
3 december 2020

Anneke Hiemstra– Pharos
Edith Smulders- Pharos
Jochem Heemskerk – Platform 31

Leren van de Coronacrisis
Denkrichtingen in de aanpak van 
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



Mentimeter

https://www.mentimeter.com/s/033ed67568801389c676268867b1232b/0475456ebb6d


Mentimeter

https://www.mentimeter.com/s/033ed67568801389c676268867b1232b/0475456ebb6d


Integrale blik Sociaaleconomische Gezondheidsverschillen (SEGV)

Toekomstgericht denken i.p.v. crisisgericht (managerial)

• Wat zien we gebeuren?

• Wat leren we daarvan?

• Wat willen we behouden?

• Hoe borg je dit?

Focus



• Nieuwe groep kwetsbaren

• Extra inzet om kwetsbaren te bereiken

• Uitgestelde zorgvraag

• Toename ongelijkheid

Wat zien we?



• Anders werken: digitaal waar mogelijk en out-reachend waar nodig

• Mentale gezondheid onder druk?

• Veerkracht groter dan verwacht (individuen, samenleving), maar nu “Corona-

moeheid”

Wat zien we? (2)



Uitdaging om met 3 brillen te kijken:

• Interne organisatie

• Beleidskeuzes

• Externe samenwerking, opdrachtgeverschap etc.

10 Denkrichtingen voor gemeenten

Bronnen: Gespreksverslag GezondIn Corona en SEGV, publicaties Platform31&G40, SER, SCP, RVS (zie samenvatting)



Denkrichtingen
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1. Zet in op monitoring van gezondheidsproblematiek

2. Versterk de sociale basisinfrastructuur

3. Vergroot bestaanszekerheid

4. Benut het opgavegericht werken
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Denkrichtingen

5. Geef voorrang aan kwetsbare groepen  

6. Ga voor kansengelijkheid in onderwijs en arbeid

7. Geef extra aandacht aan mentale gezondheid

‘Lokale nota 

gezondheidsbeleid 

en Preventieakkoord 

mooie plekken om dit 

te borgen!’
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Denkrichtingen

8. Zorg voor toegankelijke informatie 

9. Versterk digitalisering van ondersteuning 

10. Investeer in draagvlak en onderling begrip



In groepen van ongeveer 6 personen uitwisselen over de vragen:

•Waar zetten jullie (extra) op in de komende tijd? hoe matcht dat met 

de denkrichtingen?

•Welke inzichten die je hebt opgedaan de afgelopen corona-periode 

of vragen wil je delen met de andere gemeenten?

VRAAG: een persoon per groepje die belangrijke punten mee schrijft 

(in bullets)

Plenaire terugkoppeling

Interactieve ronde met uitwisseling



GezondIn: 

 Aanvullen denkrichtingen SEGV

Pharos breed: 

 Diverse onderzoeken naar effecten bij specifieke groepen in verschillende 

consortia

Platform 31:

 Projecten gericht op bijv. eerder signaleren schulden, vergroten 

bestaanszekerheid en kwetsbare wijken

Vooruit kijken: wat staat er nog op de rol?



Mocht u meer willen weten over specifieke onderdelen van deze presentatie? Op de volgende sheets vindt u 

onderbouwingen en verwijzingen naar achterliggende documentatie. 

Daarnaast publiceren wij regelmatig updates over corona en SEGV, op onze website. Wij hebben rapporten 

en adviezen van landelijke partners samengevat en gebundeld met focus op SEGV. 

Verwijzingen en onderbouwingen

http://www.gezondin.nu/


• Recent verschenen:

• RVS (oktober 2020) Gezondheidsverschillen voorbij

• Overig: 

• RIVM-website – COVID-19

• Corona-dashboard

• Toekomstverkenning – COVID-19 (C-VTV)

Websites

https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/10/3/gezondheidsverschillen-voorbij
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/
https://www.rivm.nl/volksgezondheid-toekomst-verkenning-vtv/c-vtv
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Meer informatie?

Anneke Hiemstra

E: a.hiemstra@pharos.nl

T: 06-216 495 92

W: www.gezondin.nu | www.pharos.nl

Bedankt!
Leestip:

https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/05/Gezondheidsverschillen-duurzaam-aanpakken_Pharos_mei-2019.pdf

