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Samen maken we Zeeland vitaal!
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Samen maken we Zeeland Vitaal 
Speerpunten voor een vitale coalitie en een vitaal akkoord  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AANLEIDING 

In Zeeland zijn gemeenten, provincie, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties, onderwijs en toerisme al 

enkele jaren onderweg naar een Vitaal Zeeland. Het 

gedachtegoed van de ‘Blue Zones’1 biedt een wenkend 

perspectief. Alle ingrediënten zijn van nature in Zeeland 

aanwezig om een optimale omgeving te creëren die mensen 

aanzet tot gezond gedrag. Een goede balans tussen de vijf 

Zeeuwse levensdomeinen (fysiek, mentaal, sociaal, 

financieel en zingeving) is van invloed op het welzijn en 

vitaliteit van mensen. 
  
In 2017 is de stichting De Vitale Revolutie (DVR) opgericht 

om de beweging naar een Vitaal Zeeland te versterken en te 

zorgen voor meer verbinding tussen zorg, overheid, 

onderwijs en ondernemers (ZOOO). Publieke en private 

partijen slaan hiervoor nadrukkelijk de handen ineen. 

                                                
1 devitalerevolutie.nl/inspiratie 

Partnerschappen zijn gesloten, projecten geïnitieerden en 

diverse seminars en congressen georganiseerd. Resultaat is 

dat er bekendheid en beweging is op het onderwerp en dat 

het gedachtegoed van de Blue Zones in het bijzonder wordt 

omarmd. Op dit moment ontstaat er een duidelijke behoefte 

naar meer zichtbaar resultaat: het daadwerkelijk maken en 

meten van impact door samenhang in de doelen (op inhoud) 

en het verstevigen van de samenwerking vanuit het 

bestaande. Met daarbij de Blue Zone als wenkend 

perspectief. Het vraagt om een gedeelde ambitie en 

urgentiebesef, gemeenschappelijke doelen en een goede 

programmatische aanpak. De aansluiting met regionale en 

landelijke ontwikkelingen is hierbij van belang. 

 

 

2. DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN: 

VERGRIJZING EN VERGROENING 

Net als de rest van Nederland heeft Zeeland te maken met 

een aantal ontwikkelingen in de samenleving. De 

veranderende bevolkingssamenstelling heeft impact op de 

toekomst. Veel Zeeuwse jongeren verlaten de provincie om 

te studeren en komen niet (meteen) terug, er is sprake van 

ontgroening. Het aantal mensen tussen de 30 en 60 jaar 

neemt af, terwijl het aantal 60-plussers toeneemt. Het 

aantal 80-plussers zal, conform de landelijke trend, komende 

jaren verdubbelen. Met de vergrijzing neemt ook het aantal 

mensen met ouderdomsziekten komende jaren fors toe. 

Naar verwachting verdubbelt het aantal mensen met 

dementie tussen 2015 en 2040, wat een grote impact heeft 

op het leven en de omgeving van een inwoner.2 De 

extramuralisering van de zorg, sluiting van 

verzorgingshuizen en de financiële scheiding van wonen en 

zorg brengen vraagstukken met zich mee rondom vervoer, 

wonen en zorg. Met de opgave om langer zelfstandig thuis te 

                                                
2 vtv2018.nl/ouderdomsziekten 

Een Vitaal Zeeland is de ambitie: een plek waar de 

Zeeuwen vitaal kunnen opgroeien en oud worden. Waar 

bezoekers naartoe komen vanwege de aantrekkelijke 

omgeving, die uitnodigt tot een vitale leefwijze. De 

Zeeuwse omgeving nodigt van nature uit tot gezond 

gedrag: door de dag heen lichamelijk actief in de 

prachtige Zeeuwse natuur, matig en gevarieerd eten van 

wat de Zeeuwse grond en zee biedt en ruimte voor 

zingeving, verbondenheid en familie. Er is een 

uitstekende zorgstructuur voor Zeeuwen en bezoekers. 

De vitaalste werknemers wonen en werken in Zeeland. 
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wonen zal meer zorg en ondersteuning dichtbij of aan huis 

worden verleend. Meer ouderen zijn in de toekomst 

alleenstaand, wat het risico op eenzaamheid  vergroot3.  

 

Een gezonde leefstijl, voldoende beweging en sociaal contact 

kunnen bijdragen aan het welzijn van mensen. Ook vanuit 

financieel oogpunt is het belangrijk dat de Zeeuwse inwoners 

zo gezond mogelijk zijn. Naar verwachting stijgen de 

zorguitgaven in Nederland komende jaren gemiddeld met 

zo’n 2,9 procent per jaar, wat een verdubbeling betekent 

tussen 2015 en 2040. Een derde van deze stijging komt door 

de vergrijzing, de rest wordt verklaard door een veranderd 

zorggebruik als gevolg van medische technologie en stijging 

van de welvaart.4  

 

De veranderende bevolkingssamenstelling en technologische 

ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de arbeidsmarkt. 

