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Voorwoord
Het UMCG is onlosmakelijk verbonden aan de maatschappij in onze regio, Nederland, de wereld. Daarin
bieden we oplossingen voor complexe zorg- en gezondheidsvraagstukken. Oplossingen die steeds beter
worden, door continue innovaties gebaseerd op kennis en nieuwe inzichten. We dragen bij aan de opleiding
van de zorgprofessionals en gezondheidsonderzoekers van de toekomst. Dat doen we samen: met elkaar,
met veel partners in de regio en daarbuiten: nationaal, internationaal. Iedere partner speelt vanuit de eigen
mogelijkheden en verantwoordelijkheden een unieke en onmisbare rol.
Dit beeld is niet statisch, het UMCG en de mensen die erin werken veranderen voortdurend, net als de
omgeving. Het gezondheidslandschap van de regio Noord-Oost Nederland vraagt om een gezamenlijke en
duurzame aanpak, zodat burgers in de toekomst, net als nu, toegang hebben tot een goed functionerend
gezondheidsstelsel. Preventie is daarbij een belangrijk aandachtspunt, met als doelstelling dat burgers meer
gezonde jaren kunnen toevoegen aan hun leven. Daar staan we al meer dan 15 jaar voor: Healthy Ageing. We
zien verder dat de verregaande digitalisering kansen biedt om beter gebruik te maken van alle beschikbare
gegevens, in de zorg maar ook in het onderzoek en onderwijs, bedrijfsvoering en in de samenwerking met
partners. En bij alles wat we doen moet de waarde van ons handelen voorop staan. Zie de mens! Of dat nu een
patiënt, een student of een medewerker is.
Al die ontwikkelingen maken dat het goed is om af en toe stil te staan bij de vraag of je nog op de goede koers
zit. Wat en wie willen we zijn over 5 jaar? Moeten we onze koers bijstellen? Die vraag hebben we aan onszelf
en onze partners gesteld in voorjaar 2020, als opmaat voor dit strategisch document Koers25.
En toen kwam de Covid pandemie. Daardoor ziet Koers25 uiteindelijk pas in 2021 het licht. Maar die wending
heeft ons ook nieuwe inzichten gebracht. De Covid pandemie heeft ons geleerd dat een grote organisatie
zoals het UMCG en de regio als geheel zich van hun allerbeste kant laten zien als er snel en adequaat
gehandeld moet worden. Het kwam aan op samen met partners in de regio verantwoordelijkheid nemen
en steeds inspelen op nieuwe situaties. Daaruit kwamen essentiële kernwaarden naar voren die we nu als
leidraad hebben geadopteerd voor ons doen en handelen: verantwoordelijkheid nemen, samen vooruit en
wendbaarheid tonen als het nodig is.
Deze inzichten hebben geleid tot het document dat voor u ligt, Koers25. We hopen dat het toekomstbeeld
dat daarin geschetst wordt inspirerend is voor onze medewerkers en voor allen waarmee we samen de
strategische doelen hopen te realiseren.
Raad van Bestuur UMCG
Ate van der Zee, voorzitter
Marian Joëls
Henk Snapper
Stephanie Klein Nagelvoort - Schuit
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Samen verleggen we grenzen voor een
duurzame toekomst van gezondheid
Missie
Het UMCG biedt complexe, academische
ziekenhuiszorg aan, als onderdeel van een breed
gezondheidslandschap. Iedere dag beter, doordat
we voortdurend de grenzen verleggen van de
diagnostiek en behandeling, gebruik makend van
kennis, onderzoek en innovatieve oplossingen.
We dragen ook bij aan toekomstgericht onderwijs
en opleidingen voor zorgprofessionals. Op die
manier bouwt het UMCG mee aan een duurzaam
gezondheidslandschap in Noord-Oost Nederland1
en daarbuiten. Preventie is essentieel voor zo’n
duurzame oplossing en daarom zetten we onze
kennis, kunde en wetenschappelijk onderzoek
steeds sterker in om ziekte te voorkomen en de
(geestelijke en fysieke) gezondheid te verbeteren.
We doen dit om gezonde jaren toe te voegen aan
het leven van onze patiënten, aan het leven van
mensen. Alles met oog voor de mens, respectvol
en vakkundig, betrokken en gemotiveerd. Deze
waarden inspireren en verbinden ons. We doen
het sámen: met onze patiënten, met elkaar, met
de inwoners van onze regio en met onze partners
regionaal, landelijk en internationaal.

