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Samenvatting Overgewicht en obesitas zijn te beschouwen als wicked problems, oftewel venijnige problemen. De aanpak hiervan vraagt om integraal gezondheidsbeleid. Dit is beleid waarin aandacht is voor
gezond gewicht als uitkomst van alle beleidsterreinen, zoals het vervoersbeleid, onderwijsbeleid, landbouwbeleid, ruimtelijke ordeningsbeleid, economisch
beleid, sociaal beleid, milieubeleid en volksgezondheidsbeleid. Hiervoor is intensieve intersectorale samenwerking met partners binnen en buiten de overheid noodzakelijk. Deze samenwerking vraagt andere
kwaliteiten van ambtenaren, politici en professionals
dan sectoraal beleid, waarin niet sectoroverstijgend
gewerkt hoeft te worden.
Dit artikel geeft een concrete omschrijving van de criteria voor integraal gezondheidsbeleid en beschrijft
de theoretische uitgangspunten van de kwaliteiten
en gedragingen die nodig zijn om intersectoraal te
kunnen samenwerken. Door middel van interviews
en literatuuronderzoek is een bestaand gedragsveranderingsmodel, Behaviour Change Wheel, aangepast.
Centraal in dit model staan Capability, Opportunity
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en Motivation (COM) die het gedrag (Behaviour) verklaren (COM-B). De aangepast versie van dit model is
de Behaviour Change Ball. De bal beschrijft de kwaliteiten die nodig zijn om intersectoraal te kunnen
samenwerken, zodat integraal gezondheidsbeleid kan
worden gerealiseerd. De Behaviour Change Ball kan
na verdere doorontwikkeling door beleidsmakers als
instrument worden gebruikt op strategisch, tactisch
en operationeel niveau, als houvast bij de vormgeving
van integraal gezondheidsbeleid, om de belangrijkste onderdelen van politiek-bestuurlijk draagvlak van
integraal gezondheidsbeleid gestructureerd te identificeren, en om oplossingen te vinden voor intersectorale samenwerking.
Trefwoorden politiek draagvlak · integrale aanpak ·
overgewicht

From fiction to action: towards integrated local
public health policy for the prevention of obesity
Abstract Overweight and obesity can be considered
as complex ‘wicked problems’. The solution requires
an integrated health policy, or focus on healthy weight
as a result of all policy areas, such as transport, education, agricultural, spatial planning, economic, social, and environmental policy. To achieve this intensive intersectoral collaboration with partners within
and outside the government is necessary. Intersectoral collaboration demands different qualities of policy makers, politicians and professionals than sectoral
policies. This article provides a concrete description
of the criteria for integrated health policy and describes the theoretical principles of the qualities and
behaviours that are necessary for intersectoral collaboration.
Through interviews and literature research, an existing behavioural change model has been adapted.
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Central to this model are Capability, Opportunity,
Motivation (COM) that influence Behaviour (COM-B).
The modified version of the model, the Behaviour
Change Ball, describes the qualities needed to work
intersectorally so that integrated health policy can be
realized.
After further development, the Behaviour Change Ball
can be used as an instrument by policymakers at
strategic, tactical and operational level as a supportive tool in the design of integrated health policy, to
identify the main components of integrated health
policy, or to find solutions for limited intersectoral
collaboration.
Keywords political support · integrated approach ·
obesity

Inleiding
‘We must remember health is an outcome of all
policies.’ Dat zei voormalig secretaris-generaal van
de Verenigde Naties Ban Ki Moon in 2009 tijdens
de Wereldgezondheidsvergadering van de WHO. Als
we deze stelling toepassen op de problematiek van
overgewicht en obesitas, dan betekent dit dat ons
lichaamsgewicht ook wordt beïnvloed door het vervoersbeleid, onderwijsbeleid, landbouwbeleid, ruimtelijke ordeningsbeleid, economisch beleid, sociaal
beleid, milieubeleid en volksgezondheidsbeleid.
Overgewicht en obesitas leiden tot verminderde objectieve en subjectieve gezondheid. De individuele
gevolgen kunnen groot zijn, te meer omdat overgewicht op jonge leeftijd veelal een leven lang doorwerkt, met lichamelijke en geestelijke chronische aandoeningen tot gevolg [1, 2]. Daarnaast zijn de gevolgen voor de samenleving aanzienlijk. De obesitasepidemie leidt tot verminderde arbeidsparticipatie
en -productiviteit, en hoge zorgkosten [3]. Daarom
hebben overheden er belang bij om de epidemie in
te dammen. Dat vraagt om een integraal gezondheidsbeleid; aandacht voor gezond gewicht als uitkomst van alle beleidsterreinen (gezondheidsbeleid,
vervoersbeleid, milieubeleid, onderwijsbeleid, econo-

