
Overzicht landelijke
netwerkstructuren
(kennis)uitwisseling
voor gemeenten over
gezondheid(sbeleid)



Over dit overzicht

Veel gemeenten zien door de bomen het bos niet meer als het gaat om het 
uitwisselen van kennis over preventie en gezondheid. De VNG heeft daarom een 
overzicht van bestaande uitwisselstructuren op het gebied van gezondheid en 
preventie gemaakt. In het overzicht is onderscheid gemaakt tussen landelijke en 
lokale uitwisselingsstructuren. 

Ziet u achterhaalde informatie, of heeft u aanvullende informatie? Laat het ons 
dan weten! Stuur een mail naar communicatiemedewerkers@vng.nl



Landelijke netwerkstructurenuitwisseling
publieke gezondheid

➢ Alles is Gezondheid & Institute for Positive Health

➢ GezondIn

➢ JOGG

➢ Pharos

➢ RIVM Gezond Leven

➢ Vereniging Sport en Gemeenten

Voor informatie over netwerkstructuren en kennisuitwisseling vanuit de VNG, 

neem contact op met Laura van Herpen Laura.vanHerpen@vng.nl



Landelijke netwerkstructuren

Alles is Gezondheid 
– Institute for
Positive Health

Interregionale bijeenkomsten voor 17 regio's en een aantal 
gemeenten

3 Allianties met diverse uitwisselingsprogramma’s

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid

Thema’s

Positieve gezondheid, mentale gezondheid, 

preventie, natuur en gezondheid, gezonde 

wijkbewoners

Frequentie Doel

4 keer per jaar

Meer informatie

Kennis- en informatiedeling 

Doelgroep

Verschillend per alliantie 

Thema’s

Alliantie Kinderarmoede, Alliantie 

Gezondheidsvaardigheden en Alliantie Gender en 

Gezondheid

Frequentie Doel

Verschilt per Alliantie

Meer informatie

Aandacht vragen voor vraagstukken zoals 

kinderarmoede en tot gezamenlijke oplossingen 

komen

https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/
https://www.allesisgezondheid.nl/netwerk-en-partners/allianties/


Landelijke netwerkstructuren

GezondIn

Regionale Masterclasses en leerkringen

Wethoudersgroep GezondIn

Doelgroep Thema’s

18 wethouders GIDS gemeenten Lokale aanpak gezondheidsachterstanden;   

monitoring en evaluatie; borging aanpak; 

bestuurlijk draagvlak; domeinoverstijgend

werken; bereiken en betrekken inwoners in 

kwetsbare situaties

Frequentie Doel

2 keer per jaar

Meer informatie 

Meedenken en klankborden aanpak lokale 

gezondheidsachterstanden

Doelgroep Thema’s

Gemeenteambtenaren publieke gezondheid Omgeving en gezondheid en andere 

gerelateerde gezondheidsthema’s

Frequentie Doel

Eens per twee maanden

Meer informatie 

Kennis- en informatiedeling, uitwisseling

https://www.gezondin.nu/over-gezondin/
https://www.gezondin.nu/agenda/


Landelijke netwerkstructuren

Jongeren Op 
Gezond Gewicht

Intervisies 

NLVitaal

Doelgroep Thema’s
JOGG-regisseurs, medewerkers van JOGG en 
beleidsmedewerkers publieke gezondheid 
gemeenten 

