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Gezondheid is geen luxe maar noodzaak 
 

De afgelopen twee jaar hebben we als GGD Kennemerland een aantal lessen geleerd. De coronacrisis 

heeft ons o.a. laten zien hoe kwetsbaar onze gezondheid is en welk belang de publieke gezondheid 

heeft om bestand te zijn tegen gezondheidsrisico’s, zoals b.v. een pandemie. De covid-19 pandemie 

heeft daarnaast de kwetsbaarheid van het zorgsysteem bloot gelegd en de verschillen in gezondheid 

tussen mensen vergroot. Uit de discussies over de luchtkwaliteit in de IJmond is geleerd dat de GGD, 

de adviesrol voor de publieke gezondheid nóg steviger neer mag zetten. Gevraagd en vooral ook 

ongevraagd. 

De vraagstukken uit de regionale nota gezondheidsbeleid 2021-2028  ’Samen gezond in 

Kennemerland’, zijn nog steeds actueel. En de lokale preventieakkoorden die in het verlengde 

daarvan door gemeenten zijn gesloten dragen bij aan gezondheidswinst. Daar moeten we vooral mee 

doorgaan. En tegelijkertijd zijn er nog meer kansen en mogelijkheden om bij te dragen aan het 

voorkomen van gezondheidsproblemen en de kosten in de (jeugd)zorg verminderen. De 

Omgevingswet die naar verwachting 1-1-2023 in werking treedt en de daaruit voortvloeiende plicht 

om aandacht te hebben voor omgevingskwaliteit is een instrument om tot concrete resultaten te 

komen.   

Alles overziend presenteert GGD Kennemerland dit overdrachtsdocument voor de publieke 

gezondheid als startpunt voor een collectieve preventie beweging naar meer gezonde inwoners! 

We constateren dat we in Nederland zwakker, dikker en zieker zijn dan ooit. Een groot aantal 

Nederlanders kampt met een chronische aandoening (o.a. diabetes, hart- en vaatziekten) en meer 

dan de helft van de volwassenen heeft overgewicht. Vaak gaat het om zichzelf versterkende of in 

stand houdende gezondheidsproblemen. Tijdens de gezondheidscrisis van de afgelopen twee jaar 

zijn we minder gaan bewegen, meer gaan roken, meer gaan drinken, meer genotmiddelen gaan 

gebruiken en voelen meer mensen zich somberder en eenzamer. En covid-19 sloeg het hardst toe bij 

groepen met een lage sociaal economische status (red. CBS mrt 2022). 

Gezondheidsrisico’s door crises zullen blijven. Niet alleen door de Covid-19 pandemie, maar ook o.a. 

door klimaatverandering en milieufactoren. Ook de antibiotica resistentie is een reële dreiging voor 

de publieke gezondheid. Voor alle crises geldt dat diegenen met een zwakkere gezondheid en minder 

florissante uitgangspositie hierdoor het hardst worden geraakt.  

Daarom is een volhardende investering in preventie nodig om de gezondheid in Nederland te 

bevorderen. Volhardend omdat het tijd zal nemen voordat de investering zich zichtbaar en merkbaar 

terug verdient en vasthoudendheid is geboden. We kunnen niet langer accepteren dat kinderen 

opgroeien in een omgeving waarin overgewicht en een gebrek aan gezonde voeding en beweging 

aan de orde van de dag zijn. Dat kinderen opgroeien in een onveilige thuissituatie. En dat lager 

opgeleide Nederlanders gemiddeld zes tot zeven jaar korter leven dan hoger opgeleide 

Nederlanders. Die gezondheidsverschillen komen niet alleen voort uit individuele keuzes, maar ook 

uit een ongezonde en vaak kwetsbare (leef)omgeving.  

