht 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, voor psycho-

sociale begeleiding en nazorg, voor palliatieve 

zorg en voor lotgenotencontact.

Samen werken aan betere zorg

Vragen naar ervaringen en wat mensen nodig 

hebben is mooi. Samen werken aan verbeteringen 

is nog beter! In de provincie Groningen doen 

patiëntenorganisaties, ervaringsdeskundige 

patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar Menzis 

en Zorgbelang Groningen dit al jaren. 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 projecten

In 2019 is gewerkt aan betere informatie en zorg 

voor patiënten/naasten die te maken hebben met 

Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), hartrevalidatie, 

niertransplantatie, Neuro Endocriene Tumoren (NET), 

nieraandoeningen, kleine buikingreep/ingreep aan 

de endeldarm (proctologie) en klompvoet.



“Heel mooi dat in dit project niet alleen gekeken werd 

naar verbeteringen bij de zorgverlener, maar ook bij de 

verzekeraar en patiëntenorganisatie. Echt 'tripartiete' 

samenwerking!” – Roos Edens, projectleider
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Het project verliep volgens de stappen van het 

'Groninger model':

1.  Overleg van betrokken partijen

Met een inventarisatie van (mogelijke) knel- 

en verbeterpunten.

2.  Toetsen van huidige zorg

 Door wachtkamerinterviews met ouders in 

 het ziekenhuis.

3. Vaststellen verbeterpunten

 Naar aanleiding van de uitkomsten van de 

 interviews.

4.  Opstellen verbeterplan

 Met de verbeterpunten en punten uit de 

 eerdere inventarisatie.

5.  Uitvoeren verbeteracties 

 In het ziekenhuis, bij de patiëntenvereniging én

 de verzekeraar.

6.  Bewaken voortgang

 Door alle betrokken partijen.

7.  Vaststellen eindresultaat

Met verbeteringen als:

Ÿ betere informatie aan en communicatie met 

ouders; 

Ÿ betere communicatie met andere betrokken 

zorgverleners;

Ÿ ruimere beschikbaarheid van klompvoetzorg;

Ÿ praktische aanpassingen die het verblijf in het 

ziekenhuis met een baby comfortabeler maken. 

Het project
Klompvoet in het UMCG

Een klompvoet is een aangeboren afwijking van de stand van de voet. De voet staat naar 

beneden en naar binnen gekanteld. In het project Klompvoet in het UMCG is gekeken hoe 

zorg en begeleiding aan baby's en ouders beter kunnen. Deelnemers aan het project waren 

zorgverleners uit het ziekenhuis, de patiëntenvereniging, twee ervaringsdeskundige ouders, 

de zorgverzekeraar en Zorgbelang Groningen.



"Jaarlijks worden er zo'n 180 kinderen geboren met 

een klompvoetje. Zij worden behandeld volgens 

dezelfde richtlijn. Deze is – op ons initiatief – 

ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse 

Orthopaedische Vereniging (NOV) De behandeling 

vindt plaats in een Klompvoetcentrum. Er zijn er 11 

in Nederland en het UMCG is daar één van.

Wij willen altijd bij projecten rondom Klompvoetzorg 

betrokken zijn. Een Klompvoetcentrum is regionaal, 

als landelijke vereniging kunnen we een breder 

patiëntperspectief inbrengen. Ook hebben we de 

werkwijze van andere centra in ons achterhoofd. 

We zorgen ervoor dat de resultaten van een project 

bij die andere centra terechtkomen. Én voorkomen 

dat de centra in iedere regio 'het wiel opnieuw 

uitvinden' en van de richtlijn gaan afwijken.

In het UMCG hebben we – samen met de zorg-

verleners, de verzekeraar, ervaringsdeskundigen en 

Zorgbelang Groningen – concrete verbeteringen 

kunnen realiseren. Wat me daarnaast is bijgebleven, 

is de enorme bereidheid van zorgverleners om 

aandacht, energie en tijd in dit project te steken. 

Geïnteresseerd en betrokken, heel bijzonder!

"Zorgbelang Groningen was in 

dit project de olie in de motor."
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De ervaring van

Robert Boekestijn,
Nederlandse Vereniging Klompvoetjes en 

deelnemer project Klompvoet in het UMCG

Zorgbelang Groningen was in dit project de olie in 

de motor. Doordat Zorgbelang faciliteerde en 

coördineerde, bleef het project lopen. Ik zou graag 

zien dat – met de resultaten in de hand – dit 

project wordt uitgerold naar andere Zorgbelangen 

en de overige 10 Klompvoetcentra. Elkaar in de 

ogen kijken, samenwerken en aandacht geven, 

daar wordt de klompvoetzorg beter van. Alles wat 

je water geeft, groeit!"



