Bestuursagenda
2023-2027

Aan de slag voor een gezonde en veilige
regio Utrecht
GGD regio Utrecht is van en voor de 26 gemeenten in
de regio Utrecht. Publieke gezondheid gaat over het
beschermen en bevorderen van de collectieve gezondheid.
Inwoners hebben in hun eentje niet altijd invloed op het
voorkomen of vermijden van gezondheidsrisico’s, zien de
risico’s niet of hebben niet de middelen en mogelijkheden
om gezonde keuzes te maken. GGDrU kan de gezondheid
van inwoners verbeteren door collectieve maatregelen te
nemen en andere partijen te adviseren om gezonde keuzes
te maken. Daar is publieke gezondheid voor.

Als organisatie zijn we zichtbaar, onafhankelijk,
eigentijds, verbindend en alert. Dit zijn onze
kernwaarden. Hierop kunnen we altijd worden
aangesproken.

Waar draagt GGDrU aan bij?
Echte gezondheidswinst is alleen te behalen wanneer partijen uit het sociaal domein, de fysieke
omgeving en het (publieke) zorgdomein regionaal samenwerken. Door een brede gezamenlijke en
structurele aanpak van preventie wordt een beweging in gang gezet die leidt tot gezondere mensen
in een gezondere maatschappij. Daarmee draagt de GGD met een collectieve aanpak krachtig bij aan
individuele gezondheid. De schaal van de GGD-regio biedt het niveau waarop voldoende specialistische
kennis kan worden gebundeld en is tegelijk klein genoeg voor een aanpak op maat voor de betreffende
gemeente en wijk.
GGDrU wil zowel in het uitvoerende werk als in het onderzoeks- en advieswerk bijdragen aan het
vertrouwen van inwoners in onze verzorgingsstaat, specifiek door te werken aan de volgende
maatschappelijke effecten:

Inwoners wonen, leven, gaan naar
school en werken in een gezonde en
veilige omgeving waar aandacht is
voor elkaar

Gezonde en veilige
start voor elk kind

Iedereen kan meedoen
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Iedereen moet zich kunnen
ontwikkelen en ontplooien

Bedreigingen van de publieke
gezondheid worden bestreden

Onze manier van doen

Samenwerken

Health in all policies
We pakken gezondheidsvraagstukken vanuit
een integrale benadering aan. Dat wat we
eten en drinken, waar we wonen en werken
en hoe we onze vrije tijd doorbrengen kan
zowel positieve als negatieve effecten hebben
op onze gezondheid. Door goed samen te
werken en gezondheid mee te wegen binnen
álle beleidsterreinen, zorgen we er samen met
partners als provincie, gemeente en uitvoerende
organisaties als de veiligheidsregio, zorgen welzijnsorganisaties, omgevingsdiensten
en waterschappen voor dat onze inwoners
opgroeien en oud worden in een gezonde en
veilige (sociale en fysieke) omgeving. Zo zetten
we als GGDrU onze unieke positie in voor Health
in all policies.

We werken zowel binnen GGDrU als met onze
ketenpartners samen. Daarnaast werken we
landelijk samen met GGD GHOR en andere
GGD-en waar dat kan. Om de schaarse middelen
zowel wat betreft mensen als geld zo doelmatig
mogelijk in te zetten, is lokale en regionale
samenwerking
essentieel.
Samenwerken
maakt ons slimmer, effectiever, goedkoper,
klantgerichter en crisisbestendiger én samen
kom je verder. GGDrU is de organisatie die
de gemeenten adviseert, ondersteunt en
verschillende taken uitvoert. GGDrU is de
lokale én regionale partner in gezondheid en
preventie.
Betrokkenheid bij de inwoners, midden
in de maatschappij staan, opkomen voor
kwetsbaren in de samenleving, doen wat
nodig is, stelling durven nemen en kennis
delen.

Datagedreven: theoretische-, praktijken ervaringskennis
De maatschappij verandert en GGDrU verandert mee. GGDrU is een kennisgestuurde organisatie.
Samenwerking binnen onderzoek waarbij theoretische kennis gecombineerd wordt met
praktijkkennis en ervaringskennis is van belang om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen
blijven verbeteren. Met een nadrukkelijk aandacht voor het gebruik van ervaringskennis als
kennisbron streven we ernaar de leefwereld van de inwoner zo dicht mogelijk tegen de aanpak
van GGDrU te brengen en daarmee de inwoner zo goed mogelijk te bedienen.

Bestuursagenda 2023-2027
De bestuursagenda 2023-2027 legt de inhoudelijke accenten op de werkzaamheden die we vanuit
onze maatschappelijke opgave (zoals uit de Wet publieke gezondheid) doen voor de komende vier
jaar. Het vorige bestuur focust vanuit regionale samenwerking op drie inhoudelijke pijlers:

Gezonde leefomgeving

Kansrijk opgroeien

Langer gezond zelfstandig

In de afgelopen vier jaar is veel gebeurd in de regio. Desondanks blijven deze pijlers onverminderd
actueel. GGDrU wil samen met u als nieuw bestuur onverminderd verder gaan met de uitwerking
van de adviezen van het vorige bestuur.
Wel heeft er een kleine herordening plaats gevonden. In dit document gaan we uit van de drie
pijlers: Kansrijk opgroeien, Gezonde en veilige leefomgeving en Langer gezond zelfstandig.
Kansengelijkheid is een opkomend thema dat als een leidend principe wordt gezien. Alle genoemde
onderdelen dragen bij om de regio Utrecht gezonder te maken. Daarnaast is het van belang om een
toekomstgerichte en veerkrachtige organisatie te zijn en te blijven om te kunnen anticiperen op de
uitdagingen van nu en de toekomst. Daarom is de pijler Wendbare en vitale organisatie toegevoegd
als vierde pijler.
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Leidende principes
Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat wij doen
Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen we
de gezondheid van alle inwoners in regio Utrecht. We hebben een positieve blik op gezondheid: we
kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Want gezondheid
is zoveel meer dan niet-ziek zijn. Vanuit de gedachte van positieve gezondheid richt GGDrU publieke
gezondheidsinterventies en -acties op het zoveel mogelijk laten meedoen van mensen.
Bevorderen van gelijke kansen en veerkracht vergroten loopt als rode draad in het werk van
GGDrU
Kansengelijkheid & veerkracht bevorderen
De kans op een goede gezondheid is niet voor iedereen gelijk. Omdat GGDrU iedereen een
gelijke kans wil geven, doen we extra moeite voor mensen voor wie het moeilijker is om
zonder hulp gezonde keuzes te maken. Volwassenen en kinderen die in een kwetsbare positie
zitten, zoals personen met verward gedrag (OGGZ), verminderd zelfredzamen en personen
die opgroeien in armoede, hebben meer preventieve ondersteuning nodig bij het gezond
opgroeien en het langer gezond zelfstandig leven. GGDrU is alert op ontwikkelingen in kwetsbare
groepen. Het toepassen van ervaringskennis voorkomt dat enkel tijdelijke oplossingen worden
geboden.

Facts
Gezondheid en/of leefstijl is in vrijwel
alle coalitieakkoorden een belangrijk
thema

Wie in armoede opgroeit, is gemiddeld 19 jaar
zijn leven minder gezond

Geldzorgen en een slechte
woonomgeving voor mensen met een
laag inkomen is een belangrijke reden
voor ongezond leven

Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor
bijna 20 procent van de ziektelast

(positieve) Gezondheid

Veerkracht

Kansengelijkheid

Preventie
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Bouwstenen

5

Gezonde en veilige leefomgeving
De omgeving waarin mensen leven, heeft grote invloed op hoe gezond zij zijn en hoe gezond zij zich
voelen. Klimaatverandering, luchtverontreiniging, geluidsoverlast of het ontbreken van groen in de
wijk kunnen zowel op korte als lange termijn gezondheidsproblemen veroorzaken. Het op de juiste
manier inrichten van de leefomgeving kan een positieve invloed hebben op onze leefstijl en ons
welzijn. Een gezonde en veilige leefomgeving kan bijvoorbeeld gezond eten, bewegen en ontmoeten
bevorderen en stress verminderen. Ook bijvoorbeeld de aanwezigheid van de juiste hulpwoon/
zorgvoorzieningen en dagbesteding voor mensen met psychische problematiek kan ervoor
zorgen dat ze beter met hun mentale uitdagingen om kunnen gaan. Gezondheidsbescherming
en -bevordering gaan hand in hand, zowel op het fysieke als het sociale en mentale vlak. Door de
leefomgeving voor iedereen gezond te maken en te houden, worden gezondheidsverschillen
tussen inwoners in verschillende wijken en gebieden kleiner.
‘De fysieke en sociale leefomgeving staan niet los van elkaar: een gezond en toegankelijk
ingerichte fysieke leefomgeving kan bijdragen aan een gezonde sociale leefomgeving en
andersom. Het positief stimuleren van beiden typen leefomgeving draagt zo niet alleen
bij aan preventie en welbevinden, maar ook aan gezonde werknemers en een gunstig
economisch vestigingsklimaat.’
- Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024
GGDrU zet zich in voor een gezonde, veilige leefomgeving, die uitnodigt tot gezond gedrag en die
beschermt tegen gezondheidsrisico’s waarbij individuele keuze niet altijd mogelijk is.

Facts
Ongunstige milieuomstandigheden (luchtverontreiniging
en geluidsoverlast tezamen) zijn verantwoordelijk voor
4,0% van de totale ziektelast in Nederland. Dat is
meer dan obesitas of te weinig bewegen.

Mensen met een lage
sociaaleconomische status
(SES) wonen vaker in wijken op
meer milieubelastende locaties,
bijvoorbeeld langs drukke wegen.

Schone lucht en/of klimaatadaptatie/hittestress wordt
in zeker 18 van de 26 coalitieakkoorden van
de gemeenten in de regio als speerpunt benoemd.

In zeker 15 gemeenten wordt
met het coalitieakkoord ingezet op
bewegen en/of gezonde voeding.