misch beleid, enzovoort). Bovendien is het belangrijk dat dit integrale beleid langjarig wordt uitgevoerd,
waarmee het dus de vierjarige beleidscyclus en inherent daaraan de machtsperiode van gekozen politici
overstijgt, vanwege de complexiteit van de problematiek (zie kader 1).
Omdat het beleid wordt vormgegeven vanuit verschillende beleidsterreinen is intensieve samenwerking met partners binnen en buiten de overheid noodzakelijk. De ervaring leert dat dit niet eenvoudig is
[4, 5]. Sinds de WHO Alma Ata-declaratie inzake primary health care in 1978 en de Ottawa-charter inzake health promotion in 1986 zijn er vele bijeenkomsten georganiseerd en rapporten verschenen over integraal gezondheidsbeleid. Toch ontbreekt het nog
aan heldere criteria waaraan integraal gezondheidsbeleid moet voldoen. Daarnaast bestaat er onvoldoende
inzicht in de kwaliteiten (kennis en kunde) die nodig
zijn voor de uitvoering van integraal gezondheidsbeleid. Intersectoraal samenwerken vraagt andere kwaliteiten van ambtenaren, politici en professionals dan
sectoraal beleid (beleid dat past binnen één beleidsterrein). Om de ontwikkeling van integraal gezondheidsbeleid te stimuleren, is het daarom belangrijk
om deze kwaliteiten in kaart te brengen en manieren te vinden om de ontwikkeling van deze kwaliteiten aan te moedigen. Met dit artikel wordt beoogd
hieraan bij te dragen door een beschrijving te geven
van 1) de concrete betekenis van integraal gezondheidsbeleid, 2) de theoretische uitgangspunten van de
verschillende kwaliteiten en gedragingen voor respecKader 1. Wicked problems
Overgewicht en obesitas zijn te beschouwen als
wicked problems, die de volgende kenmerken hebben:
●

●

●

Kernpunten
●

●

●

Motivatie, capaciteit en gelegenheid geven richting aan ons gedrag; dit wordt het COM-B-systeem genoemd dat is samen te vatten in willen,
kunnen, kansen grijpen en doen.
De mate waarin het gehele COM-B-systeem
wordt aangesproken, bepaalt de mate van integraliteit van gezondheidsbeleid.
De Behaviour Change Ball is als hulpmiddel te
gebruiken om gedrag, taken en kwaliteiten van
politici, ambtenaren en professionals te benoemen die nodig zijn bij het vormgeven van integraal gezondheidsbeleid.

●

●

●

De oorzaak is niet lineair, maar complex en
meervoudig. Elk probleem kan weer een symptoom zijn van een onderliggend probleem.
De oplossingsrichtingen zijn daarom ook meervoudig.
Er is niet één oplossing als de juiste of de beste
te bestempelen en de verschillende oplossingsrichtingen beïnvloeden elkaar, waardoor niet te
voorspellen is wat het eindresultaat zal zijn.
Het niveau waarop aanknopingspunten liggen
voor de aanpak varieert per oplossingsrichting
(individueel, community, onderwijs, arbeidssetting).
Elk wicked problem is uniek omdat de context waarin het zich voordoet varieert en de
belangenbehartigers of probleemeigenaren verschillen.
Effecten kunnen niet op basis van reeds beschikbare evidence worden vastgesteld, hooguit is een
kritische monitoring mogelijk en kan via trial en
error de oplossingsrichting worden bijgesteld.
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Kader 2. Het COM-B-systeem
Capability omvat kennis, kunde en lerend vermogen. Opportunity gaat in op de kansen die zich
voordoen en die we al dan niet aangrijpen. Motivation beschrijft de intrinsieke, meer vanzelfsprekende (automatische) motivatie en de extrinsieke
motivatie waarvoor bewust gekozen wordt om
bepaald gedrag uit te voeren. Toegepast op het
promoten van voetbal voor kinderen betekent dit
dat kinderen geleerd moet worden hoe te voetballen en wat de spelregels zijn (capacity), dat er een
voetbalveldje in de buurt moet zijn (opportunity)
en dat kinderen het leuk moeten vinden en elkaar
aanmoedigen (motivation). Beleidsmakers dienen
dit gedrag te begrijpen om de juiste interventies te
kunnen bepalen. De interventies kunnen variëren
van educatie, trainen, voorbeeldfiguren inzetten
(bijvoorbeeld regionale voetbalsterren erbij betrekken), met enige drang aanmoedigen (verplichte
voetballessen onder schooltijd), tot dwingend opleggen, verplichten. Deze interventies liggen als
een schil om COM-B heen en maken er verbinding mee. Een tweede schil hieromheen betreffen
de beleidsopties die mogelijk zijn, uiteenlopend
van regelgeving, dienstverlening, wetgeving, fiscale
maatregelen, communicatie en PR, richtlijnen en
gebiedsinrichting. Beide schillen bewegen flexibel
om COM-B heen, afhankelijk van beschikbaar bewijs over effectiviteit, haalbaarheid, betaalbaarheid
en uitvoerbaarheid.

