Samenwerken aan preventie:
de lokale aanpak in Zaanstad

Dit is de vierde brochure in een reeks van vijf over regionale en lokale preventieakkoorden. Deze reeks laat praktijkvoorbeelden zien over de totstandkoming van de akkoorden. In elke brochure staat een gemeente centraal die laat zien hoe zij dit heeft aangepakt en wat een belangrijke voorwaarde is geweest om te komen tot een breed
gedragen akkoord. De brochures zijn het resultaat van een samenwerking met Pharos,
expertisecentrum gezondheidsverschillen. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden is een van de uitgangspunten van het preventieakkoord.
In deze brochure: Zaanstad
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Samenwerken aan preventie?
Leer ook vooral van anderen!
Het nationaal preventieakkoord krijgt ook op lokaal en regionaal niveau steeds meer handen
en voeten. Veel gemeenten en regio’s gaan samen aan de slag met de lokale uitvoering. Via
deze brochure (de vierde uit een reeks van vijf) deelt de VNG lessen vanuit verschillende
regio’s. Met als doel om gemeenten, maar ook andere relevante partijen zoals GGD’en,
patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en ondernemers praktische tips te geven om met preventie aan de slag te gaan.
De Rijksoverheid heeft met meer dan zeventig organisaties een nationaal preventieakkoord
afgesloten. Met dit akkoord willen deze organisaties roken, overgewicht en problematisch
alcoholgebruik aanpakken om zo de gezondheid van veel Nederlanders te verbeteren. De
VNG heeft het akkoord ondertekend om gemeenten te stimuleren en te ondersteunen bij
het tot stand komen van een lokale of regionale aanpak van preventie. Nu duidelijk is dat
gemeenten ook uitvoeringsgeld kunnen krijgen na het afsluiten van een preventieakkoord, is
dit extra relevant. In de regio’s waar partijen aan de slag zijn gegaan, zien we dat zij hierbij
tegen verschillende uitdagingen aanlopen. Deze uitdagingen hebben we vertaald in lessen
voor partijen die met een lokale preventieaanpak aan de slag gaan.
Om gemeenten te helpen bij het komen tot een lokale of regionale aanpak is een ondersteuningstraject ingericht. Meer informatie over het ondersteuningstraject voor gemeenten:
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/lokale-preventieakkoorden

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3

Zaanstad kiest voor een brede
blik op gezondheid
Gezondheid wordt bepaald door een combinatie van lichaam en geest. Daarnaast beïnvloeden individuele kenmerken, gedrag, maar ook de sociale en fysieke omgeving de gezondheid van inwoners. Zaanstad kiest daarmee voor een brede blik op gezondheid. Voor deze
visie maakt de gemeente gebruik van het model van Positieve Gezondheid en het
Regenboogmodel.
Door uit te gaan van Positieve Gezondheid verschuift de focus van aandoeningen en wat niet
meer lukt naar wat iemand
nog wel kan. Met dit model
leren professionals verder te
kijken dan alleen de fysieke
gesteldheid. Ze nemen ook
zaken zoals het mentaal
welbevinden en zingeving
mee in hun aanpak. Het
Regenboogmodel maakt
het belang van de omgeving zichtbaar. Hierin is
gezondheid een optelsom
van persoonlijke factoren,
individueel gedrag, de
gemeenschap en de sociale
en fysieke omgeving.
Door deze modellen te omarmen, slaat de gemeente Zaanstad een brug tussen zorg, welzijn
en andere domeinen. Gezondheid is een collegebrede verantwoordelijkheid geworden.
Deze modellen maken ook duidelijk dat veel zaken buiten de invloedsfeer van de gemeente
liggen. Gezondheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, partners en
inwoners.
In de volgende hoofdstukken worden belangrijke succesfactoren in deze lokale aanpak
belicht.
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1 Brede blik vraagt integrale aanpak
De gemeente Zaanstad kiest voor een aanpak met alle aspecten van positieve gezondheid
en neemt hierin het belang van de omgeving mee. Het preventieakkoord gaat verder dan
alleen de aanpak van de drie landelijke thema’s (roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik).
De gemeente richt zich vooral op de achterliggende oorzaken van een ongezonde leefstijl.
Als een inwoner bijvoorbeeld rookt, krijgt hij niet automatisch een verwijzing naar een stoppen-met-rokeninterventie. In plaats daarvan kijkt bijvoorbeeld het wijkteam waarom deze
persoon rookt en wat de best passende interventie is. Dat kan bijvoorbeeld de inzet van
dagbesteding zijn, waardoor het leven weer meer kleur krijgt.
Deze integrale aanpak is ook direct de uitdaging. Het zoeken naar samenhang kost tijd.
Daarbij is het nodig dat de hele organisatie beseft dat zaken met elkaar samenhangen. Denk
bijvoorbeeld aan de invloed van het armoedebeleid op gezondheid. Armoede leidt vaak tot
stress en dat maakt het moeilijker om gezonde keuzes te maken. Om het belang van samenhang op het netvlies te houden, heeft Zaanstad gezondheid en kansengelijkheid benoemd
tot twee van de zes strategische opgaven. Dat betekent dat de hele gemeentelijke organisatie bij de oplevering van beleid duidelijk aangeeft wat de bijdrage aan de strategische opgaven is. Toch blijft het lastig om deze integrale aanpak ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. De aanpak van de strategische opgaven vraagt om lange termijnkeuzes en investeringen.
De opbrengsten van deze investeringen zijn vaak pas ver na de collegetermijn zichtbaar. In de
waan van de dag is het soms verleidelijker om bij een urgent vraagstuk te kiezen voor een
snelle oplossing. Het is daarom belangrijk om te blijven werken aan het vergroten van het
bewustzijn over de samenhang tussen alle beleidsdomeinen en hier ook naar te handelen.

