
 

1. Inzetten op preventieve zorg en ondersteuning in wijk/dorp: waarom & hoe? 

Erik Buskens (RUG / UMCG) 

In deze sessie neemt Erik Buskens je mee naar het ‘21st century’ zorglandschap. Wat staat 

ons te wachten? En wat staat ons te doen om goede zorg beschikbaar en betaalbaar te 

houden? 

[60 deelnemers] 

 

2. Shared savings in Coevorden; preventie van visie naar uitvoering 

Joop Brink (wethouder gemeente Coevorden) en Erik Koekoek (Zilveren Kruis)  

In de gemeente Coevorden ligt de levensverwachting onder het landelijk gemiddelde. Hoe 

wordt er in Coevorden samengewerkt door inwoners, huisartsen, zorginstellingen 

en welzijnswerk om de gezondheid van inwoners te verbeteren? En wat is de rol van de 

gemeente Coevorden daarbij? In deze sessie staat centraal hoe er in Coevorden wordt 

geïnvesteerd in preventie en hoe zorgkosten worden uitgespaard. 

[28 deelnemers; sessieduur 60 minuten] 

 

3. Lessen en successen van de Drentse Alliantie Zorg voor Ouderen  

Marleen Meijer (CMO STAMM)  

In Drenthe hebben gemeenten, huisartsen, welzijnswerk, ouderenzorg, 60+’ers en anderen 

op provinciaal niveau een Alliantie gevormd, om de zorg voor ouderen te verbeteren en het 

welbevinden van Drentse ouderen te vergroten. In het eerste jaar heeft de samenwerking 

een gezamenlijke project ‘respijtzorg’ opgeleverd en een subsidie voor de samenwerking. 

Procesbegeleider Marleen Meijer houdt een presentatie over hoe je een bovenlokale 

samenwerking kunt opzetten en wat de meerwaarde is.   

[12 deelnemers, 2x] 

 

4. De rol van de huisarts(en praktijk) in de preventieve zorg voor ouderen  

Henk Kramer (tot voor kort huisarts) en Bart Doornbusch (Doornbusch Consultancy)  

In deze sessie gaat het gesprek over de vraag wat lokaal nodig is om het groeiend aantal 

ouderen kwaliteit van leven te bieden en welke rol de huisarts(enpraktijk) daarbij toekomt.  

Henk Kramer was één van de initiatiefnemers van het Medisch Centrum Hoogezand-

Sappemeer, waarin o.m. huisartsen, apotheek, wijkverpleging en sociaal team zijn gevestigd. 

Bart Doornbosch is als procesbegeleider betrokken om de beoogde samenwerking verder 

gestalte te geven.  

 [16 deelnemers] 

 

5. Langer zelfstandig en veilig wonen met inzet van techniek  

Drs. Tom Ederveen (Robotexpericence)  

Tom Ederveen en robot NAO nemen de deelnemers op zeer toegankelijk wijze mee in de 

huidige technologische ontwikkelingen. Ze vertellen wat er al beschikbaar is om langer 

zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast schetsen ze een beeld van de 

toekomstige mogelijkheden. 

[40 deelnemers, 2x] 

   



6. Blue Zone Dorado – zorgneutraal wonen  

Fenna Bolding (CMO STAMM) 

Blue Zone Dorado is nieuw woonconcept in de gemeente Noordenveld, gedragen door een 

initiatiefgroep van inwoners. Fenna Bolding adviseert deze initiatiefgroep. Zij houdt hierover 

een interactieve presentatie: wat houdt Blue Zone Dorado in, hoe is deze tot standgekomen? 

Stappenplan, aanpak, verhaal.  

[12 deelnemers, 2x]   

 

7. Aan de slag met ouderengezondheidsbeleid, met de serious game VTVin2Action * 

Jan Jansen (BOJAN Advies) en Sarah Pos (Gezond Advies & Implementatie) 

In een korte snelkookpansessie leer je de game VTVin2Action kennen en kruip je in de huid 

van één van de stakeholders uit de fictieve gemeente Struinen om de gezondheid van 

ouderen te verbeteren.  