tievelijk ambtenaren, politici en professionals die nodig zijn om intersectoraal te kunnen samenwerken,
en 3) de context waarin deze samenwerking gestalte
moet krijgen.

Methode
Om de betekenis van integraal gezondheidsbeleid in
kaart te brengen is een scoping review uitgevoerd.
De literatuur met betrekking tot integraal gezondheidsbeleid is doorzocht op de termen: ‘health in
all policies’, ‘integrated health policy’, ‘intersectoral
collaboration/action for public health’, ‘health governance’, ‘health policy’, ‘public (health) policy’. De
uitkomsten hiervan leverden een overzicht op van
de grote verscheidenheid aan operationalisaties van
integraal gezondheidsbeleid. Op basis hiervan zijn
de overeenkomsten en verschillen beschreven. Er is
vooral gekeken naar de onderscheidende elementen
van ‘health in all policies’ ten opzichte van de andere
termen. Vervolgens is het gedragsveranderingsmodel van Michie gebruikt [6], het Behaviour Change
Wheel (BCW), omdat dit ingaat op de manier waarop
beleid tot stand komt en daarom geschikt was voor
verbreding naar integraal beleid [7]. Het BCW is
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voortgekomen uit een synthese van negentien andere
gedragsmodellen uit de gezondheidswetenschappen,
psychologie, cultuurwetenschap en sociale marketing. Dit model beschrijft hoe Capability, Opportunity
en Motivation (COM) richting geven aan het gedrag
(Behaviour) van beleidsmakers. Samen noemen we
dit het COM-B-systeem (zie kader 2). Het BCW is met
succes gebruikt bij de vormgeving van het tabaksbeleid en de aanpak van overgewicht in Groot Brittannië
[6]. Het is door het National Institute of Health and
Care Excellence (NICE) ook gebruikt voor het opstellen
van richtlijnen voor de aanpak van alcoholmisbruik,
seksuele (on)gezondheid en beweeggedrag [8]. En
ook de Cochrane Library volgt de indeling zoals in het
BCW geformuleerd.
Het originele model van Michie is aangepast door
het doel concreet invulling te geven (het originele model laat dit doel ongedefinieerd omdat het breed toepasbaar moet zijn), onderverdeeld naar gedragingen,
taken en kwaliteiten die op basis van interviews zijn
geïnventariseerd. Interviews zijn uitgevoerd met ambtenaren, politici en professionals. Zij zijn doelgericht
geselecteerd op het niveau van de gemeentelijke organisatie waar zij werken. Uiteindelijk zijn uit acht
van de achttien Zuid-Limburgse gemeenten – op basis
van beschikbaarheid en bereidheid tot een interview
– negen personen op strategisch (bestuurlijk), zeven
personen op tactisch en 32 personen op operationeel
niveau geselecteerd. Daarnaast is de literatuur over
belemmerende en bevorderende factoren bij intersectorale samenwerking en de ontwikkeling van integraal
gezondheidsbeleid bestudeerd.
Om tot de selectie van gedragingen, taken en kwaliteiten te komen heeft een iteratieve analyse van de
interviews, literatuur en reflecties plaatsgevonden. De
interviews zijn gecodeerd naar gedragingen, taken en
kwaliteiten. Deze uitkomsten zijn vergeleken met de
literatuur en besproken met de doelgroep (ambtenaren, politici, professionals) en experts op het gebied
van integraal gezondheidsbeleid. Op basis van deze
analyse is een eerste selectie van gedragingen, taken
en kwaliteiten ontstaan, die vervolgens zijn ondergebracht in het BCW (fig. 1). Door toevoeging van de
context is het idee van een bal in het bergachtig landschap ontstaan, waardoor een driedimensionaal model tot stand is gekomen: de Behaviour Change Ball
(fig. 2; [9]). Het bergachtig landschap illustreert hoe
moeilijk het is om in het sociaal-politiek krachtenveld
integraal gezondheidsbeleid te maken, oftewel de bal
tegen de berg op te duwen. De eerste versie van dit
nieuwe model is gepresenteerd aan de doelgroep en
experts op het gebied van integraal gezondheidsbeleid. Op basis van deze reflecties is het model weer
verder aangescherpt.