Elke dag weer. Door elkaar elke dag uit te dagen
het werk nog iets beter te doen, dragen we
allemaal bij aan waar we met elkaar voor staan:
Samen verleggen we grenzen voor een duurzame
toekomst van gezondheid.

Visie
Het UMCG is een hoogtechnologische,
gespecialiseerde kennisinstelling met een brede
verankering in de maatschappij en een hechte
band met de Rijksuniversiteit Groningen. We
zijn een unieke innovatiemotor op het gebied
van preventie, zorg, onderzoek, onderwijs
en opleiding. Ons werk is van betekenis voor
patiënten, burgers, samenwerkingspartners in
overheid en bedrijfsleven, zorgverzekeraars,
studenten en onderzoekers wereldwijd.
Dit geeft ons een bijzondere positie en
verantwoordelijkheid, in de regio, landelijk en
internationaal.

Door nauwe samenwerking in zorg, onderzoek
en onderwijs. Zo werken we samen om een
geïntegreerd gezondheidslandschap te
realiseren en dus de gezondheid en kwaliteit
van leven van mensen te verbeteren. Het
UMCG levert in dit gezondheidslandschap
hoogwaardige, complexe patiëntenzorg en
werkt daarnaast door onderzoek actief en
verbindend aan het oplossen en voorkomen
van relevante gezondheidsvraagstukken

dicht bij huis. Think globally, act locally.
Een belangrijke rol is weggelegd voor onze
patiënten en hun vertegenwoordigers. Hun
ervaringsdeskundigheid is onmisbaar en daarom
betrekken we hen bij al onze kerntaken, vanuit
onze visie op patiëntparticipatie. We leiden
met onze partners in de regio (aankomende)
zorgprofessionals op die deze manier van werken
in de praktijk brengen.

Op die drie niveaus bouwen we netwerken
waarin alle partners investeren in continue
verbetering, met als uiteindelijk doel te komen
tot een duurzame toekomst van gezondheid.

1 Onder Noord-Oost Nederland verstaan we de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel.
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Koers25
Missie – Ons bestaansrecht

Samen verleggen we
grenzen voor een duurzame
toekomst van gezondheid.

Visie – Het lonkend perspectief

We bieden grensverleggende en hoogwaardige
complexe zorg voor en door de mens in een
geïntegreerd zorglandschap.
We fungeren in al onze kerntaken als innovatiemotor in de regio, nationaal en internationaal.

Prioriteiten – UMCG brede thema’s

Onze normen en waarden
We zien de mens en nemen verantwoordelijkheid
We gaan samen vooruit
We zijn wendbaar

Healthy Ageing
Mensgerichte en waardegedreven aanpak
Data geïnformeerd werken en digitalisering

Pijlers – Waar we met elkaar aan werken

Concrete doelen – Wat we

precies willen bereiken

Geïntegreerde
preventie-, zorg,
onderzoek en
opleidingsnetwerken

Samen met onze partners gaan
we - daar waar mogelijk - nieuwe
zorgpaden organiseren als onderdeel
van regionale netwerken, ondersteund
met een zorginformatieplatform, waarin
we ook onderzoek en innovatie integreren.
Samen met de verzekeraars en
onze netwerkpartners hebben we een regiovisie
met betrekking tot zorg en preventie ontwikkeld
voor Noord-Oost Nederland, en starten we
met de uitvoering.
We ontwikkelen komende periode een datapoort
waarin informatie uit populaties, cohorten en
onderzoek uit de regio is geïntegreerd.
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Ontdekken & vernieuwen
van diagnostiek en
behandeling

We faciliteren de ontdekkingstocht van idee, onderzoek tot en
met toepassing in de patiënt /
burger door de inrichting van een
Innovatiecentrum; een ‘adres’ dat
vindbaar is voor zowel de
medewerkers als externe partijen.
Zorg en onderzoek (van
fundamenteel tot zeer toegepast)
werken sámen: met elkaar en met
andere partijen. Het uiteindelijke
doel is om kennis en innovaties
ook echt toe te passen in de
praktijk.

