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Maria Jansen
en Karin Burhenne:

“Hoge hakken
en lange tenen
kunnen helpen
bij academiseren”
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Voorwoord
Zelfs binnen de wereld van de gezondheidswetenschappen weet
wellicht niet iedereen wat een Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid is. Toch dienen de negen academische werkplaatsen publieke gezondheid die in 2006 in Nederland in opdracht
van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
van start zijn gegaan een duidelijk doel: het bevorderen van
de samenwerking van praktijkprofessionals, wetenschappers en
beleidsmakers op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg, zodat nieuw verworven kennis ook daadwerkelijk in de
praktijk van de publieke gezondheidsbevordering kan worden
toegepast. Anders gezegd: samenwerking van tenminste één
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) met een (buiten-)
universitaire onderzoeksinstelling zorgt ervoor dat het wetenschappelijk onderzoek in voor de praktijk bruikbare producten,
diensten en voorzieningen resulteert. Succesvolle samenwerking
heeft als voordeel dat de wetenschap zich meer dan in het ver-

leden laat leiden door vragen die in de praktijk leven en dat
onderzoekers gebruik kunnen maken van de kennis die in de
praktijk voorhanden is. Andersom draagt een goede wisselwerking tussen partijen bij aan het verder professionaliseren
van de praktijk van de publieke gezondheid. Of, in termen van
de wetenschap, door te ‘academiseren’ gaat die praktijk meer
evidence-based werken.
Tot zover de theorie. De dagelijkse praktijk van het academiseren
van de publieke gezondheidszorg is natuurlijk weerbarstiger.
Brainstormend over het nut en de noodzaak van een boekwerkje als dit, kwamen ondergetekenden al snel tot de conclusie
dat er voor dit academiseringsproces geen blauwdruk bestaat.
Wel is duidelijk dat aan bepaalde voorwaarden voldaan moet
worden. Voorop staat de bereidheid bij alle betrokkenen om
over de muren van de eigen instelling heen te kijken. Hoge
hakken en lange tenen kunnen daarbij helpen. Maar wie de
weg van academiseren inslaat, moet zich ook bewust zijn van
de valkuilen: niet iedereen wil veranderen en niet alle deelnemers lopen in hetzelfde tempo. Soms roepen de veranderingen weerstand op en gaan de hakken in het zand. Soms gaan
deelnemers door het verschil in tempo op elkaars tenen staan.
En dan keren hoge hakken en lange tenen zich tegen de voortgang van het proces van academisering. Hoge hakken, lange
tenen leek ons daarom een passende titel voor een boekwerkje
dat de hand wil reiken aan organisaties die willen academiseren.
In Hoge hakken, lange tenen nemen we de lezer mee naar de
academische werkplaatsen publieke gezondheid in ons land
en met name die in Limburg. We tekenen de ervaringen op die
hier tot nu toe met academiseren zijn opgedaan. We hopen op
die manier een bijdrage te leveren aan het verspreiden van de
verworven kennis en inzichten op dit terrein, zodat andere
zorgsectoren die willen academiseren daarvan kunnen profiteren.
Dat de academische werkplaats publieke gezondheid navolging vindt, is een feit. Inmiddels zijn er ook academische werkplaatsen jeugd, academische werkplaatsen diversiteit jeugd en
thuiszorg werkplaatsen. Bovendien dienen zich steeds nieuwe
zorgsectoren aan die gebaat zijn bij een goede samenwerking
van beleid, praktijk en onderzoek. Zo zijn voor de ouderenzorg
inmiddels regionale netwerken opgericht.
Uitgangspunt is steeds dat gescheiden instellingen niet langer

los van elkaar de doelgroep benaderen, maar samenwerken in
de beleidsmatige en praktische zorg. Door het oprichten van
academische werkplaatsen kan die zorg bovendien op wetenschappelijke wijze onderbouwd worden. Uiteindelijk moet dat
leiden tot een betere kwaliteit van de zorg. Gelet op de problemen in onder andere de publieke gezondheidszorg, de jeugdzorg, de ouderenzorg en de thuiszorg, is een dergelijke kwaliteitsslag van groot maatschappelijk belang.
Hoewel in Hoge hakken, lange tenen het accent ligt op de ervaringen met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
Limburg, denken we dat dit boekje zeker ook interessant is
voor betrokkenen bij alle andere werkplaatsen, ongeacht het
thema waar zij zich op richten. We hebben geprobeerd om gemeenschappelijke ervaringen met het samenspel van beleid,
praktijk en wetenschap te beschrijven. Een aantal spelers wordt
daar in interviews ook zelf over aan het woord gelaten. Dat is
een bewuste keuze. We hebben van Hoge hakken, lange tenen
geen wetenschappelijke verhandeling gemaakt, omdat we
daarmee geen recht denken te doen aan de intentie van de
academische werkplaatsen: het dichter bij elkaar brengen van
wetenschap en maatschappij.
We hopen dan ook dat Hoge hakken, lange tenen de weg vindt
naar een breed lezerspubliek van lokale, provinciale en landelijke
overheden, onderzoeksinstituten en uitvoeringsorganisaties.
Wij wensen u veel leesplezier.

Maria Jansen
Karin Burhenne
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Hoofdstuk 1

De academisering van de beroepspraktijk
In dit hoofdstuk
Wat is academisering van de beroepspraktijk precies? Wat is het doel en wat hebben beleidsmakers hieraan? Wij geven een
korte schets van de noodzaak en het doel van academiseren. Welke beroepsgroepen in de gezondheidszorg zijn ons voorgegaan?
Waarom is het zinvol om na te denken over de vraag of academiseren voor de eigen beroepspraktijk nuttig is? En tot slot, hoe
heeft de Limburgse werkplaats de academisering aangepakt?

Wat is academiseren?
Academiseren is als werkwoord niet te vinden in de Dikke van
Dale. In de praktijk bedoelen we met academiseren eigenlijk
niets anders dan professionaliseren, het verbeteren van de
kwaliteit van ons werk als beroepsprofessional op basis van
wetenschappelijke kennis en inzichten. We willen weten wat
werkt, hoe iets werkt en of de ene ingreep beter werkt dan de
andere. En omdat de zorg betaald wordt uit belastinggeld willen we ook graag weten met welke maatregelen we de grootste winst kunnen behalen. Kortom: academiseren betekent dat
we onszelf voortdurend de vraag moeten stellen: doen we de
goede dingen en doen we die dingen goed?
Gehoord in de wandelgangen:
• Academiseren van de beroepspraktijk vraagt om een
nieuwsgierige levenshouding van professionals.
• Academiseren betekent: vragen leren stellen, abstracter
leren denken en met verwondering naar je werk kijken.
• Academiseren betekent: geïnspireerd raken door nieuwe
kennis en er voldoening van hebben als deze nieuwe
kennis kan worden toegepast en bijdraagt aan een grotere
tevredenheid van burgers over hun levenskwaliteit.
• Academiseren betekent dat je ogen in de praktijk
nodig hebt om innovatief onderzoek te kunnen doen.

Wat is een academische werkplaats?
Het begrip academische werkplaats roept bij sommige praktijkprofessionals en beleidsmakers weerstand op. Louter vanwege de toevoeging academisch gaan de hakken in het zand.
De Dikke van Dale omschrijft een academie als: een geleerd
genootschap ter beoefening of bevordering van wetenschappen. Een universiteit dus. Die hakken in het zand zijn wel begrijpelijk, omdat de doorsnee praktijkwerker tamelijk ver af staat
van dat geleerd genootschap. Het begrip academisch suggereert
iets afstandelijks, terwijl de academische werkplaats juist bedoeld
is om afstanden te overbruggen.
Kenmerkend voor een academische werkplaats in de gezondheidszorg is dat er een samenwerkingsverband ontstaat tussen onderwijs, onderzoek, de zorgpraktijk1 en het zorgbeleid2.
Binnen die samenwerking worden kennis en kunde gedeeld.
De opkomst van de academische werkplaatsen
Als we terug gaan in de tijd zien we hoe vier eeuwen geleden
een eerste academische werkplaats ontstaat door toedoen van
hoogleraar geneeskunde Gerard Blasius (1625-1692). Hij vraagt
toestemming om in het ziekenhuis medische studenten aan
het ziekbed van patiënten te onderwijzen. Letterlijk verzoekt
hij om “gunstelyck toeganck tot eenighe bedsteden”.
Het is inmiddels gemeengoed dat academische ziekenhuizen
de werkplaats zijn van de medische faculteiten. Recent zijn

universiteitsziekenhuizen en medische faculteiten in Nederland zelfs samengevoegd tot universitair medische centra. In
deze centra vinden het geneeskundeonderwijs, het medisch
onderzoek en de patiëntenzorg plaats. Vaak worden patiënten
in een dergelijk universitair medisch centrum twee keer onderzocht, eerst door de arts in opleiding en vervolgens door zijn
leermeester, de medisch specialist. Soms ook worden patiënten uitgenodigd om deel te nemen aan een proefonderzoek,
de zogeheten klinische trial. Daarbij krijgen zij bijvoorbeeld,
door het lot bepaald, een nieuwe behandeling of de gebruikelijke zorg. Zo hopen we te achterhalen welke behandeling het
meeste effect heeft en of de gebruikelijke zorg beter kan. Kortom: samengaan van de zorgpraktijk met onderwijs en onderzoek om de patiëntenzorg te verbeteren.
Begin jaren tachtig van de vorige eeuw krijgt de academisering
van de door huisartsen verleende zorg landelijk aandacht. Ook in
deze zorgsector worden academische werkplaatsen ingericht
en tal van huisartsenpraktijken formaliseren de samenwerking
met de universiteit. Zo wordt het vakgebied huisartsgeneeskunde op de kaart gezet, een vakgebied dat nu niet meer weg
te denken is aan de medische faculteiten.
In de jaren negentig wordt vervolgens een start gemaakt met
de academisering van de revalidatiegeneeskunde. En ook het
revalidatieonderzoek krijgt een vaste plaats op de onderzoeksagenda’s van de universitair medische centra.
Zowel binnen de huisartsgeneeskunde als de revalidatiegeneeskunde worden hoogleraren benoemd die samen met het praktijkveld aan de slag gaan. Huisartsen en revalidatieartsen gaan
ook zelf promotieonderzoek doen. Huisarts- en revalidatiegeneeskunde worden erkend als professie én als academische
discipline. Uiteindelijk levert dit een verbetering op van de
kwaliteit van de patiëntenzorg. Ook hier worden kennis en
kunde gedeeld door beroepspraktijk (professie) en wetenschappelijke discipline te verknopen.
In 2006 worden de academische werkplaatsen publieke gezondheid ingesteld. Kenmerkend voor een academische werkplaats
3