Gezondheid als meekoppelkans in beleid
In de fysieke ruimte is winst te boeken door doelen vanuit ruimtelijke en sociale hoek slim te
verbinden aan gezondheidsdoelen. Klimaatdoelen, energietransitie, woningopgave, gezonde
veehouderij, bestrijding van overlast en ondermijning: het koppelen van deze (en andere) opgaven
aan gezondheidsopgaven kan met behulp van een goede inrichting van de omgeving een win-win
situatie opleveren. Niet alleen de inrichting, maar ook het juiste gebruik van de buitenruimte
kan de fysieke en mentale gezondheid bevorderen. We streven ernaar dat gezondheid als vast
onderdeel wordt meegewogen in de belangenafweging in ruimtelijk beleid en dat GGDrU daarbij
wordt gezien als vaste kennispartner in ruimtelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid.
Om aan de slag te gaan met een integrale benadering van gezondheid in de fysieke leefomgeving
ontwikkelt GGDrU een Toolbox Gezonde Leefomgeving (met informatie, kaarten, instrumenten, en
best practices). Daarin wordt ook omschreven wat een gezonde en veilige leefomgeving is en aan
welke verwachtingen en/of eisen een gezonde en veilige leefomgeving idealiter voldoet.
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‘In de praktijk blijkt het vaak lastig om instrumenten en beleid uit het ruimtelijk domein,
sociaal domein en volksgezondheid integraal in te zetten. Ook is er behoefte aan meer
inzicht en overzicht van de instrumenten, wettelijke taken en goede voorbeelden.’
-VNG positionpaper ‘Samenwerken aan de gezonde leefomgeving’ 2022-2023
Pandemische paraatheid
De afgelopen twee jaar werd de wereld en zo ook Nederland geconfronteerd met een pandemie die
(nog steeds) een ongekende impact heeft. Tijdens de pandemie werd Nederland met de neus op
de feiten gedrukt: de infectieziektebestrijding is te kwetsbaar voor de impact van een pandemie.
Pandemisch paraat zijn betekent dat de kwetsbaarheden moeten worden aangepakt. Met de
landelijke beleidsagenda.
Versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD’en wordt o.a. ingezet op
het beter toerusten van GGD’en. Ook als GGDrU zetten we onze schouders onder de versterking
van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid, zodat wanneer Nederland opnieuw
geconfronteerd wordt met een pandemie, de GGD’en, en daarmee GGDrU, beter toegerust zijn om
hier adequaat op te reageren en de schade voor Nederland en haar inwoners te beperken.

Gezonde lucht voor iedereen
Schone lucht akkoord
De lucht in Nederland is vrijwel overal ongezond, wat voor het grootste deel wordt veroorzaakt
door luchtvervuiling. GGDrU wil een extra stap zetten in het onder de aandacht brengen en
ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord bij de gemeenten in onze regio die deze nog niet
hebben ondertekend.
Een rookvrije omgeving voor jong en oud
Zien roken, doet roken en (mee)roken is ongezond. Als GGDrU gaan we extra inzetten op het
weren van verleidingen in de fysieke leefomgeving: geen rookplekken meer waar kinderen komen
(zoals rondom scholen, kinderboerderijen, speeltuinen). Door daarnaast in te zetten op vaste
regels in omgevingsbeleid voor een rookvrije omgeving (bijvoorbeeld in het omgevingsplan) kan
roken op gevoelige bestemmingen makkelijker worden geweerd.

Lokale hitteplannen helpen kwetsbaren
Mede door klimaatverandering neemt het aantal hittegolven in Nederland steeds meer toe. Om
goed voorbereid te zijn op (langere) tropische periodes in Nederland, is het nuttig om als gemeente
een lokaal hitteplan op te stellen. Bij een lokaal hitteplan staan mensen uit de samenleving centraal
die extra kwetsbaar zijn voor hitte (bijvoorbeeld ouderen, chronisch zieken). Als GGDrU willen we
graag gemeenten in de regio stimuleren en ondersteunen in het opstellen van een lokaal hitteplan.
Het delen van goede voorbeelden en op maat maken voor de eigen gemeente zorgt dat niet elke
gemeente opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

Stimuleren van een gezonde voedselomgeving
Een gezonde voedselomgeving draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van overgewicht en
obesitas en kan daarbij de gezondheid van de inwoners in onze regio verbeteren. We zetten ons in
voor een gezonde voedselomgeving in de openbare ruimte, waar weinig ongezonde verleiding is
en de gezonde én duurzame keuze de gemakkelijke keuze is. Specifiek hebben we aandacht voor
locaties in de buurt van scholen, kinderopvang en (sport)verenigingen.
‘In het Nationaal Preventie Akkoord zijn afspraken gemaakt om overgewicht terug te
dringen. Het gezonder maken van de voedselomgeving is daar een essentieel onderdeel
van.’
- Kamerbrief over juridische mogelijkheden voor gezonde voedselomgeving (juni 2021)
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Wat willen we doen?
GGDrU ondersteunt gemeenten door het adviseren over
groepen mensen die extra gevoelig zijn voor bijvoorbeeld
luchtverontreiniging en hittestress (ouderen, mensen met
een zwakke gezondheid, kinderen).

We maken gebruik van onze gezondheidsmonitors
om de gezondheid van inwoners in relatie tot de
ervaren kwaliteit van de leefomgeving te peilen (met
indicatoren voor milieukwaliteit). Daarbij helpen
Daarnaast
vertaalt
GGDrU
actuele we gemeenten met het vertalen van deze cijfers in
(wetenschappelijke, regionale en lokale) inzichten beleid.
op het gebied van gezonde leefomgeving naar de
lokale context. Met partners stimuleren en doen
we onderzoek naar de impact van verandering
in de gebouwde en sociale omgeving op de
fysieke en mentale gezondheid van inwoners
in verschillende wijken. We zoeken nieuwe
oplossingen voor een gezondere leefomgeving
en dragen bij aan de verspreiding hiervan.
We hebben een signalerende functie in
het zien van kansen voor gezondheid in
de leefomgeving en we hebben ervaring
in het verbinden van het sociale en
fysieke domein doordat de GGD zowel
gezondheidsbescherming als -bevordering
onder één dak heeft.
GGDrU is dé adviseur voor gemeenten rondom
het thema gezondheid in ruimtelijk beleid en
neemt deel aan een breed scala aan ruimtelijke
omgevingstrajecten