Met name voor beroepen in de ICT, ingenieurs en 

(gespecialiseerd) verpleegkundigen is er al sprake van 

krapte.5 Daar komt de komende jaren nog een tekort aan 

huisartsen bij. Zeeland staat voor de uitdaging om een 

gunstig economisch klimaat te blijven met kansen voor 

inwoners om mee te doen op de arbeidsmarkt.  

 

Deze ontwikkelingen hebben allen invloed op de vitaliteit van 

de Zeeuwse inwoners en haar bezoekers. Voor alle partijen 

brengen de ontwikkelingen opgaven met zich mee rondom 

mobiliteit en bereikbaarheid, gezonde voeding, een 

aantrekkelijk voorzieningenniveau (incl. recreatie) en het 

stimuleren van bewegen. Het doel is om ervoor te zorgen dat 

mensen van nature de gezonde keuze maken.  

 

                                                
3 loketgezondleven.nl 
4 vtv2018.nl/zorguitgaven 
5 uwv.nl 

3. VITALITEIT IN ZEELAND 

Enkele cijfers over de vitaliteit van de Zeeuwse inwoners 

staan hier kort toegelicht.  

 

Angst en depressie gestegen  

Van de 19-64 jarigen heeft 40% een matig risico op een 

angststoornis of depressie en 6% heeft een hoog 

risico. Het percentage 19-64 jarigen met een 

matig tot hoog risico is sinds 2012 gestegen van 

34% in 2010 naar 46% 2016.  

 

Veel eenzaamheid onder Zeeuwse ouderen 

Van de 65-plussers is 53% matig, ernstig of zeer ernstig 

eenzaam. Landelijk is dit 48%. Zeeland is een 

van de regio’s met het hoogste percentage 

eenzame ouderen. In Terneuzen, Vlissingen en 

Sluis is de eenzaamheid het hoogst (2016). 

 

Overgewicht  

Meer dan de helft van de Zeeuwse volwassenen 

heeft overgewicht. Dit betreft met name veel 

ouderen: het percentage 65-plussers met 

overgewicht is 59%. De meeste mensen met 

overgewicht wonen in Sluis en Noord-Beveland     

  (2016).  

 

Zeeuwse ouderen meest actief.  

Ouderen in Zeeland zijn van alle GGD-regio’s het meest 

lichamelijk actief: 77% beweegt voldoende. 

Landelijk is dit 72%. Afgelopen jaren is het 

percentage gestegen van 63% in 2010 naar 77% 

in 2016. 
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4. LANDELIJKE EN REGIONALE CONTEXT: KANSEN 

Zeeland is een provincie met veel mogelijkheden en het is 

belangrijk om de elementen die aanwezig zijn zo veel 

mogelijk te benutten. Een Vitaal Zeeland als ambitie biedt 

een mooie paraplu om zowel te investeren in economische 

vitaliteit, het toerisme en de vitaliteit van de Zeeuwen zelf. 

Urgentie nu en in de toekomst verbinden aan de kansen van 

nu. Onderstaande regionale en landelijke programma’s en 

projecten geven context aan de ontwikkeling naar een Vitaal 

Zeeland.  

 

De Vitale Revolutie  

Vanuit De Vitale Revolutie zijn er partnerschappen gesloten 

met de Alles is Gezondheid, JOGG, Lectoraat Healthy Region 

(HZ) de GGD en ondernemers. De 13 Zeeuwse gemeenten 

hebben zich t/m 2021 verbonden aan de DVR. Meerdere 

gemeenten hebben DVR meegenomen in beleidsplannen en 

verbinden bestaande en nieuwe projecten hieraan. Er zijn 

meerdere concrete voorbeelden uit de gemeente naar voren 

gekomen: o.a De Vitale Revolutie in de wijk Dauwendaele, 

project JOGG in Sluis en het Mantelzorg Café in Noord-

Beveland. Er gebeurt dus al veel en dat moeten we 

koesteren. Daarnaast zijn samenwerkingen aangegaan met 

ondernemers voor het verbeteren van de vitaliteit van 

medewerkers. Het bundelen van de inzet van gemeenten 

samen met de GGD Zeeland zou hen gezamenlijk tot een 

krachtige partner maken. 

 

Landelijke en regionale ontwikkelingen  

- Het rapport Balkenende ‘Zeeland in stroomversnelling’ 

heeft als één van haar aanbevelingen om te investeren in 

recreatie en gezondheid. Deze uitdaging is opgepakt door 

de Provincie en partners met ‘Gezond in Zeeland’.  

Het zorgtoerisme kan een krachtige impuls goed 

gebruiken.  

