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Het is tijd voor een gezamenlijke 
omslag in het werken aan gezondheid. 
Gezondheid is een breed begrip: het gaat 
om het vermogen van mensen om 
veerkrachtig te zijn, om met de fysieke, 
emotionele en sociale levensuitdagingen 
om te gaan en zoveel mogelijk eigen 
regie te voeren. Het vergroten van de 
gezondheid vraagt daarmee een brede 
inzet door vele verschillende partijen, die 
zich niet alleen richt op een gezonde 
leefstijl, maar ook op de achterliggende 
oorzaken van ongezond leven. 

Gemeenten vervullen een cruciale rol, 
lokaal en regionaal. 

Gemeenten staan als eerste overheid dicht bij 
de burger, kunnen beleidsdomeinen in het 

belang van positieve gezondheid 
samenbrengen, hebben contact met lokale 

partners en fijnmazige kennis van plaatselijke 
sociale structuren. Ze hebben een regierol, 

vanuit hun gezaghebbende lokale positie. Om 
gezondheid te bevorderen is naast lokale 

samenwerking ook stevige samenwerking op 
regionaal niveau cruciaal. 

Een daadkrachtige aanpak vraagt 
onmisbare randvoorwaarden vanuit rijk 
en partners. 
Voor een goede invulling van hun rol 
zetten gemeenten in op  het volgende 
pakket randvoorwaarden van het rijk en 
partners:  

1. Gezamenlijke, langjarige en
domeinoverstijgende aanpak.

2. Duidelijkheid over taken en
verantwoordelijkheden.

3. Structureel en meer budget.
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 1 Waarom dit 
koersdocument?

1 VNG. (2021). De winst van het sociaal domein.
2 RVS. (2021). Een eerlijke kans op gezond leven. 
3 VWS spreekt over een mogelijke verdubbeling naar € 174 mld in 2040.
4 Nu werkt één op de zeven mensen in de zorg, bij ongewijzigd beleid zou dat in 2040 één op de vier moeten zijn.
5 Institute for Positive Health (2020, december). Wat is Positieve Gezondheid? 

Gemeenten willen de veerkracht van inwoners vergroten. Ze willen gezond leven voor iedereen 
makkelijker maken en daarmee de gezondheid van de gehele samenleving vergroten, zo geven 
gemeenten aan in de propositie ‘De winst van het Sociaal Domein’.1 Iedereen moet de kans krijgen 
om gezonde keuzes te kunnen maken. Ook het vorige en het huidige kabinet geven prioriteit aan 
preventieve gezondheid waarbij een stevigere opdracht aan gemeenten wordt overwogen. Het is 
dus zaak dat we koers bepalen en helder maken waarvoor we aan de lat staan. In dit document 
beschrijven we wat de rol en toegevoegde waarde is van gemeenten en wat gemeenten nodig 
hebben van het rijk en andere partijen om hun rol te kunnen uitvoeren. Dit document is allereerst 
bedoeld om richting te geven aan gemeenten bij de invulling van hun opdracht ten aanzien van 
gezondheidsbevordering. Daarnaast bepaalt het de positie van de VNG aan de onderhandelingsta-
fels. 

 
  Het vraagstuk 

Gemiddeld genomen leven we steeds langer, maar dat 
geldt niet voor iedereen en niet overal. Een gezond leven 
voor iedereen is nog ver weg. Een groot deel van de bevol-
king kampt met leefstijlziekten. De gezondheidsverschillen 
in ons land groeien. Niet iedereen heeft gelijke kansen op 
een gezond leven.2 Naast het leed dat een slechte gezond-
heid en gezondheidsachterstanden met zich meebrengen 
en de morele onwenselijkheid ervan, heeft het ook andere 
grote negatieve consequenties: een ongezonde leefstijl 
brengt hoge (zorg)kosten met zich mee3 en zorgt ook in 
personele zin voor een steeds hogere druk op de zorg.4 
Daarnaast zorgt het voor een toenemende druk op onze 
samenleving en economie. Gezondheidsverschillen ver-
sterken verder de maatschappelijke tweedeling (en vice 
versa) en schaden daarmee de veerkracht van onze samen-
leving.

De afgelopen jaren is het principe van Positieve Gezondheid5 steeds breder omarmd. Gezondheid 
is volgens dit principe niet de afwezigheid van ziekte, maar het vermogen van mensen om veer-
krachtig te zijn: om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel 
mogelijk eigen regie te voeren. Als we kijken naar de gezondheid en de gezondheidsverschillen in 
Nederland, kunnen we concluderen dat er aan veerkracht nog een wereld te winnen is. Zowel op het 
niveau van het individu, als op het niveau van de maatschappij als geheel. 

De afgelopen jaren is ingezet op het aanpakken van gezondheidsachterstanden, maar nog niet met 
het gewenste effect. De landelijke aanpak was voornamelijk gericht op individuele gedragsverande-
ring, niet op de achterliggende maatschappelijke oorzaken zoals armoede, laaggeletterdheid en 

Ter illustratie
Mensen met een lage Sociaal 
Economische Status (SES) hebben een 
levensverwachting in goed ervaren 
gezondheid die 15 jaar lager is dan 
mensen met een hoge SES. 
Bovendien leven mensen met een 
lage SES gemiddeld 7 jaar korter. De 
helft van de Nederlandse bevolking 
heeft op dit moment overgewicht; 
mensen met een lage SES zijn in deze 
groep oververtegenwoordigd.
Daarnaast kampen steeds meer 
mensen met mentale problemen. Een 
burn-out is inmiddels beroepsziekte 
nummer één.

