
Overzicht
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



Lokale netwerkstructuren uitwisseling
publieke gezondheid

➢ Provincie Drenthe

➢ Provincie Flevoland

➢ Provincie Fryslân

➢ Provincie Gelderland

➢ Provincie Groningen

➢ Provincie Limburg

➢ Provincie Noord-Brabant

➢ Provincie Noord-Holland

➢ Provincie Overijssel

➢ Provincie Utrecht

➢ Provincie Zeeland

➢ Provincie Zuid-Holland



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/


Landelijke netwerkstructuren

Vereniging sport 
en gemeenten

Ambtelijk netwerk 27 regio's     

Bestuurlijk netwerk 27 regio's

Doelgroep Thema’s

Ambtenaren met sport/bewegen in hun portefeuille, 

regio adviseur, leden van Sportkracht 12 of 

gastsprekers

Regio bepaalt zelf de agenda. Sportstimulering, rol van 

sport in het (brede) sociaal domein, sport en 

economie, regionale samenwerking, sportnormen, 

planningsnormen,  monitoring, benchmark, lerend 

beleid, omgevingswet en sport/openbare 

beweegvriendelijke ruimte

Frequentie Doel

Wisselend 3 tot +/- 8 per jaar

Meer informatie 

Ondersteuning op het gebied van sport en bewegen 

omtrent beleid(sontwikkeling)- of accommodatiebeleid. 

Kennis- en informatiedeling

Doelgroep Thema’s

Wethouders met sport/bewegen in hun portefeuille, 

regio adviseurs

Regio bepaalt zelf de agenda. Sportstimulering, rol van 

sport in het (brede) sociaal domein, sport en 

economie, regionale samenwerking, sportnormen, 

planningsnormen,  monitoring, benchmark, lerend 

beleid, omgevingswet en sport/openbare 

beweegvriendelijke ruimte

Frequentie Doel

Wisselend 3 tot +/- 5 per jaar

Meer informatie 

Strategie omtrent ondersteuning op het gebied van 

sport en bewegen omtrent beleid(sontwikkeling)- of 

accommodatiebeleid. Kennis- en informatiedeling 

https://sportengemeenten.nl/wie-zijn-wij/organisatie/
https://sportengemeenten.nl/wie-zijn-wij/organisatie/


Lokale netwerkstructuren uitwisseling
publieke gezondheid



Lokale netwerkstructuren 

Drenthe

Doelgroep Thema’s

Van elke gemeente in Drenthe de 

wethouder volksgezondheid en ambtenaar 

met portefeuille GGD 

Alle thema’s publieke gezondheid 

Frequentie Doel

2 keer per maand Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur – ambtelijk en bestuurlijk

Leernetwerk project ‘Aan de slag met preventie’
Doelgroep Thema’s

Contactambtenaren van het project 

‘Aan de slag met preventie’ en overige 

partners: GGD, CMO Stamm, academische 

werkplaats publieke gezondheid, werkplaats 

sociaal domein, Drenthe Gezond. 

Thema's die voortkomen uit of raakvlak 

hebben met het project ‘aan de slag met 

preventie’. Thema’s uit de landelijke nota, 

inhoudelijke thema’s en procesmatige 

aspecten zoals integraal werken en het 

betrekken van inwoners. 

Frequentie

1 keer per 2 maanden 

2-jaarlijks inspiratiebijeenkomst

Meer informatie

Doel

Leren binnen en tussen gemeenten over 

wijkgericht werken aan preventie

Meer informatie? Neem contact op met GGD Drenthe

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/preventie-5-deelprogramma-2-wonen-en-leven-in-een-gezonde-wijk-en-omgeving/aan-de-slag-met-preventie-in-de-drentse-gemeenten/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Flevoland 

Doelgroep Thema’s

Ambtenaren publieke gezondheid alle 

gemeenten, directiesecretaris, directeur 

bedrijfsvoering en kwartiermaker lokale 

verbinding GGD Flevoland

Alle thema’s publieke gezondheid en 

veiligheid

Frequentie Doel

6 keer per jaar

Meer informatie

Informatie uitwisselen en leren. Afstemmen 

en voorbereiden bestuursvergadering. 