- Zeeuws Sportakkoord: ‘Sport verenigt Zeeland’, 

investeren in fietsnetwerken en fiets- en wandelroutes 

kan worden aangevuld met een investeringen in een 

gezonde woonomgeving.  

- Het Nationaal Preventieakkoord met maatregelen om de 

gezondheid van Nederlanders te verbeteren.  

- Actieprogramma Kansrijke Start voor een optimale en 

gezonde start tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. 

- Pact voor de Ouderenzorg, met in het bijzonder het 

Actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid en het nationaal 

preventieakkoord van staatssecretaris Blokhuis. De 

Provincie Zeeland als krachtige aanjager van een Pact 

Vitaal Zeeland met het Rijk. 

 

5. HET VERZILVEREN VAN KANSEN: VITALITEITS-

AANPAK 

Om de ambities van Zeeland waar te kunnen maken werken 

overheid, onderwijs, zorgpartijen en ondernemers al 

intensief samen. Alleen gezamenlijk, maar wel ieder vanuit 

eigen kracht en met samenhang in het sturen op doelen, kan 

een vitaal zeeland worden bereikt. Hierbij is het belangrijk 

de huidige inzet beter inzichtelijk te maken, te verbinden aan 

concrete doelen en samenhang aan te brengen in het geheel.  

 

Het vraagt een goede programmatische aanpak met een 

heldere inhoudelijke ambitie, inzicht in doelen, inspanningen 

en goede indicatoren en monitoring. Een vitaliteitsaanpak 

bestaande uit een vitaliteitsprogramma en vitaliteitsakkoord 

waarbij ieder vanuit eigen rol en kwaliteiten bijdraagt 

 

Het vitaliteitsprogramma bestaat uit: Een 

uitvoeringsprogramma  dat bestaande initiatieven verbindt 

op de inhoudelijk doestellingen en wordt gedragen door alle 

partners. Het vraagt één heldere overkoepelende ambitie: 

‘Een Vitaal Zeeland’ met daaronder drie onderliggende 

ambities: één gericht op de inwoner, één gericht op toeristen 
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en één op de Zeeuwse omgeving. De inhoud is leidend bij 

het bepalen van de doelen en daaraan gekoppelde 

inspanningen en monitoring. De doelen worden gezamenlijk 

bepaald en aangescherpt. Van de partners vraagt het 

gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking in een 

vitale coalitie waarbij iedereen vanuit eigen kracht en 

energie werkt. Onderdeel van de vitaliteitsaanpak is te 

komen tot een vitaliteitsakkoord waarin de partijen zich 

committeren aan de gezamenlijk bepaalde doelstellingen. 

Alleen samen maken we Zeeland Vitaal! 

 

6. VITALE KRACHTEN IN PARTNERSCHAP 

“Het besturen van Zeeland steunt op het samen werken aan 

de kwaliteiten van Zeeland met eigentijdse middelen en 

ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid”. Zo staat 

te lezen in het Coalitieakkoord ‘Krachten Bundelen’.  

 

Alle partijen in de samenleving dragen vanuit hun eigen rol 

bij aan het vitaler maken van Zeeland. Gemeenten en de 

GGD zijn met name aanjager van het verbeteren van de 

gezondheid van de Zeeuwen. De Provincie is een belangrijke 

aanjager van een vitale coalitie met een excellente aanpak 

op gezondheidstoerisme en een gezonde omgeving. 

 

De grootste actoren in het realiseren van een Vitaal Zeeland 

zijn ambassadeurs richting andere partijen en voegen elk 

vanuit hun eigen kracht toe. Zij hebben ook tot taak andere 

partners en inwoners in de samenleving te mobiliseren 

 

GGD - verbinder in publieke gezondheid  

De GGD is dé partij voor de gezondheid van de Zeeuwse 

bevolking. Samen met de dertien gemeenten werken ze aan 

een gezond en veilig bestaan en sluitende zorg voor 

inwoners.  

 Verbindende partij en aanjager voor de publieke 

gezondheid in Zeeland. De GGD is van nature een partij 

die op de inhoud partijen aan elkaar verbindt en het 

onderwerp gezondheid agendeert. Het is van belang dat 

de gemeenten nauw optrekken met de GGD om lokaal, 

dichtbij en in gezamenlijkheid met andere partijen 

(werkgevers, scholen, maatschappelijke organisaties) de 

gezondheid van de Zeeuwen te verbeteren. Ook de 

samenwerking met CZ is hierbij van belang.  

 Kennispartner voor gemeenten, de HZ en andere partners 

over publieke gezondheid. De GGD beschikt over data en 

kennis over het stimuleren van gezond gedrag. 

Samenwerking met de HZ is hierbij belangrijk.  