https://www.iph.nl/kennisbank/wat-is-positieve-gezondheid/
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het gebrek aan een sociaal netwerk, waardoor het vooral gezonde mensen gezonder heeft gemaakt. 
Ook is de (financiële) inzet op het voorkomen van gezondheidsproblemen tot nog toe relatief 
beperkt geweest: de afgelopen jaren werd er in Nederland zo’n € 5.000 per inwoner uitgegeven aan 
geneeskundige en langdurige zorg. Aan het voorkomen van gezondheidsproblemen werd slechts 
23 euro uitgegeven per inwoner.6 Er zijn verschillende zaken die ervoor zorgen dat een brede inzet 
op het verbeteren van de gezondheid van de gehele samenleving nog onvoldoende op gang komt. 
Zo vraagt een brede inzet op gezondheid een lange adem, die bestuursperiodes overstijgt. Het 
vraagt verder inzet door veel verschillende partijen, vaak met verschillende belangen. Ook zijn resul-
taten van een preventieve inzet niet altijd goed inzichtelijk te maken en komen de baten van de 
inzet regelmatig ten goede aan een andere partij.7 
 

  Er moet meer gebeuren
De overheid8 is er inmiddels meer en meer van overtuigd dat een inzet op een gezond leven voor 
iedereen essentieel is. Overheden hebben als ‘hoeder van het algemeen belang’ en vanuit hun 
wettelijke taak een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van inwoners. Het belang van 
gezond leven is door de coronapandemie nog eens verduidelijkt en benadrukt. Er wordt in onder 
andere de Nationale Gezondheidsnota 2020-20249 gepleit voor een brede inzet, die zich niet alleen 
richt op een gezonde leefstijl, maar ook op de achterliggende oorzaken van ongezond leven. Denk 
bijvoorbeeld aan armoede, schulden, stress, een ongezonde leefomgeving.
 
Bevorderen van gezond leven in de vraagt om een domeinoverstijgende, integrale en langjarige 
aanpak op verschillende niveaus. Alleen in samenwerking tussen vele verschillende partijen kan 
gezondheid écht worden verbeterd. Gemeenten spelen daarbij een cruciale rol: zij staan als eerste 
overheid dicht bij de burger, kunnen beleidsdomeinen in het belang van positieve gezondheid 
samenbrengen, hebben contact met lokale partners en fijnmazige kennis van plaatselijke sociale 
structuren. Gemeenten werken al hard aan gezondheid. De vele Lokale Preventieakkoorden die 
gesloten zijn laten de bereidheid zien van publiek-private partijen om samen te werken richting een 
gezondere samenleving. Er zijn lokaal en regionaal vele goede voorbeelden van gemeenten en 
regio’s waar met partners gewerkt wordt aan het verbeteren van de gezondheid, zoals de Twentse 
Koers, Trendbreuk Zuid-Limburg, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, en de verspreiding van het 
concept ‘De Gezonde School’.     

‘Preventie is gekoppeld aan gezondheid, niet aan zorg. Het vraagt 

een brede benadering, bijvoorbeeld de inrichting van je stad, sociale 

cohesie, sport, cultuur, vrije tijdsbesteding, bibliotheken etc. De 

sociale basis moet op orde zijn.’ (wethouder)

Om écht te zorgen voor gezonder leven voor iedereen en de omslag vanuit gemeenten kracht bij te 
zetten, is er meer stevigheid nodig, meer daadkracht in samenwerking. Hierbij is een combinatie 
nodig van verticale overheidssturing (via wetten en regelgeving) en meer horizontale netwerkstu-
ring. Dit is hét moment om de aanpak te verstevigen en structureler vorm te geven; er ligt een nieuw 
regeerakkoord en de recente ‘Bouwstenenbrief’ waarin het rijk heeft aangekondigd dat middelen 
en bevoegdheden voor preventiebeleid scherper toebedeeld gaan worden, er zijn nieuwe colleges 
in de maak en er is een steeds groter wordende aandacht voor gezondheid en 

6 Blokhuis, P. (2021, 7 juli). Bouwstenen voor een fundament onder toekomstig preventiebeleid [Kamerbrief Nr. 558.]
7 WRR. (2021). Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak.
8 Zowel ambtelijk als bestuurlijk en politiek en op verschillende bestuursniveaus
9 Ministerie van VWS. (2020). Landelijke-Nota-Gezondheidsbeleid-LNG-2020-2024.
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gezondheidsverschillen in de samenleving. Er liggen grote kansen om de aanpak van gezondheids-
bevordering met focus op gezondheidsverschillen daadkrachtiger te maken, en daarmee de veer-
kracht te vergroten. 

  Koers bepalen 
Partijen betrokken bij gezondheidsbevordering zijn ervan overtuigd dat gemeenten een cruciale rol 
spelen in het verbeteren van de gezondheid van de samenleving. Om die rol beter in te vullen en 
kracht bij te zetten kiezen gemeenten samen koers. Een koers voor gemeenten zelf, het rijk en part-
ners. In dit koersdocument beschrijven we de rol die gemeenten te vervullen hebben, en wat dat 
vraagt aan randvoorwaarden, van het rijk en partners. Dit moet richting geven aan gemeenten wat 
betreft hun toegevoegde waarde en hun rol en moet de positie van gemeenten richting rijk en part-
ners duidelijk maken. 

Om te komen tot dit document is literatuuronderzoek gedaan en zijn vele gesprekken gevoerd met 
gemeenten en hun partners. De lijst van gesprekspartners is te vinden in de bijlage.

Uit het coalitieakkoord 2021-2025
Bij het verbeteren van het zorgstelsel moeten we breder kijken naar gezondheid: onderwijs, 
sport, huisvesting, bestaanszekerheid en leefomgeving dragen allemaal bij. We willen meer aan-
dacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan (brede aanpak vermijdbare 
gezondheidsverschillen). Het Preventieakkoord wordt verbreed met mentale weerbaarheid. De 
publieke gezondheidszorg wordt versterkt en er wordt intensiever geïnvesteerd in onder meer 
pandemische paraatheid. Voor gezondheid (zorg en de intensivering van pandemische paraat-
heid) is € 785 miljoen in 2022 en € 1.495 miljoen in 2023 vrijgemaakt.

