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Voorwoord: In gesprek blijven 
 

Voor u ligt ons Maatschappelijk Verslag over 2021. Het tweede jaar dat in het teken stond van CO-

VID-19. Wat hadden we dat graag anders gezien! Ook als het gaat om het sentiment in de samenle-

ving: we lijken steeds meer tegenover elkaar te staan bij de aanpak van deze crisis. Terwijl naast el-

kaar staan, met elkaar in gesprek gaan en samenwerken dé manier is om vooruit te komen. Dat erva-

ren wij iedere dag weer in ons werk. En, zo bleek ook in 2021, dat levert veel op!  

We lieten ons steeds minder beperken door corona en ‘de maatregelen’. Daarom konden we in 2021 

volop doen waarvoor we zijn: samen met patiënten, cliënten, hun naasten, mantelzorgers en andere 

burgers werken aan de versterking van hun positie, aan meer eigen regie, meer participatie en aan 

een betere kwaliteit van zorg. En door dit alles ook aan een betere kwaliteit hun leven.  

We deden dit op verschillende manieren: voor én met individuele inwoners van onze provincie door 

de vertrouwenspersonen en cliëntondersteuners van ons Adviespunt. Voor groepen inwoners, met 

onze vaste samenwerkingspartners Onderling Sterk, Platform Hattinga Verschure en zaVie. En – ook 

voor groepen inwoners – met verschillende partners in diverse andere landelijke, regionale en lokale 

projecten. Alles altijd vanuit het perspectief van én samen met de mensen om wie het gaat. 

Dat dit nodig is, bleek ook tijdens de coronapandemie. Deze leidde in de zorg tot veel beslissingen 

waar wij als burgers niet in worden meegenomen. Daarom deden en doen we mee in projecten om te 

onderzoeken hoe dit beter kan. Bijvoorbeeld over hoe we wel een stem kunnen krijgen in de besluit-

vorming tijdens een pandemie (Leren dansen). Of over hoe beeldbellen en telefonische consulten in 

de zorg vanuit patiëntperspectief beter georganiseerd kunnen worden (In contact in de zorg).  

In de jeugdhulp en het jeugdbeleid is er eveneens een steeds groter besef dat de inbreng van jonge-

ren en ouders/verzorgers cruciaal is. We zorgden in 2021 voor hun betrokkenheid bij projecten over 

actuele onderwerpen als schooluitval/schoolverzuim en veilig thuis opgroeien (C4Youth). En we werk-

ten met hen en andere betrokkenen aan een instrument om participatie goed te kunnen organiseren 

(De Menukaart). Een instrument ontwikkelen deden we ook in het UMCG, waar we met medewerkers 

een online handboek maakten dat ondersteunt bij het vormgeven van participatie. 

Samen met Onderling Sterk, Platform Hattinga Verschure en zaVie bleven we er ons voor inzetten 

dat mensen met een beperking, ouderen en hun naasten/mantelzorgers in onze samenleving mee 

kunnen blijven doen. Dit deden we door de naleving van het VN-verdrag Handicap op de agenda te 

blijven zetten. Maar ook door aandacht te blijven vragen voor hun mobiliteit met activiteiten op het ge-

bied van vervoer, toegankelijkheid, sociaal isolement en de Omgevingswet.  

Tot slot: bij alle activiteiten is Positieve Gezondheid onze leidraad. Dat wil zeggen: het gesprek voe-

ren over wat iemands leven betekenisvol maakt en samen kijken naar wat daarin mogelijk is. Dit doen 

we zelf, bijvoorbeeld met de cliënten van ons Adviespunt. Maar we droegen het ook uit in inspiratie-

sessies en trainingen. En om dit gesprek laagdrempeliger te maken, werk(t)en we mee aan de lande-

lijke ontwikkeling van het Bordspel Positieve Gezondheid.  

In dit jaarverslag leest u meer over hoe we in dit tweede coronajaar hebben gewerkt aan een gelijk-

waardige stem en positie van inwoners van onze provincie in de zorg én in de samenleving. Komend 

jaar gaan we hier op allerlei manieren en met frisse moed mee verder. Dit doen we natuurlijk graag 

samen: met provincie, gemeenten, zorgaanbieders, burgerinitiatieven en vooral de inwoners van de 

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

 

Edwin Klok, 

Directeur – bestuurder Zorgbelang Groningen 
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Inleiding 
 

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

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

cliënten, hun naasten, mantelzorgers en andere burgers; de mensen om wie het gaat. Kenmerkend 

voor onze belangenbehartiging is dat we deze samen doen: we gaan niet op hun stoel zitten, maar 

staan (waar nodig) individueel en collectief naast hen om zo hun eigen regie, participatie en kwaliteit 

van zorg en leven te versterken.  

 

Missie 

Zorgbelang Groningen behartigt in de provincie Groningen als onafhankelijke maatschappelijke orga-

nisatie vóór en sámen met inwoners hun individuele en collectieve belangen op het gebied van pre-

ventie, welzijn en zorg in gemeenten, bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

 

Visie 

Zorgbelang wil in de provincie Groningen samen met inwoners vanuit hun perspectief preventie, wel-

zijn en zorg verbeteren en op een kwalitatief hoger niveau brengen, zodat zij, ook met een ziekte of 

beperking, gelijkwaardig deel kunnen nemen aan een inclusieve samenleving. 

 

Kernthema’s 

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

1: Eigen regie  

2: Participatie  

3: Kwaliteit van zorg en leven 

4: Zichtbaarheid 

5: Werkorganisatie 

De activiteiten die we op deze thema’s in 2021 hebben ondernomen, staan in de volgende hoofdstuk-

ken uiteengezet.  

 

Twee kanttekeningen bij deze indeling:  

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

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

mantelzorgers en andere burgers; 

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

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

en andersom is dit vaak ook het geval: meer eigen regie leidt tot meer kwaliteit van leven.  

 

Via de 3 inhoudelijke programmalijnen Eigen Regie, Participatie en Kwaliteit van leven behartigen we 

vóór en sámen met inwoners hun individuele en collectieve belangen op het gebied van preventie, 

welzijn en zorg. Deze programma’s hangen onderling samen en versterken elkaar.   
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1. Eigen regie 
 

Zorgbelang Groningen wil dat mensen zelf hun leven kunnen vormgeven. Dit betekent ook: invloed 

hebben op de zorg en ondersteuning die hierbij nodig zijn en hierin zoveel mogelijk zelf afgewogen 

keuzes kunnen maken. Zorgbelang Groningen heeft in 2021 op diverse manieren jeugdige en volwas-

sen inwoners van de provincie Groningen, hun naasten en mantelzorgers ondersteund, zodat zij – 

voor zover zij dat willen en kunnen – de eigen regie over leven en zorg konden versterken.  

Activiteiten en resultaten 2021  
De individuele ondersteuning werd ook in 2021 geleverd door het Adviespunt Zorgbelang. Ons Ad-

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

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

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

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

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

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

Algemene ontwikkelingen in 2021 

Corona had ook in 2021 invloed op de dienstverlening. Voor de vertrouwenspersonen jeugdhulp bete-

kende dit dat ze, ondanks aanmerking als essentieel beroep, vanwege quarantaineregels minder 

vaak naar jongeren toe konden. Dit werkt van beide kanten belemmerend. Hier tegenover staat dat 

het (beeld)bellen met een vertrouwenspersoon meer ‘gewoon’ is geworden. Bij de ondersteuning van 

volwassen cliënten bleef er wat stagnatie door het afzeggen van afspraken in verband met ziekte/ 

quarantaine. Dit leidt nog altijd her en der tot vertragingen in klachtgesprekken en -procedures. Wel 

wordt meer gekeken naar wat binnen de coronamaatregelen kan en mag. Op basis daarvan wordt be-

paald of een klachtgesprek online of fysiek plaats kan vinden. 

Andere ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp/jeugdzorg: in 2021 is de Vertrouwenspersoons-

functie uitgebreid naar jongeren in de Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd Noord van Elker.  

Wat betreft onafhankelijke cliëntondersteuning heeft Zorgbelang Groningen meegedaan in de aanbe-

steding voor deze functie in de gemeente Groningen. Helaas hebben we de functie niet gegund heb-

ben gekregen. Het traject heeft wel lessons learned opgeleverd voor eventuele toekomstige aanbe-

stedingstrajecten. De functie van Vertrouwenspersoon Sociaal Domein blijven we in de gemeente 

Groningen wel uitvoeren.  