Wat merken inwoners hiervan?
(Kwetsbare) inwoners worden meer gefaciliteerd en geactiveerd om op een gezonde manier gebruik
te maken van de ruimte (gezond gedrag) en zijn zoveel mogelijk beschermd tegen infectieziekten en
schadelijke omgevingsfactoren.
Vooral inwoners met een lagere SES worden gestimuleerd een gezondere leefstijl aan te nemen.
Er zijn bijvoorbeeld meer veilige ontmoetingsplekken, groene zones en toegankelijke
schoolpleinen. Er wordt draagvlak gecreëerd voor gezond gebruik van de leefomgeving door de
ervaringskennis van buurtbewoners bij het (her)inrichten van wijken te benutten.
Inwoners ervaren minder gezondheidsklachten veroorzaakt door bijvoorbeeld luchtverontreiniging,
(mee)roken en hittestress door in elke gemeente aantoonbaar aandacht te hebben voor schone lucht
en hitteplannen.
Ongezonde verleidingen zijn door inwoners beter te weerstaan door in te zetten op een gezonde
voedselomgeving. Daarnaast zijn inwoners bewuster van waar gezonde voeding vandaan komt. Er
zijn voldoende gezonde aantrekkelijke opties voor gezonde voeding, bijvoorbeeld volksmoestuinen,
standslandbouw of fruitbomen langs een straat. Tegelijkertijd wordt het ongezond voedselaanbod
teruggedrongen (bijvoorbeeld door het weren van fastfoodketens). Dit draagt bij aan een gezondere
leefstijl.
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Kansrijk opgroeien
Als GGDrU zijn wij er voor elk kind in regio Utrecht. En elk kind heeft recht op een gezonde en veilige
start van het leven. Het mag niet uitmaken waar je wieg staat. GGDrU heeft een unieke waarde in het
kansrijk en kansengelijk opgroeien voor elk kind en als stevige basis voor een gezonde generaties.
Door het op collectief niveau versterken van de jeugd en hun leefomgeving, en door te signaleren,
ontzorgen en normaliseren op individueel niveau, zetten wij in op het voorkomen en aanpakken
van maatschappelijke vraagstukken die een bedreiging voor kinderen kunnen zijn, zoals
kindermishandeling, schoolverzuim en armoede.
Alle kinderen en jongeren in de regio Utrecht hebben gelijke kansen om veilig en gezond op te
groeien.

Facts
In de regio Utrecht is 21% van de (potentiële)
ouders kwetsbaar (met problemen op 2 of
meer domeinen).

De beste investering voor kwetsbare
kinderen is investeren in de kwaliteit van de
eerste vijf levensjaren.
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen door
Gezonde School-activiteiten gemiddeld
genomen een gezondere leefstijl krijgen.

In zeker 18 van de 26 coalitieakkoorden
wordt aandacht gegeven aan het gezond
en veilig opgroeien van kinderen en
jongeren.

In de regio Utrecht voelt 41% van de
jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar)
zich beperkt door psychische klachten.

Er is de laatste jaren sprake van een daling van de
jeugdcriminaliteit. Tegelijkertijd neemt in bepaalde
wijken met veel armoede en werkloosheid de
ernstige criminaliteit onder risicojongeren toe.

Eerder beginnen: Kansrijke start
De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling en het al dan
niet ontstaan van gezondheidsachterstanden. Investeren in de eerste levensjaren blijft een
prioriteit, want het levert de grootste winst op voor individu en maatschappij en is de beste
manier om verschillen te verkleinen. Het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen hoort
daar logischerwijs bij en is een ultieme vorm van preventie.
De uitdaging is het vergroten van de kans op een gezonde start bij kinderen die geboren worden
in een kwetsbare situatie. Het gaat daarbij niet alleen om medische risico’s, maar juist ook om
risico’s die stress met zich meebrengen zoals huiselijk geweld, verslaving, of armoede bij ouders.
En dat werkt generaties lang door, als we niet ingrijpen. Dit vraagt om betere samenwerking tussen
ketenpartners in het medische én sociale domein, en ook met het informele netwerk rond de
(aanstaande) ouders. De lokale samenwerking wordt o.a. bevorderd middels het actieprogramma
Kansrijke Start. De ambitie is deze beweging voort te zetten: uitbreiden naar meer gemeenten, en
het netwerk binnen lokale coalities Kansrijke Start verder verbreden, versterken en borgen. Daar
waar wenselijk en adequaat, stimuleert GGDrU (sub)regionale samenwerking, om zo gemeenteoverstijgende problematiek aan te pakken.
We streven al in een vroeg stadium naar een volwaardig aanbod aan informatie en ondersteuning
aan (aanstaande) gezinnen in een kwetsbare situatie in alle gemeenten in regio Utrecht. Te
beginnen bij het Huisbezoek bij Zwangerschap en Nu Niet Zwanger, en bijvoorbeeld ook Stevig
Ouderschap en VoorZorg. Ook digitale innovaties zijn bruikbaar om op individueel niveau meer
aandacht te hebben voor minder zelfredzame gezinnen.
9

Moeder: “Ik vond het achteraf jammer, dat niemand aan mij had gezien dat de
zwangerschap geen roze wolk was voor mij. Hadden ze maar gevraagd: ‘Hoe gaat het
met jou, geniet je van de zwangerschap en is het zwaar?’”
- Interviews ‘De eerste 1000 dagen: samen werken aan een kansrijke start in de
regio Utrecht.’