Recente VNG-publicaties over gezondheid 
De VNG heeft de afgelopen periode in verschillende documenten benoemd hoe belangrijk de 
rol van gemeenten is, als het gaat over een gezonde samenleving. In de propositie ‘De winst van 
het Sociaal Domein’ benoemen gemeenten gezond leven makkelijker maken als één van de drie 
thema’s waarop gemeenten de komende jaren willen inzetten in het sociaal domein. Dit koersdo-
cument geldt als verdieping en strategische doorvertaling van de propositie, onderdeel gezond-
heid. Als het gaat om de gezondheid van de samenleving zien gemeenten ook een groot belang 
van een gezonde fysieke leefomgeving. In dit koersdocument wordt de inzet op de fysieke leef-
omgeving meegenomen als onderdeel van de brede inzet op gezondheid. In het position paper 
‘Samenwerken aan een gezonde leefomgeving’ gaat de VNG specifiek in op de fysieke leefom-
geving.   
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 2 Schets van een complex 
veld 

10 Erasmus Academie (2021, juni). Hoe organiseer je als regisseur effectieve keten- en netwerksamenwerking? 

Het verbeteren van gezondheid voor iedereen is een complexe opgave (een ‘ongetemd vraagstuk’) 
in een complexe context. Een context met veel verschillende partijen en belangen. Binnen deze 
context kiezen gemeenten koers. Het is van belang inzicht te hebben in het complexe veld waarin 
gemeenten hun rol vervullen. In dit hoofdstuk wordt dit veld geschetst. 

In het kader en de afbeelding hieronder wordt aangegeven welke partijen een rol spelen in de 
opgave en vanuit welk wettelijk kader. Wanneer wordt gekeken naar het veld valt een aantal zaken op:   

• Gezondheidspreventie is inhoudelijk complex 
Gezondheidsbevordering vraagt een brede aanpak die zich niet alleen richt op een gezonde 
leefstijl, maar ook op omgevingsfactoren en de achterliggende oorzaken van ongezond leven. 
Dat maakt dat een veelheid aan partijen moet worden betrokken, op verschillende schaal-
niveaus. Het gaat bijvoorbeeld om zorgaanbieders en zorgverzekeraars, die cruciale partners zijn 
als het gaat om het maken van de omslag van zorg naar gezondheid. Maar het gaat net zo goed 
om het bedrijfsleven, woningcorporaties, schuldhulpverlening, onderwijsinstellingen, etc. 

• Prikkels tot samenwerking in het brede veld ontbreken 
Samenwerken aan gezondheidsbevordering in dit brede veld vraagt om een gezamenlijke visie 
en gezamenlijke afspraken. Het gaat om afspraken over de inzet, maar ook over de financiering 
– nu komen de baten van preventieve inzet door de ene partij, vaak bij een andere partij of in 
een ander domein terecht. De samenwerking biedt kansen, maar ook uitdagingen, o.a. omdat 
de betrokken partijen niet altijd dezelfde belangen hebben en er voor velen een (wettelijke) 
opdracht tot samenwerken ontbreekt. De prikkels die samenwerking bevorderen missen. 

• Gebrek aan regie 
Het realiseren van een maatschappelijke prestatie met verschillende partijen is zowel afhankelijk 
van de kwaliteit van de afzonderlijke bijdragen van partijen als van de kwaliteit van de samenwer-
king.10 Om gezondheid echt te bevorderen moet de inzet van al die partijen worden gebundeld 
en samenwerking ruimte krijgen, zodat meer effect kan worden bereikt. Hiervoor is regie nodig. 
Maar die regiefunctie is nog niet goed belegd. 

• Gebrek aan een duidelijke opdracht en budget voor collectieve gezondheidspreventie 
Het ontbreekt voor gemeenten aan een duidelijke opdracht en een daarbij behorend budget. 
Voor andere partijen ontbreekt de opdracht om in te zetten op preventieve gezondheid zelfs in 
zijn geheel: zorgverzekeraars hebben wel de opdracht om in te zetten op preventieve interven-
ties specifiek voor verzekerden met een verhoogd risico op gezondheidsschade, maar niet om in 
te zetten op collectieve preventie voor de bevolking als geheel. Door het rijk wordt niet structu-
reel geïnvesteerd in preventie. Het gebrek aan een duidelijke opdracht en budget leidt tot een 
onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling, en een gebrek aan eigenaarschap.  

• Verschillen tussen gemeenten  
Een passende inzet op gezondheidsbevordering verschilt per wijk/gebied. Dat maakt dat de 
aanpak van gezondheidsbevordering, de mate van inzet daarop en de manier van organiseren 
tussen gemeenten verschilt. In combinatie met het gebrek aan regie, samenwerkingsafspraken 
en een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden maken die verschillen samen-
werking in de regio soms complex. 

Hierna beschrijven we welke rol gemeenten spelen in dit complexe veld. Vervolgens gaan we in op 
de randvoorwaarden die moeten worden ingevuld om als gemeenten in samenwerking met het 

https://www.eur.nl/erasmusacademie/nieuws/over-je-eigen-schaduw-springen-niet-doen
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brede veld een goede en daadkrachtige aanpak neer te zetten. 

Verdeling van de wettelijke taken
Via de Wet publieke gezondheid worden gemeenten verantwoordelijk gehouden voor algemene 
bevorderingstaken, jeugdgezondheidszorg, ouderengezondheidszorg en infectieziektebestrij-
ding. Gemeenten hebben vanuit de Jeugdwet de opdracht (verergering van) problemen bij jeug-
digen te voorkomen. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben zij de opdracht om 
passende ondersteuning en maatwerk te bieden, waarmee de inwoner in staat wordt gesteld 
thuis te blijven wonen. 

De Wet publieke gezondheid verplicht gemeenten tot de instelling en instandhouding van een 
regionale gezondheidsdienst, de GGD. Gemeenten kunnen de uitvoering van Wet publieke 
gezondheid neerleggen bij de GGD. Veel gemeenten doen dit, maar dit is niet verplicht. Welke 
rollen en taken de GGD precies heeft, verschilt van gemeente tot gemeente. Voordat het college 
een besluit neemt dat belangrijke gevolgen kan hebben voor de publieke gezondheid is het 
wettelijk verplicht advies te vragen aan de GGD. Gemeenten en GGD richten zich met preventie 
op gezonde bevolking (universele preventie) en bevolkingsgroepen met een verhoogd risico 
(selectieve preventie).