Positieve Gezondheid
Wat maakt het leven betekenisvol?
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Met Positieve Gezondheid werk je met alle be-

trokkenen aan de beste oplossing voor de echte 

behoefte. Het gaat hierbij niet om 'wat er mis is', 

maar om wat mensen belangrijk vinden in het 

leven en hoe ze dat zelf en met hun omgeving 

kunnen vormgeven. Niet de aandoening, maar een 

betekenisvol leven staat centraal. Steeds weer zien 

wij hoe Positieve Gezondheid bijdraagt aan de 

kwaliteit van leven en zorg. 2019 stond voor ons 

daarom in het teken van de verdere verspreiding 

en toepassing ervan in onze provincie.

Inspiratie en training

Onze Academie Zorgbelang ontwikkelde een 

betaald aanbod Positieve Gezondheid voor beleids-

medewerkers, bestuurders en professionals in wel-

zijn en zorg. We verzorgden inspiratiesessies (3), 

workshops (2) en trainingen (2) voor zorginstel-

lingen en in gemeenten. Ook werkten we mee aan 

een training van het 'Institute for Positive Health'.

Gronings Netwerk Positieve Gezondheid

We organiseerden drie bijeenkomsten van het 

Gronings Netwerk Positieve Gezondheid. Dit 

netwerk bestaat uit beleidsmakers, bestuurders, 

zorgverleners, mensen uit het onderwijs en vrij-

willigers. Het netwerk is gericht op het delen van 

kennis en het verder verspreiden van Positieve 

Gezondheid in de provincie. Eén van de bijeenkom-

sten was tijdens het Gronings festival 'Let's Gro'.

Let's Gro

We waren medeorganisator en dagvoorzitter van 

het Let's Gro-event 'Van Onderop, de toepassings-

mogelijkheden van Positieve Gezondheid' op 30 

oktober. Zo'n 350 bezoekers kwamen door de dag 

heen af op spreker Machteld Huber (grondlegger 

van Positieve Gezondheid) en verschillende 

workshops. Dit leidde tot meer bekendheid van 

Positieve Gezondheid en groei van het netwerk 

naar ruim 100 leden.

“Positieve Gezondheid helpt – ook bij tegenslag – om 

veerkracht te ervaren en aan het roer te staan van je 

leven. Mét acceptatie dat dat soms wat minder lukt.” – 

Jolanda Fritsma, teamleider Participatie en Kwaliteit 



"In de provincie Groningen en Noord Drenthe 

zijn drie Netwerken Palliatieve Zorg actief. De 

Netwerken hebben als doel de zorg voor mensen 

in de laatste levensfase zo goed mogelijk te 

organiseren. Net als Zorgbelang vind ik het 

belangrijk om patiënten en hun naasten in deze 

fase meer grip te laten krijgen op hun situatie.

De vraag 'Wat is belangrijk voor u?' is voor hen 

vaak moeilijk en abstract. Positieve Gezondheid en 

het bijbehorende gespreksinstrument – het 

spinnenweb – helpt om deze vraag concreter te 

krijgen. Hierdoor ontstaat inzicht in waar patiënten 

in deze fase nog energie in willen steken. Ook de 

zorgverlener krijgt meer zicht op wat patiënten 

beweegt en kan daar beter op aansluiten.

Zorgbelang Groningen heeft voor het netwerk 

Palliatieve Zorg Groningen een inspiratiesessie 

verzorgd, bedoeld voor zorgverleners in de 

palliatieve zorg. Zij hebben kennis gemaakt met 

Positieve Gezondheid en nagedacht over hoe je dit 

zou kunnen inzetten in de praktijk. De inhoud sloot 

aan bij de zorgverleners met relevante informatie, 

afwisselende werkvormen én gelegenheid om 

inzichten en ervaringen uit te wisselen. Alles onder 

leiding van een professionele en rustige trainer.

Voor de deelnemers leidde de inspiratiesessie tot 

meer bewustwording van het belang van het echte 

gesprek met patiënten en naasten én hoe Positieve

Gezondheid hierbij kan helpen. In 2020 organiseren 

we weer een inspiratiesessie. Dat doen we graag 

met Zorgbelang!"