[25-40 deelnemers; sessieduur: 60 minuten] 

 

8. ‘Eigenwaardig’ oud worden in Grijpskerk 

Joke Kraakman (Dorpscoöperatie ‘Grijpskerk Verbonden’) 

Iedere jonge oudere (65+) moet zich voorbereiden op zijn oude dag. Een projectgroep van 

‘Grijpskerk Verbonden’ onderzoekt hoe de sociale infrastructuur kan worden versterkt om 

ouderen te ondersteunen bij ‘eigenwaardig’ oud worden. In deze sessie hoor je het verhaal 

van de projectgroep en praat je mee over ‘voorbereiding op ouder worden’.   

[12 deelnemers, 2x] 

 

9. Bewezen aanpakken voor verschillende niveaus van preventie*  

Hermien Maarsingh (CMO STAMM) 

Spil Even Buurten, Dorpsondersteuner, SamenOud en Praktijk Bertholet zijn vier bewezen 

methoden om preventieve zorg en ondersteuning van ouderen gestalte te geven. Het 

‘niveau’ waarop de methoden zich richten loopt uiteen van voorkomen van 

gezondheidsproblemen tot vroegtijdig signaleren en voorkomen van verergering en 

complicaties. Hermien Maarsingh vertelt over deze methoden en stelt de vraag: Wat is nodig 

om deze (of vergelijkbare) methoden een structurele plek te geven?   

 [16 deelnemers, 2x] 

 

10. Hoe kunnen we ouderen ‘verjongen’? (design thinking)  

Friso Visser (BrainFuel)   

In deze sessie maak je kennis met ‘design thinking’ als methode voor probleemoplossing. Je 

snuffelt aan de uitgangspunten en stappen en gaat creatief aan de slag rond de vraag ‘hoe 

kunnen we ouderen ‘verjongen’, zodat ze nog lang vitaal en zelfstandig blijven?   

 [12 deelnemers, 2x] 

 

11. Hoe denken Groningers over vitaal oud worden en de rol van buurt en professionals? 

Imke Oosting (Sociaal Planbureau Groningen) 

Sociaal Planbureau Groningen ondervroeg Groninger Panelleden over hoe ze bezig zijn met 

gezond en vitaal ouder worden en welke hulp zij daarbij kunnen gebruiken. Ook kwam aan 

bod wat mensen zouden doen om oudere inwoners zo lang mogelijk gezond en vitaal te 



houden, als ze het zelf voor het zeggen hadden in hun gemeente. Benieuwd naar de 

antwoorden? En wil je meedenken over hoe jij aan de slag kan met de uitkomsten en welke 

rol jouw organisatie kan spelen bij vitaal ouder worden? Kom dan naar deze sessie.  

[28 deelnemers] 

 

12. Invloed van fysieke omgeving op gezondheid (langer vitaal en zelfstandig) 

Jeanette Nijkamp (lector Gezonde Stad, Hanzehogeschool) en Martje Folkertsma (GGD 

Groningen) 

Deelnemers aan deze interactieve workshop weten na afloop wat de invloed van de fysieke 

omgeving is op gezondheid om vitaal en zelfstandig te blijven. Ook weten deelnemers welke 

praktische interventies er mogelijk zijn om dit te bereiken. 

[6-16 deelnemers; sessieduur 60 minuten] 

 

13. Zorgen voor een ander, omzien naar elkaar, ook bij dementie - pitches 

Eelke Wiersma, Jolanda Bonekamp, Rudy Boers/Paul van der Veldt, Roelf van Biessum, Coen 

van de Steeg, Lucas Venema  

In deze sessie luister je naar zes korte pitches. Daarna kun je doorpraten over het onderwerp 

dat jou het meest aanspreekt: dementievriendelijk provincie Groningen, DementTalent, de 

Coöperatieve Vereniging Goudvoormekaar, Vraagelkaar, de samenwerking van Wehelpen en 

Wijzelf of de onafhankelijke cliëntvertegenwoordiging Wmo.  

[40 deelnemers] 

 

14. Onderzoek en innovatie met en voor de Gezonde Regio 

Prof. dr. Jochen Mierau (UMCG en Aletta Jacobs school of Public Health) 

Je kunt in deze sessie meedenken en input geven voor een Gezondere Regio. Via Sendstep 

krijg je vragen voorgelegd. Antwoorden worden met elkaar besproken.  