Zorgverzekeraars hebben vanuit de zorgverzekeringswet de opdracht zorg te regelen wanneer 
een verzekerde beroep doet op zijn zorgverzekering. Wanneer er bij een verzekerde sprake is van 
(verhoogd risico op) gezondheidsschade kan door de zorgverzekeraar een preventieve interven-
tie worden ingezet. Zorgkantoren moeten zorgen voor passende zorg voor verzekerden en in dat 
kader waar nodig voor preventieve activiteiten. Zorgverzekeraars en zorgkantoren richten zich 
met preventie op personen met (beginnende) klachten (individuele preventie).

Het rijk gaat samen met de gemeenten over de publieke gezondheid. 

Het RIVM adviseert het rijk en informeert gemeenten en professionals over volksgezondheidsbe-
leid en coördineert de landelijke vaccinatieprogramma’s en bevolkingsonderzoeken.

woningcorporaties 
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 3 De toegevoegde waarde 
van de gemeente 

11  Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking in de GGD-regio, de Jeugdregio, de arbeidsmarktregio.

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de rol van gemeenten bij het bevorderen van gezond leven. 
Welke toegevoegde waarde heeft de gemeente? En welke ingrediënten dragen bij aan een daad-
krachtige aanpak? 

  Regie: visie en afspraken 
Zoals in het vorige hoofdstuk geschetst, vraagt de opgave van positieve gezondheid en het tegen-
gaan van gezondheidsverschillen om inzet door vele verschillende partijen. Het effectief bundelen 
van de inzet van al die partijen en het goed samenwerken, vraagt om regie. Met regie bedoelen we 
het creëren van samenhang, het inzetten van integratie mechanismen, binnen een gedifferentieerde 
omgeving, een divers veld met veel verschillende specialismen, ideeën en belangen. Regie is nodig 
om de inzet van diverse partners binnen het grotere netwerk op verschillende niveaus zodanig te 
organiseren en kanaliseren dat het maatschappelijke waarde creëert en het gezamenlijke doel dich-
terbij brengt. Regie is nodig op zowel landelijk, regionaal als lokaal niveau en moet op elk niveau 
leiden tot een gezamenlijke visie met daaraan gekoppelde afspraken. Verschillende gesprekspart-
ners benadrukken ook het belang om vooral te ‘doen’, dus: groot denken, klein beginnen, succes-
sen vieren en in de tussentijd bouwen aan de gezamenlijke visie en afspraken. 

‘Regie betekent niet dat je de spelbepaler bent, het vraagt om visie, 

lef en durven loslaten. Je moet als gemeente een bestendige lijn 

laten zien en uitnodigend zijn.’ (deelnemer focussessie)

  Regierol gemeenten op lokaal niveau 
Gemeenten zijn dé partij om lokaal verbindingen te leggen tussen verschillende beleidsdomeinen 
en dé partij om binnen de lokale context met partners langdurige beweging te creëren op het 
brede gebied van positieve gezondheid. Gemeenten weten vanuit hun kennis en ervaring met het 
lokale veld als geen ander wat er lokaal nodig is op het gebied van gezondheidsbevordering om 
gezondheidsachterstanden terug te dringen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de sociale en 
fysieke basisinfrastructuur in de gemeenten/wijken. Zij hebben zicht op de verschillende relevante 
samenwerkingsverbanden op lokale en regionale schaal11 en weten hoe deze kunnen worden ver-
bonden. Er is veel draagvlak voor gemeenten om de bestuurlijke regierol in te nemen, vanuit hun 
gezaghebbende lokale positie. Met regierol wordt een niet-hiërarchische, verbindende rol bedoeld. 
Het gaat bij deze vorm van regie om het verbinden van partners (verkrijgen van commitment) op 
inhoud, het komen tot een gezamenlijke ambitie en het faciliteren van het proces om tot afspraken 
te komen (initiëren, faciliteren en aanjagen van de samenwerking en het verbinden en enthousias-
meren van partners). De gemeente geeft zodoende richting en ruggensteun aan partijen in de 
gemeente/wijken/kernen en zorgt voor een heldere rolverdeling binnen het netwerk. 
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Nijmegen
In Nijmegen heeft de gemeente het Lokale Preventieakkoord uitgewerkt tot de beweging 
“Groen, gezond en in beweging”. Verschillende partners (o.a. inwoners, scholen, sportclubs, 
overheden, bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties, wijk- en burgerinitiatieven en vrijwilligers) 
hebben zich aangesloten en zetten zich in voor een gezonde, groene stad en het verkleinen van 
gezondheidsverschillen. Op bestuursniveau wordt gewerkt met roulerend voorzitterschap van het 
Radboudumc, de RadboudUniversiteit, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, de GGD en de 
gemeente. Dit versterkt het mede-eigenaarschap van de belangrijkste partners. 

Voor het effectief vervullen van de lokale regierol hebben gemeenten meer bevoegdheden, budget 
en mandaat nodig. Op terreinen waar de gemeente geen wettelijke opdracht heeft, hangt de mate 
van succesvolle regie af van de overtuigingskracht en het netwerkleiderschap van bestuurders en de 
samenwerkingsbereidheid en ambitie van lokale partners. 

  Regionale afspraken op basis van gezamenlijke visie  
Om gezondheid te bevorderen is stevige samenwerking op regionaal niveau cruciaal. De regio is 
het niveau waarop afspraken moeten worden gemaakt met zorgverzekeraars (inhoudelijk en financi-
eel) en de GGD, maar ook met partijen als de provincie, waterschappen, UWV, woningcorporaties, 
kennis- en onderwijsinstellingen (met regionale functie) en bedrijfsleven. Op basis van een geza-
menlijk regiobeeld moeten de hierboven genoemde partijen komen tot een gezamenlijke pro-
bleemdefinitie. Vervolgens formuleren zij een regionale visie en ambitie, met afspraken waar ze zich 
aan committeren en waarin ze onderscheid maken tussen wat er regionaal moet gebeuren en wat er 
lokaal wordt ingevuld. Er moet daarbij voldoende ruimte zijn voor lokale keuzes, passend bij de 
lokale context. 
 
