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Voorwoord 
 

Voor u ligt ons Activiteitenplan 2022. Op het moment van schrijven (september 2021) is het de vraag: 

welke impact heeft corona deze winter? Hebben we het, nu een groot deel van de bevolking is gevac-

cineerd, onder controle? Of krijgen we te maken met een vierde golf? En weer een nieuwe uitdaging 

voor onder andere de ziekenhuiszorg, waar nog veel reguliere zorg moet worden ingehaald.  

 

Ook in andere sectoren staan we voor uitdagingen. Landelijk, in onze provincie én lokaal. Zo heeft de 

decentralisatie van jeugdhulp nog niet tot de gewenste transformatie geleid. Er zijn lange wachttijden 

voor jongeren en ouders/verzorgers die deze hulp nodig hebben. Dat geldt ook voor de geestelijke 

gezondheidszorg, waar mensen die psychisch lijden soms langer dan 1,5 jaar moeten wachten op 

hulp. Daarnaast staat de zorg voor kwetsbare ouderen onder druk. ‘s Avonds, ’s nachts en in de 

weekenden (ANW) doen zij relatief vaak een beroep op de spoedeisende hulp (SEH) en de door-

stroom naar een passende voorziening verloopt regelmatig moeizaam. En specifiek in Groningen zien 

we de gevolgen van de aardbevingsproblematiek. Uit onderzoek blijkt dat de stress door deze proble-

matiek een verhoogde kans geeft op (psychische) gezondheidsklachten. 

 

Al met al hebben we te maken met ernstige problemen die inwoners van onze provincie – patiënten, 

cliënten, hun naasten/mantelzorgers en andere burgers – direct raken. Waar we met z’n allen de 

schouders onder moeten zetten, dus vooral ook sámen met de mensen om wie het gaat; zij hebben 

de ervaringskennis die nodig is voor goede en duurzame oplossingen. En gelukkig gebeurt dit ook 

steeds vaker.  

Zo is sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten in de Zorg (WMCZ) meer aandacht 

voor de invloed van cliënten op de besluitvorming in de zorg. En ook in het Nationaal Programma 

Groningen, ten behoeve van de leefbaarheid van de regio, wordt bij veel projecten inwonersparticipa-

tie als voorwaarde gesteld.  

 

Eén van die projecten is ‘In contact in de zorg’ waar we met alle betrokkenen werken aan betere ‘zorg 

op afstand’. Andere voorbeelden waar we participatie stimuleren en faciliteren, zijn de jeugdhulp en 

het project C4Youth. Daar werken we met professionals, maar vooral met jongeren en hun ou-

ders/verzorgers zelf, aan betere hulp en een veilig klimaat om op te groeien.  

Zo zorgen we ervoor dat de mensen om wie het gaat een stem hebben. Collectief, bij het verbeteren 

en vernieuwen van zorg. Maar ook individueel, in de spreekkamer. De vertrouwenspersonen en cli-

entondersteuners van ons Adviespunt ondersteunen inwoners bij vragen en klachten over de zorg zo-

dat zij hier zelf de regie over houden. Hun perspectief staat altijd voorop.  

 

Keer op keer blijkt dat participatie werkt. Zorg wordt beter en vaak ook efficiënter als we doen wat 

mensen nodig hebben om - ook met een ziekte of beperking - een fijn leven te leiden en hierover zo-

veel mogelijk zelf de regie te voeren. Positieve Gezondheid is onze leidraad. En dat past ook bij de 

adagia van ‘waardegedreven zorg’ en ‘samen beslissen’. En het biedt een prachtig instrument als het 

gaat om preventie en healthy ageing: een fijn leven betekent immers ook vaak een gezonder leven?  

 

Zo werken we op allerlei manieren aan betere preventie, zorg en welzijn in onze provincie. In dit acti-

viteitenplan zetten we uiteen hoe we hiermee in 2022 verder aan de slag gaan. Samen met u: be-

leidsmakers, zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraar en vooral inwoners van onze provincie. 

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

 

 

Edwin Klok, 

Directeur-bestuurder Zorgbelang Groningen  
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Over Zorgbelang Groningen 
 

Zorgbelang Groningen is dé (provinciale) partij als het gaat om het behartigen van de belangen van 

inwoners van de provincie Groningen die gebruik (gaan) maken van preventie, welzijn (ondersteuning 

in het sociaal domein) of zorg. Dit doen we namens, maar vooral mét inwoners. Meer specifiek zijn 

onze doelgroepen: individuele en georganiseerde patiënten, cliënten, hun naasten, mantelzorgers en 

andere burgers. We hanteren daarom sinds jaar en dag impliciet en expliciet het motto ‘Samen met 

de mensen om wie het gaat’. Dit komt ook tot uitdrukking in onze missie, visie en ambities. 

 

 

Ons werkgebied bestaat uit de provincie Groningen met in totaal ruim 586.000 inwoners (bron: Soci-

aal Planbureau Groningen, peildatum 01-01-2020).  

 

Kerntaken 
Zorgbelang Groningen heeft de volgende kerntaken: 

• stimuleren en faciliteren dat inwoners: 

o individueel en collectief gelijkwaardig invloed uit kunnen oefenen op het ontwikkelen, uitvoe-

ren, verbeteren en evalueren van (hun) zorg en kwaliteitscriteria hiervoor;  

o hiervoor hun ervaringen/ervaringsdeskundigheid in kunnen zetten;  

• monitoren van de kwaliteit vanuit inwonersperspectief en bijdragen aan de verbetering ervan;  

• leggen/onderhouden van verbindingen en relaties ontwikkelen/onderhouden met: 

o de brede achterban: georganiseerde en individuele inwoners; 

o categorale en integrale (patiënten)partijen; 

o zorgvragers, zorgaanbieders en zorgfinanciers. 

• ontwikkelen van regionale kennis en kunde op het gebied van patiënten(participatie) en zorg. 

Deze kerntaken hebben betrekking op preventie, welzijn en zorg op basis van de Participatiewet, 

Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.  

Bij deze kerntaken werken we vanuit de principes van Positieve Gezondheid. 

 

Missie 

Zorgbelang Groningen is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie die de belangen van 

mensen uit onze doelgroep behartigt en samen met en voor deze mensen bijdraagt aan preventie, 

goede zorg en welzijn. 

Visie 

Zorgbelang wil de zorg, welzijn en preventie op een kwalitatief hoger niveau brengen, samen met 

mensen uit onze doelgroep waardoor zij een passende positie in een inclusieve samenleving kun-

nen innemen. 

Ambities  

Zorgbelang Groningen is in de provincie Groningen  

• voor individuele inwoners hét Adviespunt op het gebied van preventie, welzijn en zorg. Zij 

kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning;  

• dé expert en autoriteit als het gaat om participatie en medezeggenschap, kennis van wat er 

leeft en speelt en het daadwerkelijk verbeteren van preventie, zorg en welzijn. 
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Speerpunten 
Zorgbelang Groningen heeft de volgende speerpunten: 

• het gezondheidsconcept Positieve Gezondheid is leidend: in de zorg richten we ons niet (alleen) 

op gezondheidsproblemen en hoe we die kunnen oplossen, maar op de mensen zelf, hun veer-

kracht en op wat hun leven betekenisvol maakt; 

• zorg is op maat, sluit aan op de wensen, behoeften en leefomstandigheden van inwoners en 

draagt bij aan hun kwaliteit van leven; 

• inwoners hebben keuzemogelijkheden en -vrijheid in de zorg; 

• zorg is integraal: er is verbinding tussen de verschillende zorgdomeinen (zoals Zorgverzekerings-

wet, Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorg);  

• zorg is van goede kwaliteit, beschikbaar en toegankelijk in de hele provincie (spreiding).  

• meer bekendheid bij/dienstverlening aan Groninger gemeenten.  

