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Brede welvaart en 
gezondheid 
Wat leren we van de Lokale aanpak terugdringen 
gezondheidsachterstanden



Integrale aanpak gezondheidsverschillen (GezondIn)

‘Oog voor 
achterliggende 
oorzaken van 
gezondheid’

Armoede, schulden 
etc.



Aanleiding
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Wat beïnvloedt de gezondheid?
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Bron: World Health Organisation Health Equity Status Report (2019) 



Hoe hangen deze oorzaken 
met de gezondheid samen?
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Samenhangende data/indicatoren



Gezondin gebiedsindicatoren en indicatoren monitor Brede welvaart

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/gezondheid



https://www.gezondin.nu/wp-
content/uploads/2020/02/Gebiedsind
icatoren.pdf

https://www.gezondin.nu/wp-content/uploads/2020/02/Gebiedsindicatoren.pdf


1. Zet in op een brede, domein overstijgende aanpak

2. Differentieer waar nodig

3. Benut kansen in verschillende levensfasen

4. Werk samen met de mensen om wie het gaat

5. Werk persoonsgericht

6. Versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid

7. Stuur op al doende leren en experimenteren

8. Investeer in goede monitoring en evaluatie

9. Werk aan borging van kennis en effectieve aanpakken 
in praktijk, beleid, opleidingen 

Hoe SEGV in die praktijk aan te pakken?
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Wanneer je vanuit het brede gezondheidskader naar jullie eigen concrete 

integrale aanpak in kwetsbare wijken kijkt. 

• Wat gaat al goed in die integrale aanpak? Op welk niveau?

• Wat kan nog beter? Wat heb je daarvoor nodig? 

Vragen (bespreken in 3-tallen)



Extra sheets 
(tonen waar relevant in discussie)
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Gelijkheid
is niet hetzelfde als 

Gelijke kansen



Oorzaken en aangrijpingspunten van gezondheidsachterstanden zijn veelzijdig

en liggen veelal buiten het volksgezondheidsdomein

• Health (of equity) in all policies – zowel landelijk als lokaal

• Koppelen van domeinen

• Samenhangende zorg, preventie en ondersteuning

1. Zet in op een brede, domeinoverstijgende aanpak





Met enkel universele maatregelen vergroten we de  verschillen! 

Proportioneel universalisme (WRR rapport)

• Combineer universeel beleid met maatwerk. 

• Maak universele maatregelen toegankelijk voor iedereen

2. Differentieer waar nodig



Gezondheidsverschillen ontstaan door ophoping van problematiek gedurende het 

leven. Een aanpak met een ‘life-course perspective’ kan dit tegengaan.

• Een kansrijke en gezonde start voor ieder kind

• Preventieve maatregelen bij ingrijpende gebeurtenissen zoals 18+, geboorte 

eerste kind, ontslag, scheiding, overlijden/ziekte in familie, etc.

• Ook migratie en integratie zijn ingrijpende gebeurtenissen 

Belang van het versterken van beschermende factoren

• Gezond ouder worden

3. Benut kansen in verschillende levensfasen



Bewezen meerwaarde voor onderzoek, beleid en interventies

• Aansluiten bij dagelijkse zorgen, belevingswereld, sociale normen, 

leefomstandigheden

• Aansluiten bij capaciteiten en drijfveren van mensen

• Gebruik methoden die niemand uitsluiten

• Betrek op meerdere niveaus en voor meerdere doeleinden

• Inwoners, ervaringsdeskundigen, sleutelpersonen

4. Werk samen met de mensen om wie het gaat



Dit betreft alle professionals van sociaal en medisch domein

• De persoon staat centraal, niet de aandoening of klacht

• Sluit aan bij behoeften, motivatie, gezondheidsvaardigheden

• Completer beeld van de persoon

• Draagt bij aan vertrouwen en beter begrip van

• Adviezen die passen bij dagelijkse routine van mensen 

• Het durven afwijken van richtlijnen en protocollen 

5. Werk persoonsgericht



De gesprekskaart 



Grote voorspellers van het vermogen tot zelfmanagement & gedragsverandering

• Versterken gevoel van persoonlijke controle, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid

• ‘Mastery’ ervaringen: werk met kleine behapbare doelen, succesjes behalen

• Aandacht voor chronische stress: neerwaartse spiraal doorbreken, stress-

sensitieve dienstverlening

6. Versterk geloof in eigen kunnen en zelfredzaamheid



Aanpak gezondheidsverschillen: een veranderkundige opgave

We hebben een adaptieve en lerende aanpak nodig

• Stevig bestuurlijk draagvlak en betrokken managers

• Samenwerking en (lokale) coalities

• Leiderschap: doel voor ogen, creëren van randvoorwaarden & 

sturen op co-creatie en gezamenlijk leren

7. Stuur op al doende leren en experimenteren



Van belang voor blijvend draagvlak, voor leren, voor bijsturen, 

voor het vieren van successen 

• Loslaten lineair denken in causale modellen 

• Gebruik vernieuwende methoden actieonderzoek, participatief

• Combineer methoden: tellen en vertellen

• Effecten, randvoorwaarden, werkzame bestanddelen, proces

8. Investeer in goede monitoring en evaluatie



• Houd gezondheidsverschillen op de agenda

• Blijvend bestuurlijk draagvlak en leiderschap

• Koppelen aan maatschappelijke opgaven 

• Effectieve strategieën opnemen in beleid, systemen en organisaties

• Benut opdrachtgeverschap van gemeenten naar lokale partners 

• Toets kwaliteitscriteria op toepasbaarheid voor iedereen

• Kennis, competenties en vaardigheden professionals in opleidingen borgen

9. Werk aan borging van kennis en effectieve aanpakken
in praktijk, beleid, opleidingen



• Volksgezondheid
➢GGD

• Participatie
➢Uitvoeringsorganisatie W&I

➢Uitvoeringsplannen Wmo
• Omgevingsvisie
➢Projectontwikkelaars

• Gezondheidsvaardigheden
➢Bibliotheek

• Werkgevers 
➢Eigen organisatie als werkgever

Impact door je rol: Inclusief 
opdrachtgeverschap binnen gemeente



• Besluitnota: paragraaf Inclusief opdrachtgeverschap
• Gemeenschappelijke regelingen
• Subsidiecriteria
• Contracten
• Dienstverleningsovereenkomst (DVO)

Ultimum: Inkoopbeleid met Health Equity als uitgangspunt

Impact: Documenten 



Equity of kansengelijkheid –inclusieve samenleving
Focus op groepen die achterblijven (in alle domeinen)

30



Generieke versus gepaste zorg en 
ondersteuning

Één aanpak voor iedereen 
om gezonder te worden

Aanpak aangepast
Naar behoeften en 
mogelijkheden