Op basis van de gesprekken die zijn gevoerd blijkt er breed draagvlak te zijn voor een regierol voor 
gemeenten op regionaal niveau, voor de huidige regionale samenwerkingsstructuur en in de toe-
komst mogelijk de regionale preventie-infrastructuur. Het gaat hier om de bestuurlijke regierol, 
waarin gemeenten als collectief bestuurlijke afspraken maken in de regio met de hierboven 
genoemde partijen. Op dit niveau heeft de GGD een belangrijke adviserende en uitvoerende rol, 
de gemeente de beleidsbepalende. 

Regio Zuid-Limburg
De regio Zuid-Limburg kampt met jarenlange, intergenerationele en hardnekkige gezondheids-
achterstanden ten opzichte van de rest van het land. In de regionale aanpak Trendbreuk Zuid-
Limburg werken 16 gemeenten samen met de Provincie Zuid-Limburg, de rijksoverheid, maat-
schappelijke partners en zorgverzekeraars om de achterstanden in 2030 met een kwart te hebben 
ingelopen en in te zetten op gezonde en kansrijke generaties. De focus van het regionale pro-
gramma ligt op de periode “van kinderwens tot kinderwens”, d.w.z. vanaf de kinderwens/zwan-
gerschap tot en met de jongvolwassenheid. Het programma wordt aangestuurd door een brede 
stuurgroep (wethouders Volksgezondheid, Onderwijs en Arbeidsmarkt, zorgverzekeraar, GGD en 
gedeputeerde). Deze stuurgroep wordt in de uitvoering ondersteund door het 
Programmabureau Trendbreuk. Er wordt nauw samengewerkt in de Academische Werkplaats 
Publieke Gezondheid Limburg (gemeenten, GGD, Universiteit van Maastricht, het UMC+) en 
Kenniswerkplaats Jeugd voor een sterke link met de wetenschap. Zij verzorgen monitoring (met 
big data), evaluatie, bijsturing van inspanningen en hulp bij succesvolle implementatie en geza-
menlijk leren.  

  Verdere ingrediënten voor een meer daadkrachtige aanpak
Bij het vervullen van een verbindende regierol door de gemeente, is het zinvol te bepalen hoe je 
effectief kunt inzetten op gezondheidsbevordering. Vanuit de verschillende rapporten, de vele 
gesprekken en sessies komt een aantal ingrediënten naar voren voor een meer daadkrachtige 
aanpak van gezondheidsbevordering en vermindering van gezondheidsverschillen. Het gaat hierbij 
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om de ingrediënten die aandacht behoeven bij het vervullen van de regierol op verschillende 
niveaus.  

 a Co-creatie met inwoners
Inzet op een gezonde samenleving heeft alleen kans van slagen als het aansluit bij de mensen voor 
wie het bedoeld is, als het ondersteunend is aan de energie van de gemeenschap en als het past 
binnen de lokale sociale infrastructuur. Uit de gesprekken die in het kader van het koersdocument 
zijn gevoerd met verschillende partijen kwam dan ook de oproep aan gemeenten om naast het 
betrekken van partners ook (meer) werk te maken van het betrekken van inwoners bij het vormgeven 
van beleid en initiatieven op het gebied van gezondheid en preventie. Gemeenten kunnen 
mede-eigenaarschap faciliteren en stimuleren, via sleutelfiguren in de wijk en via voorzieningen die 
een spilfunctie in de wijk hebben, zoals bijvoorbeeld een school/IKC. Samen met inwoners kan op 
wijkniveau co-creatie plaatsvinden en worden gezocht naar interventies die aansluiten op (de oorza-
ken van) hun gezondheidsbehoefte.

Moerwijk in Den Haag
In de wijk Moerwijk in Den Haag zijn inwoners, professionals en de gemeente eind 2021 gestart 
met een nieuw ‘sociaal contract Moerwijk’. Binnen dit initiatief wordt ingezet op het versterken 
van de mentale weerbaarheid van wijkbewoners, een zinvolle dagbesteding en het vergroten van 
de bestaanszekerheid - als randvoorwaarde voor het verkleinen van de gezondheidsverschillen. 
Het uitgangspunt hierbij is dat de behoefte van de wijk leidend is en dat bewoners, professionals, 
beleidmakers de aanpak in co-creatie vormgeven. Het initiatief is onderdeel van de lokale pre-
ventiecoalitie Gezond en Gelukkig Den Haag.

 b Langjarige agendering van de inzet op gezondheid
Om daadwerkelijk een veranderslag te maken is langdurige gemeentelijke beleidsaandacht over 
bestuursperiodes heen nodig. Gemeenten hebben agenderingskracht, zowel via de gemeenteraad 
en het college als via de samenwerkingsverbanden en netwerken waarin ze opereren. Een effectieve 
aanpak vraagt ook een langjarige financiële investering. Voor bestuurlijk commitment is het college-
akkoord en de portefeuilleverdeling belangrijk. Gezondheidsbevordering (vanuit de brede benade-
ring van positieve gezondheid) en het tegengaan van gezondheidsverschillen verdient een promi-
nente plek binnen het coalitieprogramma.