 

Kernwaarden en expertise 
Zorgbelang Groningen heeft de volgende kernwaarden en expertise: 

• Onafhankelijk: we werken altijd vanuit het perspectief van de mensen om wie het gaat; 

• Professioneel: we zijn expert in het verzamelen van hun ervaringen en wensen en het vertalen 

ervan naar ‘input’ voor het ontwikkelen, uitvoeren, verbeteren/vernieuwen en evalueren van het 

zorg- en welzijnsaanbod in de provincie. We doen dit in aanvulling op wat zorgverzekeraars, over-

heden en zorgaanbieders zelf aan ervaringen en wensen ophalen en vanuit een ander (onafhan-

kelijk) perspectief, laagdrempelig, veilig en objectief; 

• Innovatief: we zijn adviseur en procesbegeleider in veranderprocessen.  

• Verbindend: we zoeken als co-creator de samenwerking en verbinden. Als eerste het perspectief 

van inwoners aan dat van andere partijen, en langs deze weg ook de andere partijen met elkaar. 

Deze kernwaarden bespreken we met elkaar en geven richting aan ons werk en ons gedrag. 

 

Partner in zorg 
Zorgbelang Groningen heeft de volgende samenwerkingspartners/klanten:  

• zaVie (zorg en aandacht voor iedereen) en Platform Hattinga Verschure. We 

o bieden inhoudelijke/facilitaire ondersteuning; 

o werken steeds meer samen op onderwerpen waarmee de brede achterban te maken heeft.  

• Lokale en regionale groepen belangenbehartigers en cliëntenraden. We: 

o geven advies/ondersteuning aan lokale Wmo-/participatieraden/adviesraden sociaal domein; 

o bieden procesmatige ondersteuning bij bijvoorbeeld het opzetten van een cliëntenraad; 

• Patiëntenorganisaties, patiëntvertegenwoordigers en ervaringsdeskundige patiënten. We 

o werken met hen samen en ondersteunen hen in onder andere patiëntparticipatieprojecten 

voor de verbetering, vernieuwing en inkoop van zorg (zie blz.17); 

o investeren in de ontwikkeling van gezamenlijke projecten met landelijke koepels en collega’s 

(Zorgbelang Nederland, andere Zorgbelangorganisaties, Patiëntenfederatie Nederland, Ie-

der(in) en/of categorale organisaties).  

• Aanbieders, verzekeraars en (lokale) overheden. We adviseren en ondersteunen: 

o bij het versterken van de participatie van ‘klanten’ (patiënten, cliënten, gebruikers van (Wmo-) 

voorzieningen, inwoners van een gemeente, verzekerden en hun naasten/mantelzorgers); 

o bij het beter afstemmen van zorg en dienstverlening op ervaringen, wensen en behoeften van 

‘klanten’ ten behoeve van meer kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie.  

 

Organisatie  
Bij Zorgbelang Groningen werken 17 medewerkers (bijna allemaal parttime, 12 fte). Daarnaast zijn er 

voor en samen met Zorgbelang vele vrijwilligers/ervaringsdeskundigen actief in onze provincie.  

Zorgbelang Groningen heeft twee teams/afdelingen (zie ook het organogram hierna).   



Activiteitenplan 2022 Zorgbelang Groningen 5 
 

• Adviespunt Zorgbelang (Adviespunt): levert informatie, advies en klachtondersteuning aan indivi-

duele cliënten (en hun naasten) van de jeugdhulp en -zorg, (langdurige) zorg, maatschappelijke 

dienstverlening en verpleeghuiszorg.  

• Participatie en Kwaliteit (P&K): doet aan collectieve belangenbehartiging, visievorming, onder-

steunt en werkt samen met zaVie, Platform Hattinga Verschure en andere lokale/regionale belan-

genbehartigers, verzorgt deskundigheidsbevordering via de Academie Zorgbelang en werkt mee 

aan het verbeteren/vernieuwen van zorg vanuit inwonersperspectief door onderzoek naar ervarin-

gen, ontwikkelen van kwaliteitscriteria en stimuleren/faciliteren van participatie.  

De afdelingen zijn complementair aan elkaar; de  (geanonimiseerde en geaggregeerde) informatie 

vanuit het Adviespunt stelt Zorgbelang in staat knelpunten te signaleren en collectieve belangen te 

behartigen. Andersom zorgt de kennis vanuit het team P&K ervoor dat het Adviespunt beschikt over 

actuele kennis en netwerken. Een concreet voorbeeld is binnen het Adviespunt waar mogelijk en zin-

vol gewerkt wordt met het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. 

 

 

Organogram 
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Toekomst 
Zorgbelang Groningen wil verder groeien naar een ondernemende, proactieve en flexibele organisatie 

die met haar dienstverlening inspeelt op ontwikkelingen in preventie, welzijn en zorg (zie hierna). Al-

leen dan blijven we een relevante organisatie die meerwaarde biedt aan onze stakeholders.  

 

Ontwikkelingen/trends Dienstverlening Zorgbelang 

Meer eigen regie en ‘zelfoplossend’ ver-
mogen bij inwoners 

• Individuele ondersteuning inwoners door Advies-
punt Zorgbelang 

• Trainingen/workshops Academie Zorgbelang 
voor inwoners en professionals 

Versterking patiënten-/cliëntenrechten en 
onafhankelijke cliëntondersteuning 

• Uitvoeren functie van onafhankelijke cliëntonder-
steuner, vertrouwenspersoon en/of klachten-
functionaris door Adviespunt (ook op locatie bij 
zorgaanbieders en gemeenten) 

• Uitvoeren kwalitatief cliëntervaringsonderzoek  

• Advies over inrichting/verbetering cliëntonder-
steuning bij gemeenten/zorgaanbieders 

• Training/voorlichting door Academie 

Versterking van burger- en cliëntparticipatie 

• bij het ontwikkelen/verbeteren van zorg 

• bij het uitvoeren van zorg (waaronder 
ook burgerinitiatieven en coöperaties) 

• Stimuleren en faciliteren van een netwerk van 
ervaringsdeskundigheid 

• Stimuleren en faciliteren van participatie en bij 
voorkeur van co-creatie  

• Advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van 
burgerinitiatieven  

• Opleiding en training door Academie 

Meer aandacht voor preventie en lifestyle • Trainingen Positieve Gezondheid door Acade-
mie voor inwoners, vrijwilligers en professionals 

Meer digitalisering in de zorg (eHealth, 
PGO) 

• Onderzoek naar wensen/ervaringen inwoners 

• Stimuleren en faciliteren van participatie/co-cre-
atie bij de ontwikkeling van zorg 

• Voorlichting/deskundigheidsbevordering aan in-
woners door de Academie 
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Activiteiten 
Om onze missie, visie, ambities en kerntaken te realiseren, ondernemen we de volgende activiteiten: 

• informeren/adviseren/ondersteunen van individuele inwoners bij vragen of klachten over de zorg; 

• betrekken van inwoners bij het ontwikkelen/verbeteren van zorg; 

• samenwerken met en ondersteunen van patiënten-/belangenorganisaties; 

• gesprekspartner zijn voor en adviseren van overheden en instanties die betrokken zijn bij zorg; 

• hen ondersteunen om zorg aan en de positie van inwoners in de zorg te verbeteren; 

• deelnemen aan landelijke projecten die helpen zorg beter te organiseren; 

• visie ontwikkelen op en standpunt bepalen ten aanzien van beleid(sontwikkeling) van met name 

overheden (landelijk, provinciaal, regionaal en op gemeentelijk niveau). 