Werken aan meerjarenplan Publieke 

Gezondheid  

Periodiek regionaal ambtelijk overleg

Periodiek regionaal bestuurlijk overleg
Doelgroep Thema’s

Wethouders publieke gezondheid alle 

gemeenten, bestuurders GGD Flevoland en 

directie GGD Flevoland

Alle thema’s publieke gezondheid en 

veiligheidsregio 

Frequentie Doel

6 keer per jaar

Meer informatie

Komen tot bestuurlijke besluitvorming 

Meer informatie? Neem contact op met GGD Flevoland

https://www.jouwggd.nl/?regional_content=contact-flevoland
https://www.jouwggd.nl/?regional_content=contact-flevoland
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Flevoland 
Doelgroep Thema’s

Ambtenaren gemeenten, directiesecretaris, 

beleidsmedewerker, kwartiermaker GGD Flevoland. 

Afhankelijk van het PG-thema per sessie: relevante 

andere gemeenteambtenaren en professionals of 

teamleiders GGD Flevoland

Alle thema’s publieke gezondheid 

Frequentie Doel

Regelmatig In interactieve sessies meerjarenplan Publieke 

Gezondheid Flevoland uitwerken en opstellen 

Meerjarenplan Publieke Gezondheid Flevoland

Meer informatie? Neem contact op met GGD Flevoland

https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Fryslân

Doelgroep Thema’s

Beleidsambtenaren volksgezondheid alle 

gemeenten, beleidsadviseurs en manager van de 

GGD. Incidenteel een projectleider of 

epidemioloog

Alle thema’s Publieke Gezondheid. Actuele 

thema’s en stukken overeenkomstig aan de 

Bestuurscommissie Gezondheid. Nationaal 

Preventieakkoord en Friese Preventieaanpak. 

Programma’s en projecten als Kansrijke Start, 

NNZ en de Omgevingswet

Frequentie Doel

4 keer per jaar Regionale afstemming VGZ beleid. Voorbereiden 

en vormgeven input voor bestuurders 

Bestuurscommissie Gezond.

Periodiek regionaal ambtelijk overleg

Periodiek overleg Bestuurscommissie Gezondheid

Doelgroep Thema’s

Wethouders publieke gezondheid alle gemeenten, 

DPG, secretaris, directie en 

MT-leden van de GGD, directie GGD, 

pers en genodigden op verzoek

Alle thema’s publieke gezondheid en veiligheid

Frequentie Doel

4 keer per jaar

Meer informatie 

Komen tot bestuurlijke besluitvorming over alle 

inhoudelijke zaken op het gebied van 

volksgezondheid die vallen binnen het door het 

Algemeen Bestuur vastgestelde (financiële) kader 

Meer informatie? Neem contact op met GGD Fryslân

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/bestuurlijk/bestuurscommissie-gezondheid/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Fryslân

Platformbijeenkomsten – Friese preventieaanpak Vitale regio Fryslân

Doelgroep Thema’s

Beleidsmedewerkers VGZ gemeenten, 

relevante (kennis)partners, 

beleidsmedewerkers GGD, 

gezondheidsbevorderaars, communicatie, 

ondersteuning, zorgverzekeraar en JOGG 

regisseurs

Alle (leefstijl)thema’s publieke gezondheid 

en onderliggende factoren vanuit het 

concept positieve gezondheid. Focus op 

preventie en vitaal leven

Frequentie Doel

1 keer per maand

Meer informatie 

Inhoudelijke afstemming over 

preventie/leefstijl programma’s om de lokale 

aanpak te versterken. Kennisdelen, 

monitoren, onderzoek doen

Meer informatie? Neem contact op met GGD Fryslân

https://www.defriesland.nl/over-de-friesland/vitale-regio
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Gelderland