1
2
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Met zorgpraktijk wordt hier bedoeld: het totaal van alle organisaties dat zich richt op de uitvoering van zorg. Zorg omvat de preventieve en curatieve gezondheidszorg, waaronder de
lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg, en daarnaast de verzorging.
Met zorgbeleid wordt hier bedoeld: het gezondheidszorgbeleid van overheidswege, d.w.z. van lokale, provinciale en landelijke overheden. Zorgbeleid omvat het geheel van beleidsprogramma’s betreffende de inrichting van het zorgsysteem in brede zin. Belangrijke thema’s zijn onder meer de financiering van de zorg, de organisatie van het zorgaanbod en de
kwaliteit van zorg.
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in de publieke gezondheidszorg is dat er een samenwerkingsverband ontstaat tussen onderwijs, onderzoek, de gezondheidspraktijk3 en het gezondheidsbeleid4. Kort daarna worden
er ook academische werkplaatsen jeugd, academische werkplaatsen diversiteit jeugd en academische thuiszorg werkplaatsen
opgericht. Nieuwe thema’s dienen zich aan, zoals de ouderenzorg
en de sport- en bewegingszorg. Voor de ouderenzorg zijn al
regionale netwerken ingesteld met academisering als doelstelling. En op het gebied van sport worden netwerken gestart
tussen universiteiten, sportcentra, centra voor chronisch zieken,
(para)medici en ondernemers. Behalve de universiteiten nemen
ook de hogescholen de laatste jaren deel aan deze academische
werkplaatsen. Hogescholen leveren een bijdrage aan toegepast
onderzoek. Zij zorgen er voor dat nieuwe kennis in het onderwijs
aan paramedici in de opleiding wordt opgenomen, zodat de
nieuwe lichting professionals over de juiste competenties beschikt.
Wat levert een academische werkplaats op?
De academische werkplaatsen zorgen voor nieuw elan. We
hebben dat zien gebeuren bij de werkplaatsen in de huisartsenzorg en de revalidatiezorg, waar veel nieuwe projecten zijn
opgezet. En dat geldt nu ook weer voor de werkplaatsen in de
ouderenzorg, de jeugdzorg en de publieke gezondheidszorg.
Werkplaatsen adopteren een nieuwe werkwijze, gebaseerd op
samenwerking. Zo’n nieuwe werkwijze trekt koplopers aan die
vaak met veel enthousiasme nieuw onderzoek initiëren. Die
koplopers zetten nieuwe registratiewijzen op. Ze introduceren
besprekingen waarin reflectie op de praktijk mogelijk wordt
gemaakt. En ze leren te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en vakliteratuur. Wie dertig jaar terug gaat in de tijd
ziet bijvoorbeeld hoe de huisartsgeneeskunde nog volledig in
de schaduw staat van de specialistische geneeskunde. Tegenwoordig heeft de huisartsgeneeskunde zo’n belangrijke regiefunctie dat de huisartsenrichtlijnen bepalend zijn voor de
kwaliteit van zorg. Dat biedt hoop voor de academisering van
de publieke gezondheidszorg.

Met gezondheidspraktijk wordt hier bedoeld: het totaal van alle organisaties dat zich richt op de uitvoering van gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie (zie voetnoot 4). De gezondheidspraktijk omvat de uitvoering van de publieke gezondheidszorg in verbinding met de eerstelijns (geestelijke) gezondheidszorg en de zorg voor
wonen, welzijn en veiligheid.
Met beleid wordt hier bedoeld: het gezondheidsbeleid van overheidswege, d.w.z. van lokale, provinciale en landelijke overheden. Gezondheidsbeleid omvat beleid dat ten doel heeft
de blootstelling aan gezondheidsbedreigende omgevingsfactoren te beperken (gezondheidsbescherming), een gezonde leefstijl te stimuleren (gezondheidsbevordering) en ziekten
te voorkomen of vroegtijdig te signaleren (ziektepreventie).
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Waar werkplaatsen al langere tijd bestaan, zijn ook nieuwe
leerstoelen opgezet om het vakgebied te profileren en te versterken. Hiervoor is een ontwikkelingstijd van circa tien tot vijftien jaar nodig. Waar dit voor de intramurale specialistische
geneeskunde in de ziekenhuizen, de huisartsengeneeskunde
en de revalidatiegeneeskunde met succes is verlopen, staat de
academische inbedding via het leerstoelbeleid voor de publieke
gezondheidszorg nog in de kinderschoenen. Maar een begin is
gemaakt!
Waarom stimuleert de overheid de academisering?
De overheid heeft de hierboven genoemde academische
werkplaatsen allemaal op gang geholpen met tijdelijk extra
geld. Zo’n financiële impuls krijgt steun als in de samenleving
expliciet de behoefte wordt gesignaleerd aan een kwaliteitsverbetering van de zorg op een bepaald gebied. Meestal besluit de overheid pas om de academisering een financiële impuls te geven na langdurige druk vanuit de beroepsgroep, de
wetenschap, en/of de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De
huisartsgeneeskunde en revalidatiegeneeskunde vormen wat
dat betreft een goed voorbeeld, evenals meer recentelijk de
ouderenzorg en de jeugdzorg. Voor de publieke gezondheidszorg is het beeld niet anders.
Al in 1995 stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg vast dat
de in 1989 ingezette decentralisatie van de publieke gezondheidszorg (overheveling van taken van het Rijk naar de gemeenten) geen succes is en dat veel gemeenten onvoldoende
op hun nieuwe taken berekend zijn. Een nationale commissie,
de commissie Lemstra, wordt ingesteld om het decentralisatieproces te evalueren. Deze commissie moet ook aangeven welke verbeteringen nodig zijn.
Wat volgt is de ondertekening van een nationaal contract
waarin belangrijke partijen, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Binnenlandse
Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) en GGD-Nederland hun inzet toezeggen. Ook wordt een
nationaal fonds ingericht om de tijdelijke extra financiering
mogelijk te maken van projecten op gemeentelijk niveau die
bedoeld zijn om de kwaliteit van de zorg op te krikken (18 miljoen
5
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euro voor de periode 2002-2006). Maar de inspectie is niet onder
de indruk van de resultaten. Zowel in 2000 als in 2005 concludeert
zij dat de publieke gezondheidszorg ver onder de maat blijft.
Dit geldt voor zowel de kwaliteit en het gebruik van bewezen
effectieve programma’s als de uitvoering van activiteiten.
In diezelfde periode zakt Nederland van de toppositie naar de
middenmoot op de Europese ranglijst van gezonde landen.
Zuid-Europese landen scoren qua (gezonde) levensverwachting
beter dan Nederland. Deze onrustbarende terugval komt vooral door een ongezonde leefstijl, zoals roken, alcoholgebruik,
onvoldoende beweging en teveel (vet en suikerrijk) voedsel.
Ook de omgeving nodigt niet uit tot gezond gedrag. Het is primair
de taak van de publieke gezondheidszorg om deze ongezonde
leefstijl te voorkomen en de leefomgeving hierop aan te passen.
Politiek gezien is er dus alles aan gelegen om het imago en de
effectiviteit van de publieke gezondheidszorg te verbeteren.
In 2000 en 2003 verschijnen er twee adviezen van de Raad voor
Gezondheidszorgonderzoek (RGO). De raad pleit ervoor inhoud
te geven aan de werkplaatsfunctie buiten het ziekenhuis en de
kennisinfrastructuur in de publieke gezondheidszorg. Uiteindelijk
geeft het ministerie van VWS aan ZonMw5 de opdracht om een
programma op te stellen voor academische werkplaatsen in de
publieke gezondheidszorg. Kortom: er is sprake geweest van
jarenlange druk van partijen om het ministerie van VWS te
overtuigen.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Hoofdopdrachtgevers van ZonMw zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Hans de Goeij,
belangrijk pleitbezorger voor
academische werkplaatsen
publieke gezondheid:

“Publieke gezondheid
is een specialisme
en specialisten doen
ook onderzoek”

Hans de Goeij werkte vijf jaar aan de Wageningen Universiteit, waar hij ook het epidemiologie onderwijs mee
opstartte. Vervolgens verruilde hij de universiteit voor
de GGD Stadsgewest Breda, waar hij zes jaar werkzaam
was als staflid en afdelingshoofd. Aansluitend was hij
onder andere zeventien jaar directeur van GGD’en in
Brabant, waaronder de GGD Hart voor Brabant. Van 2002
tot 2009 werkte hij als Directeur-Generaal van de Volksgezondheid bij het ministerie van VWS. Tegenwoordig is
hij onder meer adviseur van de minister van VWS en bestuursadviseur bij organisatieadviesbureau Oude Gracht
Groep in Amsterdam.

Hans de Goeij geldt als een van de belangrijke initiatiefnemers
van de academische werkplaatsen publieke gezondheid in
Nederland. Academisering van de publieke gezondheid is
absoluut noodzakelijk, oordeelde hij destijds al als DirecteurGeneraal van de Volksgezondheid. “Publieke gezondheid is
immers een specialisme en specialisten zien niet alleen patiën9

ten, maar doen ook zelf onderzoek. Zo kunnen ze het vak dat
ze dagelijks uitoefenen verbeteren en vooral uitzoeken wat de
grotere volksgezondheidsproblemen van nu en morgen zijn,
in plaats van te kijken naar wat achter ons ligt en goeddeels is
opgelost.”
Terugblikkend constateert Hans de Goeij dat de publieke gezondheidszorg zich lange tijd onvoldoende heeft ontwikkeld.
“In de jaren negentig was duidelijk sprake van stilstand. We deden
als GGD’en de dingen die we dertig jaar geleden hadden bedacht en waar we subsidie voor kregen.” Als GGD-directeur
probeerde hij daar zelf al verandering in te brengen door de
academisering binnen zijn eigen Brabantse GGD’en te bevorderen. Doen we de dingen goed en doen we de goede dingen,
dat waren en zijn de twee belangrijkste vragen die de organisatie zichzelf moet stellen, vertelt hij. “Dat zijn vragen die je alleen kunt beantwoorden als je de problemen van morgen kent.
De wereld verandert. Een probleem als genitale verminking bij
jonge meisjes kwam hier dertig jaar geleden bijvoorbeeld nog
niet voor en in oude regelingen van de jeugdgezondheidszorg
vind je daar niets over terug. Nadat we de feiten onder ogen
zijn gaan zien en zijn gaan meten, zijn we daar in MiddenBrabant toen zelf mee aan de slag gegaan, gelet op de ruime
aanwezigheid van de bewuste etnische groepen in de regio.”
Initiatief
De publieke gezondheidszorg moet leren kijken naar de ontwikkelingen in de samenleving en daar op anticiperen, onder meer door met andere partijen samen te werken en daar
kennis, vraagstellingen en vraagarticulatie aan te ontlenen,
betoogt hij. “Een academische setting kan daar bij helpen.”
Als Directeur-Generaal van de Volksgezondheid bij het ministerie van VWS nam hij daarom mede het initiatief voor de vorming
van de academische werkplaatsen publieke gezondheid. ZonMw
werd met de uitvoering belast en uiteindelijk werd subsidie
toegezegd voor de vorming van negen academische werkplaatsen. “Maar er kwamen voor beduidend meer werkplaatsen subsidieaanvragen binnen en regio’s die een afwijzing kregen, reageerden soms boos. Een goed teken, vond ik. Kennelijk
werd academisering belangrijk gevonden.”
De Goeij zelf is blij met de komst van de academische werk10