 

Een betere mentale en fysieke gezondheid, ons welzijn als geheel, begint bij onszelf. Bij individuele 

keuzes. Deze individuele keuzes worden beïnvloed door o.a. culturele, sociaal-maatschappelijke 

factoren en de inrichting van de woonomgeving spelen mee. Onze huidige omgeving is verleidelijk en 

rolt de rode loper uit voor het maken van de verkeerde ongezonde leefstijlkeuzes. We worden 

verleid om te vaak te eten en dan ook nog eens de verkeerde dingen. We worden door al het 

comfort verleid om te veel uren per dag stil te zitten en onze aandacht wordt continu door 
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schermpjes en de techniek gekaapt zodat we overprikkeld worden. Door luchtverontreiniging 

ademen we ongezonde lucht in.  

 

We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid te zorgen voor de (on)gezondheid van 

anderen. Dat is geen betutteling; het is bescherming. Een morele plicht voor ons als lid van deze 

maatschappij en bovendien gezond eigenbelang. Voorlichting is mooi, maar ingrijpen is vaak 

doeltreffender. Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van ziekte, maar gaat om het vermogen om 

met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Kortom: de mentale 

veerkracht om met tegenslagen en crises om te gaan. 

 

We lijken te vergeten dat voorkomen beter is dan genezen. Het wordt tijd dat we vroegsignalering, 

het voorkomen van problemen (preventie) en leefstijl het podium geven dat ze verdienen. Het is 

geen luxe maar noodzaak. Het moment is daar om de publieke gezondheid een radicale positieve 

impuls te geven. We moeten het tij keren en de negatieve trend zo snel mogelijk doorbreken om nog 

grotere schade op langere termijn te voorkomen.  

 

Dit document beschrijft de opgaven waar we in de regio Kennemerland en Haarlemmermeer voor 

staan om voor onze inwoners van -9 maanden tot 100+ de beste kansen te geven voor een gezond 

en vitaal leven. Vitaal en gezond leven maakt gelukkig en zorgt voor weerbare inwoners. Dat doen 

we door de gezondheid te beschermen, bewaken en te bevorderen. Vanuit het adagium: voorkomen 

is beter dan genezen.  

In de gezondheidscrisis van de afgelopen twee jaar zit een enorme kans. Dit is het moment om het tij 

te keren. De crisis heeft ons laten zien welke waarde publieke gezondheid onze samenleving biedt. 

Met de transitie om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken, kan ook, mits slim ingericht, de 

gezondheid bevorderd worden. Laten we de beweging maken om onze kinderen, ongeacht waar hun 

wieg staat, op te laten groeien in een gezonde en veilige omgeving. Dat komt ten goede aan de 

gezondheid van ons allemaal. 

Enige tempering van verwachtingen is op zijn plaats. Investeren in preventie vraagt om een lange 

adem. Investeringen van vandaag, dragen niet morgen al bij aan zichtbare harde resultaten. We 

zetten nu stappen die nodig zijn om het tij te doen keren. Op korte termijn zal dat mogelijk alleen het 

afremmen van de huidige negatieve spiraal zijn. Nu niets doen zal ertoe leiden dat de situatie 

verslechtert en de opgave groter en groter wordt. We kunnen nu samen een beweging in gang zetten 

die de negatieve spiraal doorbreekt om op langere termijn te zorgen voor verbetering. De trend 

doorbreken betekent o.a. zorgen voor bestaanszekerheid (armoede bestrijden), mentale 

weerbaarheid vergroten en eenieder stimuleren gezonde keuzes te maken. 

De uitdaging voor de komende jaren is samen een beweging in gang te zetten, te verbinden en 

krachten bij elkaar te brengen om het effect te vergroten. Daarvoor zullen o.a. de perspectieven 

vanuit de ruimtelijke ordening, klimaatbeleid, armoedebeleid, jeugd, sociale zaken, milieu, onderwijs 

en de publieke gezondheid bij elkaar gebracht worden om samen verder te komen. En dit alles in een 

context waarin gemeenten te maken hebben met financiële uitdagingen. Ondanks meerdere 

pogingen om landelijk meer middelen beschikbaar te krijgen om te investeren in preventie, is hier 

nog geen gehoor aan gegeven. Dat maakt het nodig om nog scherper prioriteiten te stellen in het 

gemeentelijk beleid om de noodzakelijk te nemen maatregelen toch te nemen. Door op een andere 

manier naar gezondheid te kijken, op andere manieren te interveniëren dan we gewend zijn, 

ontstaat als vanzelf de energie om de juiste kant op te bewegen. Want: we weten zeker dat als we 

doen wat we deden, zullen we krijgen wat we kregen. 
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Aangezien een bestuursperiode wordt afgesloten is het goed om wat is geleerd over te dragen aan 

de rechtsopvolgers in de figuur van een overdrachtsdocument waarin de geleerde lessen zijn door 

vertaald naar een nieuwe ambitie. Dat kan een startpunt zijn om de publieke gezondheid in de regio 

doeltreffend te bevorderen.  

