
Het jaar 2020 ligt al even achter ons, het jaar van de 

coronapandemie covid-19. Waar we allemaal – in 

mindere of meerdere mate – mee te maken kregen. 

Privé: vanwege ziekte, eenzaamheid of zelfs verlies. 

Op het werk: met thuiswerken, minder of geen werk, 

óf juist extra drukte op het werk. Zoals in de zorg die 

door corona zwaar is belast, met grote gevolgen voor 

patiënten, cliënten en hun naasten/mantelzorgers. 

Denk aan het afschalen van reguliere zorg, uitstellen 

van afspraken en behandelingen, stoppen van 

dagbesteding en bezoekregelingen in verpleeghuizen. 

Door alle onzekerheid en urgentie werden (en worden) 

maatregelen genomen waar we zelf nog te weinig over 

te zeggen hadden, maar die ons wel raakten. 

Wij hebben ons in 2020 ingezet om inwoners van onze 

provincie, en vooral de meest kwetsbare, wél een stem 

te geven. Individueel, door ons Adviespunt met 

vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners zo goed 

mogelijk door te laten draaien. En collectief: door de 

Meldacties 'Zorg in coronatijd' waarin we – samen met 

Platform Hattinga Verschure en zaVie – vroegen naar 

de gevolgen van corona en coronamaatregelen voor 

uw en jouw zorg en leven, naar goede voorbeelden en 

mooie initiatieven. Om van te leren én te inspireren!

Ook zochten we nieuwe vormen voor bijvoorbeeld 

de workshops en trainingen van de Academie 

Zorgbelang, projecten in en met ziekenhuizen en met 

andere partners. Online werken, Teams en Zoom 

werden bij ons al snel het nieuwe normaal. Zo 

werd 2020 ook een jaar van grote creativiteit, 

waarin we met z'n allen zochten naar wat wel 

kan in plaats van wat niet, geheel volgens het 

gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Welke 

resultaten dit opleverde, leest u in dit korte 

jaaroverzicht met de highlights van 2020.

Ondertussen zitten we in 2021. Corona bepaalt 

nog steeds voor een groot deel ons dagelijks 

leven en we leren nog steeds bij hoe hiermee 

om te gaan. Ook in de zorg, en nu vaak wél met 

patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers. 

Zoals in ons project 'In contact in de zorg' waar 

we vanuit hun perspectief met verschillende 

partners 'zorg op afstand' verder ontwikkelen. 

Goede zorg bereiken we alleen samen met de 

mensen om wie het gaat!

Edwin Klok,

Directeur-bestuurder Zorgbelang Groningen

Alleen samen … met de 

mensen om wie het gaat



Iedereen moet zoveel mogelijk het leven kunnen leiden zoals hij of zij 

dat wil. En dat betekent ook: zelf zoveel mogelijk beslissen over de zorg 

en ondersteuning die hierbij nodig is. Ons  ondersteunde in Adviespunt

2020 individuele jongere en volwassen inwoners van de provincie 

Groningen bij vragen of ervaren knelpunten, zodat zij de eigen regie 

over hun zorg en leven konden versterken.
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Voor wie?

We waren er voor inwoners (en 

naasten) die te maken hadden met:

Ÿ gezondheidszorg

Ÿ jeugdhulp/jeugdzorg/Raad voor 

de Kinderbescherming

Ÿ langdurige zorg

Ÿ zorg en ondersteuning in de 

gemeenten Groningen, Midden-

Groningen en Westerwolde 

(incidenteel)

Ÿ zorg/ondersteuning door 

Gedeelde Last, Stichting Goed 

Geregeld en Stichting De Hoven

Welke diensten?

Het Adviespunt bood de functie 

van onafhankelijke:

Ÿ cliëntondersteuner 

gezondheidszorg

Ÿ vertrouwenspersoon jeugdhulp/ 

Raad voor de 

Kinderbescherming*

Ÿ cliëntondersteuner langdurige 

zorg

Ÿ cliëntvertegenwoordiger/vertrou

wenspersoon sociaal domein

Ÿ vertrouwenspersoon/klacht-

functionaris

Welke hulp?