plaatsen publieke gezondheid en de nieuwe academische
werkplaatsen die daar uit voortkomen, zoals de academische
werkplaatsen jeugd. Academisering bevordert het denken
over actuele en toekomstige problemen waarmee de publieke
gezondheid wordt geconfronteerd, zegt hij. De problematiek
van fijnstof in de steden noemt hij een goed voorbeeld. “De
gedachte was lange tijd dat je die problematiek fors kon aanpakken door het verplicht stellen van roetfilters in het verkeer,
maar in de praktijk helpt dat toch iets minder dan gedacht. Je
moet goed nadenken en beleid laten volgen door goed onderzoek, voordat je overal dezelfde algemene maatregel treft.”
Vraaggericht onderzoek
De wetenschap kan daar een belangrijke rol in vervullen, zegt
Hans de Goeij. “Lange tijd produceerde de wetenschap kennis
voor op de plank en wist de praktijk de wetenschap niet te
vinden. De academische werkplaatsen moeten het contact
tussen de praktijk en wetenschap bevorderen. Zo ontstaat
vraaggericht onderzoek waarvan de kennis niet alleen op de
plank terecht komt, maar ook in de praktijk gebruikt wordt. De
vraag naar kennis uit het veld wordt nu ook door de wetenschap
beantwoord én verdient zichzelf terug, ofwel valorisatie.”
Of de academische werkplaatsen daar nu ook werkelijk aan
bijdragen, durft Hans de Goeij niet te zeggen, omdat hij de
ontwikkelingen op afstand volgt. Wel benadrukt hij dat ook
een geacademiseerde publieke gezondheidszorg soms moraliserend moet zijn en het gedrag van burgers moet proberen te
beïnvloeden. “Publieke gezondheid is namelijk niet voor bange
mensen. Je moet bijvoorbeeld waarschuwen voor de gevolgen
van roken, want roken is slecht. Je brengt met roken niet alleen
jezelf in gevaar, maar ook je omgeving. Gezien al het onderzoek
dat hier naar is gedaan, kan ik niets anders dan dit bij herhaling
naar voren brengen.”
Een ander voorbeeld noemt hij de nadruk op de preventie van
overgewicht. Zo voorziet De Goeij dat een groep ouders straks
hun kinderen moet begraven, omdat die kinderen uiteindelijk
vroegtijdig aan overgewicht gerelateerde kwalen overlijden.
Als dat werkelijk gebeurt, zal de ernst van overgewicht in de
maatschappij pas echt doordringen en zal de wal het schip
keren, verwacht hij. “Een academische werkplaats kan wellicht
bevorderen dat dit eerder wordt ingezien, door publiek, politiek,

ouders en kinderen tijdig bij te sturen. Onderzoek kan helpen
om de noodzaak van het treffen van maatregelen gericht op
het tegengaan van overgewicht naar voren te halen. Daarom is
het zo belangrijk dat een GGD weet wat er in de samenleving
en regio speelt en zich voorbereidt op de publieke gezondheid
van morgen.”

Belangrijke tips van Hans de Goeij:
• Stel een top tien vast van de grootste publieke gezondheidsproblemen in je regio.
• Besteed tachtig procent van de tijd aan problem finding
en twintig procent aan problem solving.
• Wees je bewust van de noodzaak om lang en hard te
werken om prestaties te kunnen boeken; een academische werkplaats is topsport en is niet voor iedereen
weggelegd.
• Investeer in programma’s van publieke gezondheid
voor tien jaar en niet in al te korte beleidscycli.
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Wat is het doel?
Kernopdracht voor de publieke gezondheidszorg is om het
welbevinden en de kwaliteit van leven van alle burgers te beschermen en te bevorderen. De academische werkplaats richt
zich daarom op burgerzorg in plaats van patiëntenzorg. Hierbij
gaat het veelal om zorg waar burgers niet expliciet om vragen.
De burger vraagt meestal pas hulp op het moment dat hij ziek
wordt en patiënt is geworden. Daarom treedt de overheid
ongevraagd op vanuit het uitgangspunt: voorkomen is beter
dan genezen. De overheid is dus verantwoordelijk voor basiszorg en basisvoorzieningen voor nog gezonde burgers. Om deze
basiszorg en basisvoorzieningen adequaat vorm te geven is
onderzoek nodig naar de meest effectieve en efficiënte aanpak.
Het is de taak van de academische werkplaatsen publieke
gezondheid om onderzoeksvoorstellen uit te werken die aansluiten bij belangrijke volksgezondheidsproblemen. Deze onderzoeksvoorstellen moeten op korte of middellange termijn
toegepast worden in de praktijk en sturing geven aan het
gemeentelijk beleid. Beleid en praktijk zijn leidend, onderzoek
is volgend.
Een academische werkplaats in Limburg
In 2005 kondigt het ministerie van VWS al aan dat er een stimuleringsregeling in aantocht is voor de academisering van de
publieke gezondheid. De GGD Zuid Limburg bespreekt dit met
het bestuur van de Universiteit Maastricht en het academisch
ziekenhuis Maastricht. Vier medewerkers worden aangewezen
om de kar te trekken: een innovatiemedewerker van de GGD
(Maria Jansen), twee hoogleraren van de universiteit (Cor
Spreeuwenberg en Nanne de Vries) en de voormalig directeur
patiëntenzorg van het ziekenhuis (Wim van Dijk). Dat de GGD
op dat moment al een innovatiemedewerker heeft, is te danken aan de vooruitziende blik van Jan Meijers († 2010), destijds
de directeur van de GGD. De innovatiemedewerker is actief op
het snijvlak van beleid, wetenschap en praktijk en kent de taal
van de verschillende werelden. De aanvraag verloopt volgens
de procedure van ZonMw. De GGD wordt hoofdaanvrager.
Een eerste inventarisatieronde onder onderzoekers en praktijkprofessionals dreigt uit te lopen op een Poolse landdag. Allerlei
ideeën, van rijp tot groen en zonder samenhang, passeren de
6

12

revue. Er is geen chocola van te maken. De vier kartrekkers
besluiten daarom zelf de koers uit te zetten en een samenhangend programmavoorstel te schrijven. Het programmavoorstel krijgt de titel: Promoting physical and mental fitness.
Evidence into practice and practice into evidence: closing the
circle. De GGD-thema’s gezondheidsbevordering en jeugdgezondheidszorg staan centraal. Alleen de ideeën uit de eerste
inventarisatieronde die binnen deze thema’s passen worden
meegenomen, de overige niet.
Het voorstel omvat zeven inhoudelijke onderwerpen. Verder
hebben de schrijvers de missie, de visie, de organisatiestructuur en het communicatieplan uitgewerkt. Kernpartners ondertekenen het samenwerkingscontract en spreken met elkaar
af dat ze samen de kennisinfrastructuur financieren en in stand
houden. Ondertekenaars zijn de negentien Zuidlimburgse gemeenten, de GGD Zuid Limburg en het Maastricht Universitair
Medisch Centrum+ 6. De academische werkplaats wil een omslag in de werkwijze tot stand brengen. Het principe van
zwaan-kleef-aan wordt gehanteerd. In de loop van de tijd haken nieuwe partners, zogeheten geassocieerde partners, met
nieuwe projecten aan. Geassocieerde partners zijn niet primair
verantwoordelijk voor de kennisinfrastructuur, maar willen wel
uitvoering (gaan) geven aan nieuwe projecten. Uitgangspunt
is dat de werkplaats flexibel moet zijn qua structuur, zonder
bestuurlijke drukte.
Met de aanstelling van een programmaleider kan de academische werkplaats daadwerkelijk beginnen. Ook worden een
stuurgroep en een dagelijks bestuur gevormd onder voorzitterschap van de GGD-directeur. Beide organen sturen op
hoofdlijnen. Verbetering van de data-infrastructuur is een belangrijk uitgangspunt. Hiervoor wordt een aparte projectgroep
geformeerd. Verder worden er bij de start twee themagroepen
ingesteld. Een voor jeugdgezondheidszorg en een voor gezondheidsbevordering en lokaal beleid. Tijdens de verdere
ontwikkeling van de academische werkplaats worden hieraan
de themagroep infectieziekten en de themagroep preventieve
ouderenzorg toegevoegd. De themagroepen zorgen voor een
continu proces van vernieuwing, verbreding en verdieping. Ze

De plus staat er vanwege de aandacht v oor zowel geneeskunde als gezondheidswetenschappen in het universitair medisch centrum van Maastricht. Elders in het land maakt vaak
alleen de geneeskunde faculteit deel uit van een universitair medisch centrum.

initiëren nieuwe onderzoeksvoorstellen die voortkomen uit de
praktijk of het beleid van de publieke gezondheidszorg.
Verder zorgt de GGD voor een versterking van het leerstoelbeleid
door de aanstelling van bijzondere hoogleraren te bepleiten.

Het gaat dan om bijzonder hoogleraarschappen voor jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding en publieke gezondheidszorg.

MUMC+

Gemeenten

Stuurgroep AW
GGD en Caphri

rVTV en
data-infrastructuur
Caphri en GGD

Themagroep JGZ
UM: vakgroep SG
GGD: afd JGZ

Dagelijks Bestuur
en
programmaleider

Themagroep GB
en lokaal beleid
UM: vakgroep GB
GGD: afd GB

Bureau afstemming
beheer Caphri
en GGD

Themagroep IZB
azM: vakgroep MMB
GGD: afd IZB

Themagroep POZ
UM: vakgroep GZO i.o
GGD: afd GB

Werkgroepen (multidisciplinair BOP)
Organogram Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg
MUMC+: Maastricht Universitair Medisch Centrum, Caphri: School for Public Health and Primary Care, rVTV: regionale Volksgezondheid
Toekomst Verkenning, SG: Sociale Geneeskunde, JGZ: jeugdgezondheidszorg, GB: Gezondheidsbevordering, MMB: Medische Microbiologie,
IZB: infectieziektebestrijding, POZ: preventieve ouderenzorg, GZO: Gezondheidszorgonderzoek
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academisch gaat functioneren, zodat wat de GGD doet ook
meer wetenschappelijk onderbouwd is.”
Cor Spreeuwenberg was zelf nauw betrokken bij de vorming
van de academische werkplaats in Limburg en heeft zich hier
van meet af aan voor de academisering van de GGD ingezet.
“Natuurlijk zijn mensen die in de publieke gezondheidszorg
werken vaak academisch gevormd, maar waar het om draait is
of je nog voldoet aan de standaarden. Je loopt achterstand op
als je geen onderzoek doet. Je moet zorgen dat je bij blijft en
vernieuwt. Daarom moet je academiseren.”
Dat daarbij samenwerking gezocht wordt met andere partijen,
is volgens Spreeuwenberg een must. “Ik ben zelf arts, maar wil
het belang van artsen graag relativeren, want de arts in de
curatieve zorg kan het niet alleen. Het gaat in de gezondheidszorg ook om de gedragingen van mensen, om hun leefstijl.
Daar is de publieke gezondheidszorg beter in een daarom
moeten we samenwerken.”