Veerkracht van jongeren
De mentale gezondheid van de Nederlandse bevolking staat al lange tijd onder druk. In de
maatschappij draait het veel om verwachtingen, prestaties en zelfredzaamheid. Ouders, scholen,
vrienden en sociale media kunnen druk op iemand leggen, doordat het lijkt of het leven altijd
perfect moet zijn.
Jongere: “Voor mij is er denk ik niet één specifieke bron van stress, maar meer het alles samen,
omdat ja, om dat allemaal in stand te houden en dat allemaal goed te doen. Ik doe heel veel naast
mijn werk in mijn sociale leven en dat vind ik ook allemaal heel leuk. Maar ik merkte dat ik af en
toe dat ik gewoon helemaal kapot was van alles wat ik deed en wat ik wilde doen. En dat is dan
wel soms frustrerend, dus dat geeft me dan wel stress, ja.”
- Duidingsgesprekken georganiseerd door afdeling Volksgezondheid van gemeente Utrecht
(volksgezondheidsmonitor.nl)
Tegelijkertijd neemt de sociale cohesie af. Dit kan zich bij jongeren vertalen in mentale
problemen: verminderde motivatie voor onderwijs, angst, somberheid, eenzaamheid en ook
suïcidale gedachten. Het belang van een goede mentale gezondheid van jongeren is door de
coronacrisis nadrukkelijker geworden. Juist zij hebben andere jongeren nodig om te ontwikkelen,
waardoor de maatregelen bij hen leiden tot onrust en meer psychische kwetsbaarheid. Om deze
negatieve trends te keren is het noodzakelijk om te investeren in preventie. Dit vraagt inzet van
GGDrU, in lijn met landelijke ontwikkelingen zoals het Preventieakkoord Mentale Gezondheid en
onderzoeksmonitors op het gebied van mentaal welbevinden. Naast de individuele
onderzoeken, zijn inspanningen nodig op het gebied van (collectieve) preventie en
gezondheidsbevordering en het samen met jongeren vormgeven hiervan. Het gaat erom
jongeren veerkrachtiger te maken, met basiskennis over stress en handvatten om om te gaan
met twijfels, zorgen, tegenslag en verdriet. Ze kunnen er dan gemakkelijker over praten,
krijgen ideeën hoe ze dingen aan kunnen pakken én krijgen meer oog voor de mentale
gezondheid van een ander.
Gezond leerklimaat
Vrijwel alle kinderen gaan naar school. Investeren in een gezond pedagogisch klimaat loont dan
ook. Het draagt effectief bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren, ongeacht
de thuissituatie, en vergroot daarmee de kansengelijkheid. Om een gezonde leefstijl een vast
onderdeel te maken van het schoolbeleid, is de Gezonde School-aanpak effectief. Juist in de
wijken met gezondheidspotentieel willen wij meer scholen ondersteunen om aan de slag te gaan
en te blijven met een gedegen schoolgezondheidsbeleid. Dit past goed binnen het werken
volgens de wijkgerichte aanpak.
Onze ambitie is dat GGDrU wordt gezien als de expert op het gebied van preventie en adviseur
van een gezond en veilig opvoedklimaat. Want op scholen komt een verscheidenheid aan
dienstverlening van GGDrU samen: Gezonde School Adviseur, jeugdverpleegkundige,
gezondheidsbevorderaar,
adviseur
seksuele
gezondheid,
infectieziekten-adviseur
of
epidemioloog. We willen dat GGDrU zichtbaar en benaderbaar is voor scholen en ouders van
schoolgaande kinderen. Binnen een gezond pedagogisch klimaat liggen kansen voor uitbreiding
naar jongere leeftijd via de kinderopvangorganisaties.
Daarnaast blijft aandacht voor (ziekte)verzuim door leerlingen in het onderwijs nodig. GGDrU
heeft hierin een preventieve taak, door risicofactoren tijdig te signaleren bij leerlingen en door
scholen te adviseren over een preventieve collectieve aanpak. De toename van het verzuim
vraagt erom de inzet van de GGDrU op het basis- en voortgezet onderwijs door te ontwikkelen,
om het welbevinden en de onderwijskansen voor alle jeugdigen te optimaliseren.
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Preventie jeugdcriminaliteit
Ook in regio Utrecht zijn jongeren die in omstandigheden opgroeien, die niet gezond of veilig zijn.
Vaak hebben zij te maken met een stapeling van factoren bij henzelf of in het gezin, zoals
schulden, (mentale) gezondheidsproblemen, verstandelijke beperking, (gok)verslaving en
discriminatie. In combinatie met sociaal-economische factoren in de wijk waarin ze wonen,
zoals intimidatie, groepsdruk en angst in de buurt, maakt het voor jongeren in deze wijken soms
lastig zich staande te houden en op het rechte pad te blijven. Zij verlaten voortijdig school en
ervaren problemen in het vervullen van maatschappelijke rollen. Deelname aan activiteiten in
het criminele circuit is voor hen een lonkend perspectief om toch ergens bij te horen en om geld
te verdienen. Dit geeft ook druk op hun broertjes, zusjes en ouders.
De aanpak van (drugs)criminaliteit, polarisatie en radicalisering vraagt om een integrale
aanpak en samenwerking. Hierin dienen repressie en preventie elkaar te versterken. Dat
vraagt om een integrale aanpak en samenwerking, waarbij de GGD andere ingangen en
mogelijkheden biedt dan het formeel gezag, zoals wijkagenten. Het gaat daarbij om het
zoeken naar duurzame oplossingen, door de jongeren meer perspectief (opleiding/werk) en
veerkracht te bieden. Dit krijgt met de wijkgerichte aanpak ‘preventie met gezag’ een extra
impuls.
Het
is
vanuit
publieke
gezondheid
bezien
ook
een
opvoedvraagstuk.
Een
positieve ouderschapsbeleving, goede hechting tussen ouder en kind en weerbaarheid van
kinderen en jongeren zijn beschermende factoren en de basis voor het goed kunnen omgaan
met uitdagingen en tegenslag. Door de preventieve inzet, draagt GGDrU bij aan de kering
van het tij, waarin minder jongeren in de situatie komen dat schoolverlaten of overgaan tot
criminele activiteiten voor hen een uitweg is.