Het document is een aanknopingspunt voor een goed gesprek over de te stellen doelen. Wat in het 

document is neergelegd kan nog worden verrijkt met de kennis en kunde van de GGD hoe dat precies 

te doen. Met vereende krachten moet het mogelijk zijn om meer voor elkaar te krijgen. Dat vraagt 

om korte lijnen, commitment, een langetermijnvisie en een breed gedragen boodschap.   

Samen zijn we in staat het welzijn en de gezondheid van de inwoners in de regio positief te 

beïnvloeden. 
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Context 

De GGD-regio Kennemerland beslaat de gemeenten Haarlemmermeer, Heemstede, Bloemendaal, 

Haarlem, Beverwijk, Zandvoort, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. De Gemeenschappelijke 

Geneeskundige Dienst (GGD) maakt in onze regio onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio. De regio is met ruim 500.000 inwoners dichtbevolkt. Er bevinden zich enkele 

bijzondere hotspots zoals Schiphol, het Noordzeekanaal, industrie en een dicht wegennetwerk. In de 

regio wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat brengt een hoog risicoprofiel voor 

veiligheid en gezondheid met zich mee. Dat is bij de vorming van de Veiligheidsregio Kennemerland 

de reden geweest om te investeren in een robuuste organisatie, die ook in tijden van crisis snel en 

adequaat kan handelen. Deze meerwaarde heeft zich de afgelopen ruim 10 jaar laten zien, in het 

bijzonder ten tijde van de coronacrisis. Als voorbeeld: medische professionals van de 

jeugdgezondheidszorg (verpleegkundigen, artsen) zijn breed inzetbaar bij vaccinatie en test-straten 

en de collega’s van de brandweer controleerden inkomende reizigers op Schiphol op de juiste 

verklaringen of hadden binnen no-time een test- of vaccinatielocatie ingericht. 

GGD Kennemerland zet zich van oudsher op tal van taakvelden in voor de publieke gezondheid. Een 

breed scala aan activiteiten die gaan over het bewaken, beschermen en bevorderen van gezondheid. 

Enkele voorbeelden: er worden inspecties uitgevoerd bij kindercentra, seksbedrijven, internationaal 

varende zeeschepen om gezondheidsrisico’s te beperken. Medewerkers van de GGD houden het 

menselijke contact met mensen die buiten de boot dreigen te vallen door verwaarlozing of vervuiling 

en grijpen in als hun gezondheid, of die van de omgeving in het geding is. Mentale en fysieke welzijn 

van kinderen en ouders wordt bevorderd en beschermd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ),  door 

onder meer aanbod van diverse contactmomenten en het RijksVaccinatieProgramma. Het testen, 

bron- en contactonderzoek en vaccineren zijn de drie pijlers van de infectieziektebestrijding. Op basis 

van de gezondheidsmonitors, het signaleren van trends wordt aan gemeenten en partners 

geadviseerd hoe het beste invulling gegeven kan worden aan gezondheidsbeleid. En ten tijde van een 

ramp of crisis heeft de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) o.a. een 

verbindende rol om samen te werken in het netwerk van partijen in de zorg, zoals ziekenhuizen, 

huisartsen, ambulancezorg, Rode Kruis etc.  