Cor Spreeuwenberg,
emeritus hoogleraar Integratie
van zorg aan chronisch zieken:

“Het is logisch
dat de GGD
meer academisch
gaat functioneren”
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Cor Spreeuwenberg is als emeritus hoogleraar Integratie
van zorg aan chronisch zieken verbonden aan de School
for Public Health and Primary Care (Caphri) van de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van het Academische Centrum Zorginnovatie
Ouderen (ACZIO) in Zuid Limburg, het netwerk dat de
ouderenzorg wil verbeteren door de samenwerking van
wetenschap, beleid en praktijk te stimuleren. Op 1 maart
2009 nam hij afscheid van het bestuur van de stuurgroep
van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
Limburg, evenals van het dagelijks bestuur.

De academisering van de publieke gezondheidszorg is logisch
en noodzakelijk, zegt Cor Spreeuwenberg. “Als ik kijk naar de
toekomst van de gezondheidszorg en naar het toenemend
aantal ouderen en chronisch zieken, dan denk ik dat het goed
is dat de publieke gezondheidszorg meer banden aangaat met
de curatieve zorg. Gezien de nabijheid van het Maastricht
UMC+, is het dan logisch dat een GGD Zuid Limburg meer

Masterclass
Cor Spreeuwenberg was in het verleden als hoogleraar Huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam al
betrokken bij de academisering van de huisartsgeneeskunde.
De ervaringen die hij destijds opdeed, bracht hij in bij de vorming van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
Limburg. “Als hoogleraar huisartsgeneeskunde had ik al gezien
dat het met gerichte programma’s mogelijk is om de praktijk te
interesseren voor onderzoek en onderwijs.”
Zo werd binnen de academische werkplaats op initiatief van
Spreeuwenberg een masterclass georganiseerd voor de wetenschappelijke vorming van praktijkprofessionals. “Dat bleek
een succesvol initiatief. Wat ik zelf heel aardig vond was dat
mensen die met één been in de klei stonden, tegelijkertijd leerden om met meer afstand hun werk te beoordelen.”
Spreeuwenberg was bij de vorming van de academische werkplaats ook een van de pleitbezorgers voor de aanstelling van
praktijkpromovendi. “De onderzoeker van de universiteit benadert die praktijk toch vanuit een hele andere context dan de
praktijkprofessional, die zelf bovendien vragen aandraagt uit
die praktijk. Als huisarts heb ik dat destijds zelf ook gedaan
toen ik ging promoveren.”

Spreeuwenberg erkent dat de combinatie van de dagelijkse
praktijk met een promotietraject van vier jaar niet voor elke
praktijkprofessional haalbaar is. “Ik kan me voorstellen dat
mensen meer tijd nodig hebben, zoals de arts-geneeskundige
in opleiding tot klinisch onderzoeker (AGIKO) daar ook zeven
jaar de tijd voor krijgt. Misschien moeten we ook in de academische werkplaats naar een dergelijk tijdpad.”
Gelijkwaardig
Hoewel Cor Spreeuwenberg niet meer betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken in de academische werkplaats in Limburg,
volgt hij de ontwikkelingen wel op afstand. Zo constateert hij
dat de banden tussen praktijk, beleid en wetenschap zijn aangehaald en er duidelijk iets is veranderd in de relatie tussen de
samenwerkingspartners. “Die is meer gelijkwaardig. Ze hebben
elkaar beter leren kennen en leren nu van elkaar. De refereerbijeenkomsten (zie hoofdstuk 5) voor praktijkprofessionals,
wetenschappers en beleidsmakers dragen daar ook zeker aan bij.”
Maar het is nog niet voldoende, oordeelt de emeritus hoogleraar. “Ik denk dat de publieke gezondheidszorg intensiever
kan samenwerken met een vakgroep sociale geneeskunde,
maar daartoe moet die samenwerking wel meer structuur krijgen. Nu is de samenwerking nog onvoldoende verankerd en is
de relatie geen vanzelfsprekendheid.” Tot slot vindt hij dat een
universiteit in het algemeen meer zou moeten durven investeren in risicovol onderzoek, zoals het ondersteunen van praktijkpromovendi. “Dat dient het maatschappelijk belang. Ik vind
dat de universiteit zich meer moet inzetten om met kennis en
onderzoek die praktijk van de gezondheidszorg te verbeteren.
De academische werkplaats draagt daar in ieder geval al duidelijk aan bij.”

Belangrijke tips van Cor Spreeuwenberg:
• Stel jezelf als organisatie de vraag of onderzoek doen
zin heeft.
• Stimuleer naast het promotieonderzoek ook het
actieonderzoek, waarvan de resultaten sneller naar
de praktijk teruggekoppeld kunnen worden.
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Praktijkpromovendi in de Limburgse werkplaats
De stimuleringsregeling maakt het mogelijk om met zeven
onderzoeksprojecten te beginnen. Bij de start kiest de GGD
er bewust voor om voor elk onderzoeksproject een praktijkpromovendus aan te stellen. Dit betekent dat er opleidingsplaatsen tot promovendus worden opengesteld. De GGD nodigt
haar medewerkers uit om hierop te reageren. Een GGD-medewerker kan op deze manier onderzoek doen in de eigen praktijk.
Het mes snijdt zo aan twee kanten. GGD-medewerkers kunnen
hun onderzoeksvaardigheden vergroten. En de GGD vormt een
kweekvijver voor de toekomst. Een kweekvijver van praktijkprofessionals met onderzoekscompetenties.

De promotieonderzoeken
De promotieonderzoeken hebben in ieder geval één gemeenschappelijk kenmerk: ze moeten allemaal beter gebruik
proberen te maken van beschikbare gegevens. Hiervoor gebruiken we de slogan: In dialoog met data.
De onderwerpen van de promotieonderzoeken:
1. Opzet en vormgeving van lokaal integraal gezondheidsbeleid.
2. Verbetering van schoolgezondheidsbeleid via een systematische aanpak, de zogeheten schoolslag werkwijze.
3. Opzet van structurele inbedding van gezondheidsprojecten in de wijk.
4. Verbetering van de voorspelling en vroegopsporing van
overgewicht bij 0- tot 5- jarige kinderen.
5. Het bespreekbaar leren maken van risico’s op overgewicht in het eerste levensjaar.
6. Verbetering van de vroegsignalering van psychosociale
problemen bij pubers.
7. Vroegsignalering van gedrags- en ontwikkelingsproblemen bij 3- tot 5- jarigen.
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Deze praktijkpromovendi besteden vijftig procent van hun
werktijd aan onderzoek en vijftig procent aan hun reguliere
werk in de praktijk. Er worden sollicitatiegesprekken gevoerd
en uiteindelijk starten drie jeugdartsen, een jeugdverpleegkundige, een beleidsmedewerker en twee gezondheidsbevorderaars met een promotieonderzoek. De promovendi worden
bij de onderzoeksschool voor Public Health and Primary Care
(Caphri) ondergebracht. Limburg is tamelijk uniek met deze
zogeheten praktijkpromovendi. In de meeste andere academische werkplaatsen worden door de universiteit assistenten in
opleiding (aio’s) aangesteld. Meer over de praktijkpromovendi
leest u in hoofdstuk 4.

In de loop van de tijd zijn hieraan de volgende promotieonderzoeken toegevoegd:
8. Het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen bij swingers (dat zijn koppels die wisselende seksuele
contacten hebben met andere koppels).
9. Luchtwegklachten bij schoolkinderen.
10. De waarde van [G]OUD (gezond oud): wat is het effect
van vroegtijdige opsporing van kwetsbaarheid voor
75-plussers?
11. De uitbraak en verspreiding van Q-koorts op een geitenboerderij in Voerendaal.
12. Risicofactoren voor het zonder diploma verlaten van
school voor jongens en meisjes.
13. Go4fit: een omgevingsaanpak om overgewicht bij jonge
kinderen terug te dringen.
14. Voor elkaar in Parkstad: hoe kunnen buurten leeftijd- en
levensloopbestendig worden gemaakt zodat ouderen in
hun eigen buurt kunnen blijven wonen?
15. CIAO (Consortium Integrale Aanpak van Overgewicht):
van beleidsformulering naar beleidsuitvoering van een
integrale aanpak voor overgewicht bij jongeren.
16. Het ontwikkelen van een evaluatie-instrument om de effecten van integraal beleid in achterstandsbuurten zichtbaar te maken.

Hoofdstuk 2

Cultuurverschillen
In dit hoofdstuk
Beleidsmakers, onderzoekers en praktijkprofessionals hebben elk hun eigen manier van werken. We schetsen de cultuurverschillen
tussen de drie werelden.
Wethouders en ambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor de vormgeving en uitvoering van het lokale volksgezondheidbeleid,
werken met een korte termijn horizon. De cyclus van beleid duurt immers maar vier jaar en na die periode treedt weer een
nieuw college van burgemeester en wethouders aan. Ook praktijkprofessionals, zoals jeugdartsen, werken met een korte
tijdshorizon. Eerst moeten zij de huilende baby helpen, waarna doorgaans weinig tijd overblijft voor verdieping van en reflectie
op het dagelijkse werk (is het allemaal wel effectief?). Bovendien is de werkdruk hoog, zeker in tijden van bezuinigingen.
Onderzoekers tot slot, benadrukken dat ook toegepast onderzoek meer wetenschappelijke diepgang vereist en dat zij afgerekend
worden op peer-reviewed, internationale publicaties met een hoge impact.

Beleid is van belang
Meer dan de andere academische werkplaatsen heeft een academische werkplaats publieke gezondheid te maken met beleid. Dit is vooral lokaal beleid. Zoals we in het eerste hoofdstuk
schetsten, gaat de publieke gezondheidszorg over basiszorg
en basisvoorzieningen voor burgers van jong tot oud. Deze
zorg is vooral nodig voor groepen die in een kwetsbare positie
verkeren. De overheid is verantwoordelijk voor die voorzieningen.
Zij creëert een samenleving waar burgers in principe gezond
en goed kunnen leven. De Wet Publieke Gezondheid bepaalt
dat gemeenten deze taak uitvoeren en financieren. Binnen een
gemeente raakt deze zorg aan allerlei andere beleidsterreinen,
zoals wonen, werken, welzijn, onderwijs, milieu en verkeer.
Ook beslissingen die op deze terreinen worden genomen,
beïnvloeden de gezondheid van burgers. Daarom moeten
gemeenten met de mogelijke gezondheidseffecten rekening
houden als ze bijvoorbeeld besluiten een snelweg aan te
leggen, een grootschalig evenement toe te staan of een buurt
opnieuw in te richten. De publieke gezondheidszorg begeeft
zich hiermee buiten het strikte beleidsdomein van de gezondheidszorg. Sterker: zonder samenwerking met beleidsterreinen
buiten de gezondheidszorg heeft de publieke gezondheidszorg maar zeer beperkt resultaat. Cruciaal voor academische

werkplaatsen publieke gezondheid is de verbetering van gemeentelijk beleid. En dat op verschillende beleidsterreinen. Wil
een gemeente voordeel ervaren van een dergelijke werkplaats,
dan zal dus intensief moeten worden samengewerkt met de
gemeentelijke beleidsmakers op diverse terreinen. En dat is
geen sinecure!