Uitwisselstructuren onbekend

Meer informatie? Neem contact op met GGD Gelderland

https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Groningen

Doelgroep Thema’s

Ambtenaren publieke gezondheid van alle 

gemeenten

Publieke gezondheid, leefstijl, interventies, veilig en 

gezond opgroeien, gezonde leefomgeving, vitaal 

ouder worden, 

versterken collectieve preventie, aanpak 

gezondheidsverschillen, verbinding gezondheid en 

sociaal domein

Frequentie Doel

Regelmatig Overleg en advisering over lokaal en integraal 

gezondheidsbeleid

Periodiek regionaal ambtelijk overleg

Voorbereiding provinciaal overleg Publieke Gezondheid

Doelgroep Thema’s

Ambtenaren publieke gezondheid van alle 

gemeenten en regiocoördinator

Veilig en gezond opgroeien en gezonde 

levensloop; veilige en gezonde leefomgeving; 

organisatie van preventie in de zorg; armoede en 

gezondheidspotentieel; gezonde werknemers, 

gezonde werkgever, duurzame arbeidsmarkt; 

gezonde burgerkracht

Frequentie Doel

1 keer per maand Een ambtelijke voorbereiding van het provinciaal 

overleg met partners die regionaal actief zijn op het 

gebied van preventie en gezondheid

Meer informatie? Neem contact op met GGD Groningen

https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Groningen
Doelgroep Thema’s

Ambtenaren publieke gezondheid van alle 

gemeenten, zorginstellingen, 

kennisinstellingen, zorgverzekeraars, 

provincie e.d.

Veilig en gezond opgroeien en gezonde 

levensloop; veilige en gezonde 

leefomgeving; organisatie van preventie in 

de zorg; armoede en 

gezondheidspotentieel; gezonde 

werknemers, gezonde werkgever, 

duurzame arbeidsmarkt; gezonde 

burgerkracht

Frequentie Doel

Regelmatig

Meer informatie

Het POG markeert het begin van een 

beweging waarin vanuit 

bewonersinitiatieven, lokale overheden, 

zorg- en kennisinstellingen, 

maatschappelijke partners, zorgverzekeraar 

en provincie samen optrekken om meer 

gezonde jaren te realiseren met en voor 

inwoners

Preventie overleg Groningen

Meer informatie? Neem contact op met GGD Groningen

https://www.rug.nl/aletta/innovation/health-prevention-council-groningen
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Limburg Doelgroep Thema’s

GGD-professionals, ambtenaren publieke 

gezondheid alle gemeenten, (praktijk)professionals 

uit zorg- en onderwijssector, wetenschappers, 

cliëntenvertegenwoordigers, burgers e.d.

Alle thema’s publieke gezondheid. Brede kennis- en 

onderzoeksthema’s

Frequentie Doel

3 keer per jaar

Meer informatie 

De interactie tussen betrokken partijen bevorderen. 

Inhoudelijke uitwisseling en verdieping creëren

Refereerbijeenkomsten Academische Werkplaats Publieke 
Gezondheid & bijeenkomsten infectiebestrijding

Programma-aanpak – stuurgroep, klankbordgroep & 

ambtenarenoverleg
Doelgroep Thema’s

Alle gemeenten (wethouders/ambtenaren), Provincie, 

Zorgverzekeraar, GGD

Thema’s passend bij Programma Trendbreuk: 

gezondheid in de brede zin met focus op jeugd

Frequentie Doel

Wisselend per onderwerp, zeer frequent

Meer informatie 

Uitvoering regionaal gezondheidsbeleid - achterstand 

op het gebied van gezondheid en participatie inlopen 

ten opzichte van de rest van Nederland

Meer informatie? Neem contact op met GGD Limburg

https://www.academischewerkplaatslimburg.nl/wp-content/uploads/Kennisvragen-overzicht-definitief-2.pdf
https://www.academischewerkplaatslimburg.nl/wp-content/uploads/Kennisvragen-overzicht-definitief-2.pdf
https://www.ggdzl.nl/professionals/advisering-gemeenten/trendbreuk/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Noord-Brabant