Diensten 

Ons Adviespunt leverde in 2021 de volgende diensten: 

• onafhankelijke cliëntondersteuner gezondheidszorg: voor individuele gebruikers van gezond-

heidszorg1 en/of maatschappelijke dienstverlening in de provincie Groningen; 

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

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

in ‘onderaannemerschap’ van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp; 

• onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de Raad voor de Kinderbescherming: voor kinderen, 

jongeren en ouders/verzorgers die in de provincie Groningen, Drenthe of Friesland (Regio Noord)  

te maken krijgen met de Raad voor de Kinderbescherming. Ook deze functie wordt uitgevoerd in 

‘onderaannemerschap’ van het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp;  

• onafhankelijke vertrouwenspersoon/klachtenfunctionaris: voor cliënten van Stichting De Hoven; 

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

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

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

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

meente Groningen of Midden-Groningen. In Groningen wordt deze functie uitgevoerd door de 

 
1 huisarts, specialist, tandarts, apotheker, fysiotherapeut of andere zorgverlener 
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vertrouwenspersoon sociaal domein. In Midden-Groningen is gekozen voor vrijwillige onafhanke-

lijke cliëntvertegenwoordigers, ondersteund en gecoördineerd door de professionele cliëntverte-

genwoordiger van Zorgbelang Groningen. Daarnaast worden we in andere gemeenten incidenteel 

- op verzoek van een inwoner en met toestemming van de betreffende gemeente - kortdurend in-

gezet voor cliëntondersteuning in het sociaal domein.  

De cliëntondersteuners/vertrouwenspersonen: 

• luisteren, denken mee en verwijzen naar andere instanties; 

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

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

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

en advies). 

In 2021 hielp het Adviespunt zo’n 7332 individuele cliënten. Dit leidde voor hen tot onder andere: 

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

• passende(r) zorg. 

Trends/signalen die we bij de ondersteuning waarnemen, zijn: 

• veel onduidelijkheid en onzekerheid bij cliënten over het te volgen traject, ongeacht het domein 

waaronder zij vallen. Dit wordt veroorzaakt door veel beweging in zorg- en welzijnsland in het al-

gemeen en de vele wisselingen van betrokken hulpverleners (geen continuïteit in het contact);  

• gemis van persoonlijk contact met professionals. Waar mogelijk - of beter gezegd: waar gemeen-

ten en zorgaanbieder het mogelijk achten - wordt veel telefonisch afgehandeld. Dit heeft zeker 

niet de voorkeur van cliënten, die in tijden van veranderingen juist behoefte hebben aan persoon-

lijk contact met een goed bereikbare vaste contactpersoon; 

• onbekendheid van vertrouwenswerk/cliëntondersteuning: cliënten bevinden zich doorgaans in 

een kwetsbare positie en het vertrouwenswerk/cliëntondersteuning kan hier een belangrijke rol in 

spelen. Echter: lang niet altijd worden cliënten (tijdig) op de hoogte gebracht dat zij recht hebben 

op deze ondersteuning. 

Hierna de feiten en cijfers van de diensten van het Adviespunt in 2021 op een rij. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning gezondheidszorg 
• aantal cliënten en kwesties: 54 

➢ aantal vragen: 34; 

➢ aantal klachten: 20; 

• onderwerpen meest voorkomende kwesties: gemeente, ziekenhuis, zorgverzekeraar; 

• geboden ondersteuning: het bieden van een luisterend oor en telefonisch advies zodat cliënten er 

zelf mee verder kunnen. 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon jeugdhulp 
• aantal groepsbezoeken: 791, hierbij lag de nadruk op groepsbezoeken in de gesloten jeugdhulp. 

Het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp geeft hier (in opdracht van het ministerie van 

VWS) prioriteit aan;  

• aantal trajecten klachtondersteuning: 181 

➢ voor jeugdige cliënten: 54; 

➢ voor volwassen cliënten: 127; 

• aantal informatie- en adviestrajecten: 379 

➢ voor jeugdige cliënten: 338; 

➢ voor volwassen cliënten 41; 

• aantal signalen:70 (verzameld en besproken met betreffende organisaties); 

• aard van de vragen/kwesties: 

➢ Top 3 meest gestelde vragen:  

 
2 In 2020 was dit 328, toen waren echter de informatie en adviestrajecten voor jeugdige cliënten in de jeugdhulp 
niet meegeteld (geen registratie). Getal is excl. groepsbezoeken en ‘anonieme’ cliënten. 
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1. Werkwijze van de instelling/instantie; 
2. Wetgeving; 
3. Werkwijze van de vertrouwenspersoon; 

➢ Top 3 meest geuite klachten:  

1. Bejegening; 

2. Beslissingen; 

3. Gebrekkige informatie; 

➢ Top 3 meest besproken problemen 
1. Familie/thuis; 
2. Woonsituatie/groep/groepsgenoten; 
3. Toekomst van de hulpverlening; 

• aantal voorlichtingen: 73; 

• trends: 

➢ ook in jeugdhulp, jeugdbescherming en op groepen zijn er veel wisselingen: van professio-

nals in het algemeen, van casemanagers, (gezins)voogden en van groepsleiders op de groe-

pen. Cliënten worden hierover niet altijd goed geïnformeerd. Dit heeft grote invloed op het 

vertrouwen in de hulpverlening. Dat wordt steeds minder terwijl het wantrouwen groeit; 

➢ de toegenomen kwetsbaarheid van kinderen en jongeren die op een groep of in een gezins-

huis wonen. Dit wordt veroorzaakt door de coronacrisis. Deze heeft sowieso invloed op het 

toekomstperspectief, mentaal welbevinden en gevoel van veiligheid van jongeren. De positie 

van kinderen en jongeren op een groep/in een gezinshuis is hierdoor echter (nog) kwetsbaar-

der/afhankelijker geworden.  

Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg 
• aantal cliënten en kwesties: 49; 

• onderwerpen meest voorkomende kwesties: informatie en advies, kiezen van passende zorg, be-

middeling van de zorg niet conform verwachting; 

• geboden ondersteuning: naast informatie en advies, heeft de OCO langdurige zorg ook bemidde-

ling en ondersteuning op het gebied van passende zorg geboden. 

Onafhankelijke vertrouwsenspersoon/klachtenfunctionaris 
• (aantal) zorginstellingen: 1, Stichting de Hoven; 

• aantal cliënten en kwesties: 4; 

• aard meest voorkomende kwesties: kwaliteit van zorg. 

Vertrouwenspersoon sociaal domein/cliëntvertegenwoordiger sociaal domein 
• (aantal) gemeenten: 2, in Groningen en Midden-Groningen; 

• cliënten: 66, waarvan 44 in Groningen (incl. 15 jeugdhulpcliënten) en 22 in Midden-Groningen 

(incl. 6 jeugdhulpcliënten); 

• aard kwesties in Groningen op het gebied van: 

➢ maatschappelijke ondersteuning: ambulante begeleiding, beschermd wonen, huishoudelijke 

hulp; 

➢ jeugdhulp: bejegening, beslissingen, beschikbaarheid; 

• aard kwesties in Midden-Groningen:  

➢ maatschappelijke ondersteuning: ambulante begeleiding, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen; 

➢ jeugdhulp: beslissingen, bejegening, privacy; 

• overige signalen: soms krijgen cliënten bij het eerste telefonisch contact met een sociaal team 

meteen te horen dat ze niet in aanmerking komen voor een voorziening. Dan komt het dus niet tot 

een gesprek over, of een onderzoek naar iemands situatie; 

• acties vertrouwenspersoon/cliëntondersteuner: het geven van informatie, advies en (klacht)onder-

steuning. 

Daarnaast hebben we in de gemeente Midden-Groningen voor de vrijwillige onafhankelijke cliënton-

dersteuners in het najaar samen met MEE Noord een training ontwikkeld. Deze is begin 2022 van 

start gegaan.  
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2. Participatie 
 

Zorgbelang Groningen wil dat mensen ook (of beter: juist) met een ziekte of beperking ertoe doen en 

– voor zover zij dat willen – onbeperkt kunnen meedoen in de samenleving. Maar ook meepraten, 

over welke zorg en ondersteuning zij hiervoor nodig hebben en wat hun ervaringen hiermee zijn. 

Zorgbelang Groningen heeft deze participatie in 2021 op diverse manieren mogelijk gemaakt.  

 

Activiteiten en resultaten 2021 
Op dit thema ondernam Zorgbelang Groningen in 2021 de volgende activiteiten: 

• samenwerken met en ondersteunen van de provinciale belangenorganisaties Platform Hattinga 

Verschure en zaVie; 

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

• raadplegen van inwoners van de provincie Groningen via het Zorgbelang Panel; 

• behartigen van collectieve belangen van cliënten in de jeugdhulp; 

• stimuleren en ondersteunen van burger- en cliëntparticipatie; 

• agenderen en stimuleren van het patiëntperspectief3, participatie en ervaringsdeskundigheid bij 

beleidsmakers en zorgaanbieders.  