Onderwijs en opleiding
zijn toekomstgericht

Het UMCG is een
duurzame en
inspirerende werkgever

Samen met onze
opleidingsregio hebben we
onderwijs- en opleidingsprogramma’s zo ingericht
dat de uitval zo laag
mogelijk is.

Onze medewerkers voelen
zich voldoende gezond,
veerkrachtig, betrokken en
gewaardeerd in hun werk.
Ons periodiek medewerkersbelevingsonderzoek is hiervoor
een belangrijke meetlat.

Ons besturingsmodel is
toekomstbestendig, wendbaar en
gericht op resultaatverantwoordelijkheid en multidisciplinaire
samenwerking; met als oogmerk om
onze specifieke doelen te kunnen
verwezenlijken.

We bieden loopbaanpaden die
passen bij de motivatie,
kwaliteiten en fase van de
loopbaan waarin de
medewerker zich bevindt.

Onze personeelscapaciteit sluit aan bij onze
ambities en is voldoende wendbaar om te
kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen.

Onze in te stromen
professionals volgen
toekomstbestendige
opleidingen die
interprofessioneel en
gepersonaliseerd zijn en,
waar mogelijk, modulair.

Onze medewerkers bevelen
het UMCG als werkgever aan.

We zijn een
wendbare en
resultaatverantwoordelijke
organisatie

Onze financiële prestaties zijn marktconform
binnen de peergroup en in 2025 scoren we zelfs
boven de benchmark binnen de peergroup.
9
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Onze normen en waarden
Onze normen en waarden zijn het fundament
onder alles wat we doen.

We zijn wendbaar
We zijn flexibel op alle niveaus: organisatie, team
en individuele professional:

We zien de mens en nemen
verantwoordelijkheid

• We streven naar vernieuwing en innovatie bij
de realisatie van onze kerntaken.

• Wendbaarheid en oplossingsgerichtheid
zijn voorwaarden voor ons organisatorisch
handelen.

We nemen verantwoordelijkheid voor onze
omgeving, elkaar en voor onszelf:

• We stemmen onze ideeën over het
toekomstig zorglandschap af met onze
(regionale) partners

• Aanpassingsvermogen is een belangrijke
eigenschap van iedere UMCG’er en ieder
team.

• Continue verbetering is ons doel, in alles
wat we doen.

• We streven naar mentale en fysieke
gezondheid van al onze medewerkers, dat
zien we als een belangrijke voorwaarde voor
wendbaarheid.

• We leggen de regie bij de patiënt en diens
naasten: dát is de leidraad voor onze zorg.
• Mensgerichtheid, diversiteit en inclusiviteit
zijn kernwaarden van onze organisatiecultuur:
Zie de mens!
• Integriteit en veiligheid vormen de basis voor
al ons handelen.

We gaan samen vooruit

• Kennisdeling is een van onze belangrijkste
maatschappelijke functies, zowel binnen
het UMCG als daarbuiten.

COVID-19
Tijdens de COVID-19-pandemie hebben we
laten zien hoe wendbaar we zijn als UMCG.
Vanuit een goede regionale samenwerking
hebben we patiënten opgenomen, ook
van buiten de regio. De samenwerking
tussen de verschillende zorgdomeinen
en zorgaanbieders was goed. Met elkaar
hebben we heel snel goede COVID-zorg
kunnen realiseren. Ook hebben we ic’s en
testlocaties gerealiseerd. Er zijn diverse
onderzoeken gestart naar COVID en de
effecten op mens en maatschappij, ook
vanuit Lifelines. Het onderwijs is hybride
vormgeven. En de zorg is verder en sneller
gedigitaliseerd. Wendbaarheid was
essentieel.