 

Deze activiteiten zijn voor 2022 uitgewerkt in de volgende kernthema’s: 

• Thema 1: Eigen regie – versterking individuele positie zorggebruikers 

• Thema 2: Participatie – versterking collectieve positie zorggebruikers 

• Thema 3: Kwaliteit van zorg en leven 

• Thema 4: Zichtbaarheid 

• Thema 5: Werkorganisatie 

 

Twee kanttekeningen bij deze indeling:  

1. waar zorggebruikers of inwoners staat, gaat het om iedereen in de provincie Groningen die – zelf 

of in zijn omgeving – te maken heeft met preventie, welzijn en zorg; 

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

visie tot een betere kwaliteit van zorg en leven (thema 3), en ook meer eigen regie (thema 1).  
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Thema 1: Eigen regie - versterking individuele positie zorggebruikers 
 

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht van patiënten, cliënten, hun naasten en 

mantelzorgers. Jong of oud, chronisch ziek of een beperking: zelf de regie voeren over leven en zorg 

lijkt steeds meer de norm. Niet iedereen is echter in staat om dit te doen, denk hierbij ook aan men-

sen die onder curatele, bewind en mentorschap staan. Zorgbelang Groningen ziet het daarom als 

taak inwoners van de provincie Groningen op een laagdrempelige manier – onafhankelijk van zorg-

aanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar – te ondersteunen.  

 

Doelen 
Zorgbelang Groningen wil met de activiteiten in dit thema individuele inwoners in onze provincie: 

• informeren over hun rechten en plichten in jeugdhulp/-zorg, maatschappelijke dienstverlening, 

welzijn en zorg; 

• ondersteunen bij het verwerven van keuzevrijheid, empowerment en competenties;  

• ondersteunen bij het (weer) op gang brengen van de individuele zorg-/dienstverlening en/of ver-

beteren van de kwaliteit ervan; 

• zo goed mogelijk in staat stellen de regie over hun leven en zorg te voeren. 

Met als uiteindelijk doel: het versterken van hun individuele positie in jeugdhulp/-zorg, welzijn en zorg.  

 

Activiteiten 
Om bovenstaande te bereiken, ondersteunt het Adviespunt Zorgbelang van Zorgbelang Groningen 

inwoners van de provincie Groningen – gratis en onafhankelijk van zorgaanbieders, beleidsmakers en 

verzekeraars – op de volgende manieren (gearceerd wordt gefinancierd uit basissubsidie provincie 

Groningen). Uitgangspunt hierbij is dat het Adviespunt niets ‘overneemt’, maar náást de cliënt gaat 

staan: de cliënt houdt zelf de regie en bepaalt wat er gebeurt. 

 
Onafhankelijke cliëntondersteuning gezondheidszorg 

Doelgroep 
Individuele gebruikers van gezondheidszorg1 en/of maatschappelijke dienstverlening. 

Omschrijving 

• Bieden van informatie, advies en klachtondersteuning aan iedereen die in de provincie Gronin-

gen gebruik maakt/gaat maken van gezondheidszorg en/of maatschappelijke dienstverlening.  

• Registreren van vragen, meldingen en klachten t.b.v. knelpuntsignalering. 

Beoogd resultaat 2022 
Aantal ondersteunde cliënten: 40. 

Financiering 
Provinciale basissubsidie. 

Samenwerkingspartners 
Collega Zorgbelang-organisaties. 

 
  

 
1 huisarts, specialist, tandarts, apotheker, fysiotherapeut of andere zorgverlener 
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Onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp 

Doelgroep 
Jeugdige en volwassen cliënten van de jeugdhulp in de provincie Groningen: kinderen, jongeren en 

hun ouders/verzorgers. 

Omschrijving 

• Bieden van informatie, advies en ondersteuning bij vragen of klachten over jeugdhulp. 

• Structureel bezoeken van jeugdgroepen binnen jeugdhulpinstellingen. 

• Wekelijks bezoeken (door twee vertrouwenspersonen) van Elker JeugdzorgPlus, inclusief 
kleinschalige justitiële voorziening, t.b.v. ondersteuning cliënten. 

• Klachtondersteuning aan cliënten Raad voor Kinderbescherming in drie noordelijke provincies. 

• Registreren van vragen, meldingen en klachten t.b.v. knelpuntsignalering. 

• Jaarlijks rapporteren over én aan zorgaanbieders (inclusief signalering).  

• Invoeren van een integrale werkwijze waardoor cliënten sneller kunnen worden geholpen. 

Beoogd resultaat 2022 

• Aantal ondersteunde cliënten: 175. 

• Aantal uitgevoerde groepsbezoeken: 725. 

• Uitgebreide sociale kaart jeugdhulpaanbieders, waardoor meer cliënten worden bereikt. 

• Toename bekendheid van de vertrouwenspersoonfunctie in gemeenten, waardoor klachten 

over de toegang tot jeugdhulp vaker worden gemeld. 

Financiering 
Derde geldstroom (ministerie van VWS/AKJ). 

Samenwerkingspartners 
AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, collega Zorgbelangorganisaties t.b.v. uniforme (kwali-

teit) dienstverlening, cliëntenraden. 

 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz (‘OCO’) 

Doelgroep 
Iedereen in de provincie Groningen die recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Omschrijving 

• Bieden van informatie, advies en ondersteuning bij: 
o het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan; 
o het opstellen van het persoonlijk plan; 
o het kiezen van een passende zorgaanbieder. 

• Bemiddelen bij onvrede/klachten over een zorgaanbieder. 

• Registreren van vragen, meldingen en klachten t.b.v. knelpuntsignalering. 

• Opstellen kwartaalrapportages (inclusief signalering). 

• Halfjaarlijks bespreken van rapportages met Menzis en MEE. 

Beoogd resultaat 2022 

• Aantal ondersteunde cliënten: 70. 

• Grotere bekendheid van de ‘OCO’ bij cliënten met een Wlz-indicatie, naasten, mantelzorgers, 

cliëntenraden en zorgaanbieders, waardoor cliënten en naasten meer de weg weten te vinden 

naar onafhankelijke cliëntondersteuning. 

• Verlenging Certiked certificatie (ISO Certificaat voor kwaliteitszorg). 

Financiering 
Derde geldstroom/Zorgkantoor. 

Samenwerkingspartners 
Collega Zorgbelangorganisaties t.b.v. uniforme (kwaliteit) dienstverlening. 
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Onafhankelijke vertrouwenspersoon sociaal domein 

Doelgroep 
Iedereen die een beroep doet op ondersteuning door de gemeente Groningen en gemeente / Mid-

den-Groningen.  

Omschrijving 

• Adviseren en ondersteunen van burgers bij klachten over de uitvoering van alle gemeentelijke 

(zorg)taken binnen de wijkteams in de gemeenten Groningen en Midden-Groningen. 

• Bemiddelen bij klachten en onvrede, waardoor klachten en juridische procedures voorkomen 

kunnen worden. 

• Registreren van vragen, meldingen en klachten ten behoeve van knelpuntsignalering. 

• Jaarlijks rapporteren over/aan de gemeenten Groningen/Midden-Groningen (incl. signalering). 

• Coachen van vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers in Midden-Groningen. 

• Acquireren functie in andere gemeenten.  

Beoogd resultaat 2022 

• Aantal ondersteunde cliënten in Groningen: 30 excl. en 50 incl. cliënten jeugdhulp;  

• Aantal ondersteunde cliënten in Midden-Groningen: 20 excl. en 30 incl. cliënten jeugdhulp;  

• Grotere bekendheid functie in beide gemeenten waardoor inwoners de weg naar vertrouwens-

persoon en cliëntvertegenwoordiger meer weten te vinden. 

• Aantal gemeenten waarin Zorgbelang Groningen onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal 

domein organiseert: 3. 

Financiering 
Derde geldstroom (gemeenten). 

Samenwerkingspartners 
Ombudsman gemeente Groningen t.b.v. signalering. 