Hiermee heeft Zorgbelang Groningen in 2021 gestimuleerd, gefaciliteerd en bewaakt dat patiënten, 

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

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

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

waardoor hun collectieve positie werd versterkt; 

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

Hieronder staan per activiteit de resultaten op een rij. 

 

Gezamenlijke projecten Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie 
Veel thema’s spelen voor een brede achterban, meerdere doelgroepen hebben hiermee te maken. 

Zoals eigen regie en kwaliteit van leven, een inclusieve samenleving (VN-verdrag), toegankelijkheid 

van openbare gebouwen en vervoer en inzet van ervaringsdeskundigheid. Op een aantal van deze 

thema’s zijn Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie in 2021 in gezamenlijke 

commissies aan de slag geweest: mobiliteit, iedereen doet mee en collectieve belangenbehartiging.  

 

Mobiliteit 

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

voer, toegankelijkheid, sociaal isolement en omgevingsbeleid. Activiteiten/onderwerpen in 2021: 

• Vervoer:  

➢ twee overleggen met de directie Publiek Vervoer Groningen-Drenthe over de verstrengeling 

van OV- en Publiek Vervoer. Eén van de onderwerpen was het prijsverschil tussen de HUB-

taxi en Wmo-vervoer. Dit verschil is ondertussen aangepast; 

➢ een kennismakingsontmoeting met Bas de Boer, Statenlid voor Groen Links. Hij heeft vervoer 

in portefeuille. De commissie streeft naar een vervolg middels deelname aan ‘Praten met de 

Staten’ zodra corona dat weer toelaat; 

➢ een vereenvoudigd klachtenformulier op de nieuwe website Publiek Vervoer; 

➢ betere uitleg over het dragen van medische mondkapjes in het Wmo- vervoer en het verstrek-

ken van een overzicht waar de mondkapjes tegen een redelijke prijs te krijgen zijn;  

➢ passende reizigersbegeleiding door Arriva in verband met de verbouwing van het hoofdsta-

tion. Door de verbouwing bieden niet alle perrons een in/uitstap op de goede hoogte; 

➢ deelname aan de gebruikersgroepen publiek vervoer nadat deze groepen vanwege corona 

lang hebben stilgelegen. 

 
3 Perspectief van patiënten, cliënten, hun naasten/mantelzorgers en overige inwoners provincie. 
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• Toegankelijkheid: dit thema valt sinds 2021 onder zaVie. De werkgroep Mobiliteit houdt verbin-

ding, afstemming en uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast organiseerde de Academie 

Zorgbelang in het najaar van 2021 de Inspiratiesessie Toegankelijke informatie (zie verder onder 

Academie Zorgbelang). 

• Sociaal isolement: corona heeft de ontwikkeling van de PG-carrousel belemmerd. Deze carrousel 

is een ‘pop up platform’ dat we op verschillende locaties in de provincie willen organiseren. Be-

staande initiatieven die helpen eenzaamheid onder ouderen te verminderen, kunnen zich er pre-

senteren. Het uitgangspunt van de carrousel zijn de mensen zelf, hun veerkracht en wat hun le-

ven betekenisvol maak, Positieve Gezondheid dus! In 2021 is gestart met het maken van afspra-

ken met verschillende ouderenorganisaties in de provincie om hierin samen te werken.  

• Omgevingswet: De invoering van deze wet is uitgesteld tot 1 juli 2022. Door de wet wordt de rol 

van belangenorganisaties aan de voorkant van een project in het kader van de Omgevingswet 

groter. Ter voorbereiding organiseerde de Academie Zorgbelang in het najaar van 2021 een in-

spiratiesessie hierover (zie verder bij Academie Zorgbelang). 

 

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

gevolg van een handicap of functiebeperking. Ook de ondersteuning van het bestuur van de vereni-

ging Onderling Sterk valt onder deze commissie. De coaching van het Onderling Sterk-steunpunt is 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zaVie en Zorgbelang Groningen. Onderwerpen in 2021:  

• VN-verdrag handicap: In 2021 bestond het VN- verdrag Handicap in Nederland vijf jaar. Dit eerste 

lustrum hebben we gevierd met: 

➢ een provinciale postercampagne om inwoners attent te maken op het eerste lustrum met de 

vraag of de vijf jaar ertoe hebben geleid dat mensen met een beperking nu makkelijker mee 

kunnen doen. Inwoners konden dit delen op het forum Zorg Belangrijk van zaVie; 

➢ een bijeenkomst in Hanze Plaza met ruim 40 belangstellenden (gemeentebestuurders, be-

leidsmedewerkers, VN-ambassadeurs, belangenbehartigers én natuurlijk mensen met een 

beperking zelf). Hier werd ingegaan op de noodzakelijke politieke participatie van mensen 

met een beperking. Daarnaast keken we aan de hand van een speciaal ontwikkeld spel welke 

barrières ondertussen zijn geslecht én aan welke we gezamenlijk nog moeten werken. 

• Ondersteuning Onderling Sterk Steunpunt: vanwege corona vond er in 2021 slechts één afde-

lingsavond voor leden plaats. Andere activiteiten gingen wel door, zoals: 

➢ het samen met LFB Leeuwarden opzetten van STERK-plaatsen bij de Hanzehogeschool en 

het Alfa College in Groningen en een gezamenlijke presentatie hierover tijdens de landelijke 

online ProkkelParelparade (start STERK-plaatsen in 2022); 

➢ een gesprek met wethouders van de gemeente Groningen over de gemeenteraadsverkiezin-

gen (wat hebben mensen met een verstandelijke beperking nodig om hieraan mee te doen?) 

én het meer toegankelijk maken van de Nota Sociaal Domein; 

➢ toetsen van het taalgebruik op de UMCG-website en in het project In contact in de zorg. Tes-

ten van beeldbellen met apothekers van het Ommelander Ziekenhuis;  

➢ het boekje ‘Samen Sterker!’ om te laten zien waar Onderling Sterk voor staat, wat de afdelin-

gen en het steunpunt doen en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan communicatie in een-

voudige taal. Het is de bedoeling dat dit boekje zal worden gepresenteerd op het festival ‘Sa-

men sterker’ in de lente van 2022; 

➢ de jaarlijkse nieuwsbrief. 

 

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

van zorg en ondersteuning in de provincie Groningen. In 2021 zijn ‘mensen van buiten’ gevraagd om 

in een klankbordgroep mee te denken over het vernieuwen van collectieve belangenbehartiging in 

veranderende tijden. Na twee bijeenkomsten van de klankbordgroep en de commissie zijn hiervoor 
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een visiedocument en werkplan geschreven. Met als speerpunten digitale toegankelijkheid en erva-

ringsdeskundigheid. Vervolgens startte de werving van vrijwilligers voor de uitvoering van het plan. 

Verdere activiteiten/onderwerpen in 2021: 

• Initiatiefgroep Oudere Doven: aan deze initiatiefgroep nemen diverse (vertegenwoordigers van) 

professionals, zorginstellingen en mensen met een gehoorbeperking deel. De initiatiefgroep on-

derzoekt wat de woonwensen zijn van mensen die doof of zeer slechthorend zijn en aan welke 

voorwaarden een mogelijke woonomgeving zou moeten voldoen. Hiervoor is de initiatiefgroep 

ook in 2021 een aantal keer (online) bij elkaar geweest. Er is veel energie gestoken in het zoe-

ken/ werven van fondsen voor dit project. Een deel van de aanvragen is ondertussen gehono-

reerd. In 2022 worden aanvullende fondsen geworven. 

• Knooppunt van ervaringsdeskundigheid: aan deze werkgroep nemen gemeenten, patiënten- en 

andere belangenorganisaties deel. Deze zijn in 2021 een aantal keer (digitaal) bij elkaar gekomen 

om te werken aan een ‘Knooppunt’, bemenst door ervaringsdeskundigen. Dit knooppunt moet 

voorzien in een aanspreekpunt, luisterend oor en hulp bij doorverwijzing naar de instanties en 

verenigingen die er al zijn. Ook dit project heeft in 2021 in het teken gestaan van financiering. In 

het derde kwartaal is ingeschreven op een call van ZonMw, de aanvraag is helaas afgewezen. 

Daarnaast is regelmatig contact geweest met verschillende partijen die op dit thema actief zijn. 