BOP-pen
De afgelopen tijd is in de verschillende landelijke en lokale
gremia gemakshalve de afstemming tussen beleid, onderwijs, onderzoek en praktijk omgedoopt tot BOOP. En omdat BOP-pen beter klinkt en vlotter praat dan BOOP-pen,
zijn de twee O’s van onderwijs en onderzoek samengevoegd. Niet ten onrechte, want voor het merendeel van de
universiteiten en hogescholen zijn beide functies onafscheidelijk. “We gaan BOP-pen” is inmiddels een gevleugelde uitdrukking geworden. BOP verwijst dus naar de bijdragen van de drie kernpartners op het terrein van de
publieke gezondheidsbevordering, te weten gemeente,
universiteit en/of hogeschool en praktijkorganisaties.
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Hoe werkt beleid, hoe werkt onderzoek en hoe werkt de
praktijk?
De werkwijzen van beleidsvoering, onderzoek en praktijkuitoefening kunnen worden beschreven aan de hand van overeenkomstige cycli met vier stappen. Zo’n cyclus begint met
stap 1, de (h)erkenning van een probleem. Vervolgens wordt in
stap 2 het probleem ontrafeld, waarbij er vragen gesteld worden zoals: hoe vaak komt het probleem voor, bij wie, waarom,
waardoor, wat kunnen we eraan doen? Er wordt een plan van
aanpak opgesteld waarin wordt vastgelegd wie wat gaat doen,
waar, wanneer en hoe. In stap 3 wordt dit plan daadwerkelijk
uitgevoerd. Stap 4 beschrijft de resultaten en mondt uit in een
nieuwe beoordeling van het probleem: is het probleem verminderd of niet? Samengevat bestaat de werkcyclus uit: probleemdefinitie, probleemanalyse en plan van aanpak, planuitvoering en evaluatie.

In de praktijk van alledag worden de stappen niet precies in de
geschetste volgorde uitgevoerd. Meestal is het een interactief
proces waarbij je van stap 1 naar stap 2 en weer terug gaat, om
vervolgens door te gaan naar stap 3, et cetera. Vandaar dus ook
de dubbele pijlen in de onderstaande cirkels.
Het voert te ver om de werkcycli van beleid, praktijk en onderzoek hier in detail te beschrijven. Daarom volstaan we met de
figuren van deze werkcycli, vergezeld van een korte toelichting. Voor een uitvoerige beschrijving van deze werkcycli wordt
de geïnteresseerde lezer verwezen naar eerdere publicaties
van Maria Jansen, die achterin vermeld staan.
De werkcyclus voor beleid
Het gangbare proces van beleidsvorming en beleidsvoering
wordt wel eens vergeleken met een prullenbak, (het zogeheten

De werkcyclus voor beleid
Stap 1

Stap 4
Beleidsevaluatie
= legitimiteit
= (on)gewenste effecten,
neveneffecten
= financiële en uitvoeringscontrole

Maatschappelijk relevant
probleem
= agenda setting
= beleidsvoorbereiding
= beleidsaanpassing

Stap 3
Beleidsuitvoering
= uitvoeringsregie
= monitoren
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Stap 2
Beleidsformulering
1. beleidsontwerp
= toewijzing dominante
beleidssector
= probleem analyse
= analyse complexiteit van
context, krachtenveld
= doel bepalen
= selectie van beleidsinstrumenten
= uitvoeringsplan opstellen
= kosten, baten, beschikbaarheid
budget
= definitief beleidsvoorstel
2. politieke besluitvorming

garbage can model). Het is als het ware een black box waar
van alles ingaat en waarin chaos overheerst. Dit komt doordat
veel verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen,
waardoor de totstandkoming van beleid meestal niet erg
transparant verloopt. Ook leert de geschiedenis dat beleidsveranderingen slechts stapje voor stapje (in vakjargon:
incrementeel) tot stand komen. Slechts bij hoge uitzondering,
bijvoorbeeld in het geval van een grote ramp, wordt bestaand
beleid rigoureus bijgesteld.
De figuur op de vorige pagina schetst een cyclisch model om
het beleidsproces te structureren.
De gemeente kan besluiten het gezondheidsbeleid aan te willen sturen. Maar voordat een gezondheidsthema op de politieke agenda komt, is meestal veel lobbywerk nodig. Soms
komt het thema helemaal niet op de agenda, omdat gezondheid niet tot de politieke prioriteiten behoort. Geen sturing
geven is ook een politieke keuze. Ook het krachtenveld is bepalend. Zijn er veel spelers en is er eensgezindheid, of lopen de
meningen ver uiteen? Voor gemeenten is de legitimiteit van
het gevoerde beleid van wezenlijk belang. Dit betekent dat het
beleid binnen partijpolitieke kaders en tegenover de burger
op een vertrouwenwekkende manier verdedigbaar moet zijn.
Vragen die hierbij gesteld worden zijn: is de beleidsmaatregel
aanvaardbaar, is hij geloofwaardig, niet te paternalistisch,
wordt met de maatregel het precaire evenwicht tussen de fundamentele waarden van individuele vrijheid en overheidsbescherming voldoende in acht genomen, is de maatregel acceptabel in termen van kosten, praktische uitvoerbaarheid en
eventuele ongewenste neveneffecten en geeft hij de burger
voldoende houvast zonder bepaalde groepen uit te sluiten?
Verder moet er budget beschikbaar zijn voor de uitvoering
van beleid. Als een beleidsplan door de gemeenteraad is
aangenomen, zit het belangrijke werk er voor de verantwoordelijke ambtenaar op. Of de uitvoering goed verloopt, wordt
niet altijd gevolgd. 
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Jacques Costongs,
wethouder in Maastricht
sinds 2004:

“Wie het beleid
wil beïnvloeden,
moet de taal
van de beleidsmaker
leren spreken”
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Jacques Costongs studeerde sociologie en gaf aansluitend
dertien jaar les aan wat tegenwoordig de Universiteit
van Tilburg heet. Na een periode van dertien jaar als
management-adviseur in het bedrijfsleven, trad hij in
2004 tussentijds aan als wethouder Welzijn, Zorg en
Onderwijs van de gemeente Maastricht. Ook van 2006
tot 2010 had hij onder meer zorg in zijn wethoudersportefeuille. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2010
werd hij wethouder van Cultuur, Wonen en Wijken.

Jacques Costongs is altijd een warm voorstander geweest van
de samenwerking van beleid, praktijk en wetenschap. “Als we
het gedrag van het individu willen veranderen, dan moeten we
ook de sociale omgeving van het individu veranderen. Het zou
arrogant zijn om te denken dat we dat alleen kunnen, daarvoor
is samenwerking nodig.”
Eerder in het gesprek heeft de wethouder al een meer filosofisch
antwoord gegeven op de vraag waarom samenwerking volgens

hem zo belangrijk is. “Een gedeelte van de mensheid houdt
zich bezig met wat schoon en lelijk is, een ander gedeelte met
wat goed en kwaad is. Ook zijn er mensen die zich richten op
de vraag wat waar is en wat niet. Tot slot zijn er mensen die willen weten of iets werkt of niet. Binnen de academische werkplaats gaan de derde en de vierde benadering samen. Onderzoekers willen immers weten of iets waar is en voor praktijkprofessionals geldt dat zij willen weten of iets werkt.”
Het samenbrengen van beide typen, zoals dat gebeurt in de
academische werkplaats, biedt volgens de wethouder tal van
voordelen en is daarom absoluut noodzakelijk. Zo worden de
praktijkprofessionals gedwongen alert te blijven op de effectiviteit van het eigen handelen en krijgt een gemeente vanuit
een academische werkplaats de instrumenten aangereikt die
het gemeentelijk beleid kunnen beïnvloeden. Costongs plaatst
daar wel meteen een kritische kanttekening bij. “Wie het beleid
wil beïnvloeden, moet de taal van de beleidsmaker leren
spreken. Je kunt wel cijfers aanreiken over het stijgend aantal
mensen met hart- en vaatziekten, of een depressie, maar wat
moet ik daar als beleidsmaker mee? Ik wil kunnen handelen en
moet weten wat ik kan doen. In feite leren we in de academische
werkplaats elkaars taal spreken. Zo leren beleidsmakers ook
het register van de wetenschappelijke onderzoeker te hanteren.”
Toegepast onderzoek
Het leren spreken van elkaars taal en het verwerven van inzicht
in de werkcycli van de verschillende beroepsgroepen, is volgens
Costongs een voorwaarde voor toegepast wetenschappelijk
onderzoek. “Het heeft geen zin om beleidsmakers in juni met
leuke nieuwe plannen te benaderen. De voorjaarsnota is dan
net klaar en daar staat doorgaans ook in dat er bezuinigd moet
worden. Op dat moment is er geen geld voor nieuwe plannen.
Alleen al dat besef van het besluitvormingsproces is belangrijk
voor samenwerking met beleidsmakers.”
Zeker in Zuid-Limburg, een regio die gekenmerkt wordt door
slechte gezondheidscijfers, is een academische werkplaats die
oorzaak en gevolg onderzoekt en gefundeerde oplossingen
aandraagt, een noodzaak, vindt Costongs. “Wat verder een
heel belangrijke rol speelt, is dat deze regio zich economisch
wil profileren met een life sciences campus, waarin gezond zijn,
gezond blijven en gezond worden als uitgangspunt geldt. Dan

moeten ook de praktijkprofessionals van dat uitgangspunt
doordrongen zijn en de academische werkplaats draagt daar
aan bij.”
Ambtenaren
Voor ambtenaren geldt volgens Costongs dat zij meer affiniteit
met het wetenschappelijk onderzoek moeten ontwikkelen,
zodat de resultaten van onderzoek ook makkelijker naar beleid
vertaald kunnen worden. “Nu is onderzoek doen geen natuurlijke neiging van gemeenten. We laten ons nog te veel leiden
door de waan van de dag, al hebben we in Maastricht wel een
stap in de goede richting gezet.” Daarbij doelt Costongs expliciet
op de samenwerking van de gemeentelijke afdeling Ruimtelijke
Ordening met Nicis, het onderzoeksinstituut dat zich onder
meer richt op strategievraagstukken waarmee Nederlandse
gemeenten op het gebied van ruimtelijke ordening geconfronteerd worden.
Costongs zou graag zien dat de gemeente verder gaat in de samenwerking met het wetenschappelijk onderzoek. “We zouden
als gemeente eigenlijk zelf een soort academische werkplaats
moeten vormen en mensen die affiniteit hebben met onderzoek in staat moeten stellen zich op dat gebied te ontwikkelen.
Dat gebeurt nu nog onvoldoende.” Wel is volgens Costongs
duidelijk geworden dat de academische werkplaats in positieve
zin bijdraagt aan het ontwikkelen van ambities op dit terrein,
ook bij de gemeenten. “De GGD Zuid Limburg geeft met de
academische werkplaats het juiste antwoord op de gezondheidscijfers in de regio en heeft een dynamiek op gang gebracht die past bij de ambities van een life sciences campus.”