Wat willen we doen?
Op collectief niveau vergroten we samen met
gemeenten, het onderwijs, kennisinstellingen,
samenwerkingspartners en jongeren zelf het
bereik van bestaande preventieve initiatieven.
Dat doen we onder meer door kennis en trends
vanuit de onderzoeksmonitors inzichtelijk te
maken en actief te delen, bijvoorbeeld met
scholen. Met name in het basisonderwijs is
hierin nog veel te winnen.
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We willen meer dan voorheen het informele
netwerk als informatie- en steunbron benutten
om gezinnen op weg te helpen in de ontwikkeling
van hun kinderen. Dat doen we naast het
benutten van de sociale basis en formele
(preventieve) voorzieningen in gemeenten.

GGDrU gaat voor een volwaardig aanbod
in de regio dat aansluit bij de behoefte van
(aanstaande) gezinnen en scholen. Door
kennisgedreven en vraaggericht te werken,
en
ervaringen te benutten, sluit onze
dienstverlening nog beter aan bij de leefwereld
van gezinnen en jongeren. GGDrU werkt steeds
meer stress- en cultuursensitief en signaleert
daardoor kwetsbaarheid beter.

GGDrU wordt door gemeenten als partner gezien
in het verminderen van de maatschappelijke
problematiek rond uitsluiting, schooluitval,
mentale gezondheid, armoede, ontsporing en
(drugs)criminaliteit. Dit komt specifiek vanwege
onze rol in preventie, onze brede blik op zorg
en veiligheid en doordat wij steeds het gezin als
uitgangspunt nemen.

Wat merken inwoners hiervan?
In gemeenten is een volwaardiger aanbod voor (aanstaande) ouders, en een sterkere verbinding rond
de ondersteuning voor ouders met beleidsvelden zoals bestaanszekerheid, huisvesting, kinderopvang
en het onderwijs.
(Aanstaande) ouders (moeders én vaders) worden beter toegerust om hun kinderen een kansrijke
start te bieden. Ze merken dat het aanbod aan ondersteuning in hun gemeente is afgestemd op
hun behoefte. Er is ruimte om o.a. hun kinderwens te bespreken, zich voor te bereiden op het
ouderschap, zorgen over bijvoorbeeld hun financiën of relatie te bespreken, de band met hun kind te
bevorderen, en hun sociale netwerk te verstevigen.
Jongeren en ouders merken dat zij de normale tegenslagen van het leven beter aankunnen. Ze weten
er meer over en praten er onderling over met elkaar. Het resultaat is dat meer jongeren een goede
mentale gezondheid ervaren, zich verbonden voelen met elkaar
en zelfredzamer en maatschappelijk actief zijn. Op deze manier
leveren we een bijdrage aan minder jongeren afhankelijk te laten
worden van professionele jeugdhulp en dus aan de transformatie
binnen de Jeugd GGZ. Als jongeren meer moeite hebben, merken
ze dat professionals laagdrempelig beschikbaar zijn en zij zelf de
regie houden.
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Langer gezond zelfstandig
Langer gezond zelfstandig kunnen leven begint al bij de geboorte en hangt samen met een gezonde
levensstijl. Hoe langer sprake is van ongezond gedrag, des te moeilijker het is om dit te veranderen.
Naast preventieve ouderenzorg is aandacht voor een gezonde levensstijl en voldoende veerkracht
in alle levensfasen van belang. Regie blijven houden op je eigen leven staat daarbij centraal.
Daarbij is het belangrijk om oog te hebben voor kwetsbare groepen om gezondheidsverschillen
te verkleinen. Denk aan het bereiken van mensen die moeite hebben met rondkomen,
statushouders en mensen met een migratieachtergrond, lage gezondheidsvaardigheden en/of niet
digitaal vaardig zijn.
We bevorderen een gezonde levensstijl en een gezonde leefomgeving van de inwoners van de
regio Utrecht, waardoor kinderen in goede gezondheid opgroeien en inwoners gezond en vitaal
oud kunnen worden.

Facts
Naar verwachting zal in 2030 rond de 25% van de
inwoners van een kleinere gemeente 65 jaar of ouder
zijn, tegenover 15% in de grote steden.

103.000 65- plussers belanden
jaarlijks op de spoedeisende Hulp
na een val.

Het aantal mensen met dementie in Nederland zal in
de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half
miljoen in 2040 , daarbij laat de Provincie Utrecht
de sterkste stijging van Nederland zien.

In vrijwel alle coalitieakkoorden
wordt
(passende)
zorg
en
ondersteuning en/of meedoen als
belangrijke opgave benoemd.

Wetenschappers geven
aan dat tot 30% van
het aantal gevallen van
dementie voorkomen kan
worden, als we gezonder
gaan leven.

Niet-westerse
migranten hebben
drie tot vier keer
zoveel kans op
dementie.

