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Aanleiding

Volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) stelt de gemeenteraad elke vier jaar een 
gemeentelijke nota gezondheidsbeleid vast. In dit contourendocument dat voorligt worden 
alvast de uitgangspunten voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid 2023-2026 geschetst. 
De nieuwe nota gezondheidsbeleid 2023-2026 zal in het vierde kwartaal van 2022 ter 
vaststelling voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Hieraan voorafgaand is de gemeenteraad door het college van de gemeente Groningen 
voorgesteld de huidige nota gezondheidsbeleid 2018-20211 met een jaar te verlengen 
in 2022. Dit voorstel is op 22 december 2021 aangenomen door de gemeenteraad. De 
reden voor de verlenging van het huidige gezondheidsbeleid is de verwachte landelijke 
veranderingen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Door de 
coronacrisis, de omslag naar meer preventief beleid en het lange uitblijven van een 
kabinetsformatie is gekozen om eerst de ontwikkelingen, tendensen en uitgangspunten op 
een rij te zetten in dit contourendocument. Vervolgens kan het nieuwe gezondheidsbeleid 
2023-2026 invulling krijgen op basis van het inmiddels verschenen reageerakkoord. 

Het nieuwe kabinet wil sterker inzetten op publieke gezondheid en preventie. Deze 
onderwerpen in het regeerakkoord vragen wel om nog meer programmatische uitwerking 
en financiële doorrekening. In het regeerakkoord wordt er een begin gemaakt met 
bevorderen van gezonde leefstijl en er is expliciet aandacht voor preventie. Verder wordt 
stevig ingezet op meer bestaanszekerheid en kansengelijkheid, waar publieke gezondheid 
indirect van zou kunnen profiteren. Het Groningse gemeentelijke beleid is hier volgend op.

In dit contourendocument worden de uitgangspunten en kaders gepresenteerd voor 
het gemeentelijke gezondheidsbeleid waarmee de basis wordt gelegd voor de nieuwe 
gezondheidsnota 2023-2026. Er is bewust niet voor een visiedocument gekozen, omdat 
de huidige Healthy Ageing Visie2 van de gemeente Groningen nog steeds leidend is. 
De zes bouwstenen van deze visie staan nog steeds centraal voor duurzaam beleid: 
actief burgerschap, bereikbaar groen, actief ontspannen, gezond verplaatsen, gezond 
bouwen en gezonde voeding. Dit contourendocument wordt ter inspiratie en focus 
aan de gemeenteraad voorgelegd om een discussie op gang te brengen tijdens de 
meningsvormende raadsbijeenkomst van 19 januari 2022. 
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Inleiding

De afgelopen jaren waren het vergroten van het aantal gezonde levensjaren en het 
verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen een gedeelde ambitie van de 
gemeente Groningen en vele andere partners. Hoe de gemeente Groningen deze ambitie 
wil bereiken, is beschreven in de Healthy Ageing Visie - De G6 voor een gezonde stad 
Groningen. Deze visie is vertaald in de lokale gezondheidsnota Groningen Gezond 2018-
2021. De voorbije jaren hebben veel partijen zich ingezet om de gezondheid van de inwoners 
van de gemeente Groningen te bevorderen. In de gezondheidsnota was de ambitie dat 
iedereen – jong en oud – gezond ouder wordt: meer gezonde jaren. Deze ambitie is vertaald 
in twee gezondheidsdoelen: 

 • Het winnen van het aantal gezonde levensjaren van Groningers;
 • Het inlopen van gezondheidsachterstanden tussen wijken en groepen  
  inwoners.

Voorkomen, verbinden en vernieuwen zijn daarbij de uitgangspunten om deze twee centrale 
doelen te vertalen naar drie onderdelen in een gerichte aanpak: 

 • Investeren in een Gezonde leefomgeving; 
 • Een gebiedsgerichte aanpak; 
 • Verbinden van preventie, welzijn en zorg.