Dit document biedt geen volledig overzicht van alle taken die de GGD uitvoert, maar richt zich op de 

beste kansen die gezien worden om een beweging tot stand te brengen die leidt tot gezondere 

inwoners. Dit betekent focus aanbrengen en keuzes maken om dit pleidooi zo helder mogelijk onder 

woorden te brengen. Dat neemt niet weg dat de GGD ook de taken uitvoert die hierin niet expliciet 

genoemd worden, omdat deze horen bij de taakopdracht van gemeenten aan de GGD en bijdragen 

aan publieke gezondheid. 
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Bestuurlijke uitgangspunten 

In de regio zijn de afgelopen jaren vele stappen gezet om invulling te geven aan de publieke opgave 

die er ligt. We beginnen niet bij nul. Zo heeft de Bestuurscommissie PG&MZ in 2021 de regionale 

nota gezondheidsbeleid 2021-2028 ’Samen gezond in Kennemerland’ vastgesteld, op basis waarvan 

gemeenten de lokale vertaalslag maken door bijvoorbeeld lokale preventieakkoorden te sluiten. Het 

stimuleren van een gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsachterstanden hebben daar 

een belangrijke plek in.  

Gemeenten dragen de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid van hun 

inwoners, maar staan er niet alleen voor. Het gaat om het stellen van de juiste prioriteiten, om 

heldere regionale gezondheidsdoelen, om samenwerking in de regio, om gunnen en gegund worden. 

Het goede te doen. De maatschappelijke opgaven zullen gezamenlijk ter hand moeten worden 

genomen. Vanuit vertrouwen en met inbreng van verschillende perspectieven zal verder worden 

gebouwd aan een gezonde en veilige leefomgeving. 

 

Belangrijk vertrekpunt voor de integrale benadering voor vitale en veerkrachtige inwoners zijn deze 

bestuurlijke uitgangspunten: 

1. Publieke gezondheid is van iedereen. Daar zorgen we met elkaar voor: gemeenten, burgers, 

ondernemers, scholen, GGD, zorginstellingen, welzijnswerk etc. maken samen de samenleving 

gezonder voor iedereen. De kracht en oplossingen zitten in de verbinding en het samen werken. 

2. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. We hanteren de definitie van positieve gezondheid, waar 

zes elementen (dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, sociaal 

maatschappelijk participeren, kwaliteit van leven) met elkaar verbonden zijn. Gezondheid is ook 

het vermogen om eigen regie te voeren. 

3. Een lange adem is nodig om structureel bij te dragen aan de gezondheid van onze inwoners. Dat 

betekent dat we niet altijd op korte termijn harde resultaten zien van onze investeringen. 

4. GGD Kennemerland is de integrale adviseur op het gebied van publieke gezondheid en geeft 

zowel gevraagd als ongevraagd advies in het belang van de gezondheid van alle inwoners.  

5. Publieke middelen worden zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet. Het maatschappelijk 

rendement wordt vergroot bij een regionale aanpak.  

6. De bestaande zorginfrastructuur wordt zoveel mogelijk gebruikt en versterkt waar nodig. 
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Kernwaarden voor publieke gezondheid 
 

Gemeenten, GGD en partners werken samen om alle inwoners van -9 maanden tot 100+ de beste 

kansen te geven voor een gezond leven. Dat doen we door de gezondheid te beschermen, bewaken 

en te bevorderen. Vanuit het adagium: voorkomen is beter dan genezen. We nemen samen onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid voor gelijke kansen, preventie en een gezonde en veilige 

leefomgeving. Voor vitale en veerkrachtige inwoners. 

Voor deze doelstelling worden 5 kernwaarden voor effectieve publieke gezondheid gehanteerd. Een 

inhoudelijke meetlat om onze gezamenlijke inspanningen voortdurend aan te toetsen. Met deze 

kernwaarden maken we impact. Dit zijn: 

 

1) Een eerlijke kans voor iedereen 

Het maakt niet uit waar je wieg staat of heeft gestaan. Of je nu in Haarlem-Schalkwijk of in 

Bloemendaal wordt geboren. Je krijgt dezelfde kansen op een goede basis, hebt beschikking over 

juiste informatiebronnen, toegang tot goed onderwijs en een gezonde en veilige leefomgeving. 

