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Adviezen voor de praktijk
Het onderzoek van Mieke Steenbakkers maakt duidelijk dat lokaal integraal gezondheidsbeleid nog in de
kinderschoenen staat: op dit terrein valt nog heel veel winst te boeken. Zowel de GGD als de gemeenten
dienen dan wel een andere koers te gaan varen. In het onderzoek doet zij een aantal aanbevelingen die
partijen daarbij kunnen helpen. Hieronder zetten we de belangrijkste adviezen op een rij:
•

Gemeenten dienen meer te focussen op intersectorale samenwerking (intern binnen gemeenten
tussen verschillende beleidsterreinen). Die samenwerking komt niet vanzelf tot stand, maar dient
aangestuurd te worden. Bij de ontwikkeling van beleid dient bovendien al in een vroeg stadium aandacht
te zijn voor mogelijke effecten op de gezondheid.

•

Het is belangrijk dat de GGD aan gemeenten laat zien welke resultaten geboekt kunnen worden met
een integrale benadering van gezondheid. Het gaat dan niet alleen om gezondheidswinst, maar
bijvoorbeeld ook om meer maatschappelijke betrokkenheid en een dalend schoolverzuim.

•

Gemeenten hebben vaak maar een beperkte capaciteit om volwaardig de regie te voeren over de
publieke gezondheidstaken. Zij kunnen overwegen om een deel van hun taken te delegeren aan de
GGD. De GGD moet in dat geval over de juiste competenties beschikken of die versterken.

•

De GGD dient de samenwerking met gemeenten aan te gaan op alle niveaus, dus contact leggen
met de manager, de beleidsmedewerker én de wethouder van de verschillende beleidsterreinen.  

•

De GGD is expert op het gebied van gezondheid en beschikt over steeds meer data. Tegelijkertijd
heeft de GGD onvoldoende kennis van aanpalende beleidsterreinen. Voor een pro-actieve opstelling
en goede samenwerking is het versterken van die kennis een voorwaarde.

•

Gezondheid wordt nu nog te veel als een apart beleidsterrein gezien. Juist die sterke focus op
gezondheid, schrikt gemeenten vaak af. Het zou beter zijn als gezondheid een standaard onderdeel
wordt van elke beleidssector (net zoals bijvoorbeeld financiën dat nu ook al is), zodat bij het maken,
uitvoeren en evalueren van beleid de gezondheidseffecten worden meegewogen. Hierbij is het
belangrijk explicieter aan te geven hoe gezondheid een bijdrage kan leveren aan het terugdringen
van verschillende maatschappelijke problemen. Gezondheid is immers geen doel op zich, maar een
voorwaarde voor een goede kwaliteit van leven. En daar is de samenleving en dus ook de lokale
overheid mee geholpen.

Het volledige proefschrift van Mieke Steenbakkers vindt u op onze websites.
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Lokaal integraal
gezondheidsbeleid:
realistische uitdaging
of utopie?
Een onderzoek binnen gemeenten
naar mogelijkheden tot
intersectorale samenwerking.
Mieke Steenbakkers

Hoe zet je gezondheid goed op
de agenda bij de lokale overheid? Vooral bij ambtenaren die
gezondheid niet in portefeuille
hebben? Kan een GGD gemeenten stimuleren tot een bredere
kijk op gezondheid?

Mieke Steenbakkers van de Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid verdedigt op donderdag 27 september 2012 aan de
Universiteit Maastricht haar onderzoek naar deze vragen. ‘Lokaal
integraal gezondheidsbeleid: realistische uitdaging of utopie? Een
onderzoek binnen gemeenten naar mogelijkheden tot intersectorale
samenwerking’, luidt de titel van haar proefschrift. Bijzonder is
dat dit onderzoek, uitgevoerd in negen gemeenten in Zuid-Limburg,
internationaal al sterk de aandacht heeft getrokken. Zo was Mieke
Steenbakkers in juni dit jaar op uitnodiging van de World Health
Organization in het Japanse Kobe. Daar lichtte ze haar onderzoek toe tijdens een expert meeting.
Voor partijen dichterbij huis zijn de onderzoeksresultaten zeker zo interessant, want haar bevindingen en
adviezen zijn waardevol voor de praktijk van alledag. Daarom schetsen wij hier in vogelvlucht de aanleiding,
het verloop en de conclusies van het onderzoek. Tot slot treft u tips aan voor de praktijk.
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