Hieruit blijkt dat het initiatief steeds breder wordt omarmd. In 2022 worden daarom nieuwe wegen 

gezocht om de financiering rond te krijgen. 

• Technologie in de Zorg: hier staat de vraag hoe ‘praktische technologische oplossingen voor lan-

ger thuis wonen’ mogelijk te maken wanneer deze niet binnen de huidige regelingen vallen. De 

werkgroep hiervoor is niet meer bij elkaar geweest, Het onderwerp krijgt concrete invulling langs 

andere wegen, onder andere via de Initiatiefgroep Oudere Doven, het project ‘Mantelzorgers digi-

taal op weg’ van Platform Hattinga Verschure en de in 2022 te starten zaVie-werkgroep Wonen. 

 

Ondersteuning Platform Hattinga Verschure en zaVie 
Zorgbelang Groningen heeft in 2021 Platform Hattinga Verschure en de stichting zaVie op de vol-

gende manieren ondersteund4: 

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

• bestuurlijk bij Platform Hattinga Verschure bij de beleidscyclus van werkplan, begroting en jaar-

verslag en in het bestuursoverleg; 

• inhoudelijk bij: 

o Platform Hattinga Verschure bij het project ‘Mantelzorgers digitaal op weg’, de website en PR; 

o zaVie bij onder andere het Stigma Café, het Platform Toegankelijk Groningen 2.0, verschil-

lende werkgroepen en de PR. 

 

Collectieve belangenbehartiging achterban-brede thema’s  
Voor het verzamelen en adresseren van signalen ónder en deskundigheidsbevordering ván inwoners 

van onze provincie, is in 2021 diverse keren het Zorgbelang Panel ingezet en de Zorgbelang Acade-

mie actief geweest.  

 

Verzamelen en adresseren van signalen via o.a. het Zorgbelang Panel  

Het Zorgbelang Panel bestaat uit ruim 280 inwoners van de provincie Groningen. Zij worden uitgeno-

digd om via online vragenlijsten hun ideeën en ervaringen te delen over actuele onderwerpen in de 

zorg, maar ook om zich in te zetten in projecten.  

In 2021 zijn de leden van het panel benaderd over de volgende onderwerpen: 

• Zorg op afstand: over de - positieve en negatieve - ervaringen van inwoners van onze provincie 

met beeldbellen en telefonische consulten. De uitkomsten worden gebruikt in het project In 

 
4 Ondersteuning Onderling Sterk staat onder gezamenlijke projecten.  
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contact in de zorg (zie hoofdstuk 3) voor het verder ontwikkelen van zorg op afstand vanuit het 

perspectief van patiënten en naasten/mantelzorgers. 

• Uitgestelde ziekenhuiszorg: over de ervaringen met het (vanwege de coronapandemie) uitstellen 

van ziekenhuiszorg, welke gevolgen dit heeft voor de kwaliteit van leven en of men bereid is voor 

zorg naar Duitsland te gaan als zorg daardoor eerder mogelijk is. De uitkomsten worden gebruikt 

in het project Common Care (zie hoofdstuk 3), voor betere zorg in de noordelijke grensregio van 

Nederland en Duitsland.  

Beide vragenlijsten zijn provincie-breed uitgezet, zodat álle inwoners van de provincie hun ervaringen 

en ideeën konden delen.  

Daarnaast zijn de leden van het Zorgbelang Panel benaderd voor: 

• interviews voor het UMCG onderzoek Huisartsenzorg tijdens de coronapandemie; 

• deelname aan het panel van het Ommelander Ziekenhuis; 

• een bijeenkomst over oplossingen voor schoolverzuim en schooluitval in het kader van C4Youth; 

• interviews voor meer toegankelijke geestelijke verzorging voor mantelzorgers. 

Aan het eind van het jaar zijn de leden via een eindejaarsbericht bedankt voor hun bijdrage in 2021.  

 

Deskundigheidsbevordering en informatievoorziening 
Zorgbelang Groningen bood in 2021 deskundigheidsbevordering en informatie via (onder andere) de 

Academie Zorgbelang. Daarnaast organiseerden we in november 2021 in het samenwerkingsverband 

Stichting Dementietafel Groningen (SDTG) eindelijk weer een – dit keer online - Dementietafel.  

 

Academie Zorgbelang 

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

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

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

achterban beter kunnen behartigen. Vanwege de coronapandemie vonden de activiteiten van de Aca-

demie nog deels online plaats. In 2021 organiseerden we de:  

• onlineThemabijeenkomst ‘Dwang in de zorg’: over de inhoud van de Wet zorg en dwang en de 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, wat deze wetten betekenen voor cliënten en hun  

naaste(n) én welke ervaringen er sinds de invoering mee zijn opgedaan (14 deelnemers); 

• Themabijeenkomst ‘Omgevingswet’: over de inhoud van de Omgevingswet die medio 2022 wordt 

ingevoerd en hoe daarin is geregeld dat je als belangenbehartiger of bewonersgroep tijdig kan 

meepraten over projecten in jouw leefomgeving (8 deelnemers); 

• Inspiratiesessie Toegankelijke informatie: over de drempels die mensen die laaggeletterd zijn (2,5 

miljoen in Nederland) ervaren bij het filteren en verwerken van (digitale) informatie, én wat we sa-

men kunnen doen om deze informatie toegankelijker te maken (11 deelnemers). 

De thema’s zijn gekozen in overleg met Platform Hattinga Verschure en zaVie. In totaal namen 33 

mensen in 2021 deel aan de bijeenkomsten. Meestal een mix van ‘de mensen om wie het gaat’ en 

professionals/beleidsmakers. Deelname was gratis voor de eerste groep, van de tweede werd een 

bijdrage gevraagd.  

Naast bovenstaand programma, had de Academie Zorgbelang in 2021 ook een aanbod op het gebied 

van Positieve Gezondheid. De resultaten hiervan staan in hoofdstuk 3 onder ‘Inspiratie en training’. 

 

Dementietafel 

Zorgbelang Groningen nam in 2021 deel aan de organisatie van één Dementietafel, deze vond in het 

kader van de coronapandemie online plaats via Teams. Dementietafels zijn laagdrempelige bijeen-

komsten – een soort Alzheimercafés – over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking en 

downsyndroom in het bijzonder. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor hun familieleden, mantelzorgers 

en professionele hulpverleners. Zij kunnen in een ontspannen en open sfeer ervaringen uitwisselen 

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

Het thema van de Dementietafel was gedragsverandering bij downsyndroom en dementie. Met aan-

dacht voor de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en praktijkvoorbeelden. Er waren online 

ruim 60 deelnemers aanwezig. 
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Dementietafels worden in de provincie Groningen georganiseerd door de Stichting Dementietafel Gro-

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

sis, De Zijlen, ’s Heeren Loo Opmaat, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), het Universitair Medisch 

Centrum Groningen (UMCG) Alzheimer Onderzoekscentrum, zaVie en Zorgbelang Groningen. Het 

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

dering en dementie bij mensen met een verstandelijke beperking.  

 

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

heeft Zorgbelang Groningen in 2021: 

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

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

➢ het recht op ondersteuning door een onafhankelijke vertrouwenspersoon; 

➢ het belang/vormgeven van jeugdparticipatie; 

• verkennende gesprekken gevoerd met Netwerk Overbrug en zijn we formeel toegetreden tot dit 

netwerk. Het netwerk van verschillende jeugdhulpinstanties heeft als doel het overbruggen van de 

kloof van ‘petten, wetten en loketten’ die 16+ jongeren belemmeren op weg naar zelfstandigheid; 

• bestuurlijk overleg gevoerd met nieuwe/bestaande jeugdhulpaanbieders, het AKJ – vertrouwens-

personen in de jeugdhulp, Gecertificeerde Instellingen (GI’s)5; 

• deelgenomen aan het landelijk overleg van Zorgbelangorganisaties over het vormgeven van 

jeugdparticipatie; 

• het project De Menukaart uitgevoerd (zie hierna); 

• binnen de Kennis- en Leerwerkplaats C4Youth deelgenomen aan het bestuurlijk netwerk en als 

projectleider participatie meegewerkt aan de C4Youth ateliers ‘Samenhang preventie en hulpver-

lening’ en ‘Veilig en thuis opgroeien’ (zie hoofdstuk 3); 

• een start gemaakt met het opzetten van een participatienetwerk in de provincie Groningen. Met 

samenwerkingspartners hebben we in een bijeenkomst de behoefte aan dit netwerk verkend  Dit 

krijgt een vervolg in 2022; 

• meegewerkt aan het onderzoek ‘Help, een klacht’ van het AKJ-vertrouwenspersonen in de jeugd-

hulp (zie hierna). 