“Voor een betere gezondheid van onze inwoners moeten we
kijken naar alles wat daar invloed op heeft. We moeten ons dus
bij alle plannen en beslissingen die we maken
afvragen: ‘draagt dit bij aan een betere gezondheid?’
Dat moeten we doen als we plannen beoordelen
voor nieuwe woningen, bij het nadenken over de
inrichting van wegen, bij gesprekken met scholen
over onderwijs en alle andere aspecten waar we als
gemeente (mede)verantwoordelijk voor zijn. Dat is
niet altijd gemakkelijk, maar moeten we wel doen!”
Songül Mutluer, coördinerend wethouder gezondheid
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2 Samenwerken
Een brede aanpak van gezondheid lukt alleen in samenwerking met partners en inwoners.
De gemeente heeft immers niet overal direct invloed op. Deze partners bevinden zich
binnen het sociaal domein, maar ook juist daar buiten. De middelen zijn beperkt dus het is
belangrijk om krachten te bundelen.
Er zijn genoeg programma’s en activiteiten die bij kunnen dragen aan een gezonder
Zaanstad, zonder dat de gemeente hierin een actieve rol vervult. De gemeente kan partijen
bij elkaar brengen en het bereik van initiatieven vergroten. Voor de kick off ‘Samenwerken
aan een gezond
Zaanstad’ heeft de
gemeente ook gekeken naar partners
buiten het sociaal
domein die invloed
kunnen hebben op de
gezondheid. Deze
partijen zijn door hun
directe contacten
binnen de gehele
gemeente geënthousiasmeerd om te komen.
Dus ook collega’s van
bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en werk en inkomen hebben contacten benaderd. Op de dag zelf zijn direct al
samenwerkingsverbanden ontstaan. Een filmmaker helpt nu een stichting om mensen met
beperkingen gezonder te leren koken.
Ook was er behoefte om met elkaar laagdrempelig contact te kunnen blijven onderhouden.
Hiervoor is voor de korte termijn een besloten groep op Linkedin aangemaakt: Samenwerken
aan een gezond Zaanstad. Voor de langere termijn zoeken gemeente en partners naar een
duurzame oplossing. Denk aan de inrichting van een online community waarop partners
elkaar kunnen opzoeken en van waaruit ze ook activiteiten kunnen organiseren.
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3 Benut de kracht van de
samenleving
Hoewel de gemeente nog werkt aan een preventieakkoord, betekent dit niet dat er nog niets
gebeurt. Er is al veel gaande. Zaanstad heeft daarom besloten om te kijken naar wat er al
gebeurt en hoe deze activiteiten bijdragen aan de realisatie van de gezondheidsvisie.
De gemeente wil op deze manier de krachten binnen Zaanstad aansporen en benutten. Door
te kijken naar bestaande
programma’s en activiteiten en deze meer met
elkaar te verbinden, wil
de gemeente waarde
toevoegen.
Een voorbeeld is de
doorontwikkeling van de
gezondheidsnetwerken
die vanuit het programma JOGG-Zaanstad
Gezonde Jeugd
Gezonde Toekomst zijn
opgezet. De professionals en inwoners hadden ook ideeën over de fysieke inrichting van deze wijk en hoe deze kon
bijdragen aan een gezonde omgeving voor alle inwoners. De gemeente heeft dit netwerk
toen gekoppeld aan een traject voor gebiedsontwikkeling waarin zij konden meedenken.
Gezondheidsnetwerken op wijkniveau helpen om zorg- en welzijnsprofessionals onderling te
verbinden. Daarnaast biedt het een platform waarop anderen ideeën kunnen presenteren.
Zo ontstaan weer nieuwe samenwerkingen. Zaanstad kan hierin een verbindende rol spelen.
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4 Verstedelijking en gezonde
omgeving
Hoewel er bestuurlijk draagvlak is om vanuit alle domeinen aan gezondheid te werken, heeft
ook Zaanstad te maken met op het eerste oog tegenstrijdige belangen. Hoe voldoe je bijvoorbeeld aan de verstedelijkingsdoelstelling zonder tekort te doen aan de gezonde omgeving?
Zaanstad wil 20.000 extra woningen in 2040 realiseren. Tegelijkertijd heeft de gemeente de
ambitie dat de Zaankanters zich in 2040 positief gezond voelen en gezonde keuzes kunnen
maken. Zaanstad wil de openbare ruimte zo inrichten dat deze uitnodigt tot bewegen en
bijdraagt aan de gezondheid. De gemeente kiest daarom voor groei met kwaliteit.