Resultaten
De betekenis van integraal gezondheidsbeleid is gebaseerd op de overeenkomsten uit literatuuronderzoek
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Figuur 1 Behaviour
Change Ball (tweedimensionaal)

naar health in all policies. De overeenkomsten benadrukken het belang van a) het formuleren van bredere
beleidsdoelen dan alleen gezondheid; b) de noodzaak
tot intersectorale samenwerking (dus tussen verschillende beleidsterreinen); c) het beschrijven van de sociale determinanten van gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen; d) het zoeken naar
synergie, gebaseerd op de aanname dat er meer te bereiken is met samenwerking tussen beleidsterreinen
dan een solistische, sectorale aanpak; e) het aanstellen
van stewards die vanuit het gezondheidsbeleid verbindingen kunnen leggen met de overige beleidsterreinen; f) het niet per se centraal stellen van gezondheid
als doel, maar gezondheid beschouwen als een middel om doelen van andere beleidsterreinen te kunnen
realiseren (bijvoorbeeld verbetering van arbeidsparticipatie door de vitaliteit en gezondheid van werknemers te versterken); g) de verschillende beleidsfasen
te onderscheiden (beleidsagendering, beleidsformulering, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie); en tot
slot h) integraal gezondheidsbeleid als beginsel voor
burgers uitgaande van rechten en plichten.
De rationale achter het gedragsveranderingsmodel
van Michie is dat beleidsmakers het COM-B-systeem
van de doelpopulatie in positieve zin weten te beïn-

vloeden. Zij dienen interventies en beleidsopties voor
te stellen die ingrijpen op het COM-B-systeem, en
dus de vaardigheden, omstandigheden en motivatie
van de doelgroep positief beïnvloeden (zie het voorbeeld in kader 2). Wanneer het gehele COM-B-systeem wordt aangesproken kan gesproken worden van
integraal gezondheidsbeleid. Als enkel een deel van
het COM-B-systeem wordt beïnvloed (bijvoorbeeld alleen mensen motiveren, maar niks doen aan de omstandigheden) is het beleid meer sectoraal dan integraal.
Op basis van de reikwijdte van de beïnvloeding van
het COM-B-systeem kan een oordeel worden gegeven over de mate van integraliteit. De mate van integraliteit baseren we op twee criteria: 1) beleid bestaande uit een combinatie van beleidsterreinen die
gezamenlijk een geschikte mix van interventies omvatten die zo optimaal mogelijk ingrijpen op het COMB-systeem; en 2) het vormgeven en uitvoeren van beleid door verschillende beleidsterreinen gezamenlijk.
Voor criterium 1 betekent dit dat beleidsmakers bij
het vormgeven van beleid zorgvuldig zouden moeten
nadenken over de effecten van dit beleid op capability, opportunity en motivation. Inzicht in gedragsverandering behoort daarom ook tot de kern van de
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Figuur 2 De Behaviour
Change Ball in het landschap [9]