 

Project De Menukaart  

In het landelijke project Jeugdhulp doen we Samen is een toolkit ontwikkeld voor het vormgeven van 

participatie van jongeren en ouders in jeugdhulp(beleid). Zorgbelang Groningen heeft in 2019-2020 in 

een regionaal project in de gemeente Eemsdelta hieraan meegewerkt. 

Omdat de toolkit bij de Groninger gemeenten nog onvoldoende bekend is, heeft Transformatie Jeugd-

hulp Groningen opdracht gegeven voor het project De Menukaart. Het doel van dit project was samen 

met jongeren en ouders ontwikkelen van een menukaart participatie waarmee de Groninger gemeen-

ten uit de voeten kunnen met het op diverse – bij de doelgroep aansluitende – manieren betrekken 

van jongeren en ouders bij jeugdhulpvraagstukken. 

Tijdens het project zijn samen met Martine Brouwer (ervaringsdeskundige en tot 1 januari 2022 regio-

ambassadeur): 

• beleidsmedewerkers in gemeenten geïnterviewd over hun ervaringen met participatie van jonge-

ren en ouders; 

• jongeren en ouders geïnterviewd over participatie in jeugdhulp; 

• de perspectieven van jongeren, ouders en beleidsmedewerkers in een gezamenlijke (online) bij-

eenkomst bij elkaar gebracht. 

Dit heeft geleid tot een visuele Menukaart die in januari 2022 tijdens een slotbijeenkomst met betrok-

ken beleidsmedewerkers, jongeren en ouders is gepresenteerd. Deze kan dienen als aanvulling op 

de landelijke toolkit, maar ook als routekaart voor het implementeren ervan. 

 
5 Instellingen die van overheidswege gecertificeerd zijn om kinderbeschermingsmaatregelen en maat-
regelen in het kader van de jeugdreclassering te mogen uitvoeren. 
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Help een klacht 

In 2021 heeft Zorgbelang Groningen meegewerkt aan het praktijkonderzoek ‘Help een klacht’ van 

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie 

van Justitie en Veiligheid en was gericht op de informele en formele klachtenprocedures en de uitvoe-

ring hiervan bij de gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis–organisaties en de Raad voor de Kin-

derbescherming.  

Voor dit onderzoek zijn vier panelgesprekken uitgevoerd - waarvan drie onder leiding van Zorgbelang 

Groningen - met jeugdige en volwassen cliënten, professionals en vertrouwenspersonen. De uitkom-

sten van het onderzoek - inclusief tien gouden regels voor een goede klachtbehandeling - zijn ver-

woord in de AKJ-publicatie ‘Help een klacht, praktijkonderzoek naar een betere klachtbehandeling 

voor cliënten en professionals’.  

 

Ondersteuning burger- en cliëntparticipatie 
Voor moderne, daadkrachtige en slagvaardige participatie van inwoners in gemeenten en bij zorgin-

stellingen in de provincie Groningen, heeft Zorgbelang Groningen in 2021 ondersteuning geboden bij 

het instellen van een cliëntenraad bij:  

• Ambulancezorg Groningen, door het ondersteunen van een startbijeenkomst, inventariseren van/  

meedenken over opleidingswensen en het (vorm)geven van een training van twee dagdelen voor 

de nieuwe cliëntenraadsleden; 

• Doktersdienst Groningen. Deze ondersteuning bestond in 2021 uit het meedenken over het pro-

fiel voor en werving van nieuwe cliëntenraadsleden. De werving is begin 2022 gestart.  

 

Agenderen/stimuleren ‘patiëntperspectief’, participatie en ervaringsdeskundigheid 
Zorgbelang Groningen nam in 2021 deel aan diverse bestuurlijke overleggen en netwerken om:  

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

andere burgers; 

• hun participatie en de inbreng van ervaringsdeskundigheid te vergroten. 

Overleggen en netwerken waaraan we deelnamen waren (onder andere): Bestuurlijk overleg 

C4Youth, Bestuurlijk Overleg Acute Zorg Noord Nederland, Bestuurlijk Kennis Netwerk Zorgplein 

Noord, Eurreg Eurhealth, Bestuurlijk overleg én regiegroep netwerken palliatieve zorg provincie Gro-

ningen, Directeurenoverleg Zorgbelang Nederland, GAV (Groninger Apotheken Vereniging), Kwartier-

makers Oncologie Netwerk Groningen-Drenthe, Ligare netwerk voor palliatieve zorg, Netwerk Over-

brug, Regionale Taskforce Wachttijden Groningen, Regionale Verschuivingen (Groningen Beter), Be-

stuurlijk overleg regiovisie Noord, Stuurgroep Geboortezorg, Stuurgroep zaVie/ Platform Hattinga Ver-

schure/Zorgbelang Groningen, Transformatieagenda Jeugdhulp (RIGG), Werkplaats Sociaal Domein 

Noord. 

Daarnaast maakten we deel uit van het bestuur van Zorgbelang Nederland (gestopt per 1/4/2021), 

waren we participant in Stichting Gerrit en initieerden/faciliteerden we het Gronings Netwerk Positieve 

Gezondheid. 
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3. Kwaliteit van leven en zorg 
 

Zorgbelang Groningen vindt dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning vooral afhangt van of ze bij-

dragen aan de kwaliteit van leven van patiënten, cliënten, hun naasten en mantelzorgers. Voor be-

leidsmakers en zorgaanbieders zijn zij dan ook een onmisbare partij bij de ontwikkeling, uitvoering en 

evaluatie van zorg en ondersteuning. Zorgbelang Groningen heeft deze co-creatie in 2021 op diverse 

manieren gestimuleerd en gefaciliteerd.  

 

Activiteiten en resultaten 2021 
Op dit thema ondernam Zorgbelang Groningen in 2021 de volgende activiteiten: 

• stimuleren en faciliteren van co-creatie in onderwijs, onderzoek en bij het vernieuwen en verbete-

ren van zorg; 

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

Bovenstaande activiteiten hebben er in 2021 toe geleid dat: 

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

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

ook een steeds gelijkwaardiger gesprekspartner zijn; 

• zorg in de Groninger ziekenhuizen meer is afgestemd op patiënten en naasten, onder meer door: 

o deze meer te stroomlijnen (meerdere afspraken op één dag, afstemming met andere zorgver-

leners); 

o betere informatievoorziening; 

o meer aandacht voor de ‘de mens(en) achter de aandoening’ met één aanspreekpunt tijdens 

het hele zorgtraject, meer aandacht voor het betrekken van familieleden, voor psychosociale 

begeleiding en nazorg, voor palliatieve zorg en voor lotgenotencontact; 

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

hierdoor bijdragen aan hun eigen regie en kwaliteit van leven. 

Hierna een overzicht van de belangrijkste activiteiten en resultaten van 2021. 

 

Advies, productontwikkeling en acquisitie 
Meer aandacht voor acquisitie en goede eerdere ervaringen leidden in 2021 tot projecten van een 

grote diversiteit. Voorbeelden van deze diversiteit zijn de Communicatietraining voor apothekers, het 

Handboek Patiëntenparticipatie,en de GLIM-klantreizen in het UMCG. Bij deze laatste zetten we ook 

een nieuwe methode in: de patient journey (patiënt- of klantreis). Hiermee wordt de reis van een pati-

ent (of cliënt) door een ziekenhuis of zorginstelling in kaart gebracht. We zetten niet alleen nieuwe 

methodes in, we werken ook actief mee aan de ontwikkeling ervan, zoals het Bordspel Positieve Ge-

zondheid. Nieuwe onderwerpen, nieuwe methodieken, ook wij blijven voortdurend in beweging.  

 

Co-creatie in onderzoek en bij het ontwikkelen en verbeteren van zorg 
Zorgbelang Groningen heeft in 2021 gezorgd voor de inbreng van het perspectief van patiënten, cli-

enten, hun naasten en mantelzorgers in diverse projecten die gericht waren op betere zorg en onder-

steuning/begeleiding, waaronder: 

• in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland (Common care); 

• in de jeugdhulp (C4Youth); 

• aan zwangere vrouwen die roken (Samen Stoppen, Samen Sterk); 

• leefstijl en prehabilitatie (GLIM-klantreizen); 

• zorg op afstand (In contact in de zorg); 

• ondersteunen en stimuleren van patiëntenparticipatie (Handboek Patiëntenparticipatie); 

• sturing in tijden van een pandemie en de rol van de patiënt daarin (Leren dansen); 

• ondersteuning van mantelzorgers (Mantelzorgbalans); 

• aan praktisch geschoolden chronisch zieken en hun naasten door de bedrijfsarts (DIPI). 