‘Het gaat om oordeelloos luisteren naar wat mensen nodig hebben, 

zodat ze echt gezien en gehoord worden’ (deelnemer focussessie) 

 c Domeinoverstijgende inzet (Health in All Policies)
Gemeenten zijn de schakel tussen verschillende beleidsdomeinen die van invloed zijn op de 
gezondheid van inwoners, vanuit de brede definitie van positieve gezondheid. Zo worden lokaal 
politieke afwegingen gemaakt over de inrichting van wijken, bestemmingsplannen, het voorzienin-
genniveau, maar ook over de aanpak op armoede en schulden, participatie, het bijstandsbeleid, 
Wmo, (passend) onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, jeugdhulp, wonen, aanpak van complexe 
scheidingen etc. Gezondheid is daarom een collegebrede verantwoordelijkheid en verdient een 
plek als aspect in elk beleidsdomein, als onderdeel van het afwegingskader voor nieuw beleid, 
beleidsaanpassingen, subsidiekaders of inkoopprocedures. In dit verband wordt vaak gesproken 
over ‘health in all policies’. Sommige gemeenten richten zich daarbij specifiek op ‘health equity’, 
oftewel gelijkheid.
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Utrecht
Utrecht werkt aan ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’. Gezondheid, duurzaamheid en inclusie 
staan centraal in het gemeentelijke beleid, bij subsidieverlening en inkoop. Zo was gezondheid in 
2021 een criterium bij de aanbesteding van de bedrijfscateraar voor de gemeentelijke gebou-
wen. De cateraar heeft nu aandacht voor: daling van zout, suiker en vet; toename ‘schijf van vijf’ 
producten; en plantaardige (in plaats van dierlijke) eiwitten. Deze aanbesteding is een voorbeeld 
hoe Utrecht op allerlei terreinen met partners samenwerkt aan gezondheid, duurzaamheid en 
inclusie.

 d Stevig opdrachtgever-/opdrachtnemerschap tussen gemeenten en GGD
Door inzet op goed opdrachtgever-/opdrachtnemerschap versterken gemeenten en de GGD-en 
elkaar. Heldere afspraken, erkenning van elkaars meerwaarde en afhankelijkheden is daarbij belang-
rijk.  

Onderdeel van samenwerking op regionaal niveau is het opdrachtgeverschap richting de GGD. De 
GGD is een belangrijke gemeentelijke uitvoeringsorganisatie; zij is kennispartner, dataverzamelaar, 
adviseur en opdrachtnemer van de gemeente. De GGD heeft ook een belangrijke regionale functie 
voor programma’s of taken die de gemeentegrenzen overschrijden. Het gemeentebestuur bepaalt 
het beleid en zorgt voor de link naar andere domeinen en partners. GGD en gemeenten hebben 
elkaar hard nodig om effectief te kunnen zijn, juist de combinatie van veel kennis van de publieke 
gezondheid, de lokale gezondheidssituatie en inzicht van de GGD, en kennis en bevoegdheden in 
andere beleidsdomeinen van de gemeente levert meerwaarde op. Deze wederzijdse afhankelijk-
heid en kansrijke combinatie worden niet altijd voldoende benut. Het financieringsconstruct van de 
GGD en de bestuurlijke afspraken/herziening wettelijke opdracht (zie volgend hoofdstuk) moeten 
de synergie faciliteren.

 e Verbinden van data, kennis en beleid
Er is veel winst te behalen door meer datagedreven te werken bij het bevorderen van gezondheid 
voor iedereen. Zowel bij het vormgeven van beleid, het maken van afspraken met partners, het 
gezamenlijk leren, als bij het volgen van de effectiviteit. Daarbij moet worden aangetekend dat het 
verbeteren van de gezondheid voor iedereen, een lange adem vraagt. Resultaten zullen niet op 
korte termijn zichtbaar zijn, dat kan ook niet worden verwacht. Er moet voor worden gewaakt dat 
gebrek aan zichtbare resultaten op korte termijn leidt tot stoppen van de inzet.  

De gesprekspartners roepen op tot een betere koppeling tussen data, (wetenschappelijke) kennis 
en beleid. Er is vanuit de verschillende betrokken partners en kennisinstituten als RIVM en CPB veel 
waardevolle kwantitatieve en kwalitatieve data beschikbaar. Het combineren van deze data in een 
gezamenlijk (regio)beeld zorgt voor een beter inzicht in de lokale en regionale behoeften. Zo wordt 
inzichtelijk waar in bepaalde wijken, dorpen of steden behoefte aan is, zodat maatwerk geleverd kan 
worden qua interventies en programma’s. Aangezien grootschalige inzet van preventie op gezond-
heid nog een relatief nieuw terrein is in Nederland, is dit een kans om wetenschappelijke kennis en 
lokale en regionale data te verbinden aan beleidsvorming en om al werkende met elkaar te leren. 
De werkzame elementen die voortgekomen zijn uit verschillende ‘maatschappelijke kosten baten 
analyses’ moeten bijvoorbeeld vertaald worden naar gemeentelijk niveau. Ook kennis en evaluaties 
over effectieve interventies moet beschikbaar worden gesteld voor gemeenten en partners. Door 
de gesprekspartners wordt ook gewezen op het belang van monitoring. Monitoring moet bijdragen 
aan de gezamenlijke ontwikkeling van partners binnen een gemeente of regio; samen leren in plaats 
van elkaar afrekenen.

Tot slot wordt aangetekend dat datagedreven werken aan gezondheid niet mag leiden tot vermijd-
bare administratieve lasten. Harmonisatie en standaardisatie aan de ‘achterkant’ moeten ervoor 
zorgen dat niet functionele verschillen tussen gemeenten als het gaat over het ophalen en delen 
van gegevens voorkomen worden. Daarbij moet worden geleerd van de ervaringen met het 
Ketenbureau i-Sociaal Domein. 
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Leiden
In Leiden is er in verschillende beleidsdomeinen aandacht voor bewegen, als belangrijke voor-
waarde voor gezondheid. Om diverse beleidsterreinen samen te brengen worden sinds 2021 de 
‘Leidse Beweegsleutels’ toegepast. Zij vormen de bouwstenen voor een groene, schone, veilige 
en goed onderhouden openbare ruimte. Zo worden de Leidse Beweegsleutels gebruikt als 
instrument voor een beweegvriendelijke openbare ruimte die inwoners dichtbij huis uitnodigt tot 
sporten, spelen, bewegen en ontmoeten. De Leidse Beweegsleutels worden ingezet bij alle ont-
wikkelingen in de stad en in het bijzonder in een aantal wijken waar minder wordt bewogen en 
inwoners gemiddeld vaker overgewicht hebben. Om te waarborgen dat er voldoende speel- en 
beweegmogelijkheden zijn geldt de richtlijn dat minimaal 10% van de openbare ruimte hierop 
moet worden ingericht. Dit omvat ingerichte speel- en beweegplekken, maar ook stoepen, veld-
jes en pleintjes.
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 4 Randvoorwaarden voor 
succes
Gemeenten vervullen een cruciale rol in het verbeteren van de gezondheid van hun inwoners. 
Gemeenten zijn aan zet om daadkracht te tonen en hun ‘regierol te pakken’. Maar dit kunnen zij niet 
alleen. Naast hun eigen inzet vraagt het ook de invulling van een aantal randvoorwaarden vanuit het 
rijk en andere partners. Om daadwerkelijk succesvol te kunnen zijn is het essentieel dat invulling 
wordt gegeven aan ál deze randvoorwaarden. Gedeeltelijke invulling doet afbraak aan het funda-
ment dat nodig is voor een daadkrachtige aanpak. 