beleidsvoorbereiding. Criterium 2 vraagt om samenwerkingsvaardigheden tussen gemeentelijke beleidsmakers. Deze samenwerking dient verticaal plaats
te vinden; in de hiërarchische lijn van bestuurder/
wethouder, sectordirecteur/afdelingshoofd en uitvoerend beleidsmedewerker (dat wil zeggen op bestuurlijk strategisch niveau, op tactisch managementniveau
en op operationeel niveau). Ten minste even belangrijk is de horizontale samenwerking tussen de bestuurders, directeuren en beleidsmedewerkers van de verschillende beleidssectoren (intersectorale samenwerking), omdat alleen langs deze weg integraal gezondheidsbeleid kan worden gemaakt.
Nu duidelijk is welke criteria de mate van integraliteit van gezondheidsbeleid bepalen, is onderzocht
welke gedragingen, taken en kwaliteiten bijdragen
aan de ontwikkeling hiervan. Immers, om de criteria
in praktijk te brengen zou er binnen de gemeentelijke
organisatie een verandering van werkwijze moeten
plaatsvinden. Op basis van de literatuur en interviews
met wethouders, managers en beleidsmedewerkers is
een selectie van tien essentiële gedragingen, taken en
kwaliteiten tot stand gekomen. De aanname is dat als
deze gedragingen, taken en kwaliteiten in voldoende
mate aanwezig zijn, ze bijdragen aan de ontwikkeling
van integraal gezondheidsbeleid. Deze gedragingen,
taken en kwaliteiten zijn toegevoegd aan de binnenste as van het BCW van Michie (fig. 1) en tevens
beschreven in de vorm van een eerste versie van een
checklist, die als zodanig in de praktijk uitgetest kan
worden (tab. 1).
Door deze tien gedragingen, taken en kwaliteiten
te integreren in het BCW is er een koppeling ge-
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maakt met a) de determinanten van het gedrag van
beleidsmakers (COM-B van beleidsmedewerkers) en
b) de mogelijkheden om dit gedrag te bevorderen
(zoals weergegeven bij de interventies en beleidsopties). Met deze toevoeging is de tweedimensionale
Behaviour Change Ball tot stand gekomen (fig. 1). In
tegenstelling tot het BCW bestaat de doelgroep van de
bal daarom uit ambtenaren, politici en professionals,
en niet uit de personen met een gezondheidsprobleem, bijvoorbeeld kinderen met overgewicht.
De driedimensionale Behaviour Change Ball (fig. 2)
illustreert dat het veranderen van de gedragingen, taken en kwaliteiten niet in een vacuüm plaatsvindt –
los van de politiek en samenleving –, maar in een sociaal-politiek krachtenveld; een bergachtig landschap,
in lijn met het zogenaamde attractor landscape dat
in systeemtheorieën vaak wordt gebruikt [10]. In die
‘ongewisse’ politiek-bestuurlijke context zijn speciale
vaardigheden vereist, zoals het mobiliseren van externe invloedrijke actoren, het flexibel kunnen opereren ondanks de gegeven institutionele kokers met
eigen verantwoordingsregels, en responsief evalueren
en doorontwikkelen om de bal over de berg te krijgen
[11, 12].
Net zoals een bal die tegen een berg op moet rollen,
kosten de veranderingen en vernieuwingen veel energie, wat weerstand oproept [13]. Naast de early adopters zijn er laggards die niet of nauwelijks te motiveren
zijn tot vernieuwing (de bal blijft in het dal liggen).
Ditzelfde geldt ook voor het landschap waarin de preventie van overgewicht en obesitas moet vorm krijgen.
De steile hellingen symboliseren de weerstand om het
systeem te veranderen; de zwaartekracht maakt het
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Tabel 1 Essentiële gedragingen, taken en kwaliteiten als voorwaarden voor integraal gezondheidsbeleid
Strategisch niveau – gedragingen, taken, kwaliteiten van wethouders
1. Agenderen

Agenderen is de eerste fase van beleidsontwikkeling. Voor de ontwikkeling van nieuw beleid moet een probleem eerst voldoende
aandacht trekken en prioriteit krijgen op de beleidsagenda.
– Staat preventie van overgewicht bij kinderen op de agenda van de wethouder?
– Is het een prioriteit?

2. Leiderschap

Een strategisch leider kan richting geven aan het geagendeerde beleidsprobleem door een heldere visie te formuleren. Ook kunnen
gerespecteerde leiders hun beleidsmedewerkers en managers motiveren de visie te volgen.
– Wordt er strategisch leiderschap getoond?
– Is er een kartrekker benoemd?

3. Beleidsformulering

Beleidsformulering is het vertalen van het geagendeerde beleidsprobleem naar beleidsmaatregelen. Beleid op strategisch niveau
geeft richting aan de aanpak van het probleem.
– Is er een strategische visie voor de preventie van overgewicht ontwikkeld waarin de belangen van de verschillende betrokken
organisaties samenkomen (shared values)?
– Zijn er beleidsmaatregelen geformuleerd?