Belangrijke tips van Jacques Costongs:
• Een organisatie die wil academiseren heeft
enthousiaste professionals nodig.
• Een organisatie die wil academiseren moet niet
verwachten dat alle medewerkers enthousiast zijn,
maar moet zich door dit realistisch besef ook niet laten
afremmen.
• Creëer ruimte voor academisering en werk samen met
andere partijen.
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De werkcyclus voor praktijk
Problemen die de praktijkprofessional in het dagelijkse werk
tegenkomt, wil hij het liefst zo snel mogelijk oplossen. Daarmee kan hij bijvoorbeeld de bezorgde ouders of een schooldirecteur echt helpen. Ook deze cyclus verloopt vaak nog te
chaotisch en niet altijd worden alle stappen grondig doordacht. Dit resulteert soms in een cyclus van trial and error, dus
uitproberen en proberen te leren van de gemaakte fouten.
Vaak wordt bij collega’s nagevraagd wat hun ervaringen zijn en
hoe zij het probleem hebben aangepakt. Daarbij weegt zwaar
mee of de verstrekte adviezen praktisch uitvoerbaar zijn. Ook
speelt mee of er extra inzet nodig is en, zo ja, of die geleverd
kan worden. Of de gekozen aanpak heeft geholpen, wordt
meestal niet echt gemeten. De onderstaande figuur schetst
een cyclisch model om het praktijkproces te ordenen.

De werkcyclus voor onderzoek
Onderzoekers laten zich leiden door nieuwsgierigheid. Ze willen graag een bepaald probleem ontrafelen en nieuwe kennis
toevoegen aan de bestaande kennis. Onderzoekers doen dit
meestal tamelijk systematisch en met veel creativiteit. Alle
elementen worden zorgvuldig en stapsgewijs doordacht en
uitgewerkt. Belangrijk zijn het theoretisch kader en de hypothese. Oftewel: welke uitkomst wordt verwacht en welke
theorie biedt houvast? Het onderzoeksontwerp moet samenhangend zijn en de Medisch Ethische Commissie moet ermee
instemmen. Voor onderzoekers is het belangrijk om te weten
of de aanpak effectief is en waarom. Of die resultaten in de
praktijk toegepast worden, doet er niet altijd toe. Uiteindelijk
moet dit alles resulteren in wetenschappelijke publicaties.
Deze worden vaak maar door een beperkt gezelschap gelezen
en belanden niet of nauwelijks op het bureau van de beroepsprofessional. De figuur hiernaast geeft de systematiek van het
onderzoeksproces weer.

De werkcyclus voor praktijk
Stap 1

Stap 4
Praktijkevaluatie
= beoordeling door
praktijkprofessional
= klanttevredenheid via
kwaliteitsbeleid
= bevindingen uit reguliere
monitor
= financiële en uitvoeringscontrole
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Praktisch relevant probleem
= vraag, behoefte
= productieafspraken met
financier

Stap 3
Praktische uitvoering
= coördinatie
= uitproberen en aanpassen

Stap 2
Vaststellen praktisch
programma
1. voorbereiding
= brainstormen over oorzaak
en oplossing
= leren van ervaringen van
collega’s
= doel bepalen
= selectie van praktische
instrumenten /materialen
= implementatieplan opstellen
= haalbaarheid
= capaciteit van personeel/
trainingsbehoefte
= kosten
2. besluit van management

De werkcyclus voor onderzoek

niet-systematische observaties
inductie

deductie
Stap 1
Wetenschappelijk relevant
probleem
= theorie
= beschikbare kennis

Stap 4
Effectevaluatie en interpretatie
van onderzoek
= resultaten: doeltreffendheid,
doelmatigheid
= acceptatie of verwerping van
hypothese/theorie
= publieke verantwoording dmv
publicatie

Stap 3
Uitvoering onderzoek
= systematische
dataverzameling

Stap 2
Onderzoeksvoorbereiding
= onderzoeksvraag
= hypothese / theoretisch kader
= (sub)populatie
= variabelen
1. Onderzoeksontwerp
= steekproeftrekking /selectie
uit populatie
= meetinstrumenten
= meetmomenten, tijdpad
= analysemethode
2. Medisch ethische toestemmingsverklaring

data-analyse

dubbelzijdige pijl uitsluitend in
participatief onderzoek
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Kijkend naar zijn eigen portefeuille, waarin het armoedebeleid
een prominente rol speelt, stelt hij vast dat armoede een
dergelijke belangrijke factor is: mensen met een lage sociaaleconomische status hebben gemiddeld minder gezonde
levensjaren en gaan ook eerder dood. “Maar een factor als
luchtvervuiling bijvoorbeeld bepaalt ook in hoeverre mensen
de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen
gezondheid.”
Op dat terrein ligt dus beslist een taak voor de (lokale) overheid, constateert Van Zutphen. Zeker in zijn eigen regio oostelijk Zuid-Limburg, het tegenwoordige Parkstad. “Op heel veel
gebieden zijn de gezondheidscijfers hier desastreus”, vertelt de
wethouder. “Het meest verontrustende is dat daar geen verandering in lijkt te komen. Kijk maar naar het toenemend aantal
kinderen dat kampt met overgewicht, of de gemiddelde leeftijd waarop kinderen voor het eerst met alcohol in aanraking
komen. Landelijk is dat gemiddeld 11½ jaar, in onze regio is dat
al gedaald naar 10½ jaar. Dat is verontrustend, omdat je later
moeilijk afkomt van gewoonten die je jong aanleert en omdat
alcohol zeer verslavend is.”

Peter van Zutphen,
wethouder in Heerlen:

“Gezondheidsbeleid
begint met het
voorkomen van ziektes”

Peter van Zutphen is wethouder in Heerlen sinds 2002,
met een onderbreking van bijna twee jaar van 2004 tot
2006, toen hij tussentijds aftrad. Hoewel zijn portefeuille
de afgelopen jaren steeds veranderde en werd uitgebreid,
was zorg daar wel steeds een vast onderdeel van. Sinds
enkele jaren heeft hij onder meer ook het armoedebeleid
in zijn portefeuille.

Wetenschap om de wetenschap is nuttig en nodig, maar geen
taak van gemeenten, zegt wethouder Peter van Zutphen. “Voor
de gemeenten moet wetenschap een praktisch nut hebben,
dan zijn ze ook bereid om daar geld in te investeren.”
“Gezondheidsbeleid begint met het voorkomen van ziektes”,
opent de wethouder het gesprek. “Gezondheid is natuurlijk
deels een particuliere aangelegenheid: ik beslis zelf wel of ik in
de pauze een kroket eet, of een gezonde salade. Maar gezondheid is deels ook een publieke zaak, omdat heel veel maatschappelijke factoren de gezondheid van mensen beïnvloeden.”
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Praktisch nut
Al bij de officiële start van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, maakte van Zutphen duidelijk dat
academisering van praktisch nut moet zijn voor gemeenten.
Om het proces van academisering van dichter bij te kunnen
volgen, onderhield hij de afgelopen jaren onder meer contact
met promovendus Anita Vermeer, die binnen de academische
werkplaats de structurele inbedding van gezondheidsprojecten in wijken onderzoekt. Als gezondheidsbevorderaar bij de
GDD Zuid Limburg werkt Anita Vermeer in gezondheidsprojecten graag samen met wijkbewoners. Een belangrijk voorbeeld
van een dergelijk project is Meer Samen in Praktijk (MSiP) in de
Heerlense wijken Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig
(MSP), dat onder meer de samenwerking van ketenpartners in
die wijken bevordert. In het kader van MSiP werd een landelijke subsidie van 225.000 euro binnengehaald voor het deelproject de Zichtbare Schakel. Anita Vermeer geeft mede leiding
aan dit deelproject, waarin verschillende partijen nauw samenwerken om ouderen, alleenstaanden en chronisch zieken in
een kwetsbare positie in een eerder stadium op te sporen en

de afstemming met de preventieve zorg te verbeteren.
De gemeente Heerlen heeft inmiddels geconstateerd dat de
Zichtbare Schakel werkt. Van Zutphen: “Dankzij de vrije rol die
de verpleegkundige in de wijk heeft, worden mensen in een
kwetsbare positie inderdaad eerder opgespoord. Partijen weten
elkaar ook sneller te vinden.” De wethouder noemt de Zichtbare
Schakel een belangrijke inspiratiebron voor een veel grootschaliger, maar wel vergelijkbaar project dat hij in de Heerlense
wijk Heerlerheide wil gaan opstarten. “Daarin zou ik nog verder
willen gaan, bijvoorbeeld door samenwerkende professionals
in de wijk zelf te laten beslissen hoeveel en welke zorg iemand
nodig heeft. Zo kunnen we voorkomen dat mensen van het
kastje naar de muur worden gestuurd en kunnen we met hetzelfde geld veel meer bereiken.”
Contact
Hoewel Van Zutphen enthousiast is over de rol van Anita Vermeer en hij ook enkele malen de zogeheten refereerbijeenkomsten (zie hoofdstuk 5) bezocht, vindt hij het contact met
de academische werkplaats in het algemeen nog te mager.
De gemeente droeg zelf tot nu toe ook geen onderwerpen aan
die voor onderzoek door de academische werkplaats in aanmerking zouden kunnen komen. “Het is toch de waan van de
dag die ons vooral bezig houdt.”
Bovendien is een promotieonderzoek niet altijd het juiste antwoord op een vraag die zich in de gemeente aandient, concludeert hij. De academische werkplaatsen zouden daarom vaker
kortlopende onderzoeken moeten doen die gemeenten een
snel antwoord opleveren. “Waarmee ik niet wil zeggen dat ik
promotieonderzoek afwijs, het moet allebei gebeuren.”

Belangrijke tips van Peter van Zutphen:
• Regel als organisatie of gemeente de betrokkenheid
bij een promotieonderzoek.
• Zoek als promovendus bewust het contact op met
organisaties en gemeenten: contact bevordert het
enthousiasme voor het onderzoek, zodat daar eerder
in geïnvesteerd wordt.
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Hoge hakken helpen!
Denkend aan het nicheconcept uit de biologie kunnen beleid,
onderzoek en praktijk worden opgevat als aparte niches, aparte
denk- en belevingswerelden. Binnen zo’n niche worden de omstandigheden gecreëerd die noodzakelijk zijn voor het in stand
houden van de eigen soort. Zo heeft elke niche een eigen taal,
eigen gedragscodes, een eigen tempo, eigen kwaliteitseisen,
eigen prestatie-indicatoren en eigen productieafspraken, kortom:
een eigen werkcultuur. Op zichzelf beschouwd is hier niets mis
mee. Dankzij die werkcultuur kan de beroepsgroep overleven.
Elke niche voert zo zijn eigen handelsmerk en laat zien waar de
accenten van het werkterrein liggen. Maar samenwerking die
zich uitstrekt over de eigen grenzen heen wordt hierdoor wel
bemoeilijkt. En het gebrek aan wisselwerking met andere niches
kan uiteindelijk de eigen soort in gevaar brengen.