Hierna wordt een aantal projecten verder toegelicht.  
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Common care 

Het driejarige project ‘Common Care’ (2019 – 2021) is een samenwerking op het gebied van grens-

overschrijdende zorg in de noordelijke grensstreek van Nederland en Duitsland. Deze samenwerking 

moet ertoe leiden dat inwoners van dit grensgebied sneller en dichtbij huis de zorg kunnen krijgen die 

zij nodig hebben. 

In het project werken verschillende zorgaanbieders en (Duitse) patiëntenorganisaties uit de grens-

streek samen. Zorgbelang Groningen en Drenthe informeren de bewoners van de betrokken regio’s 

en zorgen dat zij op verschillende momenten en manieren actief kunnen meedenken en meepraten. 

In 2021 hebben we een online vragenlijst uitgezet over uitgestelde ziekenhuiszorg. Deze is zowel in 

het Nederlands als het Duits uitgezet en loopt door in 2022. We vragen hierin onder andere of men-

sen in de Eems Dollard Regio in verband met oplopende wachtlijsten door de Covid-19 pandemie 

‘over de grens’ willen als ze dan sneller geholpen worden. 

 

Communicatietraining apothekers 

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft naar Deens model de patiëntgerichte communicatiecur-

sus ‘Beter in contact met uw patiënt door mentalisatie’ ontwikkeld. De cursus is bedoeld voor apothe-

kers en apothekersassistenten. Onderdeel van de cursus is het inzicht geven in wat het leven met 

een chronische ziekte betekent voor de patiënt en hoe medicijngebruik en daarmee samenhangend 

contact met de apotheek daarin past. Twee ervaringsdeskundigen – één met psychiatrische proble-

matiek, de ander met een chronische darmaandoening –  hebben een bijdrage geleverd aan deze les. 

Daarnaast is er een film gemaakt die tijdens de cursus gebruikt werd. Zorgbelang Groningen heeft de 

ervaringsdeskundigen geregeld, de invulling van de les verzorgd en het proces van het maken van de 

film begeleid. Dit deel van de cursus werd door de deelnemende apothekers en apothekersassisten-

ten als meest waardevol beoordeeld. 

 

C4Youth 

C4Youth is een regionale kennis- en leerwerkplaats die met onderzoek de zorg voor jeugd in de pro-

vincie Groningen ondersteunt. Praktijk, beleid, onderzoek, onderwijs, ouders en jeugd werken hierbij 

op een gelijkwaardige manier samen om te leren, te meten en te verbeteren. 

In twee kennis- en leerateliers wordt gewerkt aan verschillende vraagstukken. Het Atelier ‘Samen-

hang preventie en hulpverlening’ richt zich onder andere op praktische oplossingen die schoolverzuim 

en schooluitval moeten voorkomen. Met als uiteindelijke doelstellingen nul schooluitval en nul ernstig 

schoolverzuim. Het Atelier ‘Veilig en thuis opgroeien’ richt zich op het realiseren van snellere en pas-

sender hulp – liefst thuis – voor kwetsbare jeugdigen die opgroeien in een gezinssituatie met (moge-

lijk) kwetsbare ouders. De doelstellingen hier zijn nul uithuisplaatsingen en nul ouders, omstanders en 

professionals zijn handelingsverlegen (veiligheid). 

In 2021 heeft Zorgbelang Groningen voor beide ateliers middels bijeenkomsten voor ouders en jonge-

ren (de laatste samen met Jimmy’s) ervaringen en ideeën voor oplossingen opgehaald. Voor het ate-

lier ‘Samenhang, preventie en hulpverlening’ zijn hiervoor ook interviews ingezet. 

Op basis van de uitkomsten, bestaande kennis uit onderzoeken en de kennis en ervaring van profes-

sionals (beleidsmedewerkers, jeugdhulp professionals, koepels van scholen), is voor beide ateliers 

een aantal thema’s geformuleerd. Deze zullen in 2022 met alle betrokkenen verder worden geconcre-

tiseerd en vervolgens zal via praktijkexperimenten worden gewerkt aan oplossingen die bijdragen aan 

de nuldoelstellingen.  

 

Geboortezorg – Samen Stoppen, Samen Sterk 

In het project ‘Samen Stoppen, Samen Sterk’ (afdeling Midwifery Science, UMCG) wordt de onder-

steuning aan zwangere vrouwen die roken geëvalueerd en verbeterd. Zorgbelang Groningen maakt 

deel uit van de projectgroep met daarin ook de onderzoekers en twee ervaringsdeskundigen van 

‘Sterk uit Armoede’.  

Na inventarisatie van de faciliterende en belemmerende factoren rond deze ondersteuning in 2019 via 

interviews en focusgroepen, zijn in 2020 verbeterplannen gemaakt. Eén van de punten uit die plan-

nen was de inzet van coaches van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).  
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In 2021 heeft Zorgbelang Groningen drie focusgroepen begeleid. Ervaringsdeskundigen, gynaecolo-

gen, verloskundigen en medewerkers van VNN spraken hier over hoe de inzet van de VNN-coaches 

wordt ervaren en waar de zwangere vrouwen nog meer behoefte aan hebben. 

 

GLIM klantreizen 

‘Het Groningen Leefstijl Interventie Model’ (GLIM) van het UMCG is een programma om leefstijl te in-

tegreren in de behandelingen en zorgpaden. Zowel op het gebied van prehabilitatie (zo fit mogelijk 

worden vóór een operatie) als chronische leefstijlbegeleiding. Zorgprofessionals kunnen met GLIM 

aandacht besteden aan leefstijl en daar waar gewenst patiënten begeleiden en helpen bij leefstijlver-

anderingen. Met als uiteindelijk doel dat patiënten meer eigen regie krijgen, de kwaliteit van leven zal 

toenemen en de zorgconsumptie zal afnemen.  

Zorgbelang Groningen heeft in 2021 voor twee GLIM leefstijltrajecten klantreizen georganiseerd. Te 

weten voor prehabilitatie HPB (lever-, alvleesklier-, galweg- en galblaaskanker) en leefstijlbegeleiding 

GTC (Groningen Transplantatiecentrum). Bij elke ‘halte’ tijdens het traject is gekeken hoe de patiënt 

deze heeft ervaren. Hiervoor zijn zowel online, fysiek als telefonisch diepte interviews gedaan. Voor 

HPB zijn de uitkomsten van de individuele patiëntreizen besproken tijdens een gezamenlijke reis met 

de betrokken patiënten. In gesprek met elkaar is de informatie verdiept en zijn vanuit patiëntperspec-

tief verbeterpunten geformuleerd.  

 

In contact in de zorg 

Het samenwerkingsproject ‘In contact in de zorg’ (2021 – 2022) heeft als doel om zorg op afstand in 

onze provincie verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/mantelzor-

gers. Daarbij ligt de focus op beeldbellen en telefonische consulten, Door de coronapandemie, toene-

mende digitalisering en om efficiënter te kunnen werken, wordt hier in de zorg steeds meer gebruik 

van gemaakt.  

Het project bestaat uit drie fases waarvan de eerste plaatsvond in 2021. Hierin vroegen we inwoners 

van de provincie Groningen via een online vragenlijst naar hun ervaringen en wensen rond telefoni-

sche consulten en beeldbellen. Daarnaast interviewden we zorgverleners over hun ervaringen en de-

den we literatuuronderzoek naar de meest recente inzichten op dit onderwerp. De uitkomsten zijn ver-

woord in het ‘Rapport Opbrengst Verkenningsfase In Contact in de Zorg’. Op basis van de uitkomsten 

wordt in 2022 middels experimenten (fase 2) op vier plekken gewerkt aan het invoeren of verbeteren 

van zorg op afstand, afzonderlijk en in verbinding met elkaar. 

Zorgbelang Groningen voert het project uit in samenwerking met het Onderling Sterk Steunpunt – 

provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure, zaVie, de Vereniging Groninger Dorpen, het Mar-

tini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG, Zorgadvies Groningen, de Groninger Huisartsen 

Coöperatie en Menzis. Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.  

 

Handboek Patiëntenparticipatie UMCG 

In het project ‘Handboek Patiëntenparticipatie’ heeft Zorgbelang Groningen, samen met een team van 

UMCG-specialisten op het gebied van patiëntenparticipatie, gewerkt aan een online handboek voor 

UMCG-medewerkers. Dit handboek moet eraan bijdragen dat patiëntenparticipatie nog vanzelfspre-

kender wordt binnen het UMCG en patiënten en naasten structureel en duurzaam betrokken worden 

in beleid, onderwijs, onderzoek en zorg. 