In de aanloop naar de volgende gezondheidsnota 2023-2026, wordt er stil gestaan bij de 
resultaten van het huidige gezondheidsbeleid: wat ging goed en wat kan beter? Waar 
moeten we mee stoppen? Wat zijn de effecten van een brede ‘Health in All Policies’ aanpak 
op de verbinding tussen gezondheid en het fysieke en sociale domein? En wat betekent 
dit in de context van de gebiedsgerichte aanpak en de samenwerking met bewoners, de 
WIJ-teams, kennisinstellingen, ondernemers, woningcorporaties en andere partners in 
de wijken. Kortom, er zal gekeken worden naar de effecten die deze bredere inzet heeft 
opgeleverd en wat er in de toekomst nodig is om beoogde doelen te halen.

De afgelopen jaren zijn er mooie resultaten behaald. Een voorbeeld is hoe de gemeente 
Groningen door ingenieurs- en adviesbureau Arcadis in 2020 beoordeeld werd als fysiek 
de gezondste stad van twintig steden3. In het rapport keek Arcadis naar vijf domeinen 
waar een gezonde stad aan moet voldoen: ‘Gezonde gebouwde omgeving; Gezonde 
mobiliteit; Gezonde buitenruimte; Gezond Milieu en Gezonde gemeenschap’. In alle vijf 
domeinen staat de gemeente Groningen in de top tien. Op het domein ‘Gezonde gebouwde 
omgeving’ scoort Groningen zelfs het beste van alle Nederlandse steden. De conclusie 
van het Arcadisrapport is: ‘Goed beleid doet er toe’. Met goed beleid wordt consistent 
beleid bedoeld, langjarig en vasthoudend aan ambities werken. Een gezonde stad word je 
niet zo maar, daar gaat een lange geschiedenis aan vooraf. In de gemeente Groningen is 
gezondheid een uitgangspunt voor de sociale en fysieke ontwikkeling van de stad en juist 
die combinatie is erg belangrijk.

Dit betekent echter niet dat de inwoners van de gemeente Groningen ook de gezondste 
inwoners van Nederland zijn. Het laat zien dat we er als gemeente op meerdere domeinen 
goed mee bezig zijn, maar als je wilt dat gezondheid in alle beleidsterreinen wordt 
opgenomen, moet je het constant onder de aandacht brengen. Het onderzoek van Arcadis 
is weliswaar een mooie aanmoediging, maar naast mooie resultaten zijn er ook uitdagingen 
in onze gemeente waar nog steeds grote gezondheidsverschillen tussen groepen zijn. 
Naast inzetten op een gezonde gebouwde omgeving, is het een uitdaging om het sociale en 
fysieke domein bij elkaar te krijgen in de wijken. Het verbeteren van gezondheid is immers 
een continu proces waarin we met vele partners samenwerken en waarop vele factoren 
en contexten van invloed zijn. De toekomstige uitdagingen zijn ervoor te zorgen dat de 
gemeente Groningen de gezondste stad blijft op fysiek vlak, maar juist ook op sociaal vlak 
gezonder wordt. 

Relatie tussen gezondheid en armoede 
Gezondheid raakt direct aan andere programma’s, bewegingen en beleidsvelden, zoals 
bij het onderwerp armoede. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is er sprake van 
armoede als mensen gedurende langere tijd niet de middelen hebben die in de Nederlandse 
samenleving als minimaal noodzakelijk gelden en 
daardoor uitsluiting ervaren op allerlei levens-
gebieden zoals goede gezondheid, kwaliteit van 
leven, eigen regie en ontplooiing4. 
De centrale ambitie van het armoedebeleid van 
de gemeente Groningen is om de armoede-
overdracht van ouder op kind doorbreken, 
waardoor alle kinderen in de toekomst dezelfde 
kansen krijgen5. De gemeente Groningen is één 
van de stedelijke gemeenten met de meeste 
inwoners die leven in armoede. Het verbeteren 
van gezondheid en kwaliteit van leven van 
mensen die leven in armoede vraagt om een 
integrale aanpak met de andere bij armoede 
betrokken beleidsvelden. Samen moet daarbij 
concreet gemaakt worden hoe uitvoerings-
programma’s elkaar kunnen versterken.

