
Het doel van de bestuursconferentie 2022 was
om de bestuursagenda voor 2023-2027 vooruit
te helpen én elkaar te ontmoeten. Dit jaar vond
de conferentie plaats in Landgoed Oostbroek in
De Bilt.





Annet Roose-van Leijden (strategisch beleidsadviseur GGDrU) nam de aanwezigen mee
in de wereld van publieke en positieve gezondheid. Hoe kunnen we inwoners
beschermen tegen risico’s die buiten hun macht liggen en zo de gezondheidswinst
verhogen en gezondheidsverschillen verkleinen?

“Arm maakt ziek en ziek maakt arm”

Via het ontstaan van de publieke gezondheidszorg, de indeling van publieke
gezondheidszorg en wettelijke kaders, leidde Annet ons tot elementen die publieke
gezondheidszorg lastig maken. Publieke gezondheid gaat namelijk vaak om zaken waar
mensen geen individuele invloed op uit kunnen oefenen. We leven met zijn allen langer
dan ooit én gezonder dan ooit, maar toch zijn er grote gezondheidsverschillen tussen
mensen. Helaas zijn de gezondheidsverschillen de afgelopen jaren alleen maar groter
geworden, en door de coronacrisis nog verder versterkt. Vaak zien we een stapeling van
diverse problemen.

De boodschap van Annet Roose-van Leijden:

“Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen. Creëer bijvoorbeeld mentale 
ruimte bij mensen die schulden hebben, zorg voor actieve promotie door sleutelfiguren 

en let erop dat gezondheidsactiviteiten óók leuk zijn”.





Naast 7 oudgedienden, zijn er 19 nieuwe bestuurders. Om elkaar beter te leren kennen,
stelden we elkaar vragen met als overkoepeld thema ‘positieve gezondheid’. Er ontstonden
mooie gesprekken. Zo spraken de AB-leden over gefocust blijven werken tijdens een
drukke werkdag en zorgen voor genoeg ontspanning.

Quote AB-lid:

“Voor iedereen is de omgang met stress weer anders. Voor mij helpt het om een korte 
fysieke break in te lassen’’.

Om de kennis van de bestuurders over de GGrU en de gezondheid in de regio te testen,
speelden we een quiz onder begeleiding van Rik Verkerk (concern controller GGDrU). Vier
teams gingen de strijd aan. In de eerste ronde passeerden vragen als ‘waar staat de GHOR
voor’, ‘hoeveel procent van de scholen heeft het vignet Gezonde School’ en ‘wat doet het
team seksuele gezondheid’ de revue. De 2e en 3e ronde werden al wat lastiger. Tijdens deze
rondes moesten de bestuurders in 5 woorden verschillende begrippen en foto’s
omschrijven. De bestuurders deden erg hun best, maar regelmatig werd er door de
panelleden (Christie Mullié, accounthouder GGDrU, Rianne Giezeman, medisch adviseur
directieteam GGDrU en Carolien Plevier onderzoeker GGDrU) gezegd: we zijn op zoek naar
nog wat andere woorden. Het was een spannende strijd waarbij team geel lang op de
eerste plek stond, maar team groen er uiteindelijk met de overwinning vandoor ging en
meer kennis bij iedereen is vergaard over publieke gezondheid!



Klik hier voor een kort fragment uit 
het verhaal van Tim. 

’S Jongers was werkzaam bij de Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving.
Zijn eerste advies ging over de
daklozencrisis. Het aantal dak- en
thuislozen in Nederland is de afgelopen
10 jaar verdubbeld. Ondanks de
urgentie van het probleem werd het een
abstracte discussie in de Raad, omdat
niemand er persoonlijk bij betrokken
was. Reden voor ‘S Jongers om een
boek te schrijven: ‘Gezichten van een
onzeker bestaan’ met daarin de
verhalen van 14 mensen met
bestaansonzekerheid.