Verschillen in gezondheid hangen samen met sociale en economische uitdagingen. Denk aan: 

schulden, onveiligheid, armoede, stress, onzekere arbeidssituatie, te duur of ongezond wonen, 

dakloosheid of onzekere woonsituatie, ongezonde of onveilige omgeving, onvoldoende 

toegankelijk(e) voorzieningen (nabijheid, financieel, begrijpelijk, passend) en laaggeletterdheid. 

Uitsluiting wordt voorkomen en kansengelijkheid wordt bevorderd. 

2) Een goede start voor ieder kind 

Kinderen groeien veilig en gezond (fysiek en mentaal) op. In een gezonde leefomgeving die uitnodigt 

om gezond te eten, te bewegen en te ontspannen. In een veerkrachtige (thuis) situatie. De kinderen 

en ouders worden in staat gesteld hierbij op eenzelfde wijze ondersteund te worden, ongeacht waar 

je woont. Met adviezen of interventies als dat voor de gezondheidsontwikkeling noodzakelijk is. 

Kinderen krijgen alle mogelijkheden en ondersteuning om zich te kunnen ontwikkelen tot 

volwassenen met elk hun eigen plek in de maatschappij. In de eerste 1000 dagen wordt het 

fundament gelegd voor een kansrijke start. Kansengelijkheid wordt bevorderd. 

3) Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen 

Bij de inrichting van de openbare ruimte en uitvoering klimaatbeleid wordt rekening gehouden met 

het effect daarvan op gezondheid. Inwoners worden daarmee beschermd tegen veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s en gestimuleerd tot gezond gedrag. Er is schone lucht, (zowel binnen als buiten), 

ruimte om te bewegen in de openbare ruimte, te ontmoeten en te ontspannen en verleidingen tot 

ongezonde keuzes worden beperkt. Een veilige en gezonde omgeving is er ook in de thuissituatie. 

Risico’s voor een ongezonde en onveilige omgeving worden beperkt en gezonde keuzes worden 

bevorderd. 

4) Veerkrachtige geest voor iedereen  

Tegenslagen horen bij het leven. Het vermogen om hiermee om te gaan, de veerkracht, maakt dat 

meedoen in de samenleving mogelijk blijft. Het gaat hierbij om de mentale gezondheid, psycho 

sociale factoren, weerbaarheid, zelfredzaamheid, veerkracht en flexibiliteit. Mentale veerkracht 

heeft een positief effect op het kunnen maken van gezonde keuzes. Weerbaarheid en mentale 

gezondheid worden bevorderd.  

5) Gezondheid is gedeelde verantwoordelijkheid  

Samen dragen wij bij aan een gezonde, vitale samenleving. We hanteren een domein overstijgende 

aanpak, waar een lange adem voor nodig is. De oorzaak en oplossing van gezonde inwoners ligt in 
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het samen werken aan een gezonde leefomgeving, signaleren van ongezondheid en het creëren van 

gezonde randvoorwaarden. Gezondheid is van ons allemaal. 
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Ambities voor de publieke gezondheid 
Het moment is daar om de publieke gezondheid een radicale positieve impuls te geven. Inwoners 

worden nog meer gefaciliteerd zelf de regie over hun gezondheid te voeren én de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid wordt genomen om bij te dragen aan de gezondheid van onze inwoners. 

Uiteraard gaan we door met het goede werk dat al gedaan wordt, waarbij de kernwaarden voor 

publieke gezondheid leidend zijn. 

Als we met elkaar constateren dat voorkomen beter is dan genezen, is het logisch de focus te leggen 

op de generatie die nu geboren is. Dit is het moment om ervoor te zorgen dat een generatie opgroeit 

in een omgeving die een gezond en vitaal leven stimuleert waarbij het geen verschil mag maken waar 

de wieg staat.  

De belangrijkste doelstelling is dan ook om gezamenlijk door middel van actieve preventie; 

overgewicht, roken en overmatig alcoholgebruik onder 18-jarigen in 2040 met 50% te verminderen 

en het aantal dat voldoet aan de beweeg- en gezonde voedingsnorm met 25% te doen stijgen. Dit 

heeft een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid. 