 
Onafhankelijke vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris 

Doelgroep 
Cliënten van zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verpleging 

& verzorging. 

Omschrijving 

• Uitvoeren vertrouwenspersoonfunctie bij Stichting Goed Geregeld, Stichting De Hoven en Ge-

deelde Last B.V. 

• Invullen rol onafhankelijke klachtenfunctionaris voor Stichting De Hoven. 

• Bieden van informatie, advies en (klacht)ondersteuning aan cliënten/naasten bij vragen en 

klachten over de zorg van deze zorgaanbieders. 

• Registreren van vragen, meldingen en klachten t.b.v. knelpuntsignalering. 

• Acquireren van vertrouwenspersoonfunctie/klachtenfunctionaris bij andere zorgaanbieders. 

• Ondersteunen/adviseren van zorgaanbieders bij de uitvoering van de Wet kwaliteit, klachten 

en geschillen zorg (Wkkgz). 

Beoogd resultaat 2022 

• Aantal ondersteunde cliënten bij verschillende zorgaanbieders: 6. 

• Grotere bekendheid van ‘vp’ en klachtenfunctionaris waardoor meer cliënten de weg naar 

beide functies weten te vinden. 

Financiering 
Derde geldstroom (opdrachtgevers). 

Samenwerkingspartners 
N.v.t. 
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Ontwikkelingen 
Vertrouwenspersoon/onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein gemeente Groningen 

In de gemeente Groningen heeft in de zomer van 2021 de aanbesteding plaatsgevonden voor de 

functie van onafhankelijke cliëntondersteuning sociaal domein. Deze aanbesteding zou in 2020 

plaatsvinden, maar is in verband met de coronapandemie uitgesteld. Zorgbelang Groningen heeft in 

2021 meegedaan aan de aanbesteding. De besluitvorming vond begin september 2021 plaats; de op-

dracht is niet aan Zorgbelang Groningen gegund. 
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Thema 2: Participatie - versterking collectieve positie zorggebruikers 
 

We willen dat iedereen er toe doet en (zoveel als gewenst) mee kan doen in de samenleving. Dat 

vraagt wat van ons allemaal. Zoals: streven naar een inclusieve samenleving, oog hebben voor de 

obstakels die deze in de weg staan, de wil om deze uit de weg te ruimen en om ondersteuning te bie-

den waar dat nodig is. Dit alles begint met luisteren naar en – gelijkwaardig – in gesprek gaan.  

Zorgbelang Groningen wil dit gesprek tot stand te brengen en zo de maatschappelijk positie van de 

mensen om wie het gaat versterken. 

Doelen 
Zorgbelang Groningen stimuleert, faciliteert en bewaakt met de activiteiten in dit thema dat de maat-

schappelijke positie van patiënten, cliënten, hun naasten, mantelzorgers en burgers in de provincie 

Groningen wordt versterkt, zodat zij: 

▪ zelf hun belangen kunnen behartigen bij zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten; 

▪ een stem hebben en hun visie/standpunten, wensen, behoeften en ervaringen lokaal, regionaal 

en provinciaal kunnen laten horen;  

▪ ook met een ziekte of beperking onbeperkt kunnen meedoen aan de samenleving.  

 

Activiteiten 
Om bovenstaande doelen te realiseren, onderneemt Zorgbelang Groningen de volgende activiteiten 

(blauw gearceerd wordt gefinancierd uit basissubsidie provincie Groningen). 

 

Samenwerking met zaVie en Platform Hattinga Verschure 

Doel(groep) 
Verbetering van de positie en participatie van én zorg aan inwoners met een chronische ziekte, li-

chamelijke, psychische of verstandelijke beperking, ouderen en mantelzorgers. 

Omschrijving 

• Verzamelen en verspreiden van signalen, informatie, (ervarings)kennis en -kunde en samen 

met betrokken partijen ontwikkelen van verbeterprojecten en -activiteiten op het gebied van: 

o mobiliteit: t.b.v. blijvende aandacht voor de mobiliteit van alle inwoners van de provincie 

Groningen en het verbeteren en verhogen hiervan; 

o iedereen doet mee: t.b.v. een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en een 

rol heeft, zoveel als mogelijk mee kan doen op het gebied van (onder andere) werk en so-

ciale activiteiten, en zonder eenzaamheid; 

o collectieve belangenbehartiging: t.b.v. een grotere inbreng van cliënt- en patiëntervarin-

gen en ervaringsdeskundigheid bij overheid en zorginstellingen. 

• Periodieke afstemming in de stuurgroep van zaVie, Platform Hattinga Verschure en Zorgbe-

lang waarin thema’s/activiteiten worden vastgesteld en de voortgang wordt bewaakt. 

• Zichtbaar maken van de gezamenlijke activiteiten en resultaten. 

Beoogd resultaat 2022 

• Mobiliteit: 

o (gedeeltelijke) uitvoering van het Academieprogramma ‘Hoe toegankelijk is uw gemeente?’ 

o voorlichting t.b.v. de in 2022 in te voeren Omgevingswet en de rol van belangenbeharti-

gers hierin; 

o toegankelijker Publiek en Wmo-vervoer in de hele provincie Groningen. 

• Iedereen doet mee:  

o activiteit/bijeenkomst in het kader van het VN-verdrag ‘Rechten van mensen met een han-

dicap’ op of rond 14 juni 2022. 

• Collectieve belangenbehartiging:  



Activiteitenplan 2022 Zorgbelang Groningen 13 
 

o thema’s die door de klankbordgroep van mensen uit de achterban zijn vastgesteld, zicht-

baar en bespreekbaar maken;  

o verder vormgeven en opzetten van het Netwerk Ervaringsdeskundigheid dat tegemoet-

komt aan de behoeften van inwoners/patiëntenorganisaties/zorgaanbieders/gemeenten; 

o verder verkennen van mogelijkheden hoe in onze provincie een fijne en veilige woonomge-

ving voor oudere doven kan worden gerealiseerd. 

• Alerte reacties op actuele ontwikkelingen, snelle reacties op signalen. 

• Regelmatige PR over gezamenlijke activiteiten. 

Financiering 
Provinciale basissubsidie, waar nodig aangevuld door fondsaanvragen. 

Samenwerkingspartners 
zaVie, Platform Hattinga Verschure 

 

Ondersteuning zaVie, Platform Hattinga Verschure en Onderling Sterk Steunpunt Groningen 

Doel(groep) 

• Ondersteunen en faciliteren van: 

o stichting zaVie (collectieve belangen van chronisch zieken, mensen met een lichamelijke, 

psychische of verstandelijke beperking, ouderen en hun naasten/mantelzorgers); 

o stichting Platform Hattinga Verschure (collectieve belangen van mantelzorgers); 

o Onderling Sterk Steunpunt Groningen (belangenbehartiging door en voor mensen met een 

verstandelijke beperking).  

• Een grotere participatie van mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beper-

king, chronisch zieken, ouderen en mantelzorgers. 

Omschrijving 

• Ondersteuning zaVie bij diverse werkgroepen, projecten en activiteiten, waaronder: 

o de Lokale Platforms/werkgroepen Toegankelijkheid, Stigma Café’s, themabijeenkomsten, 

het ophalen van ervaringsverhalen, versterken van lokale belangenbehartiging; 

o de PR & Communicatie van activiteiten en resultaten (zaVie); 

• Ondersteuning Platform Hattinga Verschure bij: 

o werkplan/begroting en inhoudelijk/financieel jaarverslag; 

o het project ‘Mantelzorgers digitaal op weg’; 

o PR en communicatie rond activiteiten en resultaten. 

• Ondersteuning Onderling Sterk Steunpunt Groningen bij (onder andere): 

o met Onderling Sterk op Ontdekkingsreis t.b.v. knelpunten in het Publiek Vervoer;  

o het realiseren van STERKplaatsen in de provincie Groningen; 

o een grotere deelname aan gemeentelijke verkiezingen door mensen met een verstande-

lijke beperking; 

o het uitbreiden van afdelingen, leden en donateurs. 

