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Kernpunten en opzet  

1. Een gezonde stad is ook een inclusieve en veerkrachtige stad. 
Daarvoor is een integrale aanpak nodig. Een klassiek taai probleem. 
 

2. Interprofessionele samenwerking gaat niet vanzelf. Wat is daarvoor 
nodig en wat is de rol van de gemeente?  
 

3. Het Platform lectoraten Stad en Wijk is een kennispartner voor 
gemeenten.  

 



 
Gezonde stad: factoren van ongelijkheid, 

óók voor veerkracht en inclusie  
 



Integrale aanpak: 
burgers centraal 

 
• Klassiek taai probleem 
• Kies en faciliteer daarom een 

lerende werkwijze 
• Werk kennis-gedreven 

• Luister naar professionals 
• Luister naar burgers 
• Benut onderzoek   

• Begin bij de eenheid van 
leefgebieden bij de burger (groen) 

• Kijk naar de netwerken (geel) 

• En naar de maatschappelijke 
voorwaarden (blauw) 

 
 
 



Kern van integrale praktijk: 
interprofessionele samenwerking  

• Specialisten óf generalisten?  
• En/en: T-shaped professional 

• Diepe kennis eigen discipline 
• Brede kennis andere disciplines en 

vaardigheden tot netwerken etc 
• Voorbeeld werkplaats sociaal domein 

 
• Rol gemeente 

• Faciliteer (interpr.) leren en reflectie 
• in werkplaatsen (sociaal domein) of 

professionele leergemeenschappen 
• ‘beloon’ interprofessioneel werken 

• in aanbestedingen, projecten, beleid, 
cursussen   



Bredere rol gemeente: verzorgingsstad 

• Verzorgingsstad: tussen verzorgingsstaat en participatiesamenleving 
(Putters) 
 

• Drievoudige agenda 
• Morele agenda: ‘goede’ kwaliteit van leven en van zorg; duurzaam en solidair 

samenleven  
 

• Institutionele agenda: democratisering  (vgl. 4e D van Cohen); sterkere rol 
gemeenteraad, lokale pers, buurtcoöperaties en burgermacht 
 

• Kennisagenda: ervaringskennis, beslisinformatie 
• Kennispartners 



Platform lectoraten Stad en Wijk: 
participatie en veerkracht   

• Versterken van de driehoek  
• beroepspraktijk (beleid en veld)  
• burgers / civil society  
• onderzoek  

• Verbinden drie kennisbronnen 
 

• Uitwisselen; van en met elkaar leren   
• Samen steden-vergelijkend onderzoek doen 

 
• Ingaan op vragen van gemeenten; kennispartner zijn  

• VNG is partner in het Platform  
• https://platformstadenwijk.nl/  

https://platformstadenwijk.nl/
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