Tactisch niveau – gedragingen, taken, kwaliteiten van afdelingshoofden
4. Adaptief
management

Bij adaptief management ligt de nadruk op het al doende leren, waarbij onzekerheden en reeds bestaande kennis transparant worden
meegenomen in de besluitvorming.
– Heeft het management een adaptieve, flexibele, lerende houding?
– Wordt er gebruikgemaakt van bestaande (bewezen effectieve) kennis en worden onzekerheden geaccepteerd en meegewogen?
– Worden lerende en reflecterende feedback-loops toegepast met betrokken teams en netwerken?

5. Leiderschap

Een integrale aanpak vereist een andere manier van beleidsontwikkeling. Dit proces moet gefaciliteerd worden. Leiders moeten steun
geven om te veranderen en te innoveren.
– Wordt er leiderschap getoond?
– Worden medewerkers enthousiast gemaakt voor een nieuwe manier van werken, met een focus op intersectorale samenwerking?
– Krijgen medewerkers discretionaire bevoegdheden en vrije ruimte om te experimenteren; is er aandacht voor zelfontplooiing?

Operationeel niveau – gedragingen, taken, kwaliteiten van beleidsmedewerkers
6. Netwerkvorming

Er moeten netwerken worden gevormd, binnen en buiten de eigen sector, om de integrale aanpak te bevorderen. Hierbij is ook de
kwaliteit van het netwerk van belang, waarbij lerend samenwerken centraal staat.
– Worden er netwerken gevormd met interne partners, zowel binnen de gezondheidssector als daarbuiten, bijvoorbeeld met ruimtelijke ordening?
– Worden er netwerken gevormd met externe partners, zowel publieke als private partijen (bijvoorbeeld scholen en supermarkten)?

7. Innovators

Voor het aanpakken van complexe problemen is het van belang om nieuwe oplossingsrichtingen te bedenken, wanneer traditionele
manieren niet werken. In netwerken met meerdere sectoren worden eerder innovatieve ideeën ontwikkeld.
– Staat men open voor innovatie en creatief denken?
– Worden er nieuwe ideeën uitgewisseld?

8. Teamwerk

De nieuwe ideeën worden binnen het netwerk gezamenlijk uitgevoerd. Elk lid van het team is in staat zijn of haar kennis en vaardigheden in te zetten.
– Is er sprake van een gezamenlijke visie en aanpak ten aanzien van het te ontwikkelen beleid?
– Is men bereid tot reflectie op het eigen handelen; wordt het gezamenlijk leren aangemoedigd?
– Ervaren de partners zich in gezamenlijkheid verantwoordelijk (gedeeld eigenaarschap)?

9. Beleidsplan

Voorgestelde beleidsmaatregelen die uitgevoerd gaan worden staan beschreven in een praktisch uitvoeringsplan: wie doet wat,
waarom, wanneer, hoe, en met welke inzet en middelen?
– Zijn er concrete beleidsdoelen geformuleerd in een SMART-format?
– Staan er concrete acties op papier en zijn deze zodanig geformuleerd dat ze bijgesteld kunnen worden indien ze niet haalbaar,
uitvoerbaar, betaalbaar of acceptabel zijn in de gegeven context?

10. Implementatie

Uitvoering van het beleidsplan wordt vanuit het netwerk waarin het plan ontwikkeld is stapsgewijs in gang gezet. De kwaliteit van het
netwerk speelt hierin een rol. Regelmatige tussentijdse reflecties op de uitvoering zijn hierbij een belangrijk onderdeel, om implementatiebarrières bespreekbaar te maken en alternatieve oplossingsrichtingen te bedenken.
– Is stapsgewijze uitvoering onderdeel van de planning?
– Wordt duidelijk aangegeven wie, wat, wanneer en hoe moet uitvoeren, en wie controleert dit?
– Worden de gemaakte plannen bijgesteld als de uitvoering ervan niet haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar of acceptabel is in de gegeven context??

lastig om de bal de helling op te duwen. De bal in
het berglandschap symboliseert de dynamiek binnen
complexe systemen. Soms ontstaat een tipping point
en rolt de bal na jaren intensief lobbyen toch enigszins
onverwachts de berg over (zonder excessief duw- en
trekwerk), maar pas na het laatste beslissende duwtje
[10, 14]. Een voorbeeld hiervan is als een gemeente
jarenlang weigert om JOGG-gemeente te worden, en
‘ineens’ – na een bezoek van een landelijk prominent
politicus – besluit om zich bij JOGG aan te sluiten.