De ervaring van 

Jacqueline Tijhaar,
coördinator Netwerken Palliatieve Zorg Groningen

"De inspiratiesessie gaf meer 

bewustwording van het belang van 

het echte gesprek met patiënten 

en naasten én hoe Positieve 

Gezondheid hierbij kan helpen."
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Zorgbelang in de media

Om de belangen van inwoners van de provincie Groningen goed te 

kunnen behartigen, is het nodig dat zij ons weten te vinden en wij 

hun wensen en ervaringen zichtbaar maken. In 2019 haalden we 

hiervoor met standpunten op verschillende momenten de media. 
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Verdwijnen van acute en complexe zorg bij 

Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal en Bethesda 

Ziekenhuis in Hoogeveen

In onder andere het Dagblad van het Noorden 

wezen we op de veiligheid en kwaliteit van spoed-

eisende hulp en de ontstane onrust bij inwoners. 

Ook waren we onafhankelijk voorzitter bij 8 bijeen-

komsten in Groningen en Drenthe waar inwoners 

werden geïnformeerd en zij hun ideeën/zorgen 

konden delen.

Wachttijden in Noordelijke ziekenhuizen

In het Dagblad van het Noorden gaven we aan dat 

wachtlijstbemiddeling niet bij iedereen bekend is 

en de regels van marktwerking oplossingen soms 

in de weg staan.

Uitwisselen medische gegevens tussen 

noordelijke ziekenhuizen

In het Dagblad van het Noorden stelden we dat 

patiënten hier zelf ook iets aan moeten hebben en 

wezen we op aspecten als veiligheid en privacy.

Vernieuwd tuchtrecht in de zorg

In een interview op RTV Noord vonden we de 

vereenvoudiging van het tuchtrecht goed nieuws. 

De drempels om een klacht in te dienen moeten zo 

laag mogelijk zijn. En je kunt klachten ook zien als 

een gratis advies voor kwaliteitsverbetering!

Patiëntparticipatie bij onderzoek en innovatie

Op websites van andere organisaties kwamen we 

aan het woord over het nut en de noodzaak van 

patiëntparticipatie bij:

Ÿ onderzoek en innovatie van palliatieve zorg 

(website ZonMw);

Ÿ de transformatie van jeugdhulp (website 

Adviesraden Sociaal Domein).



Ook de resultaten van (gezamenlijke) activiteiten 

haalden regelmatig de media, waaronder:

Ÿ het Debat 'Zorg & Leefbaarheid' op 4 maart in 

het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. 

Georganiseerd met Platform Hattinga Verschure, 

zaVie, Vereniging Groninger Dorpen, CMO 

STAMM en Dagblad van het Noorden;

Ÿ het project 'Jeugdhulp doen we Samen' in 

Noordoost-Groningen;

Ÿ de bijeenkomst over Positieve Gezondheid in 

Het Hogeland waar inwoners en organisaties 

input leverden voor het gezondheidsbeleid van 

de gemeente. Georganiseerd met de Adviesraad 

het Hogeland, GGD Groningen en Huis voor de 

Sport Groningen.

Tot slot werden aankondigingen van activiteiten 

regelmatig 'opgepikt' door de pers, zoals van de 

Academie Zorgbelang en de gezamenlijke (met 

Platform Hattinga Verschure en zaVie) bijeenkomst 

'Eenzaam, buitengesloten? Iedereen doet mee!' in 

het kader van drie jaar VN-verdrag Handicap.
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Financiële 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

Debat 'Zorg & Leefbaarheid'



Contactgegevens

Zorgbelang Groningen
Schweitzerlaan 4

9728 NP  Groningen

info@zorgbelang-groningen.nl

www.zorgbelang-groningen.nl

050 – 571 39 99

maandag t/m donderdag van 8.30 - 17.00 uur

Adviespunt Zorgbelang Groningen

Cliëntondersteuner Gezondheidszorg

050 – 571 39 99

maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.30 uur

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp

088 – 555 10 00

maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.30 uur

Cliëntondersteuner Langdurige zorg

0900 – 243 81 81

maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur

Vertrouwenspersoon in de gemeente Groningen

050 – 571 39 99

maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.30 uur

Cliëntvertegenwoordiger in de gemeente Midden-Groningen

050 – 571 39 99

maandag t/m donderdag van 9.00 - 16.30 uur

Samenwerkende organisaties

Onderling Sterk Steunpunt Groningen – 

o.s.steunpunt@zorgbelang-groningen.nl (mail)

Stichting zaVie – www.zavie.nl

Stichting Platform Hattinga Verschure – www.sphv.nl
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