Investeren in een Kansrijke Start draagt bij 

aan het doorbreken van de intergenerationele 

overdracht van ongezondheid en armoede. Bij 

conceptie beginnen de eerste 1000 dagen van 

een kind. Blootstelling aan stress, rook, slechte 

voeding, mishandeling of andere risicofactoren, 

tijdens de eerste 1000 zorgen al voor een 

levenslange achterstand. Dit kan zich uiten 

op latere leeftijd in lichamelijke en geestelijke 

problemen wat weer effect heeft op de sociale en 

emotionele ontwikkeling van het kind.6
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Ontwikkelingen 

De ambities van de gemeente Groningen op het gebied van publieke gezondheid (meer 
gezonde levensjaren en het verkleinen van gezondheidsverschillen) zijn niet in vier jaar te 
realiseren. Het zijn ambities voor de lange termijn, met als streven dat in 2030 het aantal 
gezonde levensjaren van alle inwoners van de gemeente Groningen verder is toegenomen 
en gezondheidsverschillen zijn verkleind. 

      Door de brede opvatting van het onderwerp  
      gezondheid en de raakvlakken met alle andere  
      beleidsvelden van de gemeenten 
      (Health in All Policies) zijn er veel programma’s en 
      interventies op het gebied van gezondheid. Daarom 
      is het belangrijk om een afweging te maken waar 
      de meeste gezondheidswinst te behalen valt. In deze 
      afweging spelen actuele nationale, regionale en  
      lokale ontwikkelingen een belangrijke rol. Door 
      deze ontwikkelingen in kaart te brengen kunnen we 
      in het nieuwe gezondheidsbeleid weloverwogen 
      prioriteiten stellen.

Actuele ontwikkelingen die invloed hebben op de inhoud van de nieuwe nota lokaal 
gezondheidsbeleid zijn:

1. Landelijke prioriteiten in de publieke gezondheid 
In 2020 is een nieuwe landelijke nota volksgezondheid8 uitgebracht. Deze nota benoemt 
landelijke prioritering op het gebied van publieke gezondheid en geeft richting aan lokaal 
gezondheidsbeleid. De nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 2023-2026 neemt de landelijke 
nota als leidraad en neemt de vier beschreven speerpunten mee in de prioritering van 
thema’s:

a. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving;
b. Gezondheidsachterstanden verkleinen;
c. Druk op het dagelijks leven bij jongeren en jongvolwassenen;
d. Vitaal ouder worden.

2. Agendering van infectieziektebestrijding en publieke gezondheid
Het belang van publieke gezondheid is mede door de coronacrisis nog hoger op de 
(politieke) agenda komen te staan. Beleidsdocumenten van VWS9,10, RIVM11, VNG12, 
GGD GHOR13,14,15, zorgverzekeraars16, RVS17,18 en VJI19 leggen de focus in toenemende mate 
op Health in All Policies en preventie. Deze begrippen zullen ook in de nieuwe nota lokaal 
gezondheidsbeleid 2023-2026 centraal staan.

3. Verkleinen sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen wordt landelijk opnieuw 
geagendeerd omdat de verschillen tussen groepen blijven groeien. Figuur 1 geeft weer hoe 
het percentage volwassenen dat hun gezondheid als zeer goed ervaart verschilt per 
opleidingsniveau. Daarbij vergroot de coronacrisis de gezondheidskloof, doordat de 
crisis inwoners die al kwetsbaar waren (ouderen, laaggeletterden, gezinnen in armoede) 
onevenredig hard raakt. 
De negatieve gevolgen en 
lange termijneffecten op 
inkomen, werk, psychische 
belasting en welzijn moeten 
beter in beeld gebracht 
worden om armoede-
bestrijding te versterken. 
Hierop vooruitlopend 
worden landelijk nu al 
extra fondsen beschikbaar 
gesteld, zoals inzet op het 
coronaherstelplan en een 
Lokaal Preventieakkoord. 
Deze extra fondsen bieden 
de gemeente de mogelijk-
heid om haar inzet op het 
terugdringen van armoede 
en sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen te 
verstevigen.  