Om deze doelstelling te behalen is het belangrijk dat we nu samen uitspreken dat we ons hard 

maken voor het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Geef de nieuwe generatie de kans om 

op te groeien in een gezonde omgeving. Het effect daarvan zal over alle leeftijden zichtbaar zijn. Het 

is de aanjager voor de gehele regio om zich bewust te worden van het belang van een vitale 

samenleving.   

Er wordt verder gebouwd op de regionale nota ‘Samen gezond in Kennemerland’ en de lokale 

preventieakkoorden die er zijn. Om te zorgen dat gezondheidsproblemen en kosten in de (jeugd)zorg 

verminderen heeft GGD Kennemerland de volgende ambities voor de publieke gezondheid. Daarvoor 

dragen gemeenten, de GGD en diverse partners een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Om uitsluiting te voorkomen en kansengelijkheid te bevorderen kiezen we voor: 

• De preventieaanpak waarbij mensen in kwetsbare omstandigheden een bewuste keuze maken 

over het moment van hun kinderwens zodat zij niet onbedoeld zwanger raken (nu niet zwanger) 

wordt een regionale aanpak. 

• Alle gemeenten vormen met partners een coalitie tegen eenzaamheid. 

 

Om kinderen alle mogelijkheden en ondersteuning te geven om zich te kunnen ontwikkelen tot 

volwassenen met elk hun eigen plek in de maatschappij kiezen we voor: 

• Alle kinderen en ouders in de regio kunnen gebruik maken van hetzelfde preventieaanbod voor 

publieke jeugdgezondheidszorg, bestaande uit anticonceptie; zwangerschapsondersteuning, 

vaccinaties, begeleiding en voorlichting bij groei, voeding, verzorging, ontwikkeling, ouderschap, 

screening bij afwijkende groei en ontwikkeling, tijdig signaleren van psychosociale problemen, en 

begeleiding bij schoolziekteverzuim om schooluitval te voorkomen. De integrale 

jeugdgezondheidszorg van -9 maanden tot 23 jaar wordt een regionaal aanbod van de GGD. 

• Ouders en kinderen worden ondersteund bij het maken van de juiste keuzes voor de gezondheid, 

veiligheid en ontwikkeling van het kind.  

 

Om risico’s voor een ongezonde en onveilige omgeving te beperken en gezonde keuzes te 

bevorderen kiezen we voor: 

• De regionale inzet op infectiepreventie wordt verstevigd door focus op risicovolle publieke 

locaties zoals zorgboerderijen, medisch kinderdagverblijven, revalidatiecentra, zelfstandige 
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woonvoorzieningen verstandelijke en/of lichamelijke beperking en groepswoonvoorziening 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking.   

• De regionale inzet of infectieziektebestrijding wordt verstevigd om voorbereid te zijn en te 

kunnen anticiperen op nieuwe uitbraken. 

• In het netwerk van VVT-instellingen en ziekenhuizen worden sluitende afspraken gemaakt over 

transparantie en zichtbaarheid over uitbraken om de  antibioticaresistentie terug te dringen.  

• Alle gemeenten hebben een preventieakkoord waarin lokaal invulling wordt gegeven aan de 

leefstijlthema: alcohol, overgewicht en roken. 

• 100% van de basisscholen in de regio is een ‘gezonde school’ 

• 100% van de sportverenigingen en speeltuinen is rook- en alcoholvrij 

• Alle gemeenten sluiten zich aan bij het Schone lucht akkoord en investeren in schone lucht. 

• Alle gemeenten hebben een omgevingsvisie (in het kader van de omgevingswet) waarin 

gezondheid en veiligheid een prominente plek hebben, op basis van de kernwaarden gezonde 

leefomgeving. Gezondheid is een vast onderdeel van omgevingskwaliteit. 

• Alle gemeenten wegen bij de inrichting van de openbare ruimte de effecten op gezondheid  

(uitnodigen tot bewegen, groen, schone lucht). Aan de hand van de kernwaarden gezonde 

leefomgeving. 

 

Om weerbaarheid en mentale gezondheid te bevorderen kiezen we voor: 

• De integrale jeugdgezondheidszorg verbreedt haar preventieaanbod met meer aandacht voor 

mentale gezondheid en sluit daarbij meer aan bij het sociaal domein. 