Goed voorbereid op de toekomst
De komende 20 jaar veroudert onze samenleving. De bevolking vergrijst en de zorgvraag stijgt
en verandert. Dat biedt kansen en brengt uitdagingen. Hoe blijven we gezond en krijgen we
passende zorg en ondersteuning? En hoe benutten we de kracht van een groter wordende groep
ouderen? Welke ideeën hebben senioren zelf om aan hun zelfredzaamheid en vitaliteit te werken?
Maar ook hoe gaan we om met steeds meer beperkingen, het verlies van vrienden en geliefden
en gesprekken over levenseinde?
Samen met gemeenten, inwoners en partners in de regio willen we ervoor zorgen dat we beter
voorbereid zijn op de toekomst, zodat inwoners in de regio Utrecht langer gezond zelfstandig
kunnen blijven. Hiervoor is een nieuwe kijk op positief gezond oud worden in de regio Utrecht
nodig, waarbij veerkracht, mentaal welbevinden en een sterk sociaal netwerk belangrijke
elementen zijn.
Behoeften en ervaringen van inwoners zijn hierin leidend, met speciale aandacht voor het bereiken
van kwetsbare ouderen. Daarbij liggen er kansen bij het verder versterken van de verbinding
tussen zorg en welzijn. Voorbeelden van effectieve aanpakken hierbij zijn de Gezonde Wijk en
Welzijn op Recept.
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Preventie van dementie
In veel gemeenten is er aandacht voor dementie, waarbij de focus ligt op het inrichten van
een dementievriendelijke gemeente en de omgeving rekening houdt met inwoners met
dementie. Als GGDrU willen we een stap verder zetten en het taboe op dementie doorbreken en
het bespreekbaar maken in onze regio. We leggen de focus op hoe mensen met dementie
kunnen blijven meedoen in onze samenleving, maar ook hoe we de kans op dementie kunnen
verkleinen. Een gezonde levensstijl draagt bij aan het voorkomen van dementie.
Als GGDrU willen we samen met gemeenten aan de slag met activiteiten gericht op een actief
brein (nieuwe dingen leren en onderhouden van zinvolle sociale contacten), voldoende
bewegen, gezond eten en stoppen met roken. Waardoor inwoners gestimuleerd worden om vitaal
te blijven. In gemeenten zijn voldoende laagdrempelige plekken om elkaar te ontmoeten en
inwoners worden bij deze activiteiten actief betrokken. We focussen ons op ouderen met een
verhoogd risico op dementie, zoals (niet-westerse) migranten en inwoners met een lage SES
en op de omgeving van mensen met dementie zoals overbelaste mantelzorgers.
“Drie mensen in mijn familie hebben dementie, waarvan een schoonzus die ik elke week een
dagje haal. Het zou op de leeftijd van 50 jaar al moeten beginnen met een soort advies om veel
te bewegen en gezond te eten. Ik denk dat we daar wel wat zouden winnen.”
– GGDrU Panel 2019
Integrale aanpak valpreventie
Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis
kunnen wonen en de kwaliteit van leven. Valpreventie is opgenomen in het regeerakkoord
2021- 2025. Hiermee komen substantiële middelen beschikbaar die bijdragen aan structurele
implementatie van effectieve valpreventie voor ouderen. Gemeenten krijgen de taak om
valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor hun inwoners van 65 jaar en ouder.
Daarbij is de communicatie over valpreventie van belang, het helpt de gevolgen van veroudering
de baas te blijven: ‘goed voorbereid op de toekomst’ in plaats van iets dat voor kwetsbare
ouderen is. Regionale samenwerking kan bij de integrale aanpak van valpreventie dienen als
vliegwiel.
“Ik ben me er van bewust dat ik kan vallen en blijf daarom in beweging”
– Bezoeker 50+ beurs Utrecht 2022.
In steeds meer gemeenten en eerstelijnspraktijken is er aandacht voor het thema
valpreventie. Voorbeelden zijn een valscreening door de praktijkondersteuner ouderenzorg (POH
- ouderenzorg) en een valtraining door de geriatrisch fysiotherapeut. Extra gezondheidswinst is
te behalen door valpreventie in gemeenten integraler vorm te geven. Samenwerking tussen
partijen uit het sociale en fysieke domein & zorg en welzijn is hiervoor noodzakelijk. Voor
mensen met een laag inkomen zijn valpreventie interventies vooralsnog minder toegankelijk
omdat fysiotherapie in het aanvullende pakket zit. Deze groep verdient extra aandacht.
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Wat willen we doen?
GGDrU geeft gemeenten advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van effectief integraal
gezondheidsbeleid. Daarbij is de komende jaren extra aandacht voor ouderengezondheidsbeleid.

Onze gezondheidsmonitors zijn een belangrijke
bron om gemeenten in de regio goed te
adviseren. We helpen gemeenten hoe ze deze
cijfers kunnen vertalen naar beleid.

Samen met onze gemeenten, landelijke
kennisinstellingen, regionale netwerken, lokale
zorg- en welzijnsorganisaties en onze inwoners
willen we ervoor zorgen dat we beter voorbereid
zijn op de toekomst om vitaal oud te worden.
GGDrU agendeert het thema preventie van
dementie bij gemeenten, deelt kennis en
informatie en verbindt partijen in de regio om
tot een effectief netwerk te komen.

GGDrU adviseert en ondersteunt gemeenten bij
de implementatie van een integrale aanpak op
valpreventie. Op verzoek van de gemeente kunnen
we ook preventieprogramma’’s coördineren.

