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Convenant Vitaal Vechtdal 

 

Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de 

individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een gezondheidsbeleid 

gericht op de gehele populatie in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Coevorden in het Vitaal 

Vechtdal.  

Dit vereist enerzijds een optimale samenwerking tussen zorgverleners voor de individuele zorg en 

anderzijds een verbinding in programma’s voor een op de populatie gericht zorg- en welzijnsbeleid in 

de regio. Dit moet leiden tot ondersteuning en verbetering van de zelfredzaamheid en een nog 

vitalere bevolking. Daarnaast zal die samenhang een bijdrage kunnen leveren aan een beheerste 

groei van zorgkosten en een doelmatige inzet van arbeidskrachten in zorg en welzijn. 

De zorgverleners en de hen ten dienste staande instellingen, waaronder de Saxenburgh Groep en de 

gemeenten, zullen hiertoe, met andere partijen die een rol spelen bij een werk-, leer- en 

leefomgeving die vitaliteit bevordert, eendrachtig, ten behoeve van alle inwoners, komen tot een 

betere, duurzame en zo effectief mogelijke bevordering van welzijn  en gezondheid.  

Bovenstaande inspanning betekent een veranderingsproces waarbij vanuit een focus op (financiering 

van) curatieve zorg, er meer aandacht komt voor programma’s gericht op gezondheidswinst op 

populatieniveau. Daardoor moet ziekte worden voorkomen dan wel uitgesteld en de noodzaak van 

inzet van curatieve zorg worden verminderd of uitgesteld. Achmea, zorgverleners en gemeenten 

zullen samen met andere maatschappelijke partijen die hierin een rol spelen, een aantal haalbare 

projecten organiseren waaruit heldere resultaten en suggesties kunnen worden afgeleid om deze 

transitie verantwoord door te kunnen voeren. 
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Namens HAGRO Hardenberg,     Namens HAGRO Ommen,  

 

……………………………………..    …………………………………….. 

A.  Nijland      A.J. Lock  

 

Namens HAGRO Avereest     Namens HAGRO Coevorden 

 

……………………………………..    …………………………………….. 

B.P. Schreuder      H.W. Koelemeijer 

 

Namens HAGRO Vriezenveen-Westerhaar  Namens de Gemeente Hardenberg 

 

……………………………………..    …………………………………….. 

G.P.  Nillessen      P.H. Snijders 

 

Namens Achmea     Namens TNO 

 

……………………………………..    …………………………………….. 

P. Edgar      J.P. van der Lugt 

 

Namens de Vereniging Medische Staf   Namens de Raad van Bestuur  

Saxenburgh Groep      Saxenburgh Groep 

 

……………………………………..    …………………………………….. 

R. Blankenburgh     P.M. Terwijn 
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• Vitaliteit en sociale cohesie 

De regio kenmerkt zich door een bevolking die van oudsher een sterk besef heeft van het belang van 

sociale cohesie. Daaruit vloeit de betrokkenheid van de bevolking voort bij beschikbaarheid van 

goede zorg. Zorgverzekeraars, gemeenten én zorgverleners hebben veel belang bij het bevorderen 

van welzijn van burgers. Het doel van de partners van dit convenant is het bevorderen van vitaliteit 

en deelname aan het sociale verkeer. Dit verhoogt de kans dat mensen niet aan de kant komen te 

staan en vermindert gezondheidsrisico’s. Inwoners willen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en 

partijen willen hierbij ondersteuning geven. 

• Samen verantwoordelijk 

Met dit beeld voor ogen spreken huisartsen, medisch specialisten, gesteund door hun organisaties, 

samen met de gemeenten en Achmea met elkaar af de komende jaren samen die 

verantwoordelijkheid te nemen voor een vitalere regio. Het gezamenlijk werken aan vitaliteit, welzijn 

en gezondheid zal een belangrijke impuls zijn voor een nieuw, breed gedragen en financierbaar 

concept van gezondheid en zorg. Daarbij verschuift het accent van ‘ziek en zorg’ naar het bevorderen 

van gezondheid en gedrag. Preventie en bevordering van gezondheid zijn daarbij een vast onderdeel 

van deze populatiegerichte benadering. Daar waar ziekte of beperking zich voordoen zullen het 

curatieve veld en het gemeentelijk gezondheidsbeleid in samenhang zijn ontwikkeld en 

georganiseerd. 

•        Concrete inspanningen 

Partijen zetten hun samenwerkingsintentie om in concrete acties en hebben als eerste aanzet 

daartoe een viertal aandachtsgebieden omschreven en projecten ontwikkeld. De projecten zijn: 

Langer Vitaal, Vroeg Erbij, de Gezonde Gemeente en de Vitale Werknemer. Binnen twee maanden na 

heden zullen de te behalen resultaten tussen nu en eind 2014 zijn omschreven. Ieders kennis en inzet 

is van groot belang voor het kunnen behalen van gezondheidswinst en in die wetenschap werken 

partijen daarbij samen als partners. Partijen hebben de overtuiging dat deze samenwerking een 

inhoudelijk én toekomstgericht antwoord moet geven op de vraag hoe zorg geboden kan blijven 

worden aan een groeiende groep zorgvragers. Dit alles tegen de achtergrond van het huidige 

economische tij en in de overtuiging dat de stijging van zorgkosten afgebogen kan worden door meer 

samenhang en doelmatigheid in het aanbod, verantwoord gebruik van zorg maar bovenal door 

structurele aandacht voor leefstijl, sociaal welzijn en mogelijkheden voor participatie en 

economische ontplooiing. 

