DOE DE CHECK!
Investeren in gelijke gezondheidskansen: winst voor meerdere
beleidsdomeinen!
Bent u als gemeenteraadslid op de hoogte van de gezondheidsverschillen in uw gemeente? En weet u
dat investeren in gelijke gezondheidskansen winst oplevert voor meerdere beleidsterreinen?
Mensen met een lagere opleiding leven gemiddeld 7 jaar korter en 19 jaar minder in goede
gezondheid. Armoede, schulden, eenzaamheid en slechte woon- en werkomstandigheden dragen
hier in hoge mate aan bij. Het stimuleringsprogramma Gezond in… werkt samen met 165 gemeenten
aan een domein overstijgende aanpak. Benieuwd of uw gemeente alle kansen benut om
gezondheidsverschillen terug te dringen? Doe de check via onderstaande vragen.
1. Wordt in de beleidsvorming speciale aandacht besteed aan specifieke doelgroepen zoals
lager opgeleiden, migranten, statushouders?

Ja □

Nee □

2. Is er een visie op de aanpak van gezondheidsverschillen benoemd in het collegeprogramma?

Ja □

Nee □

3. Wordt de doelstelling van de inzet van de GIDS-middelen (Gezond In De Stad) in het
collegeprogramma genoemd?

Ja □

Nee □

4. Wordt gestuurd op een brede aanpak van gezondheidsverschillen in samenhang met
dieperliggende oorzaken zoals gebrek aan werk, armoede, schulden, eenzaamheid en gebrek
aan sociale netwerken?

Ja □

Nee □

5. En zijn hierbij in uw gemeente al meerdere beleidsdomeinen betrokken?

Ja □

Nee □

6. Wordt in uw gemeente ook invulling gegeven aan het versterken van de samenwerking
tussen de eerste lijn (huisartsen en verpleegkundigen) en het sociale domein?

Ja □

Nee □

7. Is het betrekken van inwoners bij beleidsvorming een onderdeel van het collegeprogramma?

Ja □

Nee □

Heeft u het merendeel van deze vragen met Ja beantwoord, dan is uw gemeente al goed op weg. Is
het antwoord op de vragen 5 en 6, Nee? Dan liggen er in uw gemeente nog veel onbenutte kansen.
Indien u dat wenst, gaan de Gezond in… adviseurs graag met u en de GIDS-contactpersoon in uw
gemeente in gesprek. Samen bespreken we dan de mogelijkheden om deze kansen nog beter te
benutten.
De Gezond in… adviseurs zijn bereikbaar via: T 030 234 9800 | E info@gezondin.nu