Het Adviespunt:

Ÿ luisterde, dacht mee en verwees 

naar andere instanties

Ÿ gaf informatie en advies over 

(klachtmogelijkheden in) zorg, 

ondersteuning en jeugdhulp

Ÿ ging op verzoek mee naar een 

(informeel) klachtgesprek 

en/of ondersteunde in een 

klachtprocedure

De knelpunten

Klachten/knelpunten gingen over:

Ÿ bejegening, genomen beslissingen, 

gebrekkige communicatie/informatie, 

eerste aanspreekpunt, kwaliteit van zorg

De klachten betroffen:

Ÿ gezondheidszorg, jeugdhulp, gehandi-

captenzorg, ambulante begeleiding, 

woonbegeleiding, beschermd wonen, 

huishoudelijke hulp en hulpmiddelen

Het resultaat

Onze activiteiten leidden tot: 

Ÿ ondersteuning jongere en volwassen inwoners 

in bijna 330 kwesties 

Ÿ ruim 700 groepsbezoeken in de jeugdzorg

Ÿ passender zorg voor individuele inwoners

Ÿ opgeloste in plaats van geëscaleerde conflicten

Ÿ een betere relatie met de zorgverlener

Ÿ voorkomen langdurige/duurdere klachtroutes 

Ÿ besproken signalen met zorgaanbieders

Welke diensten?

Het Adviespunt vervulde de 

functie van onafhankelijke:

Ÿ cliëntondersteuner 

gezondheidszorg

Ÿ vertrouwenspersoon 

jeugdhulp/Raad voor de 

Kinderbescherming*

Ÿ cliëntondersteuner 

langdurige zorg

Ÿ cliëntvertegenwoordiger/ver-

trouwenspersoon sociaal domein

Ÿ vertrouwenspersoon/klacht-

functionaris

Eigen regie

* De functie vertrouwenspersoon wordt uitgevoerd in onderaannemerschap van het AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

https://www.zorgbelang-groningen.nl/voor-inwoners/


Iedereen moet onbeperkt mee kunnen doen in de samenleving, óók met een 

ziekte of beperking. Dit betekent voor ons ook: meepraten, voor je eigen 

belangen opkomen en zelf aan de slag met activiteiten die deze participatie 

versterken. 'Niets over ons, zonder ons' was daarom onze boodschap in alle 

netwerken en overleggen waaraan we deelnemen. En we ondersteunden 

inwoners op verschillende manieren om dit zelf in praktijk te brengen. 

Netwerken

Deelname aan zo'n 20 net-

werken, regionale en 

bestuurlijke overleggen om 

aandacht te vragen voor:

Ÿ het perspectief van patiënten, 

cliënten, hun naasten, mantel-

zorgers en andere burgers

Ÿ het belang van hun partici-

patie en de inbreng van 

ervaringsdeskundigheid

Academie Zorgbelang

Organiseren van themabijeen-

komsten en trainingen voor in 

totaal ruim 40 patiënten, 

cliënten, hun naasten/mantel-

zorgers, organisaties en andere 

belangstellenden over:

Ÿ werken met Positieve 

Gezondheid

Ÿ participatie in jeugdhulp

Ÿ de persoonlijke gezondheids-

omgeving (PGO)

Ÿ dementie en langer thuis 

wonen 

De bijeenkomsten waren 

grotendeels online en werden 

goed gewaardeerd.

Participatie

Participatie in jeugdhulp

Ÿ Agenderen van het belang van partici-

patie bij gemeenten en zorgaanbieders

Ÿ Verkennen – met Netwerk Overbrug 

en Jimmy's – van hoe we participatie 

van jongeren in de provincie kunnen 

versterken

Ÿ Een online Verteltafel in het Wester-

kwartier waar 7 jongeren hun ervaring 

met jeugdhulp deelden

Ÿ Twee Speak & Eats in de Eemsdelta-

gemeenten Appingedam, Delfzijl en 

Loppersum waar 24 deelnemers 

(inwoners, professionals, beleids-

makers en een wethouder) met elkaar 

in gesprek gingen over hun visie op 

en ervaringen in de jeugdhulp 

Mooie resultaten: 

Ÿ verbeterpunten waar gemeenten 

direct mee aan de slag kunnen 

Ÿ  met 35 tips om inspiratieboekje

samen met jongeren en ouders te 

werken aan betere jeugdhulp

Ÿ een aanvulling op de landelijke 

'toolkit' Jeugdhulp doen we Samen 

voor structurele participatie van 

jongeren en ouders in de jeugdhulp

Zorgbelang Panel

Bevragen van de 270 leden van 

het  (en vaak Zorgbelang Panel

ook andere inwoners van onze 

provincie) over hun ideeën en 

ervaringen rond:

Ÿ de zorg en het leven in 

coronatijd (3 meldacties)

Ÿ de persoonlijke gezond-

heidsomgeving (PGO)