Met elkaar hieraan werken levert doelmatigheid, kostenbewustzijn én meer samenhang op. Dit, met 

afspraken over noodzakelijke maar solide en beperkte groei van het budget, maakt dat iedere 

professional zich kan richten op zijn werk. Daarmee is 1+1+1 = 4. 
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• Transitie naar een nieuw concept 

Bij het vanuit deze visie doorontwikkelen van de samenwerking zien partijen de noodzaak om daar 

waar mogelijke beperkingen door wet- en regelgeving zich voordoen, veranderingen hierin 

gezamenlijk bij de verantwoordelijke overheid te bepleiten.  

• Partijen en hun missie 

Huisartsen / Medisch specialisten 

De huisartsen als generalisten dragen samen met medisch specialisten in de tweedelijn, zorg voor 

een op de individuele patiënt gericht, samenhangend aanbod van zorg ingeval van ziekte. Waar dat 

kan, wordt die zorg in de nabijheid van eigen woonomgeving geleverd en als het moet in zieken-, 

verzorgings- of verpleeghuis. Daarnaast willen zij hun bijdrage leveren aan op preventie gerichte 

activiteiten voor de regionale populatie.  

Gemeenten Hardenberg  

De gemeente wil -gemeentelijk en op wijk/buurtniveau- een bijdrage leveren aan het bevorderen van 

gezonde leefstijlen en het voorkomen van gezondheidsproblemen van de bevolking. Speerpunten 

van het gemeentelijk beleid zijn dat mensen deelnemen aan de samenleving, dat meer inactieve 

mensen in beweging komen en dat jongeren betere leefstijlen hebben o.a. door minder 

problematisch middelengebruik. De gemeente kent al jaren een actief beleid op het gebied van 

sport- en beweegstimulering, alcoholmatiging en het bevorderen van de geestelijke gezondheids-

zorg. In het Centrum voor Jeugd en Gezin wil de gemeente problemen helpen voorkomen, deze 

vroegtijdig signaleren en snel hulp bieden waardoor duurdere trajecten kunnen worden voorkomen.  

Hardenberg wil de kwaliteiten van burgers en de samenleving benutten en versterken. Mensen 

zorgen in eerste instantie voor zichzelf en elkaar. De gemeente heeft hier een rol in het versterken 

van die eigen kracht en de burgerkracht van mensen. Als het niet mogelijk is dat burgers voor zichzelf 

en elkaar zorgen stapt de gemeente in. Het gemeentelijk beleid is er dan op gericht de 

zelfredzaamheid van kwetsbare burgers te verbeteren.  

Saxenburgh Groep, Ziekenhuis en Ouderenzorg 

Het ziekenhuis en de ouderenzorg leveren kwalitatief hoogwaardige zorgdiensten, gericht op welzijn, 

wonen en zorg. Zij zien de zorgverlening als een onderdeel van het zorgnetwerk in de regio en in 

aansluiting op specifieke expertise van andere zorgverleners. De zorgverlening is afgestemd op de 

behoeften en wensen van de inwoners in het verzorgingsgebied en hun verwijzers. Hierbij nemen 

basis ziekenhuiszorg, ouderenzorg en psychiatrische zorg de belangrijkste plaats in.  
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Achmea  

Achmea verzekert in het belang van haar klanten op maatschappelijk verantwoorde én 

ondernemende wijze de toegang tot op maat gesneden zorg tegen een betaalbare prijs. Ook het 

bevorderen van gezondheid is een belangrijke speerpunt. Achmea wil een betrouwbare partner voor 

haar relaties (zorgaanbieders, lokale overheden etc.) zijn en onderscheidt zich door haar expertise 

over de zorgproblematiek in de steden en arbeidsgerelateerde gezondheidsvraagstukken.  

 

TNO 

TNO staat voor doelgericht innoveren en ontwikkeling van kennis om die vervolgens praktisch 

toepasbaar te laten zijn. TNO ondersteunt partijen om creatieve antwoorden te vinden op de vragen 

die de samenleving en de zorg stellen. TNO is kennispartner in de ontwikkeling en uitvoering van de 

transitie Vitaal Vechtdal. TNO investeert als partner in dit publiekprivate samenwerkingsverband in 

voor de transitie relevante kennisontwikkeling en draagt bij met kennis en ervaring op het terrein 

van gezondheid, zorginnovatie en gebiedsontwikkeling. Vanuit cocreatie bevordert TNO dat vanuit 

de gezamenlijke kennis en ervaring van partijen een bijdetijds antwoord ontstaat op vragen vanuit de 

hedendaagse samenleving en waarmee wordt geanticipeerd op de veranderingen in de 

maatschappij.  

 

PwC  

PwC ondersteunt actief de ketenpartners in Vitaal Vechtdal als onafhankelijke en objectieve 

businesspartner. De zorginnovatie in Vitaal Vechtdal ligt heel erg in lijn met onze visie op een 

toekomstbestendige gezondheidszorg. Verschillende vormen van ketensamenwerking maken het 

mogelijk de gezondheid in de regio structureel te verbeteren. Onze betrokkenheid zal hierbij 

ondermeer gericht zijn op het doorvertalen van de innovaties naar effecten en het doorrekenen van 

zowel de financiële als de sociale ROI. Het vinden van de juiste balans tussen het realiseren van 

tastbare resultaten èn oog voor het verduurzamen en borgen van deze resultaten zal in alle 

initiatieven een belangrijke invalshoek vormen. 
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