 a Gezamenlijke integrale en langjarige landelijke aanpak
Voor het succes van de gemeentelijke aanpak is het nodig dat deze aanpak is ingebed in een bre-
dere landelijke aanpak waarmee de omslag wordt gemaakt van het denken van ziekte en zorg naar 
gezondheid en veerkracht. Deze aanpak is:
• Langjarig (meerdere bestuursperiodes). Het verbeteren van de gezondheid voor iedereen vraagt 

immers een lange adem. 
• Kabinetsbreed. Aanpak van gezondheid vraagt ook op rijksniveau integraal en samenhangend 

beleid en inzet op gezondheid in alle beleidsterreinen. Het rijk heeft een verantwoordelijkheid 
als het gaat over ontmoediging van ongezond gedrag, bijvoorbeeld door een beïnvloeding van 
koopgedrag. Maar ook als het gaat over investering in beweegonderwijs, aanpak van armoede, 
aanpak van de prestatiedruk en daarbij behorende stress, etc. 

• Gezamenlijk. Gemeenten, rijk, zorgverzekeraars en andere partners werken vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid en in partnerschap met elkaar samen. 

Voor de invulling van deze aanpak kan de landelijke gezondheidsnota als uitgangspunt worden 
genomen.

 b Duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden
Het is van groot belang dat er meer duidelijkheid komt over taken en verantwoordelijkheden. 
Daarbij zijn de volgende onderdelen belangrijk: 

I. Maken van afspraken over inzet van gemeenten en rijk   
Het verbeteren van gezondheid vraagt een duidelijke gezamenlijke opdracht op verschil-
lende niveaus. Zo ook voor gemeenten, met meer bevoegdheden en mandaat en een daarbij 
behorend budget. Dat geeft inzicht in de verantwoordelijkheidsverdeling en geeft gemeen-
ten slagkracht. Gemeenten erkennen het belang van afspraken op regionale schaal met de 
partners over gezondheidsbevordering. Hóe deze afspraken worden ingevuld en hoe de 
samenwerking wordt georganiseerd, is aan gemeenten en regio’s zelf. Zo blijft er voldoende 
vrijheid om de inzet te bepalen aan de hand van de behoeften van het gebied. Gemeenten 
committeren zich eraan daar in te zetten, waar dat het hardste nodig is, en zijn daarop aan-
spreekbaar door het rijk.  
 
Naast het vastleggen van de rol van gemeenten, is het ook nodig om afspraken te maken 
over de verantwoordelijkheid van het rijk (interdepartementaal) en andere belangrijke par-
tijen, zoals zorgverzekeraars, zodat ook zij zich committeren en daarop aanspreekbaar zijn. 
Dergelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Ter over-
brugging van een eventuele wetswijziging, of als alternatief voor een aangepaste wettelijke 
opdracht of ter aanvulling daarop zou kunnen worden gekozen voor de vorm van bestuurlijke 
afspraken. Hierin wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid op basis van gelijkwaardigheid 
bekrachtigd. 
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II. Verruiming mogelijkheden gemeenten aanpakken ongezonde leefomgeving 
Zolang er nog teveel verleidingen van ongezond voedsel in de leefomgeving van mensen 
aanwezig zijn, is het voor gemeenten ‘dweilen met de kraan open’. Gemeenten moeten dus 
(wettelijke) mogelijkheden krijgen om een ongezonde omgeving aan te pakken/ongezonde 
verleiding weg te nemen; bijvoorbeeld via een verruiming van wettelijke mogelijkheden om 
gezondheid als afwegingscriterium te laten gelden in ruimtelijke ontwikkeling. Dit vraagt om 
aanpassingen in de Omgevingswet (verruiming van het begrip gezonde leefomgeving met 
voedselomgeving), de Wet Publieke Gezondheid en evt. de Warenwet of, zo nodig, om 
nieuwe wetgeving.  

III. Wettelijke opdracht voor partners 
Gesprekspartners geven aan dat het versterken van financiële en wettelijke prikkels richting 
belangrijke partners om een bijdrage te leveren aan een gezondere samenleving cruciaal is. 
Om slagkracht te genereren is het bijvoorbeeld essentieel dat zorgverzekeraars meer moge-
lijkheden, experimenteer en innovatieruimte, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (wet-
telijke taak) krijgen om zich meer te richten op collectieve preventie. Dit vraagt een spiegel-
bepaling in de Zvw voor gezondheid en preventie ten opzichte van de Wpg, Jeugdwet en 
Wmo. Daarnaast wordt gepleit voor een gezondheidsplicht in diverse wetten op het terrein 
van arbeid, onderwijs, etc., waarmee deze domeinen, meer dan nu, bewust bijdragen aan  
gezondheidsbevordering en preventie.

Een belangrijk uitgangspunt bij de hierboven bepleitte afspraken en wetswijzigingen, is dat deze 
altijd bezien moeten worden in de brede omslag van zorg naar gezondheid. Dat vraagt samen-
hang tussen de verschillende wettelijke kaders en oog voor het grotere geheel. Samen moeten 
zij de juiste beweging stimuleren.  