• Facilitaire ondersteuning: secretariële ondersteuning, werkplekken en vergaderfaciliteiten. 

Beoogd resultaat 2021 

• Twee actuele en concrete overeenkomsten van dienstverlening. 

• 4 kwartaalrapportages t.b.v. inzet uren en financiën. 

• Tijdig ingediend werkplan/begroting en inhoudelijk/financieel jaarverslag. 

Financiering 

Provinciale basissubsidie. 

Samenwerkingspartners 

zaVie, Platform Hattinga Verschure 
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Collectieve belangenbehartiging jeugdhulp 

Doel(groep) 

• Versterken van de collectieve positie van jeugdige en volwassen cliënten in de jeugdhulp. 

• Verbeteren van jeugdhulp vanuit het perspectief van de gebruiker. 

Omschrijving 

• Versterking participatie van cliënten door: 

o inbreng van het cliëntenperspectief in de stuurgroep, het uitvoeringsteam en programma 

2020 - 2024 C4Youth; 

o optreden als projectleider in de C4Youths ateliers ‘Samenhang in preventie & hulpverle-

ning’ en ‘Veilig en thuis opgroeien’; 

o verder ontwikkelen/versterken van het Participatienetwerk door werving van nieuwe leden, 

en uitwisseling binnen het netwerk middels 2 tot 3 jaarlijkse bijeenkomsten; 

o borgen van de uitkomsten van het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ in de gemeente 

Eemsdelta. In 2022 ligt de focus op de doorontwikkeling van structurele participatie binnen 

het beleid en het volgen van eerder in gang gezette verbeteracties;  

o verkennen en faciliteren van manieren waarop participatie van jongeren en ouders/verzor-

gers in gemeentelijke jeugdhulp in de overige Groninger gemeenten kan worden versterkt 

aan de hand van de toolkit Jeugdhulp doen we Samen. 

• Verbetering kwaliteit jeugdhulp door: 

o onderhouden van contacten met cliëntenraden jeugdhulp;  

o signaleren van trends/knelpunten in de jeugdhulp, deze in structureel overleg terugkoppe-

len aan jeugdhulpinstanties/gemeenten incl. formuleren van verbeteracties; 

o in gemeenten ophalen van ervaringsverhalen van jongeren in jeugdhulp via (online) ‘Ver-

teltafels’ (of andere manieren); 
o deelnemen aan/lidmaatschap van het Netwerk Overbrug. In dit netwerk gaan we samen 

met verschillende jeugdhulpinstanties aan de slag met door jongeren opgestelde verbeter-
punten. Met als doel: het slechten van de kloof van ‘petten, wetten en loketten’ die 16+ jon-
geren belemmeren op weg naar zelfstandigheid;  

o ontwikkelen landelijk jeugdhulpbeleid met het AKJ. 

Beoogd resultaat 2022 

• Aantal bezochte cliëntenraden voor uitwisseling signalen/knelpunten: 3.  

• Aantal bij stakeholders op de agenda gezette regionale signalen: 5.  

• Aantal gemeenten die we hebben ondersteund bij het versterken van participatie in de jeugd-

hulp (Jeugdhulp doen we samen): 2.  

• Aantal gemeenten waarin we ‘Verteltafels’ hebben georganiseerd of andere methodes hebben 

ingezet om ervaringsverhalen op te halen: 2.  

Financiering 

Derde geldstroom, afzonderlijke gemeenten. 

Samenwerkingspartners 

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, RIGG, Jeugdhulpaanbieders, Inspectie Jeugdzorg, 

Stichting Pleegwijzer,  C4Youth, gemeenten, collega-Zorgbelangorganisaties 

 

Collectieve belangenbehartiging ‘achterbanbrede’ thema’s (Ons aller zorg)  

Doel(groep) 
Verbetering van de positie van en zorg aan inwoners van de provincie Groningen in onder andere 

de eerstelijnszorg, acute zorg, geboortezorg, palliatieve zorg en bij actuele thema’s als e-Health. 

Omschrijving 

• Signalen verzamelen door contacten met de achterban via zaVie en Platform Hattinga Ver-

schure, Onderling Sterk, Panelraadplegingen, in projecten en bijeenkomsten. 
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• Als vertegenwoordiger van patiënten, cliënten, naasten, mantelzorgers en andere inwoners 

signalen adresseren in netwerken van ketenpartners en hierin meedenken over oplossingen. 

• Via het Zorgbelang Panel een platform bieden aan leden van het panel (en bij openstelling aan 

alle inwoners van de provincie Groningen) voor het delen van ideeën en ervaringen over actu-

ele onderwerpen in de zorg;  

• Via de Academie Zorgbelang deskundigheidsbevordering bieden aan inwoners, belangenbe-

hartigers en andere belangstellenden uit de provincie Groningen op het gebied van eigen re-

gie, participatie, belangenbehartiging en kwaliteit van leven. 

Beoogd resultaat 2022 

• Vertegenwoordigende aanwezigheid in netwerken van ketenpartners. 

• Aantal raadplegingen Zorgbelang Panel: 3. 

• Aantal gesignaleerde en geadresseerde knelpunten: 3. 

• Aantal activiteiten Academie Zorgbelang voor inwoners/belangenbehartigers: 4. 

NB: dit betreft het reguliere jaarprogramma van de Academie, gratis voor inwoners en belan-

genbehartigers en betaald voor professionals. Daarnaast biedt de Academie een betaald aan-

bod op het Thema Toegankelijke gemeentes (zie p.12) en Positieve Gezondheid (p.17).  

Financiering 

Provinciale basissubsidie 

Samenwerkingspartners 
zaVie, Platform Hattinga Verschure, Onderling Sterk, burgerinitiatieven, netwerken ketenpartners: 

Ligare (palliatieve zorg), ROAZ (acute zorg), GAV (apotheken), DHV (huisartsen), DDG (dokters-

dienst), ZeGNN (zwangerschaps- en geboortezorg). 

 

Ondersteuning burger- en cliëntparticipatie in gemeenten en bij zorgaanbieders 

Doel(groep) 

Effectieve participatie van inwoners/patiënten/cliënten, naasten en mantelzorgers in lokale advies-

raden, cliëntenraden en burger-/bewonersinitiatieven t.b.v. betere leefbaarheid, welzijn en zorg in 

de provincie Groningen.  

Omschrijving 

• Stimuleren van de actieve inbreng/invloed van burgers/cliënten bij de ontwikkeling, uitvoering 

en evaluatie van beleid, preventie, welzijn en zorg in gemeenten en bij zorgaanbieders. 

• Stimuleren dat in gemeenten/bij zorgaanbieders met de mensen om wie het gaat een geza-

menlijke visie wordt ontwikkeld op burger-/cliëntparticipatie en deze blijvend wordt toegepast.  

• Inhoudelijk en procesmatig ondersteunen van (de instelling van) Adviesraden sociaal domein, 

Participatieraden, cliëntenraden en burger-/bewonersinitiatieven. 

Beoogd resultaat 2022 

Aantal gemeenten waarin/zorgaanbieders waarbij Zorgbelang: 

• heeft bijgedragen aan gezamenlijke visieontwikkeling: 2; 

• heeft geadviseerd over de participatiestructuur en werkwijzen: 2; 

• ondersteuning heeft geboden aan lokale adviesraden, burgerinitiatieven en/of cliëntenraden: 2. 