TSB Tranzo
Projectgroepen en klankbordgroepen van onderzoeksprojecten

TSB Tranzo
Brabant breed overleg - Gezond Brabant

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid, 

beleidsmedewerkers GGD, onderzoekers, 

provincie en waterschappen

Thema’s

Gezonde leefomgeving

Frequentie Doel

4 keer per jaar 

Meer informatie

Kennis, beleid en interventies in een lerende 

aanpak met elkaar verbinden, bevorderen van 

interactie en samenwerkingen. Kansrijke 

verbindingen aangaan om in consortia voor 

subsidieaanvragen samen te werken

Doelgroep Thema’s

Gemeenten en GGD-en Alle thema’s publieke gezondheid

Frequentie Doel

Niet bekend 

Meer informatie

Onderzoek doen voor ambtenaren 

publieke gezondheid en uitwisselen 

voortgang projecten

Meer informatie? Neem contact op met GGD Noord-Brabant 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Noord-Brabant

TSB Tranzo
Academische werkplaats – symposia, zorgsalons & uitwisselsessies

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid, 

beleidsmedewerkers GGD, onderzoekers

Thema’s

Actuele thema’s rondom publieke 

gezondheid

Frequentie Doel

1 keer per twee jaar Symposium 

4 keer per jaar zorgsalons 

Meer informatie

Kennis, beleid en interventies in een 

lerende aanpak met elkaar verbinden, 

bevorderen van interactie en 

samenwerkingen. Kansrijke verbindingen 

aangaan om in consortia voor 

subsidieaanvragen samen te werken

Meer informatie? Neem contact op met GGD Noord-Brabant 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tranzo
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Noord-Brabant
Regio Hart voor Brabant

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid negen 

gemeenten, wethouders publieke gezondheid (twee 

keer per jaar), beleidsadviseurs publieke 

gezondheid en projectleider van de GGD

Thema’s

Gezonde start, gezonde leefstijl, gezonde geest en 

gezonde leefomgeving. Vergaderstukken AB, 

Landelijke en regionale ontwikkelingen, inhoudelijk 

projecten en programma’s

Frequentie Doel

Twee keer per maand

Meer informatie

Opstellen regionale nota en jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma. Voorbereiden stukken 

Algemeen Bestuur en Portefeuillehouders-overleg, 

maken inhoudelijke regionale afspraken. Kennis-

en informatie-uitwisseling

Periodiek regionaal ambtelijk overleg 9 gemeenten 

Portefeuillehoudersoverleg 
Doelgroep

Wethouders publieke gezondheid negen gemeenten

Thema’s

Vergaderstukken AB, landelijke en regionale 

ontwikkelingen, inhoudelijk projecten en programma’s

Frequentie Doel

3 keer per jaar

Meer informatie

Komen tot besluitvorming en voorbereiding Algemeen 

Bestuur 

Meer informatie? Neem contact op met GGD Hart voor Brabant 

https://www.ggdhvb.nl/
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/over/organisatiestructuur
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Noord-Brabant
Regio Hart voor Brabant

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid en 

handhaving negen gemeenten, GGD 

beleidsadviseurs, Novadic Kentron, KHN, 

JOGG regisseurs, maatschappelijk werk

Thema’s

Voornamelijk leefstijlthema’s: alcohol, 

overgewicht, gezonde omgeving, drugs en 

roken e.d.

Frequentie Doel

2-5 keer per maand

Meer informatie

Besluitvorming, acties formuleren, kennis-

en informatiedeling

Inhoudelijke regionale werkgroepen & stuurgroepen 
specifiek thema

Meer informatie? Neem contact op met GGD Hart voor Brabant 

https://www.ggdhvb.nl/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Noord-Holland
Regio Gooi en 
Vechtstreek

Periodiek regionaal ambtelijk overleg 

Themabijeenkomsten 

Doelgroep Thema’s

Ambtenaren publieke gezondheid alle gemeenten 

in regio Gooi en Vechtstreek, beleidsadviseur 

GGD en programmamanager gezondheid en 

onderzoek GGD

Lokaal preventieakkoord. Positieve gezondheid. 