Ÿ nieuwe vormen van 

apotheekzorg 

Ÿ jeugdhulp (via online 

Vertelpunt)

Cliëntenparticipatie 

Ondersteunen bij het instellen 

van de cliëntenraad Ambulance-

zorg Groningen.

https://www.zorgbelang-groningen.nl/academie-zorgbelang/
https://www.zorgbelang-groningen.nl/academie-zorgbelang/
https://www.zorgbelang-groningen.nl/publicatie/jeugdhulp-doen-we-samen-35-tips-van-jongeren-en-ouders/ 
https://www.jeugdhulpdoenwesamen.nl/
https://www.zorgbelang-groningen.nl/voor-inwoners/panel-zorgbelang/ 


Goede zorg en ondersteuning dragen bij aan de kwaliteit van leven van inwoners 

van onze provincie. Voor beleidsmakers en zorgaanbieders zijn zij daarom een 

onmisbare partner bij het vernieuwen, uitvoeren en evalueren van zorg. In 2020 

faciliteerden we deze co-creatie in (wetenschappelijk) onderzoek en bij verbeter-

trajecten in ziekenhuizen.  was en is hierbij onze leidraad: Positieve Gezondheid

niet de ziekte of aandoening, maar een betekenisvol leven staat centraal staat.

Participatie in onderzoek 

Voor betere zorg, ondersteuning 

en begeleiding:

Ÿ in de noordelijke grensstreek 

van Nederland en Duitsland 

( )Common care

Ÿ aan zwangere vrouwen die 

roken (Samen Stoppen, 

Samen Sterk)

Ÿ door betere informatie-uitwis-

seling tussen zorg in de eerste 

en tweede lijn (Citrien 2.0)

Ÿ aan mantelzorgers die zorgen 

voor een naaste die niet meer 

beter wordt ( )MantelzorgBalans

Ÿ aan praktisch geschoolden 

chronisch zieken en hun 

naasten door de bedrijfsarts 

(DIPI)

Ÿ met een persoonlijke gezond-

heidsomgeving (PGO) in de 

palliatieve zorg

Positieve Gezondheid 

Voor zorg, welzijn en een 

samenleving die bijdragen 

aan een betekenisvol leven 

van inwoners door:

Ÿ 8 inspiratiesessie/work-

shops en 2 trainingen aan 

beleidsmakers, hulp-

verleners en vrijwilligers

Ÿ opleiden van gezondheids-

ambassadeurs/ambassa-

deurs Positieve Gezondheid 

voor wijken en dorpen

Ÿ twee online bijeenkomsten 

van het Gronings Netwerk 

Positieve Gezondheid

Co-creatie in ziekenhuizen

Voor meer patiënt- en naastegerichte 

zorg, informatie, ondersteuning en 

begeleiding: 

Ÿ bij hartrevalidatie: zorg en begeleiding 

in het hele traject (Martini Ziekenhuis)

Ÿ van kwetsbare ouderen bij de over-

gang van het ziekenhuis naar huis 

(transmurale zorgbrug, Martini 

Ziekenhuis)

Ÿ van kwetsbare ouderen in het 

ziekenhuis (ouderencoach, Martini 

Ziekenhuis)

Ÿ bij lage rugklachten: evaluatie van de 

zorg en begeleiding aan patiënten met 

chronisch lage rugklachten (Martini 

Ziekenhuis)

Ÿ door de huisartsenpost/spoedeisende 

hulp (HAP/SEH, Martini Ziekenhuis)

Ÿ bij een klompvoet: (prénatale) zorg en 

begeleiding voor baby's en ouders 

(UMCG)

Kwaliteit van leven en zorg

https://www.zorgbelang-groningen.nl/positieve-gezondheid/
https://www.zorgbelang-groningen.nl/common-care/
https://balans.mantelzorg.nl/
https://www.zorgbelang-groningen.nl/academie-positieve-gezondheid/ 
https://www.zorgbelang-groningen.nl/academie-positieve-gezondheid/ 


We ondersteunden de provinciale belangenbehartigers Onderling Sterk 

Steunpunt - provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie. We 

werkten ook met hen – en andere organisaties – samen in tal van activiteiten 

en op onze gezamenlijke speerpunten: Mobiliteit, Iedereen doet mee en 

Collectieve belangenbehartiging. En natuurlijk bij de gezamenlijke Meldacties/ 

het Meldpunt 'Zorg in coronatijd'. Veel activiteiten worden vervolgd in 2021.