Gezichten van een onzeker bestaan |
Publicatie | Raad voor Volksgezondheid
en Samenleving (raadrvs.nl)

Volgens ’S Jongers is het gebrek aan ervaring
niet slechts een probleem binnen de Raad. Hij
stelt dat hoopvollen zich ons voornamelijk
baseren op wetenschappelijke-, professionele-
en beleidskennis. We hebben goede
bedoelingen, maar hebben een te grote afstand
tot de realiteit. We zouden ons vaker de vraag
moeten stellen waar we mee bezig zijn en ons
baseren op ervaringskennis. Want juist daar is
zoveel behoefte aan.

Het verhaal van ’S Jongers riep een gevoel van
ongemak op bij enkele bestuursleden en zette
ook aan tot actie. Zo werd direct de vraag
gesteld ‘’wat kunnen wij morgen anders doen?’’
’S Jongers: ‘’probeer ambtenaren mee te geven
om écht de samenleving in te gaan.’’

Quote Tim: 

“We denken vaak iedereen die 
het slecht heeft, heeft het aan 

zichzelf te danken.”

Politicoloog Tim ’S Jongers
(politicoloog en publicist) nam
met de bestuursleden
kansengelijkheid onder de loep.
’S Jongers werkte in het
verleden in een nachtopvang
met daklozen en verslaafden. Ze
worden door de samenleving als
de hooplozen gezien. Groot
contrast met de wereld van de
Universiteit: de hoopvollen. Het
gaat om twee compleet
verschillende werelden, op
slechts 7 minuten afstand van
elkaar in de stad.

https://youtu.be/7CRaZdk94dg
https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2021/04/07/gezichten-van-een-onzeker-bestaan


Tijdens de lunch was er de mogelijkheid
om kennis te maken met het programma
gezond stedelijk leven van ROC Midden
Nederland (ROC MN). De 9000 studenten
van ROC MN worden opgeleid met een
brede blik op gezondheid, die ze
vervolgens toepassen in hun werk.
Daarmee wordt in gezamenlijkheid
gebouwd aan een gezonde samenleving en
werknemers van de toekomst.



Kansrijk opgroeien

Gezonde en veilige 
leefomgeving

Langer gezond 
zelfstandig 

Wendbare en 
vitale organisatie

In het preventiecafé werd in groepen het gesprek gevoerd over de prioriteiten binnen de vier pijlers voor de komende vier jaar:



Signaleren van en aandacht voor nieuwe (grote) thema’s: mentale gezondheid, armoede, gebruik 
social media, middelengebruik, gokverslaving en criminaliteit

GGD als aanjager “de GGD zegt’’. Onderzoeksresultaten als onderbouwing en ter signalering

Initiatieven zichtbaar maken “waar is de GGD aan zet?’’

Stimuleren van samenwerking tussen gemeenten

Niet over, maar met hen praten “weet je precies hoe het met hen gaat?’’ 



Huidige situatie in beeld brengen en adviseren over wenselijke situatie “toolbox voor gemeenten’’

Via diverse domeinen werken aan positieve gezondheid “health in all policies’’ 

Verwachtingen/eisen stellen aan het minimum waar een gezonde leefomgeving aan dient te 
voldoen; 

Aansluiten bij wat leeft onder de inwoners van een gemeente. 



GGD als kennispartner “verschillend investeren voor gelijke kansen’’ 

Collectieve aanpak van problematiek door gemeenten “voorbeelden ophalen en kennis delen’’ 

Krachten bundelen rondom SPUK-gelden 



Aandacht voor de medewerker “binden en boeien” 

Rekening houden met beeldvorming van organisatie

Integrale aanpak, zeker in crisistijd

Systemen en randvoorwaarden wendbaar maken en houden 



Er zijn nog meer mooie inzichten gedaan
deze dag. Tijdens de terugkoppeling gaven
de bestuursleden aan dat het van belang is
de samenhang tussen alle thema’s te
duiden. De lessen van Tim ‘S Jongers
kunnen worden gebruikt om de thema’s aan
te toetsen en focus aan te brengen.

De input van de bestuursconferentie voor
de bestuursagenda 2023-2027 zal worden
verwerkt en komt in concept terug in de
AB-vergadering van 7 december 2022.
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