Het UMCG ontwikkelt zich door middel van
samenwerking, vernieuwing, innovatie, continue
verbetering en kennisuitwisseling:
• We vinden antwoorden op gezondheids- en
andere vraagstukken door interdisciplinaire
samenwerking binnen het UMCG en met
anderen, regionaal, landelijk en internationaal.
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Prioriteiten
Onze drie prioriteiten vormen de leidraad voor ons handelen in onze
kerntaken. Bij alles wat we doen, op iedere plek in de organisatie, houden we onze prioriteiten in het vizier: we werken aan Healthy Ageing en
we doen dat mensgericht, waardegedreven en data-geïnformeerd.
Healthy ageing
Duurzame gezondheid van mensen staat
voorop in alles wat we doen. Het gaat ons om de
gezondheid van onze patiënten en burgers; én om
die van onze eigen medewerkers.

gezondheidsnetwerk

Noord-Oost Nederland wordt een
geïntegreerd gezondheidsnetwerk
In Noord-Oost Nederland wordt gezamenlijk
gebouwd aan één groot geïntegreerd
gezondheidsnetwerk, met het UMCG in de rol van
krachtige katalysator en facilitator. Het Healthy
Ageing-kennisnetwerk en het Lifelines cohort ligt
hiervoor al een stevige basis en de komende vijf
jaar bouwen we dit netwerk verder uit. Preventie
is het centrale thema.
In het Healthy Ageing-netwerk bundelen
kennisinstellingen, zorginstellingen en het
bedrijfsleven expertise en inzichten op het gebied
van onder andere eerstelijns zorg, preventie
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en publieke gezondheid. Met als hoger doel:
duurzame gezondheid van mensen. Het UMCG
functioneert als aanjager van kennisontwikkeling,
innovatie en maatschappelijke activiteiten.
Dat doen we onder andere vanuit de Aletta
Jacobs School of Public Health waarin we
samenwerken met de Rijksuniversiteit Groningen
en Hanzehogeschool Groningen. Maar ook
vanuit onze langdurige regionale, landelijke en
internationale samenwerkingen.
Gezonde leefstijl is een onderdeel van onze
patiëntenzorg
Een gezonde leefstijl maakt steeds meer
structureel deel uit van behandeltrajecten en
(verpleegkundige) zorg in het geïntegreerde
zorglandschap. Daarin nemen we onze
verantwoordelijkheid en werken we samen met
onze partners.
Leefstijl is een thema in onderwijs en
opleidingen
Kennis over leefstijl en het belang daarvan
voor zorg en gezondheid komen terug in onze
onderwijs- en opleidingsprogramma’s.
Gezondheid en welzijn zijn onderdeel van
ons personeelsbeleid
We stimuleren en ondersteunen medewerkers
bij een gezonde leefstijl, tijdens het werk en in de
werkomgeving.