Om te kunnen overleven in een nieuwe omgeving moet een
soort zich aan de gewijzigde omstandigheden aanpassen. Om
geaccepteerd te worden door een andere soort is het zaak te
proberen de omstandigheden van die soort in te bouwen en
ermee vertrouwd te raken. Zo kan de onderzoeker in zijn dagelijks werk proberen rekening te houden met de legitimiteit van
beleid. Of kan de praktijkprofessional meer tijd vragen voor de
ontwikkeling van een systematische aanpak, in navolging van
de onderzoeker. Zulke aanpassingen vergen dat mensen over
de muren van de eigen organisatie heen kijken. Hierbij kunnen
hoge hakken helpen. Streefdoel is de beste karakteristieken uit
elk van de drie werkcycli zodanig te combineren dat de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg verbetert.

Model voor verticaal en horizontaal communiceren

Beleid
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Strategisch

College B&W en
gemeenteraad

Tactisch

Directeur
gemeentelijke
dienst

Operationeel

Ambtenaren

Onderzoek

Universiteits- of
faculteitsbestuur of
bestuur UMC

Directeur Caphri
en/of
Vakgroepvoorzitter

Onderzoekers

Praktijk

GGD bestuur
en/of
directie

Afdelingshoofd

Praktijkprofessionals

Met elkaar in de pas lopen
Binnen het opzoeken en vastleggen van nieuwe grenzen, is
communicatie het sleutelwoord. Zonder adequate communicatie kunnen gemakkelijk fricties ontstaan en dan belemmeren lange tenen de voortgang. Zo moeten wethouders, hoogleraren, lectoren en directeuren het op strategisch niveau eens
worden over de missie, visie, politieke prioriteit en beschikbare
middelen. Managers van gemeentelijke afdelingen, voorzitters
van vakgroepen of kenniskringen en afdelingshoofden van
praktijkorganisaties moeten het op hun beurt op tactisch niveau
eens worden over de randvoorwaarden voor samenwerking. Er
moet een lerende omgeving worden gecreëerd. Vervolgens
kunnen individuele beleidsmakers, onderzoekers en praktijkprofessionals op het operationele niveau met elkaar blijvend
- in tegenstelling tot vrijblijvend - aan de slag. De samenwerking kan wel van onderop ontstaan, maar zonder bestuurlijke
goedkeuring is het structureel doorvoeren ervan niet mogelijk
en zal de samenwerking een eendagsvlieg blijken te zijn.
Goede samenwerking vereist zowel verticale als horizontale
communicatie. Horizontaal gezien zijn de drie werkcycli vergelijkbaar met tandwielen die op de juiste momenten op elkaar
inhaken en elkaar draaiend houden. Met elkaar meedenken,
moet dan vanaf het begin een doorlopend proces worden, op
alle niveaus. Daarbij is het van belang dat partijen aandacht
hebben voor wederzijdse belangen, samen de randvoorwaarden formuleren en kennis en kunde delen. Als dat niet lukt,
hapert het proces. Verticaal gezien is het van belang dat partijen met elkaar in de pas blijven lopen, want als bestuurders te
ver vooruit lopen en managers achterblijven, gaat het mis.
Resultaat
Verticaal en horizontaal communiceren (zie figuur pagina 26)
zou uiteindelijk moeten resulteren in evidence-based practice
of practice-based evidence en evidence-informed policy.
Met evidence-based practice bedoelen we dat de praktijkuitvoering gebaseerd is op uitkomsten van wetenschappelijk
onderzoek, zoals gecontroleerde studies, contextgebonden
onderzoek en onderzoek naar praktijk- en implementatieprocessen. Vaak levert een combinatie van deze verschillende
soorten bewijsmateriaal het beste resultaat op voor de gewenste kwaliteitsverbetering in de praktijk. Door in BOP-teams

onderzoek te doen, krijgen we ook inzicht in praktijk- en beleidsgebaseerde onderzoeksuitkomsten. Voor de voorstanders
van practice-based evidence vormen deze onderzoeksuitkomsten het gewenste bewijsmateriaal.
Met evidence-informed policy bedoelen we dat beleidsmakers
zich baseren op wat, wetenschappelijk gezien, effectief is gebleken én ze daarnaast ook de legitimiteit van eventueel handelend optreden zorgvuldig afwegen. Hierbij worden vragen
gesteld over uitvoerbaarheid, haalbaarheid, rechtvaardigheid
en betaalbaarheid. Het onderzoek [G]OUD laat bijvoorbeeld
goed zien hoe deze vragen beantwoord kunnen worden door
een nieuwe werkwijze eerst op kleine schaal uit te testen.

Mandy Stijnen, aio-onderzoeker van [G]OUD
Mandy Stijnen richt zich in het onderzoek De waarde
van [G]OUD op de effecten van de zogenaamde [G]OUDconsulten voor ouderen. De bedoeling is dat praktijkondersteuners huisbezoeken afleggen om 75-plussers
in een (mogelijk) kwetsbare positie op te sporen. Tijdens
de consulten wordt het fysiek, psychisch en sociaal functioneren van ouderen in kaart gebracht. Die gegevens worden teruggekoppeld naar de huisarts en indien nodig
wordt in samenspraak met de ouderen een zorgbehandelplan opgesteld.
Voorafgaand aan de start van het onderzoek, konden de
praktijkondersteuners een periode oefenen en proefdraaien.
Dat is zeer zinvol gebleken. De training werd niet alleen als
nuttig ervaren, maar droeg ook bij aan de oplossing van
veel praktische problemen. Bovendien kon de tijdsinvestering
van de praktijkondersteuners na afloop van de proefperiode
veel beter worden ingeschat.
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Hoofdstuk 3

Maar actief onderzoek mee helpen uitvoeren of er kritisch over
meedenken, wordt vaak niet beschouwd als een investering in
het leervermogen en de kwaliteit van de eigen organisatie.

De valkuilen
In dit hoofdstuk
Hoe kunnen we de cultuurverschillen tussen beleid, onderzoek en praktijk overbruggen? Hoe heeft de Academische Werkplaats
Publieke Gezondheid Limburg dat gedaan?
In dit hoofdstuk schetsen we hoe weerbarstig de praktijk is. Wie wil academiseren, vindt valkuilen op zijn weg. Er zijn genoeg
voorbeelden. Zoals de gemeente die te veel op afstand blijft. Of de praktijk- en wetenschapsmanagers die in een spagaat
belanden, omdat zij te veel belangen moeten dienen. Of het noodgedwongen stopzetten van een mooi scholingsproject,
omdat er niet voldoende budget is. Ook kan de balans tussen de wetenschappelijke relevantie en maatschappelijke relevantie
ontbreken. En dan gaan de hakken in het zand.

Lange tenen en hakken in het zand?
Samenwerken kent veel voordelen. Wie samenwerkt vult elkaar
aan, zowel met competenties als qua inspanning. Je krijgt dingen
voor elkaar die anders niet gelukt zouden zijn. Je leert van elkaar
en verlaat sneller het vaste pad van de routine. Je boort ook
sneller verborgen talenten aan. Wie samenwerkt, voelt een
zekere mate van solidariteit en ervaart het vaak als prettig dat
de verantwoordelijkheid in gezamenlijkheid gedragen wordt.
Conflicten kunnen in die situatie zelfs als motor voor verbetering dienst doen.
Maar samenwerken kent ook nadelen. Als partijen afhankelijk
zijn van elkaar en iedereen op iedereen wacht, kan samenwerking onnodig vertragend werken. Het proces kan afhankelijk
worden van de zwakste schakel. Partijen kunnen hun autonomie
verliezen, zich op andermans terrein begeven en statusverschillen ervaren. Individueel pionieren wordt niet op prijs
gesteld en het wordt makkelijker om verantwoordelijkheden
af te schuiven. Om de harmonie te bewaren, worden conflicten
soms onderdrukt. Samenwerken kost ook extra tijd en vergt
meer communicatie en coördinatie.
In dit spanningsveld van voor- en nadelen, kan de balans naar de
verkeerde kant doorslaan. Organisaties of hun medewerkers
zetten de hakken in het zand, willen zich niet meer committeren
aan gemaakte afspraken, of geven er een andere uitleg aan.
Lange tenen verstoren het proces en vertragen de voortgang.
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Wie wil academiseren, moet zich daar goed bewust van zijn.
Daarom zetten we de valkuilen van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg hier op een rij.
De grootste valkuil: academisering als ver-van-mijn-bedshow voor gemeenten
Om gezamenlijk toegepast onderzoek te initiëren, is het nodig
dat belangrijke maatschappelijke problemen expliciet benoemd
worden. Dat gebeurt meestal door met elkaar in gesprek te
gaan. De gemeente is hierbij een logische gesprekspartner.
Toch lukt het ons nog maar op zeer bescheiden schaal om de
gemeente actief als partner te betrekken bij de academische
werkplaats. Dat gemeentebestuurders formeel met de samenwerking hebben ingestemd, betekent nog niet dat de samenwerkingsgedachte in de interne organisatie is geland. Laat
staan dat het voornemen om samen te werken, is vertaald in
termen van randvoorwaarden, middelen en mensen. Onderzoek doen is niet de eerste natuur van gemeenten. Daarom
worden onderzoeksopdrachten meestal uitbesteed.
Academisering, in dit geval de kennisontwikkeling op het
gebied van de publieke gezondheid, is voor de doorsnee
gemeente een ver-van-mijn-bed-show die bij de GGD wordt
opgevoerd. Wel hopen gemeenten hier de vruchten van te
plukken in de vorm van nieuwe en verbeterde beleidsadviezen.

Onderzoekers op hun beurt zien graag dat ook gemeenten het
initiatief nemen om samen te werken. Ze zien de GGD hierbij
als tussenpersoon, als verbindingsdienst. De GGD kan inderdaad als verlengde arm van de gemeente dienst doen, maar de
organisatie kan de rol van de gemeente niet overnemen. Onderzoeksvoorstellen en het daarop geënte onderzoek resulteren op de korte of middellange termijn in beleidsadviezen. Er
gebeurt pas iets als er binnen de gemeenten voldoende draagvlak en bereidheid is om met deze adviezen het gemeentelijk
beleid aan te sturen. De ervaring leert dat deze bereidheid er al
moet zijn op het moment dat de onderzoeksvraag wordt uitgewerkt. Dit om vrijblijvendheid aan het eind van de werkcyclus te voorkomen. Anders verdwijnen de onderzoeksresultaten in de spreekwoordelijke la.

zijn er wel verbeterpunten (zie de valkuil van het oude spoor).
Binnen de themagroepen is de voortgang nog niet optimaal.
Dit is op zichzelf niet zo verwonderlijk. De managers van de
betrokken organisaties moeten namelijk tegelijkertijd een veranderingsproces in gang zetten en ‘de winkel draaiende houden’. Om een verbouwing snel te kunnen doorvoeren, sluiten
in de detailhandel winkels vaak gedurende korte tijd hun deuren. En als winkelsluiting niet mogelijk is, wordt de (beperkt)
beschikbare menskracht zó ingezet dat de verbouwing in een
langzamer tempo toch vorm krijgt. En daar wringt nu de schoen.