“Zaanstad groeit en dat gaat de komende jaren nog volop door.
Dat betekent dat er voldoende sportvoorzieningen
nodig zijn en een efficiënte, duurzame en functioneel
ingerichte openbare ruimte. Het is van groot belang
dat we groeien, maar tegelijkertijd kwaliteit
behouden. Het is een uitdaging om daar de balans in
te vinden! Sporten en bewegen moet mogelijk zijn
voor elke inwoner.”
Gerard Slegers, wethouder sport en openbare ruimte

Groei met kwaliteit is niet altijd eenvoudig. Dit kan alleen als je ook moeilijke keuzes durft te
maken. Een voorbeeld is de keuze voor meer groene ruimte in plaats van extra parkeerplaatsen. Inwoners moeten hierdoor verder lopen naar hun plaats van bestemming. Zij krijgen hier
wel een groene leefomgeving en beweging voor terug. Belangen kunnen dus botsen, zowel
op bestuurlijk als op persoonlijk niveau. Zaanstad probeert deze moeilijke keuzes zoveel
mogelijk te maken met partners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en huidige en
toekomstige inwoners.
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Interessante links en extra
informatie
Meer informatie Zaanse visie op gezondheid:
https://www.youtube.com/watch?v=tv3odYwM-X8
https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7707281/1/Zaanse_Visie_op_Gezondheid
Meer informatie over positieve gezondheid:
www.iph.nl
Meer informatie over de omgevingsvisie:
https://omgevingswet.zaanstad.nl/over-de-omgevingswet/de-omgevingsvisie
Meer informatie over het ondersteuningstraject voor gemeenten:
https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/lokale-preventieakkoorden

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn systematische verschillen in
gezondheid en levensverwachting afhankelijk van iemands positie in de maatschappij,
veelal uitgedrukt in sociaaleconomische status (SES). Sociaaleconomische status wordt
bepaald op basis van opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt. SEGV zijn over
de hele wereld aangetoond. In Nederland leven mensen met basisonderwijs of vmbo
gemiddeld zes jaar korter en zelfs vijftien jaar in minder goed ervaren gezondheid dan
mensen met een hbo of universitaire opleiding.
Zie voor meer informatie de website van Pharos:
https://www.pharos.nl/factsheets/sociaaleconomischegezondheidsverschillen-Segv/

Het stimuleringsprogramma GezondIn helpt GIDS-gemeenten bij het versterken van
hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. GIDS staat voor ‘Gezond In De
Stad’. De GezondIn-adviseurs van Pharos en Platform31 ondersteunen gemeenten hoe
zij hun lokale aanpak kunnen versterken, verspreiden kennis en brengen professionals
uit alle domeinen bij elkaar.
Kijk op www.gezondin.nu
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