Voorwaarden JOGG: Politiek-bestuurlijk 

draagvlak, Publiek-private samenwerking, 

Gedeeld eigenaarschap, Verbinding 

preventie & zorg, Communicatie en 

Monitoring & evaluatie

Frequentie Doel

Eens in het half jaar per regio

Meer informatie 

Uitwisseling en kennisdeling JOGG 

gerelateerde onderwerpen –

samenwerking omtrent jongeren op 

gezond gewicht 

Doelgroep Thema’s

Lokale professionals, partners en 

betrokkenen van het JOGG-werknet

Omgeving en gezondheid

Frequentie Doel

6 keer per jaar

Meer informatie 

Kennis- en informatiedeling, best practices, 

omgeving en gezondheid, praten met de 

doelgroep

https://jogg.nl/werknet
https://jogg.nl/werknet


Landelijke netwerkstructuren

Jongeren Op 
Gezond Gewicht

Landelijke bijeenkomst JOGG Meetup

Trainingen voorwaarden JOGG en coach bijeenkomsten

Doelgroep Thema’s

Lokale professionals, partners en 

betrokkenen van het JOGG-werknet
Voorwaarden JOGG: Politiek-bestuurlijk 

draagvlak, Publiek-private 

samenwerking, Gedeeld 

eigenaarschap, Verbinding preventie & 

zorg, Communicatie en Monitoring & 

evaluatie

Frequentie Doel

1 keer per jaar

Meer informatie

Inspiratie, praktijkgerichte werksessies en 

netwerkvorming

Doelgroep Thema’s

Lokale professionals, partners en 

betrokkenen van het JOGG-werknet

Voorwaarden JOGG: Politiek-bestuurlijk 

draagvlak, Publiek-private samenwerking, 

Gedeeld eigenaarschap, Verbinding 

preventie & zorg, Communicatie en 

Monitoring & evaluatie

Frequentie Doel

2 keer per jaar

Meer informatie 

Kennis- en informatiedeling, best practices

en eigen aanpak maken of verbeteren

https://jogg-meetup.nl/
https://jogg.nl/werknet


Landelijke netwerkstructuren

Jongeren Op 
Gezond Gewicht

Klankbordgroep wethouders – in ontwikkeling
Doelgroep Thema’s

Niet bekend Niet bekend

Frequentie Doel

Niet bekend

Meer informatie 

Niet bekend

https://jogg.nl/werknet


Landelijke netwerkstructuren

Pharos

Jaarlijkse studiedag GezondIn

Incidentele uitwisselingen: webinars, focusgroepen en 
regionale bijeenkomsten

Doelgroep

Gemeenteambtenaren publieke gezondheid en 

gemeenteambtenaren andere domeinen

Thema’s

Alle thema’s gerelateerd aan gezondheid, sociaal 

economische gezondheidsverschillen, lokale 

aanpak gezondheidsachterstanden, 

domeinoverstijgend werken, betrekken van 

inwoners in kwetsbare situaties, monitoring en 

evaluatie   

Frequentie Doel

Eens per jaar

Meer informatie

Uitwisselen kennis en voorbeelden over de lokale 

aanpak van gezondheidsachterstanden en 

netwerken. 

Doelgroep

Gemeenteambtenaren en wethouders publieke 

gezondheid

Thema’s

Alle thema’s gerelateerd aan gezondheid, sociaal 

economische gezondheidsverschillen, lokale aanpak 

gezondheidsachterstanden, domeinoverstijgend

werken, betrekken van inwoners in kwetsbare 

situaties, monitoring en evaluatie   

Frequentie Doel

Webinars: 8 x per jaar online; nieuwsbrief: 10 keer per 

jaar; regionale bijeenkomsten: varieert op basis van 

aanvraag

Meer informatie

Kennisdeling over de lokale aanpak van 
gezondheidsachterstanden. Kennis ophalen uit gemeenten 
en delen met andere gemeenten

https://www.pharos.nl/agenda/save-the-date-studiedag-gezondin-impact/#:~:text=De%20landelijke%20studiedag%20van%20GezondIn,zijn%20natuurlijk%20van%20harte%20welkom.
https://www.gezondin.nu/agenda/


Landelijke netwerkstructuren

RIVM Gezond 
Leven

1. Advies op maat trajecten
2. Ambtelijk overleggen via GGD-en 
3. Leernetwerk wethouders jeugd
4. Digitale bijeenkomsten (presentaties, 
workshops en webinars)

Doelgroep Thema’s

Gemeenteambtenaren publieke gezondheid en 

GGD’en

Data: regiobeeld, 

volksgezondheidstoekomstverkenning;  integrale 

aanpak; erkende interventies;  monitoring en 

evaluatie; leefstijlthema’s

Frequentie Doel

Niet structureel - op verzoek van gemeente, GGD of 

samenwerkingspartner 

Meer informatie

Inzicht krijgen in lokale vraagstukken, co-creatie, 

versterken samenwerking met GGD-en, 

kennisdeling vanuit RIVM en samenwerkende 

thema-instituten 

https://www.loketgezondleven.nl/