Mensgerichte en
waardegedreven aanpak
Mensgericht en waardegedreven werken zit tot in
de haarvaten van onze organisatie.
Onze besluitvorming is transparant en
waardegedreven
Dat betekent dat we transparant werken zodat
iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen.
Iedere functie en rol draagt bij aan het toevoegen
van waarde voor onze patiënten, studenten
en andere belanghebbenden. . In de zorg, in
onderzoek, in onderwijs en opleidingen en bij de
ondersteunende afdelingen.
We werken aan een duurzame leefomgeving
Vanuit onze maatschappelijke rol dragen we
bij aan een leefbare toekomst. Een duurzame
toekomst van gezondheid betekent ook een
duurzame leefomgeving waarbij we werken aan
het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.
Waardegedreven zorg krijgt een impuls
Een technisch geslaagde behandeling betekent
niet per definitie dat goed is ingespeeld op de
behoefte van de patiënt. Waardegedreven zorg
houdt in dat de zorgverlener op basis van de
gestelde diagnose met de patiënt bespreekt welke
behandelopties er zijn en wat de te verwachten
effecten daarvan zijn. Samen wordt besproken
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wat de effecten daarvan zijn voor de kwaliteit van
leven en gezondheid van de patiënt. Vervolgens
wordt in gezamenlijkheid een besluit over de
behandeling genomen. Samen beslissen (shared
decision making) wordt hiervoor geïntroduceerd
als standaardmethodiek.
Een voorwaarde voor waardegedreven zorg is dat
we ons behandelaanbod optimaliseren. Dat doen
we door informatie over zorguitkomsten te delen
in regionale en (inter)nationale netwerken. Het is
onze maatschappelijke taak om in de ontwikkeling
van waardegedreven zorg onze partners te
inspireren, kennis ter beschikking te stellen en
waar nodig te coördineren.
De individuele ontwikkeling staat voorop
Waardegedreven onderwijs geven en opleiden
betekent dat we de individuele ontwikkeling
van onze studenten, onze medewerkers en
medewerkers van onze partners vooropstellen
en stimuleren. Dat doen we door een
gedifferentieerd opleidingsaanbod voor
studenten en medewerkers te creëren, in
samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen
en andere kennis- en onderwijsinstellingen in de
regio. We sluiten aan bij de landelijke beweging
van Erkennen en Waarderen.
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Data-geïnformeerd werken en
digitalisering
We zetten continu stappen om de kwaliteit
van zorg, onderzoek, onderwijs, opleiding en
bedrijfsvoering verder te verbeteren. Data gaan
ons helpen om ons naar een nog hoger niveau
te brengen. Door data-geïnformeerd te werken
en te digitaliseren verbreden we onze kansen in
het onderzoek, onderwijs en opleiding, worden
onze bedrijfsprocessen doelmatiger en zullen
de zorguitkomsten nóg beter aansluiten bij de
behoeften van patiënten.
We gaan data effectief ontsluiten via een
geïntegreerd, digitaal platform
Om nog betere zorg en vernieuwend onderzoek
te kunnen bieden en beter en efficiënter samen
te werken komt er een geïntegreerd digitaal
platform. De combinatie van relevante data,
kunstmatige intelligentie en big data ondersteunt
het herkennen van (zeldzame) aandoeningen en
het nemen van beslissingen over de best passende
behandeling. Data van grote groepen (cohorten)
patiënten of de bevolking – zoals Lifelines –
geven inzicht in de ontwikkeling van gezondheid
en ziekte gedurende de levensloop, en van
behandeluitkomsten. Waar mogelijk delen we
data, volgens de principes van Open Science.

We werken data-geïnformeerd in al onze
kerntaken en processen
Data verbetert niet alleen zorguitkomsten
en onderzoek revolutionair maar ook onze
bedrijfsprocessen. Op alle plekken in het UMCG
gebruiken we data om inzicht te krijgen. Data over
bedrijfsprocessen laten zien of we als organisatie
goed zijn toegerust voor de ontwikkelingen die
op ons af komen en vormen het fundament onder
organisatorische beslissingen.
We bereiden onze medewerkers en
studenten voor op data-geïnformeerd
werken
Zorgprofessionals en onderzoekers van de
toekomst moeten niet alleen goed geschoold
worden in data-geïnformeerd werken maar
zelf ook gaan bijdragen aan het verleggen van
de grenzen op dat gebied. In ons onderwijs- en
opleidingsaanbod bieden we modulair onderwijs
aan om dit te bereiken, in alle fasen van de
loopbaan.
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Pijlers en concrete doelen
Met onze strategische pijlers geven we invulling aan onze missie
en visie. Ze vormen het uitgangspunt voor hetgeen we met elkaar
willen bereiken. Daarbij hebben we specifieke doelen voor ogen
die de komende tijd nader worden geconcretiseerd.
HartNet: de juiste hartzorg
op de juiste plek
We werken samen met huisartsen en
verschillende collega’s in de regionale
ziekenhuizen aan betere hartzorg in de regio.
Binnen HartNet Noord-Nederland spreken we
samen met de huisartsen af bij wie de patiënt
voor welke zorg terecht kan. De samenwerking