Voor het handboek zijn interviews gehouden met toekomstige gebruikers én patiënten/naasten die 

deel hebben genomen aan participatietrajecten. Welke informatie zouden zij terug willen zien in een 

handboek? En hoe willen zij hier toegang toe krijgen? De uitkomsten zijn samen met in- en extern be-

schikbare kennis verwerkt tot een praktisch, toegankelijk en inspirerend online handboek. Met mooie 

voorbeelden van participatie in het UMCG en concrete informatie over wat participatie is, wat het op-

levert en hoe je het aanpakt. Maar ook waar je patiënten (en hun vertegenwoordigers/ verenigingen) 

kunt vinden en bij wie je terecht kan voor hulp en advies.  

Zorgbelang Groningen deed in dit project onder andere de projectcoördinatie, interviews met patiën-

ten en naasten en de redactie van het online handboek. Daarnaast adviseerden we over de structuur, 

inhoud, implementatie en borging ervan.  
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Leren dansen 

‘Leren Dansen, Sturing van zorg in tijden van een pandemie’ is een landelijk onderzoeksproject 

waarin de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), Zorgbelang Inclusief, Zorgbe-

lang Brabant en Zorgbelang Groningen samenwerken. Het onderzoek richt zich op wat we kunnen 

leren van de wijze waarop tijdens de pandemie is gehandeld en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we 

(nog) beter zijn voorbereid op crises van deze omvang en duur.  

In het onderzoek zorgt Zorgbelang in de drie deelnemende provincies voor de inbreng van het pati-

entperspectief, onder andere door interviews met cliëntenraden uit verschillende zorgsectoren over 

hun rol tijdens de pandemie. In 2021 heeft Zorgbelang Groningen hiervoor met twee cliëntenraden 

semi-gestructureerde interviews gehouden. De in totaal acht interviews zijn opgenomen en geanaly-

seerd door ESHPM. In 2022 organiseert Zorgbelang naar aanleiding van de uitkomsten nog een fo-

cusgroep met cliënt- en patiëntvertegenwoordigers uit de cliëntenraden.    

 

Mantelzorgbalans 

In dit vierjarige project (2017 – 2021) is door onderzoekers van het UMCG (afdeling Gezondheidspsy-

chologie) een digitaal hulpmiddel ontwikkeld (een website) om mantelzorgers te ondersteunen die 

zorgen voor een ongeneeslijk zieke naaste. Het hulpmiddel is bedoeld om de eigen regie van mantel-

zorgers op een laagdrempelige en toegankelijke manier te versterken. De ontwikkeling ervan vond 

plaats in nauwe samenwerking met de mensen waarvoor het is bedoeld. Zorgbelang Groningen be-

waakte en organiseerde hun inbreng en heeft in 2021 een deel van de PR rond de lancering van de 

website verzorgd.  

In verband met vertraging door COVID-19 loopt dit project verder door in 2022. Dan zal een aantal 

bijeenkomsten worden georganiseerd waarin grote groepen mensen kennis kunnen maken met de 

website. De Academie Zorgbelang organiseert één van deze bijeenkomsten. 

 

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

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (afdeling Sociale Geneeskundige) wilde met het onder-

zoeksproject ‘Doorwerken met een chronische ziekte met steun van uw partner of naaste’ (2018 – 

2021) de ondersteuning door de bedrijfsarts aan mensen met een chronische ziekte en werk verbete-

ren. Bij dit project lag de focus op mensen met een lage sociaal economische status (SES).  

Zorgbelang Groningen nam in dit project deel aan het afstemmingsoverleg en interviewde in 2018 en 

2019 mensen met een chronische ziekte en hun partners. Dit ging over hun wensen/behoeften en 

verwachtingen ten aanzien van de ondersteuning door de bedrijfsarts en de rol van de partner hierbij. 

Op basis van de uitkomsten, kennis bij bedrijfsartsen en uit de wetenschappelijke literatuur is door de 

onderzoekers een e-learning ontwikkeld. Zorgbelang Groningen dacht hierover mee. De training leert 

bedrijfsartsen onder andere hoe zij zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de gezondheidsvaardighe-

den en communicatie van praktisch geschoolde chronisch zieken en hun naasten.  

In 2021 heeft Zorgbelang Groningen meegewerkt aan een Webinar over dit onderwerp. Het doel van 

dit Webinar was inzichtgeven in ziekteperceptie, zowel bij werknemers als hun naasten, en hoe een 

werkgever hiermee om kan gaan. Er was veel animo voor, met name veel bedrijfsartsen hebben aan 

het Webinar deelgenomen. Het project is afgerond. 

 

Tripartiete projecten 

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

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

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

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

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

model, dient hierbij nog altijd als leidraad. 

In 2021 is gewerkt aan betere informatie en zorg voor patiënten/naasten die te maken hebben met:  

• Transmurale Zorgbrug: de overgang van ziekenhuis naar huis voor kwetsbare ouderen (Martini 

Ziekenhuis, afgerond in 2021); 
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• Ouderencoach: begeleiding en ondersteuning van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis (Martini 

Ziekenhuis); 

• Lage Rugklachten: evaluatie van de zorg en begeleiding aan patiënten met chronisch lage rug-

klachten (Martini Ziekenhuis); 

• HAP/SEH: zorg en begeleiding door de huisartsenpost/spoedeisende hulp (Martini Ziekenhuis); 

• Klompvoet: (prénatale) zorg en begeleiding voor baby’s en ouders (UMCG, afgerond in 2021). 

 

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

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

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

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

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

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

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

In 2021 heeft Zorgbelang Groningen gewerkt aan een ‘Positief Gezonde provincie Groningen’ via: 

• het Gronings Netwerk Positieve Gezondheid; 

• de Academie Zorgbelang; 

• Gezondheidsambassadeurs/ambassadeurs Positieve Gezondheid; 

• Ontwikkeling spel Positieve Gezondheid. 

Gronings Netwerk Positieve Gezondheid 

Het netwerk is in 2021 twee keer online bij elkaar gekomen. Het netwerk bestond eind 2021 uit 120 

leden, o.a. inwoners, burgerinitiatieven, zorgverleners, mensen uit het onderwijs en overheden. 

 

Academie Zorgbelang 

Ook in 2021 bood de Academie Zorgbelang beleidsmedewerkers, bestuurders en professionals in 

welzijn en zorg een betaald aanbod op het gebied van Positieve Gezondheid. Dit heeft geleid tot de 

volgende activiteiten: 

• twee inspiratiesessies: één online via open inschrijving in Groningen Zuid in het kader van het 

project ‘Gezond en Gelukkig De Wijert’ (zie ook hieronder), één online bij een themamiddag geor-

ganiseerd door zaVie; 

• drie trainingsbijeenkomsten: twee online en één live sessie in Groningen Zuid, bedoeld voor het 

opleiden van ambassadeurs Positieve Gezondheid. 

 

Gezondheidsambassadeurs/ambassadeurs Positieve Gezondheid 

In 2021 is in de gemeenten Eemsmond (‘Zorg Nabij meer Gezonde Jaren’) en Groningen (‘Gezond 

en Gelukkig De Wijert’) een vervolg gegeven aan het inzetten van Positieve Gezondheid om samen 

met alle betrokkenen te werken aan een leefbare wijk waar mensen gelukkig en gezond leven. Zorg-

belang Groningen heeft hierin een adviserende rol om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid 

vast te houden als leidraad in het proces. We verzorgden onder andere inspiratiesessies voor alle be-

trokkenen (bewoners, professionals) en een training voor gezondheidsambassadeurs/Ambassadeurs 

Positieve Gezondheid. Beide projecten lopen door in 2022. 

 

Ontwikkeling van het Bordspel Positieve Gezondheid 

In 2021 heeft Zorgbelang Groningen, samen met andere Zorgbelangorganisaties en het Institute for 

Positive Health gewerkt aan de ontwikkeling van het Bordspel Positieve Gezondheid. Werken met Po-

sitieve Gezondheid betekent met elkaar in gesprek gaan over wat jou leven betekenisvol maakt. Het 

bordspel maakt dat dit gesprek laagdrempelig gevoerd kan worden. 

Het spel is te gebruiken door zorgverleners, maar ook door inwoners, cliënten, patiënten en mantel-

zorgers onderling. Om elkaar op ideeën te brengen, te steunen en stimuleren, en zo elkaars veer-

kracht te versterken. In 2021 is de eerste testfase van het spel doorlopen en is het spel verder ontwik-

keld. In 2022 volgt een tweede testfase. 
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4. Zichtbaarheid  
 

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

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

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

ten te maken bij zorgaanbieders, verzekeraar, gemeenten en andere betrokken partijen. In 2021 heeft 

Zorgbelang Groningen dit op diverse manieren gedaan.  