‘Je gaat meters maken als je maatwerk kan leveren op wijkniveau! Dat 

is het niveau waarop de inwoner betrokken wordt. Van belang is 

integraliteit en financiering.’ (wethouder) 

 c Structureel en meer budget 
Om ervoor te zorgen dat gemeenten hun (regie)rol goed kunnen vervullen, is structureel en meer 
budget nodig vanuit het rijk. Het budget moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Meer budget. Er moet een focuswijziging plaatsvinden binnen de zorgbudgetten van curatief en 

productiegericht naar preventief, inclusief grootschalige investering.
• Structureel budget, dus geen tijdelijke investeringen. Het verbeteren van de gezondheid voor 

iedereen vraagt immers een lange adem. 
• Een gebundeld budget: geen losse uitkeringen voor de uitrol van specifieke programma’s. 
• Rijksfinanciering voor gezondheidspreventie via de gemeente. Voor de besteding van de finan-

ciën is de lokale democratische legitimiteit nodig. Daarnaast kan de gemeente zo de verbinding 
met het lokale speelveld en de andere gemeentelijke domeinen binnen verstevigen. 

• Geoormerkt budget. In elk geval voor de komende jaren. Een belangrijke voorwaarde daarbij is 
dat het budget voor gemeenten breed inzetbaar is voor preventie en daarmee voldoende 
ruimte biedt voor lokaal en regionaal maatwerk. Dat betekent dat het budget vanuit de 
gedachte van positieve gezondheid en Health in All Policies, domeinoverstijgend ingezet moet 
kunnen worden. Hierbij moeten bureaucratie en vermijdbare administratieve lasten worden 
tegengegaan. 

• Het budget is onderdeel van een samenhangende financiële strategie. 
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  Tot slot
Gemeenten kiezen koers richting een gezond leven. Dat doen ze niet voor even, maar voor de lange 
termijn. Het verbeteren van de gezondheid van de samenleving vraagt immers een lange adem. 
Gemeenten committeren zich er aan daar in te zetten, waar dat het hardste nodig is, en zijn daarop 
aanspreekbaar. Maar, ze kunnen het niet alleen. Gemeenten steken dan ook nadrukkelijk de hand uit 
naar het rijk en partners: laten we samen, vanuit onze eigen rollen en verantwoordelijkheden, aan de 
slag met gezondheid. 



18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Bijlage: traject en 
gesprekspartners
De VNG heeft Zunderdorp Beleidsadvies & Management gevraagd het traject richting het koersdo-
cument te begeleiden en het koersdocument te schrijven. In de afgelopen periode heeft 
Zunderdorp input opgehaald d.m.v. interviews met onderstaande gesprekspartners; een focussessie 
(gemeenten en partners) en drie bestuurlijke sessies (met in totaal elf wethouders). Een klankbord-
groep met beleidsmedewerkers vanuit gemeenten en GGD heeft een aantal keer kritisch meege-
dacht gedurende het traject. Ook is literatuuronderzoek gedaan. 

  Lijst van gesprekspartners
Cathelijne Dortmans     wethouder Helmond
Corine Dijkstra     wethouder Gouda
Eelco Eerenberg     wethouder Utrecht
Gerben van Duin     wethouder Nieuwkoop
Grete Visser      wethouder Nijmegen
Jelle Zoetendal     wethouder Heerenveen
Leon Geilen     wethouder Sittard-Geleen
Leon Meijer     wethouder Ede
Mark Paters     wethouder Twenterand
Michiel van Willigen      wethouder Zwolle
Natasja Groothuismink   wethouder Zaanstad
Ivonne van Tuijl       directeur/bestuurder Sportbedrijf Zaanstad
Paul Dirkse      wethouder Leiden
Rik van der Linden    wethouder Dordrecht 
Simone Kukenheim    wethouder Amsterdam

Nelly van der Gaarden    Huisarts Mediis, Gouda
André Rouvoet     Voorzitter GGD GHOR Nederland
Ton Coenen     Algemeen directeur GGD GHOR Nederland 
Joelle Staps     Adjunct-directeur GGD GHOR Nederland
José Manshanden     Directeur GGD Amsterdam
Onno de Zwart     Voorzitter Verwey-Jonker Instituut
Marina de Lint     Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Marc Willemsen      Trimbos-instituut 
Peter Kemper      RIVM
Ruben Wenselaar    Voorzitter Menzis  
Antony Stigter     VNO-NCW
Ciska Scheidel      Ministerie van VWS
Florien van der Windt      Ministerie van VWS 
Paul Oomens      Directeur MBO-Raad (voorheen)
Adnan Tekin     Voorzitter MBO-Raad
Hermien Jacobs      Gezonde School
Anneke Risselada     PO-Raad
Thomas Gelissen     Publicon Sociaal (voorheen: Programmabureau   
       Trendbreuk Zuid Limburgse Gemeenten)
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  Deelnemers klankbordgroep & focusgroep
Chrétien van den Akker    Groninger gemeenten 
Elise Hol      Twentse Koers 
Enna Bongers     Gemeente Leiden 
Floortje Lauriks      Gemeente Amsterdam 
Frederik Leenders    Gemeente Utrecht 
Karin Smeets     Gemeente Tilburg 
Lidy van der Goot    GGD Zuid-Limburg 
Lotus van Nes      Gemeente Groningen 
Lucas van Horck     Gemeenten Druten en Wijchen 
Marjoke Verschelling-Hartog   Gemeente Utrecht 
Marnix Kelfkens      Gemeente Leiden 
Melinda Lorincz     Gemeente Rotterdam 
Monique Leijen     Gemeente Den Haag 
Sascha Steinmann     Gemeente Amsterdam 
 
Aldien Poll      Pharos 
Caroline Peeck      JOGG 
Fedor Heida     VNG Onderwijs 
Lisan Adolf      Gemeente Zaanstad 
Eric Lagendijk     Vereniging Sport en Gemeenten 
Jelmer Schalk     LUMC 
Loes Ypma      Voorzitter Maatschappelijke Kinderopvang 
Marcel Mathijsen    Sociaal Werk NL 
Peter de Braal     Zorgverzekeraars Nederland 
Patrick Rijnbeek     NL Actief  
Tom Moons     Pharos
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