Wat merken inwoners hiervan?
• Inwoners worden gestimuleerd om vitaal te blijven door gezonde levensstijlactiviteiten in hun
gemeente, waarbij ze actief betrokken worden.
• Bij inwoners in de regio Utrecht is meer besef dat ze zelf een belangrijke rol kunnen spelen om
hun hersenen gezond te houden als het gaat om preventie van dementie.
• Inwoners hebben beter inzicht in hun eigen valrisico. Daarbij is de communicatie over
valpreventie positief ingestoken: het helpt de gevolgen van veroudering de baas te blijven,
‘goed voorbereid op de toekomst’ in plaats van iets dat voor kwetsbare ouderen is. Daarnaast
zijn ook inwoners met een kleine beurs en alleen een basispakket, in staat om deel te nemen
aan een valpreventieprogramma.
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Wendbare en vitale organisatie
De 26 gemeenten in de regio Utrecht zorgen als eigenaren en opdrachtgevers van GGDrU voor
de publieke gezondheid van hun inwoners. Een samenleving die voortdurend in ontwikkeling is en
nieuwe dingen vraagt, vraagt om een organisatie die meebeweegt.

GGDrU is een organisatie die midden in de samenleving staat en op een manier werkt
waarbij inwoners zich prettig voelen. Die altijd de verbinding zoekt en gezamenlijk met
gemeenten en anderen werkt aan een gezond en veilig leven in de regio Utrecht.

Als GGD willen we aansluiten op de steeds veranderende samenleving. Aansluiten bij wat inwoners
doen, willen en nodig hebben voor hun gezondheid. Om hier blijvend op aan te sluiten, is een
wendbare en vitale organisatie nodig. Een organisatie met korte lijnen die zichtbaar, eigentijds,
alert, onafhankelijk en verbindend haar werk uitvoert. Met zelforganisatie spelen we hierop in.
Zelforganisatie op een wijze die bij ons past en waar ruimte is voor talent. Medewerkers hebben
verantwoordelijkheid en ruimte om aan te sluiten op ontwikkelingen in de samenleving. In het kader
van organisatieontwikkeling ligt de focus op het borgen en bestendigen van het werken met teams die
wendbaar en zelforganiserend werken. Medewerkers hebben de gelegenheid om zich te ontwikkelen
met opleidingen op vakinhoud en competenties, zodat zij wendbaar en deskundig zijn en blijven.
Door een goede kwaliteit van dienstverlening na te streven en paraat te zijn voor mogelijke nieuwe
pandemieën. Daarnaast zien we opleiding en ontwikkeling als middel om medewerkers te binden
aan GGDrU en het werken bij GGDrU aantrekkelijker te maken.

Binden en boeien van medewerkers
Het is voor de kwaliteit en continuïteit van dienstverlening belangrijk om deskundige/getalenteerde
medewerkers aan te trekken en te behouden, de vitaliteit en diversiteit van medewerkers te
bevorderen en gelijke kansen te stimuleren. Ook als GGD merken we de krapte op de arbeidsmarkt
en in het bijzonder het tekort aan medische professionals.
We willen een organisatie zijn met gezonde en veerkrachtige medewerkers, die worden betrokken
bij uitdagingen die we tegenkomen in het werk, en een afspiegeling zijn van de samenleving. Goed
personeelsbeleid gaat uit van gelijke kansen en diverse teams zijn vernieuwender, creatiever en
lossen problemen op. GGDrU wil daarnaast de vitaliteit van haar medewerkers, zowel op de
werkvloer als daarbuiten stimuleren. In het belang van de dienstverlening aan de inwoners in
de regio én in het belang van de professional zelf. Een flexibel en marktconform geheel van
arbeidsvoorwaarden dat past bij de ontwikkeling van de organisatie en ruimte biedt voor maatwerk
hoort daarbij. We streven ernaar dat inwoners uit alle groepen binnen de samenleving zich kunnen
herkennen in de medewerkers van GGDrU. Zodat we nog beter aansluiten bij wat inwoners doen,
willen en nodig hebben voor hun gezondheid.
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Eigentijdse Huisvesting  
De werkomgeving vormt een belangrijk onderdeel in het werken bij GGDrU om goede en passende
dienstverlening aan de inwoners te kunnen blijven bieden. We werken steeds meer op beter
herkenbare, toegankelijke en uitnodigende locaties. De komende periode willen we samen met
gemeenten en medewerkers aan de slag met de huisvesting van de consultatiebureaus in de
regio. Zodat ouders en kinderen zich prettig voelen en de locaties voldoen aan wat nodig is voor
passende dienstverlening en een prettige werkplek voor nu en de toekomst.

Digitale transformatie
De wereld verandert. Technologie wordt slimmer en data invloedrijker. GGDrU wil de voordelen
van de digitalisering voor de publieke gezondheid ontsluiten en toepassen om zo wendbaar te
zijn en te blijven. Wat Corona ons geleerd heeft is dat de buitenwereld naar ons kijkt voor
betrouwbare data, of dit nu gaat om terug te kijken (verantwoording en duiding) of om vooruit te
kijken en data in te zetten om beleid te maken.
Veranderingen gaan snel, ook in ons werkveld. Denk aan digitalisering en robotisering, waardoor
ook de skills van onze werknemers moeten veranderen. We bevinden ons als GGDrU midden in
het tijdperk van de digitale transformatie. Met ons informatiebeleidsplan hebben we onze ambities
voor de aankomende periode geformuleerd en willen hier actief mee aan de slag. Dit betekent
investering in zowel kennis en kunde van onze medewerkers als investeringen in middelen om
datagedreven te kunnen werken.
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