Geïntegreerde preventie-,
zorg-, opleidings- en
onderzoeksnetwerken
We dragen actief bij aan geïntegreerde preventie-,
zorg-, opleidings- en onderzoeksnetwerken
in Noord-Oost Nederland. Samen en op
basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen we
met onze partners een visie op duurzame
zorg én (geestelijke en fysieke) gezondheid
in de regio. Hierbij maken we gebruik van de
kennis en ontwikkelingen in onze landelijke en
internationale netwerken. Er is ook aandacht
voor preventie, want het liefst voorkomen we
zorg. Door expertises te bundelen in netwerken
16

heeft als doel op iedere plek in de regio dezelfde
kwaliteit van zorg te bieden aan de patiënt. Door
de implementatie van HartNet komen patienten
via een van de regionale ziekenhuizen naar het
UMCG als een hartoperatie of andere complexe
behandeling nodig is. De hartzorg wordt nu echt
sámen georganiseerd: de juiste hartzorg op de
juiste plek!

kunnen we elke patiënt in Noord-Oost Nederland
een optimaal zorgpad aanbieden, volgens het
principe ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en
liefst zo dicht mogelijk bij huis. Dat betekent dat
patiënten en hun vertegenwoordigers samen
met hun zorgverleners beslissen over de voor
hun optimale zorg. Binnen deze zorgpaden
integreren we zorg, onderzoek, onderwijs en
opleidingen, zodat we steeds kunnen blijven
verbeteren. In de transformatie naar het regionale
gezondheidslandschap van morgen focussen we
op e-health. Een geïntegreerd, digitaal platform
voor patiënten en professionals is hierbij een
belangrijk hulpmiddel.

Vertaald naar specifieke doelen:
• Samen met onze partners gaan we - daar waar
mogelijk - nieuwe zorgpaden organiseren als
onderdeel van regionale netwerken, ondersteund
met een zorginformatieplatform, waarin we ook
onderzoek en innovatie integreren.
• Samen met de verzekeraars en onze
netwerkpartners hebben we een regiovisie met
betrekking tot zorg en preventie ontwikkeld voor
Noord-Oost Nederland, en starten we met de
uitvoering.
• We ontwikkelen komende periode een datapoort
waarin informatie uit populaties, cohorten en
onderzoek uit de regio is geïntegreerd.

CAR T-cellen: een baanbrekende
kankerbehandeling
In het UMCG kunnen we uitbehandelde patiënten met
lymfeklierkanker behandelen met hun eigen T-cellen
die we buiten het lichaam genetisch modificeren. We
halen bij een patiënt T-cellen uit het bloed en passen
die in een laboratorium aan door een CAR (extra
stukje DNA) toe te voegen. Deze CAR zorgt ervoor
dat de T-cel de kankercellen herkent en aanvalt. De

Ontdekken en vernieuwen van
diagnostiek en behandeling
De grenzen van het medisch kunnen verleggen we
steeds verder. Dat doen we door de mechanismen
van veroudering en het ontstaan en beloop van
aandoeningen te onderzoeken. Daarin spelen onze
onderzoeksinstituten en samenwerkingen met de
Rijksuniversiteit Groningen een centrale rol. We
ontwikkelen op basis van ons onderzoek innovatieve
diagnostiek en behandelingen, vaak samen met
bedrijven en onze nationale en internationale
netwerken. Inzichten op het gebied van bijvoorbeeld
medische technologie en moleculaire geneeskunde
leiden tot behandelingen op maat voor onze patiënten.
Voorbeelden hiervan zijn precisiebehandeling van
tumoren met doelgerichte medicatie,

behandeling is zeer succesvol. Bijna de helft van de
behandelde patiënten is inmiddels kankervrij. Verdere
studies zullen uitwijzen of de behandeling ook kansrijk
is voor andere vormen van uitbehandelde kanker.
Momenteel ontwikkelen we de mogelijkheid om in huis
zelf CAR T-cellen te produceren. Door eigen productie
kunnen optimale CAR T-cellen worden gemaakt, die
snel beschikbaar zijn voor onze patiënten tegen relatief
lage kosten.
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Samen. Toekomstgericht.
Zorg voor het Noorden
Negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten
hebben hun krachten gebundeld voor
loopbanen in de zorg. Dit is een werkwijze
waarmee we kwaliteit van zorg en talent in
Noord-Oost Nederland kunnen behouden.
Als netwerkorganisatie willen we de beste
zorgprofessionals aan ons (blijven) binden.
Alleen zo kunnen we de beste ziekenhuis- en
ambulancezorg blijven bieden. We werken en
leren op verschillende locaties en we leren van en
met elkaar.

