HEALTHY REGION
Achtergrond / Inleiding Healthy Region
Tegen de achtergrond van de veranderingen in het zorgdomein, waarbij gemeentes vanuit het rijk
zorg- en ondersteuningstaken krijgen overgeheveld, gaat de Gebiedscooperatie Westerkwartier
(GBC) een integrale, verbindende aanpak uitwerken voor gezond leven in het stedelijk veld. We
spreken dan over de steden Groningen, Emmen en Meppel , elk met de omliggende landelijke
regio’s. Kennisontwikkeling op het speerpunt Healthy Ageing heeft in Noord Nederland een hoge
prioriteit. Via uitwerkingen in de praktijk wil de GBC bijdragen aan innovatieve en duurzame
oplossingen met betrekking tot zorg, gezondheid en welzijn. Het gaat om de verbinding tussen
verschillende beleidsdomeinen, die allemaal samen bijdragen aan gezond leven in stad en regio. Dit
nieuwe domein vatten we samen onder de titel ‘Healthy Region’.
Centrale vraag/Probleemstelling vanuit de GBC
Hoe kunnen verschillende beleidsdomeinen worden verbonden om een gedrags- en
cultuurverandering (transformatie) te bewerkstelligen die bijdraagt aan gezond leven in de regio en
de stadswijken?
Deelvragen :
Kan een zorggemeenschap bijdragen aan transformatie, zowel intern bij politiek/ambtelijk apparaat
als extern in samenleving? Kan hierbij vrijkomend maatschappelijk vastgoed binnen sociaal domein
anders ingevuld worden?
Kunnen participatie en arbeidsdeelname in de regio’s /steden door integrale aanpak vergroot
worden, met natuur /wijk als decor?
Kan een regionale duurzame voedselketen ontwikkeld worden die bijdraagt aan gezonde voeding
voor steden en omliggende regio’s?
Kunnen we de openbare ruimte zo inrichten dat mensen worden aangemoedigd meer te gaan
bewegen?
Doelen / Baten 2015-2020
Einddoel : Nieuwe vormen van coöperatief1 (zorg) ondernemerschap en werkgelegenheid in een
lerende regio / stad
Hierbij ligt inhoudelijke focus op : Groene Leefomgeving - Duurzaam voedsel - Gezonde
levensstijl - Participatie door iedereen die kan en wil
Doelstellingen:
 Gezondere bewoners: zware zorgvragen voorkomen door zorg dichtbij te organiseren
 Grotere participatie inwoners (medeverantwoordelijkheid)
 Grotere deelname van inwoners met afstand tot arbeidsmarkt
 Vitalere leefomgeving
 Versterkte economische structuur in dorpen/wijken
 Toegenomen regionale voedselafname in eigen regio/stad
 Veranderde rol politiek en ambtelijk apparaat (regisseursrol) ‘overheidsinspanningen’?
Aanpak / Uitvoeringsprogramma
Voor het uitwerken van het programma zullen samenwerkingsverbanden uitgebreid worden in de
regionale gouden driehoek van ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheden. Via een
praktijkgerichte aanpak (zie pilots hierna) willen we via vooronderzoek coöperatieve modellen
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Coöperatief verwijst naar samenwerkingsvorm, niet per se ook een rechtsvorm
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ontwikkelen die kunnen bijdragen tot een gebiedsprogramma voor een Healthy Region. Middels een
Health Office kunnen onderzoeksuren door studenten (VMBO tot WO) geborgd worden.
Pilots 2015
 Zorgcoöperatie/Dorpscoöperatie in Gemeente Zuidhorn :
realiseren van zorg- en ondersteuning dichtbij met betrokkenen en inzet nieuwe technologieën,
transformatie binnen gemeente Zuidhorn / Westerkwartier
Resultaat: Verdienmodel coöperatie met blijvende ontwikkeling voor deelnemers; nieuwe zorgen ondersteuningsdiensten; toegenomen participatie inwoners; inzet Domotica


Voedselmakelaar Groningen:
Het organiseren van de keten van de producenten in de regio Westerkwartier t/m grote
afnemers in de regio en stad Groningen, alsmede het opzetten van verkooppunten in regio en
Groningen.
Resultaat: Bedrijfsmodel met verbonden producenten /restaurants / verkooppunten



Buurtsamenwerking de Wijert/Helpman (stad Groningen):
Realiseren van een buurtsamenwerking waarin regio leren van AOC Terra in wijk plaatsvindt en
samenwerking met werkzoekenden wordt opgestart voor oa een buurtwinkel, groen onderhoud
en burenhulp.
Resultaat: Verdienmodel coöperatie / buurtsamenwerking met blijvende ontwikkeling voor
deelnemers; regio leren; nieuwe ondersteuningsdiensten; g roen beheer door studenten en
inwoners; toegenomen participatie inwoners
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