Gezondheidsmonitor. Gezonde leefomgeving. 

Gezonde Schoolaanpak. Relaties, seksualiteit, 

weerbaarheid en welbevinden

Frequentie Doel

6 keer per jaar

Meer informatie

Kennis- en informatiedeling, problematieken 

agenderen, samenwerken en verbinden 

Doelgroep Thema’s

Ambtenaren publieke gezondheid alle gemeenten 

in regio Gooi en Vechtstreek, wethouders sociaal 

en fysiek domein, welzijn, onderwijs, jeugd en 

gezin, eerste lijn en kenniscentra 

Lokaal preventieakkoord. Positieve gezondheid. 

Gezondheidsmonitor. Gezonde leefomgeving. 

Gezonde Schoolaanpak. Relaties, seksualiteit, 

weerbaarheid en welbevinden

Frequentie Doel

Regelmatig

Meer informatie

Informeren, inspireren, beleidsontwikkeling

Meer informatie? Neem contact op met GGD Gooi en Vechtstreek 

https://www.ggdgv.nl/
https://www.ggdgv.nl/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Noord-Holland
Regio Zaanstreek 
Waterland

Periodiek regionaal ambtelijk overleg 
Doelgroep Thema’s

Ambtenaren publieke gezondheid alle 

gemeenten in Zaanstreek-Waterland, GGD-

adviseur

Lokaal gezondheidsbeleid; preventieakkoord; 
specifieke projecten waaraan meerdere 
gemeenten deelnemen zoals suïcide preventie; 
Kansrijke Start en Rookvrije Generatie

Frequentie Doel

2 keer per jaar

Meer informatie

Kennis- en informatiedeling, 

problematieken agenderen, samenwerken 

en verbinden 

Meer informatie? Neem contact op met GGD Zaanstreek Waterland 

https://www.ggdzw.nl/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Noord-Holland
Regio Amsterdam

GR Amstelland-gemeenten
Doelgroep Thema’s

Enkele ambtenaren en wethouders publieke 

gezondheid, directeur GGD

Alle thema’s publieke gezondheid 

Frequentie Doel

2-3 keer per maand

Meer informatie

Afstemmen doelstellingen, taken, 

financiering, actualiteiten en regionale 

ontwikkelingen bespreken 

Meer informatie? Neem contact op met GGD Amsterdam 

https://www.ggd.amsterdam.nl/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Noord-Holland
Regio Hollands Noorden

Themabijeenkomst & periodieke ambtelijke overleggen
Doelgroep Thema’s

Ambtenaren publieke gezondheid alle 

gemeenten Hollands Noorden, 

relatiebeheerders, 

gezondheidsbevorderaars, epidemiologen, 

GGD-adviseurs, ketenpartners

Preventieakkoorden; de landelijke nota; 

Omgevingswet; actualiteiten en regionale 

ontwikkelingen

Frequentie Doel

6-8 keer per jaar Kennis- en informatiedeling, mogelijkheden 

voor samenwerken verkennen en 

bevorderen

Meer informatie? Neem contact op met GGD Hollands Noorden 

https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Overijssel
Regio Twente  

Regionale Samenwerkingsagenda

Diverse functiegroepen

Doelgroep Thema’s

Ambtenaren publieke gezondheid 14 Twentse 

gemeenten, Menzis, GGD Twente, provincie 

Overijssel  en incidenteel maatschappelijke partners

Leefstijlvraagstukken; armoede en 

schuldhulpverlening; transformatie jeugdzorg; 

verbinding zorgconsumptie data met 

gezondheidsdata; clientondersteuning; dementie; 

verbinding Zvw; WLZ; Wmo; tekort 

zorgarbeidsmarkt; wet verplichte GGZ e.d.

