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Nadruk van de bestuursconferentie lag in het met elkaar zoeken naar de gewenste samenwerking die
nodig is om de gewenste doelen te bereiken. Doelen die enerzijds veelal in beleidsterreinen te 
behalen zijn waar de gezondheidseffecten vandaar komen en tegelijkertijd in het werkveld ruimte 
moet opleveren om niet het systeem leidend te laten zijn, maar dat te kunnen doen en initiëren wat 
het beste bijdraagt aan bestaanszekerheid en kansengelijkheid. 

Centraal in deze koers is het gezamenlijke perspectief en dat prioriteiten om dat te bereiken ook 
vanuit het ‘wij van de publieke gezondheid’ worden genomen. In de werkgroepen aan tafel werd dan
ook geschetst welke stappen hierin gezet kunnen worden. Stappen die helpen om 
gezondheidsafwegingen binnen domeinen als de omgeving, onderwijs, jeugd en het sociale domein 
mee te nemen. 

Naast de behoefte om meer inzichten te krijgen in deze afhankelijkheden, welke effecten ook echt 
worden veroorzaakt door keuzes in deze domeinen, is het gedeelde besef wel dat het agenderen van 
gezondheid een instrument is die daar cruciaal in is. Om dat ook te bereiken is het juist ook op lokaal 
niveau belangrijk dat de GGD de publieke gezondheid stevig en vooral helder positioneert met klare 
taal. Met elkaar hebben ‘wij van de publieke gezondheid’ de belangrijke opgave om dit proactief uit 
te dragen en mogelijk te maken. Een onafhankelijk en vanuit de publieke gezondheid ingegeven 
positionering draagt bij aan het agenderen van gezondheidsthema’s. Deze positionering brengen de 
wethouders én de ambtenaren in de lokale omgeving in de positie om dit op bestuurlijke en 
ambtelijke tafels te bespreken. 

In de opdrachten aan de GGD en gemeenten is dan ook de wens uitgesproken dat agendering als 
doel ook zichtbaar terugkomt.  

Naast deze regionale en lokale inzet om publieke gezondheid steviger te positioneren is ook 
gesproken over lokale ruimte om de beperkingen van het systeem te signaleren en aan te pakken. Zo 
is gesproken over pilots te starten op kleine schaal (met tien gezinnen, vijf gezinnen met een wat 
zwaardere problematiek maar ook de wat minder heftige gevallen). Doel is daarbij te achterhalen 
welke mogelijkheden we zien om met de inzet van één zorgverlener in plaats van (gemiddeld) zestien
de druk op zowel de zorg als op de cliënt af te laten nemen.
De intentie is ook bij deze ‘pilots’ om de opbrengsten regionale te delen, waarbij samenwerking en 
groei versterkt wordt. Inzet vereist naast ethische, doelmatigheids- en financiële doelen vooral ook 
een cultuurverandering. Een verandering die het mogelijk moet maken om door anders te denken en
te kijken meer mogelijk wordt, of in ieder geval echte prioriteiten vanuit de doelgroep de meeste 
aandacht krijgen. Bij cultuur cultuurverandering gaat het niet alleen over het opzetten en uitvoeren 
pilots. Fundamentele basisvraag is onder meer hoe rechtvaardigheid zich verhoudt tot 
rechtmatigheid. Als de regels worden gevolgd doe je in principe niets fout, het betekent tegelijkertijd
ook niet dat je het goed doet.

Datzelfde principe geldt ook voor het wijkgericht werken waarover is gesproken, met de mogelijke 
inzet van stadsmariniers/zorgmariniers en buurtcoaches. Focus van deze bespreking lag bij het 
belang van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Regie moet daar liggen waar het individu zelf 
aangeeft wat hij of zij nodig heeft. 
Dat moet ook de beeldvorming over de professionals in de wijk weer versterken. Als die ook eigenaar
zijn van de primaire zorgen die inwoners aangeven en hierin het verschil kunnen en mogen maken 
(ook al ligt dat niet altijd op het ‘eigen’ domein waar de professional oorspronkelijk vandaan komt) 
dan geeft dat ook vertrouwen. Dat vertrouwen is een randvoorwaarde om  in gesprek te komen en te
blijven. 