Financiering 

Derde geldstroom/co-financiering met gemeenten en zorgaanbieders 

Samenwerkingspartners 

Gemeenten, Vereniging Groninger Gemeenten, Adviesraden sociaal domein, Participatieraden, cli-

entenraden, zorgaanbieders. 
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Thema 3: Kwaliteit van zorg en leven 
 

Preventie, welzijn en zorg zijn van goede kwaliteit wanneer ze aansluiten op de wensen, behoeften 

en leefomstandigheden van patiënten, cliënten, hun naasten en mantelzorgers. Zorg (in de breedste 

zin van het woord) wordt hierdoor effectiever, efficiënter en voegt waarde toe aan het leven van inwo-

ners. Hoe bereik je dit? Alleen samen met de mensen om wie het gaat. Zorgbelang Groningen ziet 

het als haar taak deze ‘co-creatie’ te stimuleren en faciliteren. 

 

Doelen 
Zorgbelang Groningen stimuleert, faciliteert en bewaakt dat:  

• patiënten, cliënten, hun naasten, mantelzorgers en andere burgers vanzelfsprekend hun ervarin-

gen in kunnen brengen bij het ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen van zorg; 

• zij hier in co-creatie met andere partijen aan kunnen werken; 

• de kwaliteit van leven en zorg verbetert, gezien vanuit het perspectief van de zorggebruiker. 

 

Activiteiten 
Op dit thema onderneemt Zorgbelang Groningen de volgende activiteiten, blauw gearceerd wordt ge-

financierd uit basissubsidie provincie Groningen. 

 

Advies, productontwikkeling en acquisitie 

Doel(groep) 
Grotere invloed van (ervaringsdeskundige) patiënten op de kwaliteit van zorg. 

Omschrijving 

• Adviseren van o.a. zorgaanbieders, gemeenten, verzekeraar over het ‘wat, waarom en hoe’ 
van kwaliteitstoetsing vanuit patiëntperspectief en het betrekken van inwoners. 

• Samen met deze stakeholders verkennen van nieuwe manieren om de betrokkenheid van pati-
enten, cliënten, naasten, mantelzorgers en andere inwoners te vergroten. 

• Ontwikkelen van methodieken en deskundigheid ten behoeve van kwalitatief onderzoek (naar 
ervaringen met) zorg. 

• Onderhouden en vergroten van het netwerk met de achterban, ervaringsdeskundigen, patiënt-
vertegenwoordigers en patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzeke-
raar, onder andere door deelname aan bestuurlijke netwerken in de provincie. 

• Acquireren activiteiten bij zorgaanbieders, gemeenten en zorgverzekeraar. 

Beoogd resultaat 2022 

• Continue vernieuwing van methodieken en de toepassing ervan.  

• Uitbreiding netwerk met achterban. 

• Versterking positie in netwerk stakeholders. 

Financiering 
Basissubsidie provincie. 

Samenwerkingspartners 

Zorgaanbieders, verzekeraar, gemeenten, instellingen voor onderwijs en onderzoek, burgerinitiatie-

ven, Value2share (voor Gronings Netwerk Positieve Gezondheid), provincie. 
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Patiëntparticipatie in onderzoek en bij de ontwikkeling, verbetering en inkoop van zorg 

Doel 
Preventie, welzijn en zorg(inkoop) zijn afgestemd op de wensen, behoeften en ervaringen van pati-
enten, cliënten, hun naasten, mantelzorgers en andere burgers. 

Doelgroep 
Gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar, instellingen voor onderwijs en onderzoek. 

Omschrijving 

• Stimuleren en faciliteren van patiëntparticipatie: 
o in onderzoek en onderwijs, : 
o bij het ontwikkelen, verbeteren en vernieuwen van zorg 
Patiëntparticipatie kan variëren van het raadplegen van patiënten middels verschillende me-
thodes, tot (bij voorkeur) in co-creatie met alle betrokken partijen - en met name patiën-
ten/naasten/inwoners - ontwikkelen en verbeteren van zorg. 

• Verbinden van het perspectief van inwoners, zorgverleners,- aanbieders en financiers.  

• Onderwerpen in 2022: onder andere ‘zorg op afstand’, samen beslissen en persoonsgerichte 

zorg 

Beoogd resultaat 2022 

• Aantal kwaliteitstoetsingen vanuit patiëntperspectief inclusief advies: 3. 

• Aantal onderzoeksprojecten waarin Zorgbelang patiëntparticipatie heeft georganiseerd: 5. 

• Aantal in co-creatie uitgevoerde verbeterprojecten: 12. 

Financiering 
Derde geldstroom. 

Samenwerkingspartners 
Ervaringsdeskundige patiënten/naasten/inwoners, zaVie, Platform Hattinga Verschure, Onderling 

Sterk en andere patiënten- en belangenorganisaties, Sterk uit Armoede, gemeenten, Vereniging 

Groninger Dorpen, zorgaanbieders, verzekeraars, collega- Zorgbelangorganisaties, Zorgfocuz, in-

stellingen voor onderwijs en onderzoek, provincie.  

 

Werken met Positieve Gezondheid  

Doelen 

• Meer eigen regie/kwaliteit van leven voor inwoners van onze provincie. 

• Preventie, welzijn en zorg die hieraan bijdragen.  

Doelgroepen 
Vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg, beleidsmakers bij gemeenten, zorg-
aanbieders en zorgverzekeraar, zorg- en hulpverleners. 

Omschrijving 

• Ontwikkelen en uitvoeren van inspiratiessessies en trainingen Positieve Gezondheid voor vrij-
willigersorganisaties, beleidsmakers, zorgaanbieders en zorgverleners 

• Organiseren bijeenkomsten Gronings Netwerk Positieve Gezondheid met meer dan 100 leden 
(bestuurders provincie/gemeenten, onderwijs, zorgverleners en vrijwilligers uit zorg en welzijn) 
om op het gebied van Positieve Gezondheid van elkaar te leren en elkaar te inspireren  

Beoogd resultaat 2022 

• Aantal uitgevoerde inspiratiesessie/workshops/trainingen: 5. 

• Aantal bijeenkomsten Gronings Netwerk Positieve Gezondheid: 4. 

Financiering 
Derde geldstroom. 

Samenwerkingspartners 
Value2Share, derden (afhankelijk van aanbod) 
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Thema 4: Zichtbaarheid Zorgbelang Groningen 
 

Zorgbelang Groningen kan haar rol als belangenbehartiger en expert patiëntparticipatie/ervaringsdes-

kundigheid alleen vervullen als alle stakeholders ons weten te vinden. Het vergroten van onze zicht-

baarheid/naamsbekend heeft daarom continu de aandacht.  

 

Doelen 
Met de activiteiten op dit thema streeft Zorgbelang naar een: 

• eenduidige, duidelijke en transparantie communicatie met de achterban en andere stakeholders;  

• heldere identiteit en grotere naamsbekendheid; 

• sterkere positie in het Groninger zorglandschap. 

 

Activiteiten 
Om bovenstaande doelen te realiseren, onderneemt Zorgbelang Groningen de volgende activiteiten 

(blauw gearceerd wordt gefinancierd uit de provinciale basissubsidie).  

 
PR&Communicatie t.b.v. de brede achterban 

Doel(groep) 

Zorggebruikers, hun naasten/mantelzorgers en andere burgers in de provincie Groningen: 

• zien Zorgbelang Groningen steeds meer als hun vertegenwoordiger en dé belangenbehartiger 

op het gebied van preventie, welzijn en zorg; 

• zijn bereid om mee te denken óver en hun ervaringen in te zetten vóór betere zorg; 

• weten Zorgbelang Groningen beter te vinden voor informatie, advies en ondersteuning door 

het Adviespunt Zorgbelang en deskundigheidsbevordering door de Academie Zorgbelang. 

Omschrijving 
Aan de achterban communiceren van: 

• de actualiteit en ontwikkelingen op het gebied van preventie, welzijn en zorg; 

• de activiteiten/resultaten van Zorgbelang Groningen  

via brede en op de doelgroep afgestemde communicatiemiddelen (pers, website, social media, 

nieuwsbrieven, flyers/folders). 