Frequentie Doel

4 keer per jaar ambtelijk/bestuurlijk overleg

Wisselende frequentie diverse werkgroepen

Meer informatie

Verbinding houden tussen de projecten in de 

samenwerkingsagenda, binnen de domeinen 

publieke gezondheid, jeugd, schulden en 

arbeidsparticipatie, ouderenzorg, GGZ

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid alle gemeenten 

Twente en GGD-adviseurs

Thema’s

Alle thema’s en zaken publieke gezondheid

Frequentie Doel

Veel verschillende afstemming 

Meer informatie 

Kennis- en informatiedeling op inhoudsniveau 

publieke gezondheid, voorbeelden, regionale en 

landelijke ontwikkelingen. Werken aan effectiviteit 

en efficiency

Meer informatie? Neem contact op met GGD Twente 

https://www.regiotwente.nl/over-regio-twente/twentse-samenwerking/regionale-samenwerkingsagenda
https://www.ggdtwente.nl/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Overijssel
Regio Twente

Periodiek regionaal ambtelijk overleg  
Doelgroep Thema’s

Ambtenaren publieke gezondheid alle 

gemeenten Twente en GGD-adviseurs

Strategisch beleid, algemene 

gezondheidszorg en aansluitende thema’s 

zoals personen met verward gedrag en 

verplichte GGZ. Leefstijl thema’s

Frequentie Doel

7-8 keer per jaar

Meer informatie 

Voorbereiding bestuurlijk overleg. Kennis-

en informatiedeling

Meer informatie? Neem contact op met GGD Twente 

https://www.ggdtwente.nl/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Utrecht 

Health Hub Utrecht

Bestuurlijk samenwerkingsverband U10-U16

Doelgroep Thema’s

Provincie Utrecht, diverse gemeenten, UMC  

RIVM, TNO, Universiteit Utrecht, Hogeschool 

Utrecht en Economic Board Utrecht 

Binnen de coalitie preventie: Gezonde Start, 

Langer gelukkig en gezond zelfstandig. Gezonde 

leefomgeving

Frequentie Doel

Regelmatige vergaderingen

3 events per jaar voor gemeenten

Meer informatie 

Kennisuitwisseling over thema's en het verbinden 

van lokale partners in Utrecht

Doelgroep Thema’s

16 gemeenten in Utrecht Zuidoost en Utrecht 

Zuid/west. Verschillende bestuurstafels, waarbij 

preventie en gezondheid een rode draad zijn 

tussen alle bestuurstafels

O.a. duurzame bereikbaarheid; economische 

positionering; gezonde en inclusieve regio; 

gezonde woon- en leefomgeving; groen en 

landschap; klimaat neutrale regio en regionale 

energietransitie

Frequentie Doel

1 keer per 2 maanden

Meer informatie

Krachten bundelen verschillende partijen. Regionale 
samenwerking aan gezamenlijke koers. Zorg dragen 
voor het behoud en verdere versterking van de 

kwaliteiten van de regio

Meer informatie? Neem contact op met GGD Utrecht 

https://www.healthhubutrecht.nl/
https://www.utrecht10.nl/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Utrecht 

Periodiek ambtelijk overleg per subregio

De regionale kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal

Doelgroep Thema’s

Gemeenteambtenaren publieke gezondheid van 

elke subregio

Alle thema’s publieke gezondheid 

Frequentie Doel

2-3 keer per jaar Uitwisseling kennis en gezamenlijk oppakken 

initiatieven op het gebied van preventief 

gezondheidsbeleid

Doelgroep Thema’s

Gemeenteambtenaren 4 jeugdregio’s: Utrecht 

West, Zuidoost Utrecht, Lekstroom en Eemland.