protonentherapie of gentherapie. We zijn
hét adres voor innovatieve ontwikkelingen in
transplantatie, acute zorg, oncologie en zeldzame
ziekten.
Vertaald naar specifieke doelen:
• We faciliteren de ontdekkingstocht van
idee, onderzoek tot en met toepassing in de
patiënt / burger door de inrichting van een
Innovatiecentrum; een ‘adres’ dat vindbaar
is voor zowel de medewerkers als externe
partijen.
• Zorg en onderzoek (van fundamenteel tot
zeer toegepast) werken sámen: met elkaar en
met andere partijen. Het uiteindelijke doel
is om kennis en innovaties ook echt toe te
passen in de praktijk.
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Onderwijs en opleidingen zijn
toekomstgericht
Een duurzame toekomst van gezondheid
kunnen we realiseren dankzij onze internationale
toppositie op wetenschappelijk gebied
en met excellent academisch onderwijs,
wetenschappelijke opleidingen en leertrajecten.
Onze studenten zien we als onze (toekomstige)
zorgprofessionals, onderzoekers en
medewerkers.
Interprofessioneel leren en opleiden
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers,
die trots en met passie hun vak uitoefenen,
vakbekwaam, duurzaam en interdisciplinair
inzetbaar zijn. Voor toekomstbestendig leren
en opleiden zijn interprofessioneel en – waar
relevant - modulair leren en opleiden daarom
essentieel. Om een loopbaan in de zorg in NoordNederland mogelijk te maken, hebben we samen
met andere zorginstellingen het programma Zorg
voor het Noorden in het leven geroepen. Samen
met kennisinstituten, onderwijsinstellingen
en andere partners binnen en buiten de zorg
werken we aan state-of-the-art en aantrekkelijke
scholingsmogelijkheden om zo uiteindelijk
voldoende zorgprofessionals te hebben om de
zorg van de toekomst te leveren.
Aandacht voor ontwikkeling van
persoonlijke vaardigheden
De patiënt moet tijdens het ziekteproces eigen
regie kunnen ervaren maar heeft tegelijkertijd
ook behoefte aan een zorgende, persoonlijke
omgeving. Dat vraagt van onze zorgprofessionals
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vaardigheden op het gebied van communicatie,
samenwerking en het werken met digitale
middelen. In onderwijs en opleidingen aan
studenten, onze eigen medewerkers en die
van onze partners schenken we daarom veel
aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. We
kunnen flexibel anticiperen en inspelen op
ontwikkelvragen. Door bij sommige opleidingen
meer modulair te gaan werken, bieden we
mogelijkheden voor het volgen van het juiste
onderwijs op het juiste moment.
Vertaald naar specifieke doelen:
• Samen met onze opleidingsregio hebben
we onderwijs- en opleidingsprogramma’s zo
ingericht dat de uitval zo laag mogelijk is.
• Onze in te stromen professionals volgen
toekomstbestendige opleidingen die
interprofessioneel en gepersonaliseerd zijn
en, waar mogelijk, modulair.