Health in All Policies is een 

strategieconcept ter verbetering van 

de publieke gezondheid en richt zich op 

factoren buiten het gezondheidsstelsel 

die een belangrijke invloed hebben op de 

algemene gezondheidstoestand van de 

bevolking. Deze factoren hangen samen 

met ons dagelijks leven7.

Figuur 1. Percentage volwassenen met een 
zeer goed ervaren gezondheid naar oplei-
dingsniveau in de gemeente Groningen.21 

*Opleidingsniveau: Laag: geen opleiding, 
lager onderwijs, lbo, mavo. Midden: mbo, 
havo, vwo. Hoog: hbo, wo
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Verder is het POG ook het platform voor de regio 
(Groningen en Noord-Nederland) om gezamenlijk 
financiering te vinden voor nieuwe initiatieven op 
het gebied van publieke gezondheid en preventie. 
Op deze manier is er een stevigere en gezamenlijke 
lobby om landelijk en Europees te pleiten voor 
een gezonde, toekomstbestendige regio. 
Met het POG is de regio Groningen voorloper in 
dergelijke samenwerkingsverbanden. 
De gemeente Groningen neemt actief deel aan 
het POG en stemt doelen en acties in het nieuwe 
gezondheidsbeleid 2023-2026 af op ontwikkelingen 
binnen het POG.

5. Plicht tot gezondheidsbevordering en preventie
Het is waarschijnlijk dat de plicht tot gezondheidsbevordering en preventie gedetailleerder 
en minder vrijblijvend vastgelegd wordt in de Wpg. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de 
bijdragen van gemeenten en zorgverzekeraars. Deze zullen in de komende beleidsperiode 
een sterkere ‘tandem’ moeten gaan vormen om de inzet op preventie en een integrale 
aanpak te versterken. Financiering zal voor een groter deel vanuit geoormerkte landelijke 
budgetten voor duurzame regionale samenwerking en interventies worden georganiseerd. 
Voor de gemeente Groningen betekent het dat de inzet van deze gelden aan moet sluiten 
bij de preventieprioriteiten zoals die in het huidige en nieuwe gezondheidsbeleid zijn 
geformuleerd. Het dwingt daarbij om de effecten van proces en resultaten zo goed mogelijk 
zichtbaar te maken.

4. Regionale samenwerking 
Brede, langdurige samenwerking tussen multidisciplinaire partijen is nodig om huidige 
complexe gezondheidsvraagstukken aan te pakken. Daarom zet het ministerie van 
VWS nadrukkelijk in op regionale samenwerkingen waarin verschillende publieke 
gezondheidspartijen hun krachten bundelen.

Preventieoverleg Groningen
Het in 2020 opgerichte Preventieoverleg Groningen (POG) is een initiatief van de Aletta 
Jacobs School of Public Health. Het POG werkt als een overkoepelende paraplu voor 
initiatieven en samenwerkingsverbanden op het gebied van gezondheidsbevordering en 
publieke gezondheid. De kernpartners van dit regionale overleg zijn de aan het Akkoord van 
Groningen20 verbonden organisaties, uitgebreid met GGD Groningen, de negen overige 
Groninger gemeenten, de stichting Groninger Dorpen, het Healthy Ageing Network 
Northern Netherlands (HANNN), het Ommelander Ziekenhuis en Menzis. De aangesloten 
organisaties willen profiteren van elkaars kennis en kunde en intensiever en innovatiever 
samenwerken zodat er meer samenhang in preventiebeleid ontstaat met een grotere 
slagkracht.

