
3-december

Studiedag GezondIn 2020

Workshop landelijke 
gezondheidsnota & SEGV



Huishoudelijk en technisch 

Voor technische vragen: Naomi Esther

Vragen over de presentaties in deze chat

Verder: plenair deel wordt opgenomen

Als je iets wilt zeggen: 

vraag dit aan via dit 

zwaaiende poppetje

Beste lay out van je scherm

Tijdens presentaties



• Gemeente

• Zorgverzekeraar

• GGD

• Landelijke overheid

• Sport

• Zorg

• Kennispartners

• Overig

Poll: Met wie zijn we vanochtend?



A. Wij willen ons lokale beleid vernieuwen, waar kan ik op aansluiten?

B. Wij hebben een actuele lokale (gezondheids)nota, hoe kunnen wij toch werken aan 

de landelijke doelstellingen? 

C. Hoe verhoudt de landelijke nota zich tot andere landelijke ontwikkelingen als het PA?

D. Anders: stel je vraag in de chat

Poll: Wat is jullie leervraag voor vandaag?



Waarom een landelijke nota?



• Samen:

o VWS, VNG, GGD GHOR, Pharos, RIVM, 

belangenorganisaties en kennisinstituten

o Gemeenten betrokken

o Niet eenmalig maar continu: via VNG 

overleg met staatssecretaris blijvend op de 

agenda

Totstandkoming van de landelijke nota



Visie: Gezondheid breed op de agenda



GezondIn: specifiek voor SEGV



1. Gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving

2. Gezondheidsachterstanden verkleinen

3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en jongvolwassenen

4. Vitaal ouder worden

4 speerpunten met ambities



Ambitie 1:

In 2024 is gezondheid een vast onderdeel van de belangen-afweging in ruimtelijk beleid.

Ambitie 2: 

In 2024 creëren we bij landelijke en decentrale beleidsontwikkeling meer verbinding 

tussen het fysieke en het sociale beleidsdomein.

1. Gezondheid in de fysieke en sociale 
leefomgeving



Ambitie 1:

In 2024 is de levensverwachting van mensen met een lage SES toegenomen en het 

aantal jaren in goed ervaren gezondheid voor mensen met een lage én een hoge SES 

toegenomen.

Ambitie 2:

Vanaf 2024 passen we gezondheidsbevordering via de leefomgeving met voorrang toe in 

wijken en buurten met gezondheidsachterstanden. Op termijn ontwikkelen we in alle 

wijken en buurten een leefomgeving die een gezonde leefstijl mogelijk en gemakkelijk 

maakt.

2. Gezondheidsachterstanden verkleinen



Health Equity

Één interventie voor iedereen 

om gezonder te worden

Interventie aangepast

Naar behoeften en 

mogelijkheden



Ambitie 1:

In 2024 hebben we kennis over de aard, omvang en determinanten van mentale 

gezondheid bij jongeren. 

Ambitie 2:

In 2024 ervaren jeugd en jongvolwassenen minder prestatiedruk in hun leven, doordat 

mentale gezondheidsvaardigheden worden gestimuleerd en de fysieke en sociale 

leefomgeving mentale gezondheid bevorderen. 

3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en 
jongvolwassenen



Ambitie 1:

In 2024 voelen relatief meer ouderen zich vitaal zodat zij (naar vermogen) kunnen blijven 

participeren in de samenleving. 

Ambitie 2:

In 2024 is het risico op spoedeisende hulp na een val bij ouderen afgenomen. 

Ambitie 3:

In 2024 hebben alle gemeenten een leefomgeving gecreëerd die ouderen verleidt tot een 

gezonde leefstijl. 

4. Vitaal ouder worden



• Eens

• Oneens

• Combi van deze speerpunten met lokale opgaven

• Weet niet

Poll: Bij ons spelen andere zaken, wij zetten 
hier niet op in



• Kies 1 voorzitter/woordvoerder per groep die achteraf de rode draad kort terugkoppelt

• Voorstelronde

o Naam, organisatie

o Hoe gaan jullie aan de slag met hetgeen jullie net gehoord hebben? 

• Bespreek de volgende vragen met elkaar:

A. Waar ligt de grootste kans en grootste uitdaging in jouw gemeente?

B. Wat heb je nodig om verder te kunnen?

Break-out!



Vragen:

A. Waar ligt de grootste kans en grootste uitdaging in jouw gemeente?

B. Wat heb je nodig om verder te kunnen?

Doel: ondersteuningsbehoefte voor 2021 helder te krijgen

Welkom terug



Bedankt voor jullie 
aandacht!

Contact?

Hadewych Cliteur: h.cliteur@pharos.nl

Tom Moons: t.moons@pharos.nl 

Of uiteraard via jullie eigen adviseurs!

Goodiebag:

• Denkrichtingen Corona

• Pharos 9 principes

• Inclusief Opdrachtgeverschap

https://www.gezondin.nu/kennisbank/denkrichtingen-corona-geef-voorrang-aan-kwetsbare-groepen/
https://www.pharos.nl/gezondheidsverschillen-duurzaam-aanpakken/
https://www.gezondin.nu/kennisbank/gezondheid-voor-iedereen-ook-in-contracten-en-subsidieafspraken/