Beschouwing
In dit onderzoek is getracht een concrete omschrijving
te geven van integraal gezondheidsbeleid en de theoretische uitgangspunten te beschrijven van gedragingen, taken en kwaliteiten die nodig zijn om intersectoraal te kunnen samenwerken. De lokale en nationale
overheid vormen de context waarin deze samenwerking gestalte moet krijgen.
De resultaten van ons onderzoek laten zien dat integraal gezondheidsbeleid op meer focust dan alleen
gezondheid; ook sociale determinanten spelen een

Van fictie naar actie: naar een politiek-bestuurlijk gedragen integrale aanpak van overgewicht

293

Wetenschappelijk artikel

belangrijke rol. Bij de vormgeving van integraal gezondheidsbeleid moeten de verschillende beleidsfasen stapsgewijs en iteratief worden doorlopen, zodat gaandeweg bijstellingen en aanpassingen kunnen
worden gemaakt (beleidsagendering, beleidsformulering, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie). Ten slotte
wordt integraal gezondheidsbeleid ook als een beginsel voor burgers beschouwd, uitgaande van rechten
en plichten.
Integraal gezondheidsbeleid gaat ervan uit dat beleidsmakers het COM-B-systeem van de doelpopulatie
in positieve zin weten te beïnvloeden. Het Behaviour
Change Wheel is uitgebreid tot een Behaviour Change
Ball waarin een koppeling is gemaakt tussen capability, opportunity en motivation met gedrag, taken en
kwaliteiten die nodig zijn voor integraal gezondheidsbeleid. De bal – als een extensie van het wiel – is
specifiek gericht op beleidsmakers op alle niveaus van
de gemeentelijke organisatie. De metafoor van de bal
in een bergachtig landschap is gebruikt om de onvoorspelbaarheid en dynamiek van de partners in de
politiek-bestuurlijke context te duiden.
De resultaten zijn gebaseerd op een uitgebreide literatuurverkenning, interviews en reflecties van experts op zowel de criteria voor integraal gezondheidsbeleid als de Behaviour Change Ball. Daarmee voldoen criteria en de BCB aan hetgeen ze beogen te
beschrijven (face validity) en aan de mening van externe deskundigen op het gebied van integraal gezondheidsbeleid (expert validity). De resultaten sluiten aan bij de tot dusver ontwikkelde kennis over integraal gezondheidsbeleid [15].
De beperking van ons onderzoek is dat de BCB
nog niet in de praktijk is uitgetest. Aan de hand van
empirisch onderzoek kan worden nagegaan of de beschreven gedragingen, taken en kwaliteiten relevant
zijn voor de vormgeving van integraal gezondheidsbeleid. Toekomstig actiegericht onderzoek wordt
daarom aanbevolen om systematisch empirische gegevens te verzamelen, zodat de ontwikkelde BCB de
praktijk een stap verder kan brengen richting meer
integraal gezondheidsbeleid.
Beleidsmakers op strategisch, tactisch en operationeel niveau kunnen het doorontwikkelde instrument
in de toekomst gebruiken als houvast bij de vormgeving van integraal gezondheidsbeleid. Het kan na
verdere ontwikkeling en toetsing als diagnostisch instrument worden aangewend om de belangrijkste onderdelen van het politiek-bestuurlijk draagvlak van integraal gezondheidsbeleid gestructureerd te identificeren. Zijn alle voorwaarden voor een integrale aanpak van een probleem aanwezig? Het voorliggende
concept kan ook oplossingsgericht worden ingezet als
checklist. Wat kunnen we ondernemen om ervoor
te zorgen dat de voorwaarden voor een integraal gezondheidsbeleid aanwezig zijn? De checklist zoals in
dit artikel beschreven, is een eerste versie en kan als
hulpmiddel worden gebruikt. Let wel, een instrument
of een checklist is nooit een doel op zichzelf. De per-
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soonlijke component en het spel tussen mensen is
een proces dat nooit helemaal in een instrument of
checklist te ‘vatten’ is. Daarin schuilt ook de beperking
van de bal. Samenwerken is en blijft een mensenspel!
Daarom wordt aanbevolen om naast dit instrument
ook de persoonlijke communicatie en reflectie op het
proces voldoende aandacht te geven.
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