De partners van het POG hebben een 

startdocument Samen voor Meer Gezonde 

Jaren opgesteld waarin de gezamenlijke ambities 

zijn vastgelegd. In het startdocument zijn zes 

programmalijnen gedefinieerd waar de grootste 

gezondheidswinst is te behalen:

1. Veilig en gezond opgroeien in een gezonde 

 levensloop;

2. Veilige en gezonde leefomgeving;

3. Organisatie van preventie in de zorg;

4. Armoede en gezondheidspotentieel;

5. Gezonde werknemers, gezonde werkgever, 

 duurzame arbeidsmarkt;

6. Gezonde burgerkracht.
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Sinds 2012 is het aantal 
volwassenen dat een matig en 
hoog risico op angst en depressie 
gerelateerde klachten heeft 
gestegen (zie figuur 2). Door 
toenemende ervaren druk vragen 
mentale gezondheid en psychische 
weerbaarheid nu en in de komende 
jaren om extra aandacht en inzet 
op preventie en vroegsignalering. 
De verwachting is dat de 
gevolgen van de coronacrisis 
deze noodzaak versterken. 
Bijvoorbeeld suïcidepreventie 
gaat een belangrijk onderdeel 
worden voor doelgroepen die, 
naast jongeren en mannen tussen 
de 40 en 70 jaar, disproportioneel 
door de coronacrisis of andere 
ontwikkelingen getroffen worden 
(ZZP’ers, agrarische bedrijven, 
cultuursector). Waarschijnlijk kan 
aansluiting gezocht worden met 
het nationaal preventieakkoord 
mentale gezondheid waarover nu 
landelijk gesproken wordt. 

7. Lokale ontwikkelingen en veranderingen in de omgeving 
Naast de directe en indirecte gezondheidsgevolgen van de coronacrisis hebben ook lokale 
gebeurtenissen en veranderingen impact op de gezondheid van inwoners van de gemeente 
Groningen. De langdurige gezondheidsgevolgen van de aardbevingsproblematiek zijn 
hier een goed lokaal voorbeeld van. Daarnaast hebben de aanwezigheid van of nieuwe 
veranderingen in de omgeving door verkeer, industrie, landbouw of energieproductie een 
gezondheidsimpact.
Bovendien wordt er steeds meer grootschalig ingezet op verduurzaming en circulaire 
economie wat direct en indirect effect heeft op de publieke gezondheid. Met bijvoorbeeld 
het lokale hitteplan en meer vergroening in de wijken is de gemeente Groningen hier al 
mee bezig. In het nieuwe gezondheidsbeleid 2023-2026 zullen deze omgevingsthema’s 
meer gebundeld aandacht moeten krijgen wat betreft preventie van mogelijke 
gezondheidsgevolgen om fysiek de gezondste stad van Nederland te blijven.

Figuur 2. Trend in volwassenen met een matig en hoog 
risico op angst en depressie gerelateerde klachten in 
de gemeente Groningen vergeleken met de provincie 
Groningen.22

6. Mentale weerbaarheid
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Contouren

Aan de hand van de eerder vastgestelde leidende beleidsdocumenten en de nu bekende 
ontwikkelingen (landelijk, regionaal en lokaal) zijn de volgende vijf uitgangspunten 
richtinggevend voor het schrijven van het nieuwe gezondheidsbeleid 2023-2026:

1. De ingeslagen weg doorzetten
In het huidige gezondheidsbeleid 2018-2021 werd al benoemd dat de aanpak van 
gezondheidsachterstanden geen project is, maar een langdurig proces1. Dit betekent 
denken in termen van programma’s in plaats van losstaande projecten binnen de drie 
geformuleerde onderdelen van de aanpak: gezonde leefomgeving, gebiedsgerichte aanpak 
en verbinden preventie, welzijn en zorg.

Een planning op middellange termijn betekent dat het uitgangspunt nu moet zijn: houdt de 
basis van gezondheidsbeleid op orde en wijzig alleen wat niet bijdraagt aan preventie of 
contraproductief is. Als bijsturen nodig is, dan allereerst om doelmatigheid en effectiviteit 
te vergroten. De wettelijke vierjaarlijkse cyclus kan daarbij gebruikt worden als instrument 
voor periodieke bijsturing zonder het roer meteen helemaal om te gooien.