Het UMCG is een duurzame en
inspirerende werkgever
Onze 13.000 medewerkers moeten zich
gezond, veerkrachtig en betrokken voelen,
zodat ze optimaal kunnen bijdragen aan het
realiseren van onze gezamenlijke doelen. We
willen ontwikkeling stimuleren én toptalenten
behouden of aantrekken. Dat maakt ons tot
een magneet voor gedreven, talentvolle en
inspirerende medewerkers, die op hun beurt
weer anderen inspireren en aantrekken. Ook
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onze vrijwilligers zijn niet meer weg te denken
uit het UMCG. Met hun belangeloze inzet en
betrokkenheid leveren ze een belangrijke bijdrage
aan de waardering die patiënten voor het UMCG
hebben.
Onze medewerkers krijgen de beste
ontwikkelkansen
Ons vak staat nooit stil en daarmee onze loopbaan
ook niet. We geven onze medewerkers de beste
ontwikkelkansen met een uitstekend ontwikkelen talentbeleid, waarbij we ook kansen bieden
over de grenzen van organisaties heen. Dat geldt
voor alle medewerkers in alle functiegroepen.
We leiden voldoende nieuwe professionals
op voor de regio
Samen met onze partners zorgen we ervoor dat
we voldoende nieuwe professionals opleiden om
tegemoet te komen aan de vraag in onze regio.
Vertaald naar specifieke doelen:
• Onze medewerkers voelen zich voldoende
gezond, veerkrachtig, betrokken en
gewaardeerd in hun werk. Ons periodiek
medewerkersbelevingsonderzoek is hiervoor
een belangrijke meetlat.
• We bieden loopbaanpaden die passen bij de
motivatie, kwaliteiten en fase van de loopbaan
waarin de medewerker zich bevindt.
• Onze medewerkers bevelen het UMCG als
werkgever aan.

We zijn een wendbare en
resultaatverantwoordelijke
organisatie
Onze organisatie moet wendbaar zijn om snel te
kunnen anticiperen op continue veranderingen in
de maatschappij. Onze organisatiestructuren en
-besturing moeten dat bevorderen.
We sturen op verantwoordelijkheden en
resultaat
We gaan meer sturen vanuit
verantwoordelijkheden en gericht op resultaat
voor de patiënt. Integrale en datagedreven
aansturing op al onze kerntaken is de norm. De
synergie tussen onderwijs, onderzoek, opleiding
en zorg staat voorop. We onderzoeken welk
besturingsmodel en welke cultuur het beste
aansluiten bij onze doelen.
We richten onze vaak multidisciplinaire
zorgtrajecten zo in dat patiënten zoveel mogelijk
integrale zorg ervaren: van intake, diagnostiek
en behandeling tot en met nazorg. Optimalisatie
van het gebruik van ons epd vormt daarbij de
basis. Onze professionals kijken over afdelings- en
organisatiegrenzen heen en bouwen gezamenlijk
zorgtrajecten ‘om de patiënt heen’.

Onze ambities op het gebied van bouw vragen om
grote investeringen, de ruimte daarvoor moeten
we gezamenlijk creëren. We zullen de komende
periode onder meer de nieuwbouw Centrum
Acute Zorg, IC volwassenen, Neonatologie,
Universitair Centrum voor Psychiatrie en een
eerste deel van het operatiecomplex realiseren.
Vertaald naar concrete doelen:
• Ons besturingsmodel is
toekomstbestendig, wendbaar en gericht
op resultaatverantwoordelijkheid en
multidisciplinaire samenwerking; met als
oogmerk om onze specifieke doelen te
kunnen verwezenlijken.
• Onze personeelscapaciteit sluit aan bij
onze ambities en is voldoende wendbaar
om te kunnen anticiperen op externe
ontwikkelingen.
• Onze financiële prestaties zijn marktconform
binnen de peergroup en in 2025 scoren
we zelfs boven de benchmark binnen de
peergroup.

We houden scherp oog voor ons rendement
om te kunnen investeren
Om onze doelen te bereiken moeten we
financieel gezond blijven. Alleen dán is investeren
in innovatie mogelijk. Voor die balans zijn we
samen verantwoordelijk, iedereen draagt bij aan
kwaliteit en rendement.
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Samen naar
een duurzame
toekomst van
gezondheid
Verantwoordelijk; samen vooruit;
wendbaar. Met oog voor de mens,
de regio én de wereld; ontdekkend
en innoverend; voorbereid op
de toekomst; als stimulerende
werkgever; financieel gezond. Met
behulp van data & digitalisering,
waardegedreven, bijdragend aan
preventie en meer gezonde jaren…
zo willen we bijdragen aan een
duurzaam gezondheidslandschap in
het Noorden, in Nederland en in de
wereld. Nu en in de toekomst.
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