 

Gemeenten - dichtbij de Zeeuw en maatschappelijke 

partners 

Gemeenten staan, samen met partners in het veld, dicht bij 

de inwoner en weten het best wat passend is voor de lokale 

situatie. Daar moeten we gebruik van maken. Gemeenten 

staan voor de uitdaging om samen met partners te zorgen 

dat de zorg betaalbaar blijft en meer in te zetten op 

preventie.  

 De lokale verbinder voor de gezonde Zeeuw. De 

gemeenten hebben een belangrijke rol in het verbinden 

van partijen en inwoners en het stimuleren van lokale 

initiatieven. Gemeenten hebben ook de opgave om 

verschillende domeinen samen te brengen en ook met de 

inrichting van de openbare ruimte rekening te houden 

met het stimuleren van gezond gedrag.  

 Vertaler van ‘wat werkt’ naar de lokale 

uitvoeringspraktijk. Hierbij is het van belang dat de 

gemeenten nauw optrekken met de GGD en 

gebruikmaken van inzichten van de andere 

kennispartners.  
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Hogeschool Zeeland - de kennispartner voor een vitale 

aanpak 

De Hogeschool Zeeland beschikt, met het lectoraat en 

kenniscentrum kusttoerisme, over kennis en kunde op het 

gebied van gezondheid en (gezondheids)toerisme en 

recreatie. De HZ verricht onderzoek en heeft daarbij de 

beschikking over 4500 studenten.  

 Kennis- en onderzoekspartner op het gebied van 

gezondheid en met name de verbinding naar toerisme. De 

HZ is de partij voor het opstellen van een onderbouwd 

theoretisch kader.  

 De HZ faciliteert en helpt bij de monitoring van doelen en 

het opstellen van een kennisagenda.  

 Voor het bepalen van de juiste inzet en doelmatigheid van 

projecten maakt het lectoraat een afwegingskader om 

doelgericht en met resultaat projecten op het gebied van 

gezondheid te starten.  

 

Ondernemers - gezonde werknemers 

De bijdrage van ondernemers aan de gezondheid van 

inwoners is belangrijk. Het stimuleren van gezond gedrag 

start met het aanpassen van kleine gewoonten, ook op de 

werkvloer. Het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers 

verminderd ziekteverzuim en verbetert het welbevinden.  

 Ondernemers zijn een belangrijke aanjager van 

gezondheid door het normaliseren van gezond gedrag op 

de werkvloer en dit de logische keuze te maken. De 

verandering van dit gedrag zal een breder effect hebben 

op de huishoudens in Zeeland.   

 Met het oog op duurzame inzetbaarheid zetten 

ondernemers in op de urgentie van de toekomst: krapte 

op de arbeidsmarkt voor beroepen, met name 

gespecialiseerde zorgprofessionals.   

 

Provincie - cruciaal voor slagkracht 

De provincie is een belangrijke partij in het verbinden van 

doelen en het overstijgende belang van Vitaal Zeeland te 

dienen.  

 In het verlengde van de bestuurlijke vernieuwing past de 

rol van faciliterende overheid die samenwerkt met de 

netwerksamenleving. Door de unieke situatie in Zeeland is 

verbindend leiderschap van de Provincie onontbeerlijk om 

als één Zeeland schouder aan schouder op te trekken 

richting Den Haag.  

 Provincie heeft met het rapport Balkenende ‘Zeeland in 

Stroomversnelling’ de schouders gezet onder de 

economische pijler in Zeeland. Voortvarend doorzetten op 

het verbreden van zorgtoerisme is noodzakelijk als 

aanjager voor goede voorzieningen voor de Zeeuwse 

inwoner. 

 Samen met de Hogeschool Zeeland, de GGD, de 

toerismebranche en de Zorgondernemers verder pionieren 

en al doende leren hoe zorgtoerisme de gezondheid van 

een Zeeuwse bewoner kan bevorderen. 

  

1. Fondsvorming samen met Stichting de Vitale 

Revolutie en de Economic Board om innovatie op 

gebied van Vitaliteit aan te jagen.  

 

 

Intensievere en transdisciplinaire samenwerking is nodig op 
basis van een meer programmatische aanpak en regie om de 
goede initiatieven die er zijn te verbinden en op te schalen. Dit 
komt niet vanzelf van de grond. […] Randvoorwaardelijke 
verbeteringen vergen daarom altijd een grotere schaal dan die 
van de bedrijven zelf. Er zal een trekkende partij uit de regio 
op moeten staan (en waarschijnlijk georganiseerd moeten 

worden) om het initiatief te nemen voor het opstellen van een 
cross-sectoraal strategisch plan voor de verbinding van de 

toerisme. […] Hoe beter de samenwerking tussen de 
verschillende zorgaanbieders binnen en buiten Zeeland 
verloopt, hoe meer perspectief er is om zorg te verbinden aan 
andere domeinen als toerisme, leefomgeving en onderwijs. 
Uit het Rapport Zeeland in Stroomversnelling 