Ouders, jeugdigen, praktijkorganisaties, 

opleidingen en kennisinstituten

Alle thema’s publieke gezondheid 

Frequentie Doel

2-3 keer per jaar

Meer informatie

Bestaande kennis delen, casuïstiek bespreken en 

nieuwe kennis ontwikkelen om (boven)regionale 

jeugdvraagstukken aan te pakken

Meer informatie? Neem contact op met GGD Utrecht 

https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/regionale-kenniswerkplaats-jeugd-en-gezin-centraal
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Utrecht

Kenniswerkplaats psychische gezondheidsverschillen 

KUS – Kenniswerkplaats Utrecht Sociaal 

Doelgroep

Gemeenteambtenaren publieke gezondheid 

alle gemeenten regio Utrecht, Pharos en 

Trimbos instituut

Thema’s

Psychische gezondheidsverschillen

Frequentie Doel

Niet bekend Kennis delen en structureel leren van 

complexe casuïstiek

Doelgroep

Inwoners, professionals uit het sociaal 

domein, beleidsmedewerkers van 

gemeenten, bestuurders en managers van 

zorg- en welzijnsorganisaties en 

kennisinstellingen

Thema’s

Gezonde, sociale omgevingen en vitale netwerken; 

Participatie; Preventie; Kwaliteit van zorg- en 

dienstverlening

Frequentie Doel

Niet bekend 

Meer informatie

Sociale innovatie, kennisontwikkeling en 

professionalisering; onderzoek, pilotprojecten, en 

bijdragen aan onderwijsvernieuwing. Kennisdeling 

zoals o.a. themabijeenkomsten, actualiteitencolleges 

en kennisateliers

Meer informatie? Neem contact op met GGD Utrecht 

https://www.hu.nl/onderzoek/kennisplatform-utrecht-sociaal
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Utrecht

Overige netwerksturen Utrecht: 

• KJUS – Kenniswerkplaats jeugd Utrecht stad

• Regiodeal gezonde wijken Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Amersfoort

• Coalitie preventie Food Valley - Renswoude, Veenendaal en Rhenen

• Verloskundige samenwerkingsverbanden in regio Utrecht

Meer informatie? Neem contact op met GGD Utrecht 

https://werkplaatsenjeugd.nl/regionale-kenniswerkplaatsen-jeugd/regionale-kenniswerkplaats-jeugd-utrecht-stad/
https://www.utrecht10.nl/nl/news/regio-deal-aanpak-vitale-wijken-regio-utrecht-245/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Zeeland

De vitale revolutie 
Doelgroep

Gemeenten, bedrijfspartijen, zorgpartijen en 

kennisinstellingen 

Thema’s

Alle thema’s rondom publieke gezondheid 

en vitaal leven

Frequentie Doel

Niet bekend Kennis delen en strategisch samenwerken 

Meer informatie? Neem contact op met GGD Zeeland 

https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Zuid-Holland
Regio Haaglanden   

Regionale ambtelijke werkgroep genotsmiddelenpreventie 

Themabijeenkomsten voor ambtelijke adviescommissie 

Doelgroep

Ambtenaren volksgezondheid van de 9 gemeenten in 

Haaglanden en gezondheidsbevorderaars van de 

GGD

Thema’s

Alle thema’s rondom genotsmiddelen, o.a. Rookvrije 

Generatie, Stoptober en IkPas

Frequentie Doel

Eens per twee maanden

Meer informatie

Informatie- en kennisdeling, komen tot regionale 

samenwerking 

Doelgroep

Accounthouders GGD van gemeenten die onderdeel 

uitmaken van de gemeenschappelijke regeling en 

(manager) beleidsadviseurs, DPG

Thema’s

Landelijke nota volksgezondheid, omgevingswet, 

subsidieaanvragen, schoolgezondheidsbeleid, 

gezondheidsmonitor e.d.

Frequentie Doel

3 keer per jaar

Meer informatie

Informatie- en kennisdeling, komen tot regionale 

samenwerking 

Meer informatie? Neem contact op met GGD Haaglanden 

https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm
https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Zuid-Holland
Regio Haaglanden 

Regionaal overleg toezicht kinderopvang 

Incidentele inhoudelijke overleggen

Doelgroep

Divers – niet bekend. 

Thema’s

Toezicht kinderopvang

Frequentie Doel

Variërend (1 keer per maand / 1 keer per 

jaar) 

Meer informatie

Niet bekend 

Doelgroep

Divers – niet bekend. 