Mobiliteit

We werkten aan:

Ÿ gelijke spelregels Wmo-

vervoer in de hele 

provincie Groningen

Ÿ Werkgroepen Toeganke-

lijkheid in gemeenten met  

ervaringsdeskundigen die 

vanaf de tekentafel zijn 

betrokken bij nieuwe 

projecten

Ÿ een nieuwe website waar 

mensen met een 

beperking kunnen vinden 

hoe toegankelijk een 

gebouw of recreatieve 

voorziening is 

We zetten ons in voor:

Ÿ een fijne woonomgeving voor 

oudere mensen die doof of 

slechthorend zijn

Ÿ een knooppunt van ervarings-

deskundigheid waar ervarings-

deskundige inwoners aan 

andere inwoners een luisterend 

oor en hulp bieden en door-

verwijzen naar de instanties en 

verenigingen die er al zijn

Ÿ een vergoeding van praktische 

technologische oplossingen die 

langer thuis wonen mogelijk 

maken, maar die nu niet door 

de verzekeraar of gemeente 

worden gedekt

Samen aan de slag

Meldacties Zorg in coronatijd

“Welke gevolgen hebben corona en de 

coronamaatregelen voor uw zorg en 

leven?” Dat vroegen we in 2020 op 

drie momenten aan inwoners van onze 

provincie. Via online vragenlijsten, mail 

en telefoon deelden zij hun ervaringen 

met ons: over het afschalen van zorg, 

uitstellen van behandelingen, afspraken 

op afstand, bezoekregelingen in het ver-

pleeghuis, stopzetten van dagbesteding 

en de mentale gevolgen van de coronatijd. 

Wij deelden de  met betrok-uitkomsten

ken partijen: de provincie, gemeenten, 

verzekeraar, aanbieders en de inspectie 

Gezondheidszorg en jeugd. Om van te 

leren én te inspireren!

Iedereen doet mee 

Wij streven naar een inclu-

sieve samenleving zonder 

barrières voor mensen met 

een handicap of functie-

beperking (VN-verdrag 

Handicap).

In contact in de zorg

Een mooi gevolg van de Meldactie is het project 'In contact in de 

zorg'. Samen met verschillende partners en natuurlijk de mensen 

om wie het gaat, werken we daarin aan de verdere ontwikkeling 

van zorg op afstand vanuit het perspectief van patiënten cliënten, 

naasten en mantelzorgers. Het project wordt mede mogelijk 

gemaakt door de provincie Groningen.

Collectieve belangenbehartiging

https://www.zorgbelang-groningen.nl/meldacties-zorg-in-coronatijd/ 
https://www.zorgbelang-groningen.nl/in-contact-in-de-zorg/ 
https://www.zorgbelang-groningen.nl/in-contact-in-de-zorg/ 


2020 in cijfers

Beknopte resultaten

 Baten Lasten

Subsidies provincie Groningen 626.000 

Subsidies overige subsidiënten 404.615 

Projecten 256.736 

Overige baten 48.200 

Personeelskosten  910.847

Overige personeelskosten  40.994

Huisvestingskosten  106.238

Organisatiekosten  223.447

Directe projectkosten  33.789

Afschrijvingen  14.800

Overige lasten  737

Totaal 1.335.551 1.330.852

Resultaat: 4.699

Contactgegevens

Schweitzerlaan 4, 9728 NP  Groningen

info@zorgbelang-groningen.nl

www.zorgbelang-groningen.nl

telefoon: 050 571 3999

maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur

Colofon

Dit is een uitgave van Zorgbelang Groningen. Aan 

deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Tekst en redactie: Renate van Peet

Vormgeving: KragtVorm

Meer weten?

Een uitgebreide verantwoording over 2020 vind je op

onze website

Zichtbaarheid op sociale media

Ÿ 115 berichten en 275 volgers op Facebook

Ÿ 110 (eigen) berichten en 2585 volgers op Twitter

Ÿ 48 berichten en 240 volgers op LinkedIn

Zichtbaarheid in de pers

Ÿ 27 artikelen in verschillende regionale media

Ÿ 5 interviews op regionale radio

Eigen media

Ÿ een nieuwe website

Ÿ 8 digitale nieuwsbrieven

https://www.zorgbelang-groningen.nl/maatschappelijk-verslag-2020/ 
https://www.facebook.com/zbgroningen 
https://twitter.com/Zorgbelang_Gr
https://www.linkedin.com/company/zorgbelang-groningen/ 
https://www.zorgbelang-groningen.nl/ 
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