2. Een integrale wijkaanpak
De actuele aandacht voor het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen 
vraagt om versterking van de integrale wijkgerichte aanpak gericht op gecombineerde inzet 
op preventie, publieke gezondheid, armoedebeleid, kansengelijkheid, onderwijs en gezonde 
leefomgeving. Er liggen kansen om de integrale wijkaanpakken steviger te onderbouwen en 
de uitvoering te borgen. 

Gebiedsteams, sociale teams, maatschappelijke organisaties en inwonersorganisaties 
in de wijken moeten zich herkennen in het gezondheidsbeleid. Op deze manier ontstaat 
er draagvlak en commitment voor het uitvoeren en uitdragen van de gemeentelijke 
gezondheidsdoelen in de wijken. Het gezondheidsbeleid moet zogezegd leven in de 
verschillende gebieden binnen de gemeente Groningen.

3. Monitoring en evaluatie 
Voor de huidige beleidsperiode 2018-2022 wordt beoordeeld:

a. Wat werkt en gecontinueerd moet worden;
b. Wat versterkt of anders geprioriteerd moet worden;
c. Welke activiteiten moeten worden aangepast of gestopt.

Monitoring van de uitvoering en evalueren van resultaten moet in de komende jaren 
verder versterkt worden. De infrastructuur daarvoor is aanwezig (gemeentelijk: IOS en 
M&I, extern: GGD Groningen, Aletta Jacobs School of Public Health, lector Gezonde Stad, 

UMCG (LifeLines), Hanzehogeschool, RUG). Om de relevante stuurinformatie te verzamelen 
is het hierbij cruciaal samen de noodzakelijke indicatoren te benoemen en de daarvoor 
noodzakelijke kwantitatieve én kwalitatieve informatie te ontsluiten.  

4. Aansluiten bij preventiecoalities 
De gemeente Groningen is landelijk één van de voorlopers als gezonde gemeente door met 
regionale partners en kennisinstellingen samen te werken in (onderzoeks)projecten en het 
ontwikkelen en uitvoeren van wijkgerichte integrale programma’s. Door nu de aansluiting 
met landelijke en regionale programma’s en allianties zoals het POG verder te intensiveren 
kan nog beter gebruik gemaakt worden van landelijk beschikbare kennis en expertise. Dit 
zal ook ten goede komen aan het landelijke profiel van de gemeente Groningen als gezonde 
gemeente.

5. Aansluiten bij recente ontwikkelingen op alle niveaus
Eerdergenoemde recente landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen vragen er nu al om 
na te denken over of en hoe deze in het nieuwe gezondheidsbeleid 2023-2026 plek moeten 
krijgen.
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Tot slot

De beschreven contouren zijn een eerste aanzet om, met de drie ingeslagen pijlers van 
de huidige nota gezondheidsbeleid 2018-2021 als uitgangspunten, een algemeen beeld te 
schetsen waar in de komende jaren in het gezondheidsbeleid concreet op gekoerst moet 
gaan worden. Het komende half jaar zal zich met name gaan richten op het prioriteren en 
dit te vertalen in een beschrijving van noodzakelijke concrete acties: van ‘wat gaan we doen’ 
naar ‘hoe moet het gebeuren’.

Daarvoor is het nodig om de komende maanden scherp in beeld te krijgen wat er goed 
gaat, waar kansen liggen en waar het echt knelt. Daarna zal op de geïdentificeerde thema’s 
in de eerste helft van 2022 de noodzakelijke informatie verzameld worden uit beschikbare 
databronnen van gemeente en GGD, gesprekken met betrokken partijen en afdelingen 
binnen de gemeente en kwalitatief onderzoek in de wijken met gebieds- en sociale teams. 
Dit is de cruciale stap om van contouren te komen tot een nieuwe nota publieke gezondheid 
met een advies voor acties om impact te maken. 
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