• Alle jongeren hebben toegang tot betrouwbare informatie over seksuele gezondheid 

• Alle jongeren hebben voordat ze van school af gaan een lesaanbod gekregen voor mentale 

gezondheid, weerbaarheid en veerkracht 

• Alle inwoners worden gestimuleerd cursussen te volgen op het gebied van levensreddend 

handelen (EHBO, AED, BHV). 

 

Om de gedeelde verantwoordelijkheid voor gezondheid te nemen kiezen we voor: 

• Alle gemeenten ontwikkelen hun preventieakkoord door en geven daarmee invulling aan de vijf 

kernwaarden voor publieke gezondheid. 

• Alle gemeenten voeren actief armoedebestrijdingsbeleid, vanuit de perceptie dat 

bestaanszekerheid bijdraagt aan gezondheid. 
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Rollen en verantwoordelijkheden 
Successen zullen behaald worden als gewerkt wordt aan het gezamenlijke doel. Daarvoor kan iedere 

organisatie/partij/functionaris/professional zijn bijdrage leveren: 

 

Gemeenten 

• Gemeenten dragen de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor gezondheid en veiligheid van 

hun inwoners. 

• Wethouders volksgezondheid zijn de ambassadeurs voor de vijf kernwaarden voor publieke 

gezondheid. Zij toetsen vanuit dat perspectief de besluitvorming in het college van B&W. Zij 

tonen lef een daadkracht. 

• De colleges van B&W onderschrijven het principe ‘health in all policies’ en wegen gezondheid 

mee in besluiten. 

• Het GGD-bestuur (9 wethouders volksgezondheid samen) geven bestuurlijk richting aan de 

ontwikkeling van de GGD om invulling te geven aan de ambities. 

• Gemeenten zijn de regisseur van lokaal gezondheidsbeleid en hebben voldoende capaciteit 

beschikbaar om deze rol te kunnen vervullen. 

 

GGD Kennemerland 

• verbindt verschillende disciplines van de publieke gezondheid met elkaar (JGZ, Medische 

Milieukunde, Infectieziektebestrijding, Technische Hygiënezorg, Openbare Geestelijke 

Gezondheidszorg, Advies & Onderzoek) 

• is op ambtelijk en bestuurlijk niveau de adviseur op het gebied van publieke gezondheid en geeft 

zowel gevraagd als ongevraagd advies in het belang van de gezondheid van alle inwoners. 

• hanteert de 5 kernwaarden voor effectieve publieke gezondheid als een inhoudelijke meetlat om 

de gezamenlijke inspanningen voortdurend aan te toetsen. 

• brengt betrokken partijen bij elkaar om de ambities te realiseren, zoals kinderen/jongeren, 

ouders, scholen, diverse gemeentelijke sectoren, partners, zorgpartners, landelijke overheid, 

zorgverzekeraars etc.  

• is een belangrijke schakel in het sociaal domein, door preventieaanbod wordt beroep op 2e lijns 

(jeugd)zorg beperkt.  

• stemt het preventieaanbod af op de klantvraag van inwoners 

• signaleert, begeleidt en normaliseert waar het kan en leidt indien nodig toe naar hulp. 

• heeft een proactieve houding, signaleert tijdig, deelt kennis, denkt mee, biedt bouwstenen, biedt 

een handelingsperspectief.  

• signaleert trends over de gezondheid inwoners en adviseert gemeenten en 

samenwerkingspartners over o.a. het lokale preventieakkoord. 

• is de sparringpartners voor omgevingskwaliteit. 

• monitort de gezondheid van alle inwoners volgens periodieke gezondheidsonderzoeken. 

 

Tot slot 

Zoals gezegd is dit document een startpunt voor een beweging naar meer gezonde en vitale 

inwoners. Dit vraagt een meer programmatische uitwerking wat van wie nodig is. Menskracht en 

middelen. In de regio, in de gemeenten en in de wijken. Het gaat om een gezamenlijke zoektocht 

naar meer verbindingen. 

 

 