Thema’s

Alle thema’s publieke gezondheid

Frequentie Doel

Niet bekend 

Meer informatie

Uitwisseling en regionale samenwerking, 

kennis- en informatiedeling

Meer informatie? Neem contact op met GGD Haaglanden 

https://www.ggdhaaglanden.nl/inspecties/inspectie-kinderopvang.htm
https://www.ggdhaaglanden.nl/home.htm
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Zuid-Holland
Regio Rotterdam-
Rijnmond   

Periodiek regionaal ambtelijk overleg 

Periodiek regionaal ambtelijk overleg met Pharos

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid 15 gemeenten 

en de GGD

Thema’s

Gezondheid en lage-ses; roken; welzijn op recept 

en andere samenwerkingen met 

zorgverzekeraars; de aanpak van 

gezondheidsverschillen; gezondheid en 

laaggeletterden; omgeving en 

gezondheidsvraagstukken

Frequentie Doel

1 keer per maand

Meer informatie

Bevorderen van een wetenschappelijke aanpak 

van gezondheidsproblemen, kennis- en 

informatiedeling, komen tot samenwerking

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid 15 gemeenten, 

de GGD, Pharos, gastdeskundigen of andere 

partijen 

Thema’s

Gezondheidsachterstanden en 

gezondheidsverschillen

Frequentie Doel

1 keer per maand

Meer informatie

Gezamenlijke aanpak en samenwerking 
gezondheidsachterstanden en 
gezondheidsverschillen

Meer informatie? Neem contact op met GGD Rotterdam-Rijnmond 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/toezicht-kinderopvang/
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/toezicht-kinderopvang/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Zuid-Holland
Regio Rotterdam-
Rijnmond   

Regionale conferentie aanpak gezondheidsvraagstukken 

Regionaal overleg toezicht kinderopvang 

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid 15 

gemeenten, de GGD, Pharos, 

gastdeskundigen en/of andere partijen 

Thema’s

Alle thema’s publieke gezondheid 

Frequentie Doel

Eens per jaar

Meer informatie

Bevorderen van een wetenschappelijke 

aanpak van gezondheidsproblemen, 

kennis- en informatiedeling, komen tot 

samenwerking

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid 15 

gemeenten en de GGD

Thema’s

Toezicht kinderopvang

Frequentie Doel

1 keer per 2 maanden

Meer informatie

Niet bekend 

Meer informatie? Neem contact op met GGD Rotterdam-Rijnmond 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/toezicht-kinderopvang/
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/toezicht-kinderopvang/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Zuid-Holland
Regio Hollands Midden   

Bestuursvergaderingen

Accountgesprekken

Doelgroep

Directiesecretaris, bestuursleden en experts

Thema’s

Bedrijfsvoering, planning en control cyclus; 

brede thema’s publieke gezondheidszorg; 

regionale cijfers en actualiteiten

Frequentie Doel

AB/DB 1 keer per 6-8 weken

Meer informatie

Kennis- en informatiedeling, verbinden 

onderwerpen, toetsen behoefte en advisering

Doelgroep

17 gemeenten

Thema’s

Bedrijfsvoering, planning en control cyclus; 

brede thema’s publieke gezondheidszorg; 

regionale cijfers en actualiteiten

Frequentie Doel

2 keer per jaar

Meer informatie

Kennis- en informatiedeling, verbinden 

onderwerpen, toetsen behoefte en advisering

Meer informatie? Neem contact op met GGD Hollands Midden 

https://eengezonderhollandsmidden.nl/
https://eengezonderhollandsmidden.nl/
https://www.ggd.nl/


Lokale netwerkstructuren 

Zuid-Holland

Regionale werkgroep ruimtelijke ordening en 
gezondheidsvraagstukken

Doelgroep

Ambtenaren publieke gezondheid 15 

gemeenten en GGD

Thema’s

Inrichting buitenruimte en gezondheid, 

milieuvraagstukken, binnenruimte e.d.

Frequentie Doel

1 keer per 2 maanden Kennis- en informatiedeling

Meer informatie? Neem contact op met GGD Zuid-Holland 

https://www.ggd.nl/