 

Activiteiten en resultaten 2021 
Via externe en eigen media zorgde Zorgbelang Groningen in 2021 voor de nodige zichtbaarheid van 

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

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

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

hun naasten en andere burgers in zorg en welzijn; 

• het belang van de gelijkwaardige samenwerking tussen alle bij zorg en welzijn betrokken partijen; 

• het belang en de rol van Zorgbelang Groningen: 

➢ als verbindende schakel; 

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

 

PR visie en standpunten 
Zorgbelang Groningen haalde in 2021 met visie/standpunten de media, onder meer door mee te wer-

ken aan video van de Hanzehogeschool Groningen over Value Based Healthcare.  

 

PR activiteiten en resultaten 
Activiteiten en resultaten die met persberichten en/of interviews de media haalden, waren o.a.: 

• het project ‘In contact in de zorg’: bij de start, het uitzetten van de vragenlijst en de tussenresulta-

ten (drie momenten);  

• het project Common Care: het uitzetten van de vragenlijst over wachtlijsten in de zorg én of zorg 

over de grens een oplossing hiervoor kan zijn; 

• de oprichting van het Oncologie Netwerk Groningen-Drenthe waar Zorgbelang Groningen deel 

van uitmaakt; 

• de lancering van het digitale instrument (website) MantelzorgBalans waar Zorgbelang Groningen 

aan heeft meegewerkt. 

Daarnaast werden we geïnterviewd door De Zuidwester, de wijkkrant van Corpus Den Hoorn, waarin 

we ons (Zorgbelang, zaVie, Platform Hattinga Verschure en het Onderling Sterk steunpunt – provincie 

Groningen) voorstelden aan de wijkbewoners. Ook deden we mee aan de landelijke campagne ‘Begin 

een goed gesprek’ over het als patiënt en dokter samen beslissen over de zorg.  

 

Eigen media/publicaties in 2021 
Nog enkele ‘feiten en cijfers’ met betrekking tot onze eigen publicaties: 

• 1 publieksjaaroverzicht; 

• 5 digitale nieuwsbrieven en 7 digitale uitnodigingen; 

• social media: 

➢ Facebook: 60 berichten en 309 volgers eind 2021; 

➢ Twitter: 62 (eigen) berichten (56 retweets) en 2537 volgers eind 2021;  

➢ LinkedIn: 40 (ongeveer) berichten en 373 volgers eind 2021; 

• 17 nieuwsberichten op de website www.zorgbelang-groningen.nl.  

http://www.zorgbelang-groningen.nl/
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5: Werkorganisatie 
 

Zorgbelang Groningen wil de werkorganisatie zodanig inrichten, dat het werk kwaliteit heeft, de 

klanten tevreden zijn en de medewerkers handvatten hebben om zich steeds verder te ontwikkelen. 

 

Speerpunten 2021 
Om het bestaansrecht van Zorgbelang Groningen in maatschappelijk en economisch opzicht te 

waarborgen, is het nodig om goed aan te sluiten bij wensen en behoeften van stakeholders en extra 

inkomsten te genereren. Ondernemerschap, kwaliteit, innovatie en samenwerking waren om die 

reden – net als voorgaande jaren – de speerpunten voor 2021. We blijven daarom investeren in 

deskundigheid. In de organisatiestructuur was een accentverschuiving om meer ruimte te geven aan 

acquisitie. Het teamleiderschap voor beide teams is bij één manager gekomen (in plaats van twee 

teamleiders). Acquisitie is ondergebracht in de functie Manager Innovatie en ontwikkeling. Corona 

betekende dat de medewerkers ook in 2021 nog steeds grotendeels thuiswerken. Beeldbellen en 

videovergaderen zijn ingebed in de werkwijze. Om te zorgen dat collega’s elkaar ook ‘in het echt’ 

kunnen ontmoeten, was werken op kantoor in 2021 mogelijk, maar - afhankelijk van de dan geldende 

coronamaatregelen - aan regels gebonden (beperkt aantal medewerkers toegestaan, van te voren 

aanmelden, hygiëneprotocol).  

 

WBTR 
De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht hebben uitgebreid gesproken over de 

consequenties van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die per 1 juli 2021 van kracht is 

geworden. Inmiddels zijn ook de statuten en reglementen conform de WBTR aangepast. 

 

Continuïteit 
Het ziekteverzuim is in 2021 hoog geweest. Inclusief langdurig verzuim was het 12,7% in 2021 en 

zonder langdurig verzuim en zwangerschapsverlof 0,9%. Ten behoeve van de continuïteit en kwaliteit 

van de dienstverlening is hiervoor vervanging ingezet. In verband met stijgende personeelslasten 

door CAO-ontwikkelingen, wordt per keer gekeken of en in hoeverre deze vervanging noodzakelijk is. 

Na de ‘rode cijfers’ van 2018, had Zorgbelang Groningen in 2019 en 2020 een positief resultaat. 

T.b.v. de continuïteit was het noodzakelijk om het eigen vermogen in 2021 verder op te bouwen. Door 

meer inzet op acquisitie en goede ervaringen die opdrachtgevers met ons hebben, wisten we het af-

gelopen jaar meer projecten en opdrachten te verwerven. Daarom is het gelukt om 2021 ruim ‘in de 

plus’ af te sluiten. 

  



Maatschappelijk Verslag 2021 Zorgbelang Groningen 20 
 

Resultaten 2021 
 

Beknopte resultaten 2021 Baten Lasten 

Subsidies provincie Groningen 642.300  

Subsidies overige subsidiënten 379.629  

Projecten 357.475  

Overige baten 35.366  

Personeelskosten  939.469 

Overige personeelskosten  49.286 

Huisvestingskosten  112.892 

Organisatiekosten  201.797 

Directe projectkosten  42.946 

Afschrijvingen  9.619 

Overige lasten  2.352 

Totaal 1.414.770 1.358.361 

 

Resultaat: 56.409 
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Bijlage 1: Bereikbaarheid  
  

Zorgbelang Groningen  
Schweitzerlaan 4 

9728 NP Groningen  

  

Mail : info@zorgbelang-groningen.nl  

Website : www.zorgbelang-groningen.nl  

Telefoon  : 050 – 571 39 99    

Bereikbaar : maandag t/m donderdag 8.30 - 17.00 uur 

Adviespunt Zorgbelang Groningen  
Schweitzerlaan 4   

9728 NP Groningen    

Cliëntondersteuning Gezondheidszorg 

Telefoon : 050 – 571 39 99  

Bereikbaar : maandag t/m donderdag 9.00 - 16.30 uur 

Vertrouwenspersoon Jeugdhulp  

Telefoon : 088 – 555 10 00  

Bereikbaar : maandag t/m donderdag 9.00 – 16.30 uur 

Cliëntondersteuning 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 

  

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

 

Stichting Platform Hattinga Verschure 
Mail  : secretariaat@sphv.nl  

Website : www.sphv.nl 

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

Website : https://zavie.nl/ 

 
  

mailto:info@zorgbelang-groningen.nl
http://www.zorgbelang-groningen.nl/
mailto:o.s.steunpunt@zorgbelang-groningen.nl
mailto:secretariaat@sphv.nl
http://www.sphv.nl/
mailto:info@zavie.nl
https://zavie.nl/
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Bijlage 2: Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en Adviesraad    
(per 31 december 2021)    
  

Raad van Bestuur  
Dhr. E. Klok    directeur-bestuurder  
 

  

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

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

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

gen zorgvuldig en evenwichtig zijn afgewogen. 

 

Mw. M. Oosterwijk         voorzitter   
Mw. C. Hillemans vice-voorzitter 

Mevr. M. Boiten  lid 

Mevr. D. Wind  lid 

Dhr. S. Orie  lid 

 

 

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

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

op basis van inhoudelijke kennis van doelgroepen en hun belangen. 

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

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

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

mentaire zorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.  

 

Dhr. D. Postma, voorzitter 

Mevr. M. Oostland (mantelzorg) 

Dhr. L. Wolthers (jeugdhulp) 

Dhr. K. Muller (Wmo raden) 

Dhr. H. Greuter (ouderen) 

Dhr. F. Nolle (cliëntenraden V&V) 

Vacature (daklozen), ingevuld per 19-1-2022 

Vacature (verstandelijke beperking), ingevuld per 19-1-2022 

Vacature (complementaire zorg) 

Vacature (geestelijke gezondheidszorg), ingevuld per 21-2-2022 

 


