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Doel en Achtergrond Achterhoek Monitor

 In opdracht van de Achterhoek Board
 Feiten en cijfers (indicatoren) én duiding door onafhankelijke en 

deskundige Stuurgroep 

 Geeft inzicht om keuzes voor de toekomst te maken
 Omvat alle thema’s van de Achterhoekvisie 2030

 Regio Deal zetten we in om onze doelen in de Visie 2030 te bereiken.
 Regio Deal is ingezet om de monitor te ontwikkelen.



Doelen Visie 2030

GEKWALIFICEERDE 
REGIO 

Vraag en aanbod 
arbeidsmarkt in balans

PRODUCTIEVE REGIO

3% groei 
arbeidsproductiviteit 

(maakindustrie, 
agrosector)

BEREIKBARE REGIO

Energieneutraal, 
betaalbaar en 

betrouwbaar vervoer 
voor iedereen die 

van, naar en door de 
Achterhoek reist

SCHONE REGIO

Achterhoek wekt 
eigen energie op, 
afval = grondstof 

meer biodiversiteit 
door minder emissies

LEEFBARE REGIO

Score voor 
leefbaarheid in de 
Achterhoek blijft 

minimaal 7,8

GEZONDSTE REGIO

Verschuiving naar 
voorkomen van 

ziekte en slimmere 
zorg 

Smart Economy Smart Living



Dashboardomgeving
 www.achterhoekmonitor.nl

http://www.achterhoekmonitor.nl/


Jaarpublicatie 



Brede Achterhoek Monitor wordt gericht verdiept

 Brede welvaart via o.a. BWI, CBS en monitor Welbevinden provincie
 Sluit aan bij landelijke ontwikkelingen en kennis
 Dan ook goede benchmark indien wenselijk
 Kijk waar voor jouw regio de belangrijkste uitdagingen zitten. En kijk daar dan 

specifieker naar.

 Woon- en vastgoedmonitor 
 AWLO waarmee wordt ingezoomd op beleving aantrekkelijke woon- en leefgebied 
 14.630 respondenten geven in 2021 een 8,0 voor leefbaarheid

 Populatiemonitor
 Positieve gezondheid
 Kwaliteit van zorg
 Kosten van zorg



Achterhoek Monitor: Gezondste Regio

• Inbedding in brede monitor
• Inbedding in gezondste regio
• De totstandkoming
• Een rondleiding
• Lessons to be learned?



Relatie tot brede monitor

• Een van de verdiepende onderwerpen
• Niet alleen openbare data, ook van organisaties
• Eerst ‘vijf’ indicatoren
• Nu ruim 100
• Op gebied van gezondheid, kwaliteit en kosten



De Gezondste Regio

• Langer gezond en gelukkig leven
• Door in te zetten op verbeteren van gezondheid, kwaliteit en 

kosten (Triple Aim) en werksatisfactie
• Via preventie en zorginnovatie
• Data is belangrijk… 

• Visie gezondheidstoren
• Start met stand van zaken populatie
• Uitbreiden met effecten programma
• Tzt integreren met gezondheidstoren?!



De Gezondste Regio

• Opdracht vanuit thematafel aan stuurgroep IM
• Bestuurlijk vertegenwoordigers
• Inhoudelijke experts
• Veel organisaties (maar niet alle)

• Integratie met brede monitor  geen dingen dubbel doen, 
integraliteit, mee in bestaand traject



Totstandkoming 

• Triple aim en positieve gezondheid operationaliseren
• Model IHI (Nederlandse vertaling universiteit Maastricht) 
• GGD vertaling voor positieve gezondheid
• Integratie positieve gezondheid binnen triple aim
• Op zoek naar indicatoren in openbare en besloten data
• Definitieve lijst
• Intentieverklaring
• Even wachten….
• Verzamelen data (met alle hick-ups van dien)

• Definities
d  d



Achterhoek Monitor: Gezondste Regio

Een rondleiding…



Lessons to be learned?
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