Beoogd resultaat 2022 

• Aantal in de media uitgedragen standpunten: minimaal 3.  

• Aantal edities nieuwsbrieven: minimaal 4 (februari, mei, september, december). 

• Uitgave van het (Publieks)jaarverslag/jaaroverzicht (mei). 

• Actuele en voor Google geoptimaliseerde website. 

• Aantal unieke bezoekers website per dag: 50. 

• Strategisch ingezette social media.  

• Volgers op social media: 

o Twitter: 2600 (aug 2021: 2546) 

o Facebook: 325 vind ik leuks en 400 volgers (aug 21: 294 en 349) 

o LinkedIn: 350 (aug 2021: 320) 

Financiering 
Provinciale basissubsidie 

Samenwerkingspartners 
Platform Hattinga Verschure, zaVie 
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Marketing & Communicatie t.b.v. partijen in het zorgveld 

Doel(groep) 

Aanbieders, gemeenten, verzekeraar, instellingen voor onderwijs en onderzoek: 

• kennen Zorgbelang Groningen als: 

o belangenbehartiger van patiënten, cliënten, hun naasten/mantelzorgers en andere burgers; 

o expert op het gebied van patiëntparticipatie/ervaringsdeskundigheid; 

• willen ervaringen/ervaringsdeskundigheid/participatie inzetten bij het ontwikkelen, verbeteren 

en evalueren preventie, maatschappelijke ondersteuning, welzijn en zorg;  

• weten Zorgbelang Groningen te vinden voor het organiseren hiervan. 

Omschrijving 
Via verschillende kanalen communiceren van ervaringsverhalen (stortytelling), onze missie, visie, 
activiteiten, resultaten, diensten en standpunten. 

Beoogd resultaat 2022 

Toename van derde geldstroom. 

Financiering 

Provinciale basissubsidie. 

Samenwerkingspartners 

Platform Hattinga Verschure, zaVie. 

 

 

 

  



Activiteitenplan 2022 Zorgbelang Groningen 20 
 

Thema 5: Werkorganisatie 
 

Zorgbelang Groningen is een kleine organisatie in een complexe branche met een veelomvattend ta-

kenpakket. Dit thema gaat in op de personele, financiële en facilitaire middelen die nodig zijn om 

goed en duurzaam in dit krachtenveld te kunnen opereren.  

 

Doelen 
• Zorgbelang Groningen is een slagvaardige, flexibele en financieel gezonde organisatie die effici-

ent en effectief kan inspelen op vragen van achterbanorganisaties en andere stakeholders.  

• De werkorganisatie is zodanig ingericht dat het werk kwaliteit heeft, de klanten tevreden zijn en 

de medewerkers voldoende geprikkeld worden om zich steeds verder te ontwikkelen. 

 

Activiteiten 

Personeel 

 

Financiën 

Doel 
Een gezonde financiële organisatie met voldoende eigen vermogen t.b.v. de continuïteit (dekking 

van risico’s zoals ziekteverzuim en projectrisico’s). 

Omschrijving 

• Genereren van inkomsten naast de provinciale basissubsidie, met het doel de positie van zorg-

gebruikers en hun naasten/mantelzorgers te verbeteren (zonder winstoogmerk).  

• Tijdig en eenduidig registreren van de inzet van mensen en middelen.  

• Per maand rapporteren over ingezette mensen en middelen en zo nodig bijsturen. 

Beoogd resultaat 2022 

• Een transparante financiële administratie. 

• 12 maandrapportages waarop kan worden gestuurd. 

• Een positief eindresultaat. 

Financiering 

Provinciale basissubsidie 

Samenwerkingspartners 
Zorgbelang Inclusief, Zorgbelang Nederland i.v.m. gezamenlijk bedrijfsbureau. 

Doel(groep) 
Medewerkers zijn in staat het complexe takenpakket goed en gezond uit te voeren. 

Omschrijving 

• Begrenzen van en prioriteren in het takenpakket. 

• Behouden en verder ontwikkelen van kennis, expertise en competenties m.b.t. patiëntparticipa-

tie, belangenbehartiging, kwaliteitstoetsing en -verbetering vanuit patiëntperspectief. 

• Versterken lerend en reflecterend vermogen (PDCA-cyclus: Plan  – Do – Check – Act). 

• Verder ontwikkelen van maatschappelijk ondernemerschap t.b.v. een gezonde bedrijfsvoering. 

• Faciliteren van medewerkers (werkplek, ICT, secretariële ondersteuning).  

Beoogd resultaat 2022 

• Gedaald verzuimcijfer t.o.v. 2021. 

• Goed werkende ICT. 

Financiering 
Provinciale basissubsidie 

Samenwerkingspartners 
ArboNed, Vlechter 
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Bijlage 1 Risicoparagraaf begroting 2022  
 

Algemeen  
Zorgbelang Groningen wordt meer en meer een projectorganisatie. De begroting 2022 is daarom sa-

mengesteld uit de provinciale basissubsidie en de door samenwerkingspartners gefinancierde dien-

sten. Bij deze laatste is uitgegaan van diensten waarover op het moment van schrijven (september 

2021) overeenstemming bestaat of waarover de onderhandelingen in een vergevorderd stadium zijn. 

Daarnaast zijn ook de prognose 2021 en de realisatie 2020 meegenomen bij het opstellen van de be-

groting. Zowel bij de uitgaven (onder de diverse kostenposten) als bij de inkomsten is zichtbaar hoe 

de financiering van activiteiten is geregeld.  

 

Ontwikkeling eigen vermogen en liquiditeit 
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 4.699,-. We hebben weliswaar minder in-

komsten uit opdrachten gerealiseerd, maar ook minder kosten gemaakt, grotendeels als gevolg van 

minder salariskosten dan begroot en de vrijval van vakantiedagen. 

De stand van de reserves per 31-12-2020 ziet er als volgt uit:  

Algemeen € 19.796,- 

Projectrisico’s € 35.932,- 

Ziekteverzuim € 40.030,- 

Het eigen vermogen is hiermee ultimo 2020 € 100.458,- euro; ofwel 7,5 % van de omzet over 2020. 

Daarmee is net als in 2019 het eigen vermogen verbeterd en iets hoger dan de als minimum 

gehanteerde norm van 6%. We streven naar een Eigen Vermogen dat 30% is van het totale ver-

mogen. Op dit moment is dat 20%. 

De verwachting op dit moment is dat het jaar 2021 met een positief resultaat wordt afgesloten met 

een minimaal bedrag van ca. € 20.000,-   

 

Personeelskosten 
Met name vanwege CAO-ontwikkelingen en ziektevervanging blijven de personele lasten toenemen. 

Bij ziekte en/of vertrek van medewerkers vervangen we dan ook alleen de strikt noodzakelijke uren. 

Ook bij vertrek van medewerkers wordt steeds de afweging gemaakt of wel, niet of gedeeltelijk ver-

vangen moet worden.  

Om te kunnen voldoen aan de stijgende eisen ten aanzien van het vervullen van de derde partij rol, 

moeten we blijvend investeren in deskundigheid op het terrein van inrichting en kwaliteit van zorgin-

stellingen, ofwel onderzoekers en andere benodigde competenties om meer inkomsten uit projecten 

en activiteiten te genereren.  

 

De personeelslasten maken het grootste deel uit van onze kosten, ca. 70%. Gezien de CAO eisen 

van de vakbond verwachten we een forse kostenstijging. De precieze financiële impact van al deze 

eisen schatten we momenteel in op 3,5% van de totale loonsom. Ook in de prognose 2021 is een 

loonsverhoging meegenomen. 