[40 deelnemers] 

 

15. Als we nou iets anders gaan financieren dan een bed of een dokter? 

Mark Spit (directeur a.i. UMCG) 

Hoe maken we van preventie echt een verdienmodel? Hoe zorgen we ervoor dat (ook in 

krimpregio’s) voorzieningen in stand blijven waardoor inwoners de gezonde keuzes kunnen 

maken? En kunnen we ook bijdragen aan de problemen met betrekking tot schulden en 

laaggeletterdheid? Menzis, OZG en UMCG gaan experimenteren en zoeken een zo divers 

mogelijke samenwerking. Met inwoners, onderwijs, bedrijfsleven, woningcorporaties. Mark 

Spit neemt je mee in dit verhaal, vertelt waar we nu staan en nodigt je uit om zelf ook mee te 

doen.  

[28 deelnemers] 

 

16. Preventief ouderenbeleid, in het bijzonder in de gemeente Delfzijl  

Gerda Degenhart (gemeente Delfzijl) en Marian Feitsma (Sociaal Planbureau Groningen) 

‘Preventief ouderenbeleid is terug op de gemeentelijke agenda’s’, stelde Sociaal Planbureau 

Groningen onlangs op basis van een analyse van beleidsstukken van Groningse gemeenten. 

Delfzijl kwam daarin naar voren als één van de meest actieve gemeenten. Gebiedsregisseur 



Gerda Degenhart vertelt over de ambities in Delfzijl en de uitvoering daarvan. Onderzoeker 

Marian Feitsma licht de analyse toe. 

[12 deelnemers] 

 

17. Sunny Selwerd, wijkvernieuwing met menselijke maat (‘Blue Zone Selwerd’) 

Peter Wijnsma (gebiedsmanager West, gemeente Groningen)  

Gemeente Groningen heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan haar rijke 

wijkvernieuwingservaring. In Sunny Selwerd staan de gezondheid en het welbevinden van de 

bewoners centraal. In een presentatie van 20 minuten licht Peter Wijnsma toe wat dit 

betekent, hoe ze dit doen en met wie samen. Daarna is er ruim tijd voor verdiepende vragen-

discussie. 

[20-30 deelnemers; 60 minuten] 

 

18. Samenhang en samenwerking in de zorg voor ouderen 

Dr. Martin Bakker (Sociaal Planbureau Groningen)  

Presentatie van de resultaten van het onderzoek ‘Kijk op de Keten’, dat in 2018 is uitgevoerd 

door Sociaal Planbureau Groningen. Onderzoeker Martin Bakker geeft je inzicht in de 

ervaringen van ouderen en mantelzorgers met zorg en ondersteuning (van thuis tot 

verpleeghuis) en in de knelpunten en opgaven in de keten. Ruimte om vragen te stellen en 

het gesprek aan te gaan.  

[12 deelnemers] 

 

19. Levensloopgeschikt wonen en innovatie in het ‘zorggebouw’  

Rolf Koops (BuildinG) 

Presentatie over de uitdagingen en kansen in onze regio om zorg en gebouwde omgeving bij 

elkaar te brengen. En in het fysieke domein optimaal in te spelen op demografische 

veranderingen op korte en lange termijn. Hoe groot is de opgave en wat is nodig om deze te 

doen slagen? Hoe helpen we inwoners met de oriëntatie op preventieve maatregelen die ze 

zelf zouden kunnen nemen? ? 

[40 deelnemers] 

 

20. Werkagenda Menzis en Groninger gemeenten 

Chrétien van den Akker (Groninger gemeenten) en Suzanne Oostvogels (Menzis)  

De Groninger gemeenten en Menzis hebben een gezamenlijke Regionale Werkagenda, met  

‘passende zorg voor ouderen’ als één van de speerpunten. Vragen daarbij zijn: Hoe zorgen 

zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten, ieder vanuit hun verantwoordelijkheid, 

inhoudelijk en financieel, dat ouderen de juiste zorg krijgen? Hoe voorkomen ze 

‘grensvlakdiscussies’ over wie waarvoor verantwoordelijk is en moet betalen? In deze sessie 

hoor je hoe de regionale en lokale samenwerking zich ontwikkelt en hoe die leidt tot lokale 

netwerken ouderenzorg.  

[28 deelnemers] 

 

 

* Deze sessies komen voort uit de Doetafels ‘langer vitaal & positief gezond’ en ‘ouderen en 

mantelzorgers’, die tijdens de vorige provinciale bijeenkomst van de Zorgmonitor zijn gestart. 


