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Gezondheidsverschillen 
verkleinen als 
opdrachtgever



Gezondheidsverschillen:
kwaliteit van leven en levensverwachting



Waarom inclusief opdrachtgeverschap?



Centrale missie 

• In 2040 leven alle Nederlanders tenminste 5 jaar langer in goede gezondheid, en 

zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaal economische 

groepen met 30% afgenomen

• Wat betekent dit voor de gemeenten?

Landelijke indicatoren van Topsectoren beleid 
(ministerie overkoepelend)



Indicatoren landelijk  (CBS)



SEGV naar opleiding



SEGV naar inkomen



Algemeen  uitkomst: 
• % volwassenen dat rookt
• % volwassenen met overgewicht

SEGV  uitkomst: 

• % volwassenen met laag inkomen dat rookt/overgewicht heeft

• % volwassenen met lage opleiding dat rookt/overgewicht heeft

Algemeen proces
• % volwassenen dat deelneemt aan een GLI / Stoppen met Roken programma

SEGV proces

• % volwassenen met laag inkomen dat deelneeemt aan een GLI of SMR

• % volwassenen met lage opleiding dat deelneemt

• % kinderen dat deelneemt

• Samenwerking tussen beleidsdomeinen gemeente  (participatie, schulden, omgeving, community: WHO)

• Samenwerking tussen huisartsenorganisaties en sociaal domein

Leefstijl indicatoren: uitkomst of proces



Checklist als instrument



Checklist (2/3)



Checklist (3/3)
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Waarom?
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93.000.000.000 euro…



› Krachtig instrument voor het 
bereiken van beleidsdoelen
en het realiseren van 
maatschappelijke opgaven

› Voorbeeldrol publieke sector: 
Practice what you Preach

› Aanjagen innovaties en 
nieuwe oplossingen

Waarom?
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Opgavegericht 
Opdrachtgeverschap
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Wat is 
Opgavegericht 
Opdrachtgeverschap
?

› Opgavegericht 
opdrachtgeven betekent 
maatschappelijke opgaves 
meeneemt in je inkopen en 
opdrachten

› Voorbeelden uit de praktijk…
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Praktijkvoorbeeld 
Bedrijfskleding

”De aanbesteding is 
100% gegund op 
people- en 
planetfactoren.”
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Nieuw contract voor de 
selectie van trainees 
bij de Rijksoverheid: 

‘speciale aandacht 
voor diversiteit en 
inclusie’
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Zero emissie vervoer

Gemeente Rotterdam
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Opgavegericht 
Opdrachtgeven: 
hoe dan?
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› Neem markt en partners in 
de voorbereiding mee en 
bespreek je ambities

› Monitor en kijk waar 
mogelijke verbeteringen 
zitten tijdens de uitvoering 
en blijf in dialoog

Samenwerken met 
markt & partners
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› Eisen

› Wensen

› Of laat het open voor 
innovaties en partnerschap

Leg afspraken 
formeel vast
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Wat zijn kansrijke sectoren voor 
SEGV?

27



Dank voor uw aandacht!

www.pianoo.nl

Marcella.vanroom@pianoo.nl

linkedin.com/in/marcellavanroom
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Discussie



Afronding & vervolg



Bedankt voor jullie 
deelname!
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