 

Acquisitie (Derde geldstroom (projectinkomsten))  
Om de ambities van Zorgbelang Groningen te verwezenlijken is het belangrijk om voor 2022 een be-

drag van ca. € 400.000 aan extern gefinancierde projecten te verwerven. Naast subsidies is dit ook 

een belangrijke andere bron van inkomsten om daarmee de kwaliteit en kwantiteit van personeel te 

borgen.  

De afgelopen jaren heeft Zorgbelang Groningen veel geïnvesteerd om de organisatie verder te pro-

fessionaliseren, zowel als het gaat om de deskundigheid van medewerkers als om de projectadmi-

nistratie en kostprijssystematiek. Daarmee is nu mogelijk om meer projecten te verwerven en een 
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stevige ambitie neer te zetten. Vooral als het gaat om projecten rondom brede welvaart, healthy 

ageing, positieve gezondheid en leefbaarheid (o.a. Nationaal Programma Groningen) willen we onze 

expertise en ervaringsdeskundigheid inzetten. We zijn ervan overtuigd dat alleen samen met de 

mensen om wie het gaat duurzame en toekomstbestendige oplossingen mogelijk zijn voor de knel-

punten in deze regio zoals die zijn verwoord in het regiobeeld 2030. We willen bij de uitvoering van 

deze projecten ook werkervaringsplaatsen voor jongeren creëren; met als belangrijkste doelstellin-

gen om deze op te leiden in ons gedachtengoed van positieve gezondheid en ze ook te binden aan 

deze mooie regio.  

 

Ziekteverzuim en vervanging 
Het ziekteverzuim was in 2020 8,2 % (in 2019 bijna 15%). Met name veroorzaakt door langdurige 

ziekte (> 357dagen). Zonder het langdurig ziekteverzuim ligt het percentage op 3,8% (in 2019 4,25%)  

Het langdurig ziekteverzuim is in 2020 niet vervangen omdat een belangrijk deel van de projecten 

in dit jaar was vertraagd als gevolg van corona(maatregelen).  

In 2021 zijn er twee medewerkers langdurig ziek. Hiervoor is wel vervanging ingezet. Tot nu toe is dit 

risico niet te verzekeren en worden de kosten betaald uit het eigen vermogen.  

 

Waar sturen we op in 2022? 
• Het voorkomen van langdurig ziekteverzuim 

• Het werven van extra inkomsten in alle sectoren. 

• Het beheersen van de kosten in de projecten: 

• Beheersen uren:  

- projecten mogen niet meer uren kosten dan begroot. 

- er moeten voldoende cliënten geworven worden om toegekende budgetten ook 

te benutten (met name OCO WLZ) 

• Het beheersen van organisatiekosten en andere overhead kosten. 

 

Huisvesting  
De huisvestingskosten zijn in 2020 hoger dan begroot, bijna € 7000,-. Dit met name als gevolg van 

indexering kosten voor huur, servicekosten en onderhoud en schoonmaak. Als gevolg van corona 

wordt er veel thuisgewerkt en minder gebruik gemaakt van de kantoorruimte. De verwachting is dat 

na de pandemie het hybride werken (deels op kantoor, deels thuis) de overhand zal krijgen. Daarom 

oriënteren we ons op andere huisvesting met minder en flexibeler werkplekken. Vooralsnog is in de 

begroting 2022 hetzelfde bedrag opgenomen als de prognose 2021; 110.320,- euro. 

Net als voorheen verhuurt Zorgbelang ruimten aan externen (GAV en coöperatie Thuishuis). Daar-

naast verhuurt Zorgbelang Groningen aan stichting zaVie 12 werkplekken.  

 

Organisatiekosten  
De organisatiekosten zijn in 2020 bijna € 8.000,- lager dan begroot, met name door minder kantoor-

kosten (drukwerk en kopieerkosten) en verlaging contributies (met name de contributie voor Zorgbe-

lang Nederland is substantieel verlaagd). In de begroting 2022 is een bedrag van 213000,- euro op-

genomen. 

 

Btw  
Bij de belastingdienst heeft Zorgbelang Groningen het verzoek gedaan om Zorgbelang aan te wijzen 

als instelling van sociale aard in de zin van artikel 11, lid 1, letter f, Wet omzetbelasting 1968. Zorg-

belang is van mening dat onze activiteiten niet zijn belast met btw omdat alle activiteiten direct of in-

direct worden bekostigd uit fondsen en subsidies en degenen die de subsidie verstrekken niet zelf 

gebaat zijn bij de prestaties van Zorgbelang. De door Zorgbelang verrichte activiteiten komen alleen 

ten goede aan de doelgroep, te weten patiënten en consumenten.  
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Op basis van een aantal projecten kwam de belastingdienst in 2013 tot de conclusie dat er in die ge-

vallen geen sprake is van ondernemerschap. Daarmee is duidelijk geworden dat het btw-risico sterk 

gereduceerd is. Zijn bepaalde projecten wel belast met btw dan zal daarvoor de financiële admi-

nistratie moeten worden aangepast.   
   

ANBI  
Sinds 2014 is Zorgbelang Groningen door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beo-

gende Instelling.   
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Bijlage 2: Bereikbaarheid publieksfuncties, zaVie en Platform Hattinga 
Verschure   
  

  

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- 12.30 uur 

Adviespunt Zorgbelang Groningen  
Schweitzerlaan 4   

9728 NP Groningen    

Gezondheidszorg 

Telefoon : 050 – 571 39 99  

Bereikbaar : maandag t/m donderdag 9.00 – 16.30 uur 

Jeugdhulp  

Telefoon : 088 – 555 10 00  

Bereikbaar : maandag t/m donderdag 9.00 – 16.30 uur 

Langdurige zorg    

Telefoon  : 0900 – 243 81 81  

Bereikbaar  : maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur  

Vertrouwenspersoon in de gemeente Groningen 

Telefoon   : 050 – 571 39 99  

Bereikbaar : maandag t/m donderdag 9.00 – 16.30 uur 

Cliëntvertegenwoordiger in de gemeente Midden-Groningen 

Telefoon : 050 – 571 39 99  

Bereikbaar : maandag t/m donderdag 9.00 – 16.30 uur 

  

  

Samenwerkende organisaties   
Stichting zaVie (zorg en aandacht voor iedereen) 

• info@zavie.nl 

• www.zavie.nl  

Platform Hattinga Verschure 

• secretariaat@sphv.nl 

• www.sphv.nl  

Onderling Sterk Steunpunt Groningen 

• o.s.steunpunt@zorgbelang-groningen.nl 
  

mailto:info@zorgbelang-groningen.nl
http://www.zorgbelang-groningen.nl/
mailto:info@zavie.nl
http://www.zavie.nl/
mailto:secretariaat@sphv.nl
http://www.sphv.nl/
mailto:o.s.steunpunt@zorgbelang-groningen.nl


Activiteitenplan 2022 Zorgbelang Groningen 25 
 

Bijlage 3  Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Adviesraad    
(per 30 september 2021)    
  

Raad van Bestuur  
Dhr. E. Klok    directeur-bestuurder  
 

  

Raad van Toezicht  
Mw. M. Oosterwijk         voorzitter   
Mw. C. Hillemans vice- voorzitter 

Mw. D. Wind  lid 

Mw. M. Boiten  lid 

Dhr. S. Orie  lid 

 

 

Adviesraad  
Dhr. D. Postma  voorzitter 

Mw. M. Oostland mantelzorg 

Dhr. G. Lohuis  ggz 

Dhr. H. Greuter  ouderen 

Dhr. L. Wolthers jeugdhulp 

Dhr. K. Muller  Wmo raden 

Dhr. F. Nolle  Cliëntenraden V&V 

Vacature  doelgroep dak- en thuislozen 

Vacature  doelgroep verstandelijke beperking 

Vacature  complementaire zorg 

 