De valkuil van gebrek aan tijd en competenties
Academisering is een veranderingsproces. In de Limburgse
werkplaats blijkt dat na vier jaar experimenteren de stuurgroep
prima draait. Op de werkvloer gaat het ook heel aardig, ook al

Tips en trucs van oud-wethouder en oud-gemeenteraadslid van Utrecht, Cees van Eijk, om gemeenten te betrekken bij de academische werkplaats:
• Speel met de politieke agenda. Dring door in het circuit
van de wethouder Volksgezondheid.
• Kom professioneel over, zorg dat je als expert met
enthousiasme optreedt, houd een vlammend, vurig
pleidooi.
• Beoefen de kunst van het verleiden, dat betekent dat je
er ook vaak moet zijn als het niet zo van toepassing is.
Dus laat regelmatig je gezicht zien, dan pas lukt het om
te verleiden. Daar wordt je niet voor uitgenodigd, maar
dat moet je leren zien, aanvoelen.
• Zorg als professional dat je kennis hebt van drie
belangrijke nota’s, namelijk het collegeprogramma, de

•
•

•

nota volksgezondheid en de jaarlijkse begroting.
Surving the waves of opportunities, ofwel: grijp je kansen
vanuit opportunisme.
De kwaliteit moet goed zijn. Minstens zo belangrijk is
het verkopen van de resultaten. Laat de resultaten
uitvergroten en maak ze zichtbaar in grote krantenkoppen. Laat de wethouder scoren, dat vergroot zijn/haar
betrokkenheid.
Een wethouder wil behoed worden voor fouten en
gedoe. In de presentatie van onderzoeksresultaten is de
neiging groot het accent te leggen op wat beter moet.
Zoek naar de juiste balans daarin. Zorg dat de wethouder zich kan beroepen op draagvlak bij externe
deskundigen.
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duurt onderzoek langer. Het is gewoon niet de manier om snel
voldoende wetenschappelijke publicaties te realiseren en promovendi af te leveren.” Maar daar mag de wetenschap zich niet
door laten weerhouden, benadrukt Nanne de Vries. Want het
voordeel van samenwerking, de vermaatschappelijking van de
wetenschap, weegt veel zwaarder.
Bert Hesdahl knikt. Omgekeerd is sprake van eenzelfde effect,
zegt hij. Door samenwerking met de wetenschap gaat die
praktijk zichzelf vragen stellen over de effectiviteit van het eigen handelen. “Niet alle wetenschappers willen met de praktijk
samenwerken en er is zeker een verschil in hoe beide partijen
vraagstukken benaderen, maar wat ik wel ervaar is dat partijen
door de samenwerking binnen de academische werkplaats
elkaar nu ontmoeten in wat relevant is.”

Bert Hesdahl is sinds februari 2011 programmamanager
preventie en curatie bij de GGD Zuid Limburg. Tot die die tijd
was hij hier afdelingshoofd Gezondheidsbevordering.

Nanne de Vries en Bert Hesdahl
leiden de themagroep gezondheidsbevordering en lokaal beleid:

“Samenwerking
van praktijk met
wetenschap
is noodzakelijk”
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De GGD wil de lokale overheid nadrukkelijk bij dat proces
betrekken, zodat onderzoeksresultaten naar het lokale beleid
vertaald kunnen worden, benadrukt Bert Hesdahl. “Daarmee is
niet gezegd dat praktijk en wetenschap samen meteen een
antwoord kunnen geven op problemen in de samenleving,
maar het is wel belangrijk daar in gezamenlijkheid over na te
denken.”
Spagaat
In de praktijk komen leidinggevenden door de gewenste samenwerking wel op verschillende fronten in een spagaat terecht, hebben beiden ervaren. “En dan gaat het niet alleen om
de inzet van financiële middelen in verhouding tot de wetenschappelijke pay-off”, zegt Nanne de Vries. “Van ons als managers wordt gevraagd dat wij tijd vrij maken voor samenwerking. Dat wij samen overleggen en dat wij als themagroep
regelmatig bijeenkomsten organiseren. We proberen dat ook,
maar hebben daar vaak gewoon niet genoeg tijd voor.”
Bert Hesdahl ervaart als afdelingshoofd in de praktijk van de

Nanne de Vries is als hoogleraar Gezondheidsbevordering
verbonden aan de School for Public Health and Primary
Care (Caphri) van de Universiteit Maastricht. Samen met
Bert Hesdahl is hij verantwoordelijk voor de themagroep
gezondheidsbevordering en lokaal beleid van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

Nanne de Vries is groot voorstander van samenwerking van de
wetenschap met de praktijk van de publieke gezondheidszorg.
“De wetenschap moet vermaatschappelijken en daarom is samenwerking met de praktijk noodzakelijk. Onderzoekers gaan zichzelf
daardoor vragen stellen die ze anders niet zouden stellen.”
Toch ligt samenwerking niet meteen voor de hand, zegt de
hoogleraar Gezondheidsbevordering. “De wetenschap moet
scoren. En als ik wil scoren, moet ik niet in de regio in het veld
gaan werken, want de resultaten zijn dan nationaal en internationaal gezien al snel niet meer interessant. Bovendien is het
ook veel moeilijker om vanuit die praktijk te promoveren en
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GGD nog een ander tijdprobleem: hij wordt geacht praktijkprofessionals die gaan promoveren daar gedeeltelijk voor vrij
te stellen en het werk op de betrokken afdeling anders te organiseren. Dat vergt creativiteit van de manager en begrip van
collega’s. Toch is dat ook een kwestie van gewenning, vindt hij.
“Ik ben de laatste jaren opgeschoven naar het meer academisch
werken en collega’s merken dat academisering effect heeft op
de aanpak van gezondheidsproblemen.”
Beiden benadrukken dat de samenwerking al voor de vorming
van de academische werkplaats een feit was. “Destijds gebeurde
dat meer op basis van projecten. Nu gaan we een stap verder
door samen na te gaan welke activiteiten we willen ontwikkelen
en waar we een brug willen slaan tussen beleid, praktijk en wetenschap”, vertelt Nanne de Vries. Bert Hesdahl is dat wel met
hem eens, al vindt hij dat de GGD regelmatig net iets te laat
benaderd wordt. Tegelijkertijd benadrukt hij dat de wetenschap een kernpartner is geworden die bijvoorbeeld ook wordt
uitgenodigd als de GGD de strategie voor de komende jaren
uitzet. Dat heeft geleid tot een gedragen visie op de publieke
gezondheid. Ook is hij enthousiast over de rol van de praktijkpromovendi binnen de organisatie. “Zij leren problemen te
abstraheren en daar anders over na te denken. Dat is soms een
hele worsteling, maar het heeft wel effect op de afdeling waar
ze werken. Door problemen anders te benaderen, ontstaan
nieuwe inzichten en worden vragen gesteld die voorheen niet
aan de orde kwamen. Ons werk en onze interventies zijn daardoor veranderd en we leggen nu makkelijker contact met de
wetenschap.” Nanne de Vries beaamt dat er een duidelijke ontwikkeling in denkkracht is waar te nemen bij de praktijkpromovendi.

een onderwijsmodule van het masteronderwijs inmiddels een
dagdeel opgenomen waarin de GGD het werk zelf komt toelichten. Een mooi begin, oordeelt Bert Hesdahl. “Maar het zou
van mij nog vaker mogen gebeuren. Ook wij missen bepaalde
kennis en vaardigheden bij afgestudeerde gezondheidswetenschappers.” Nanne de Vries voegt daar aan toe dat hij in de
stroom Preventie en Gezondheid van de vernieuwde bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen van de Universiteit
Maastricht studenten niet alleen met de praktijk wil confronteren, maar ook met hen de buurt in wil gaan. “Want”, zegt hij,
“studenten moeten vaker in contact komen met de burger.”
Tot slot benadrukt Nanne de Vries dat de academische werkplaats maatschappelijk relevant onderzoek bevordert, maar
dat een universiteit zich niet alleen op toepassing kan gaan
richten. “Want dan wordt het techniek. Vergelijk het met een
goedwerkende motor die altijd nog verbeterd kan worden.
Een interventie is ook nooit af, daarom moeten we kennis blijven ontwikkelen. Dat is de taak van de wetenschap.”

Onderwijs
De samenwerking beïnvloedt ook het masteronderwijs, vertelt
Nanne de Vries. “Ik weet nu meer over de GGD en de dilemma’s
waarmee de GGD geconfronteerd wordt. Ik kan die nieuwe
kennis over het werken in de praktijk overdragen aan studenten. Dat is belangrijk, want een deel van mijn studenten komt
daar terecht. Alumni vertellen ook dat er behoefte is aan die
informatie, want in de praktijk worden zij met hele praktische
vragen geconfronteerd.”
Om het contact tussen student en praktijk te bevorderen, is in

Belangrijke tips van Bert Hesdahl:
• De verbinding leggen tussen beleid, onderzoek en
praktijk heeft toch vooral te maken met samenwerken
aan concrete projecten, waardoor mensen elkaar leren
kennen en van elkaar gaan leren.
• Stel je gelijkwaardig naar elkaar op en wees open.
De wetenschap heeft niet het antwoord op alle vragen,
zoals de praktijk niet altijd met de juiste dingen bezig is.
• Laat studenten de praktijk van de publieke gezondheid
(niet alleen de GGD-praktijk) beter leren kennen.

Belangrijke tips van Nanne de Vries:
• Laat academisch werk gevoed worden door vragen uit
de praktijk, daar is de praktijk maar ook de wetenschappelijke ontwikkeling het meest bij gebaat.
• Probeer die praktijkvragen ook te vertalen in meer
fundamenteel-wetenschappelijke vragen.
• Laat praktijkpromovendi actief deelnemen aan het
academisch leven, bijvoorbeeld door hen een werkplek
op een afdeling aan te bieden.

Tijdgebrek
Managers die bij de gemeenten, universiteiten en hogescholen
en zorginstellingen als brug fungeren tussen bestuur of directie
enerzijds en de werkvloer anderzijds, zitten vaak min of meer
in een spagaat. Ze hebben hun handen vol aan het reguliere
werk. Productieafspraken die met financiers zijn gemaakt,
moeten worden nagekomen. Veel rek zit hier meestal niet in.
Managers kunnen hierdoor amper tijd vrij roosteren om medewerkers te scholen in bijvoorbeeld het leren meedenken over
onderzoek. Universitaire vakgroepen behoren onderwijs te
verzorgen, promovendi te begeleiden en artikelen te publiceren. Onderzoekers moeten bovendien externe financiering
verwerven om nieuw onderzoek te kunnen doen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
heeft hiervoor een structuur opgezet waarin alleen de beste
voorstellen gehonoreerd worden. De competitie is groot. De
druk op hogescholen om wetenschappelijke publicaties en
promoties af te leveren is iets minder groot. Maar ook hogescholen zijn afhankelijk van externe financiering, zij het in een
iets minder competitieve omgeving. Kortom: alle managers ervaren gebrek aan tijd.

Gebrek aan competenties
GGD-managers ervaren regelmatig gebrek aan de juiste competenties. Met competenties bedoelen we: vakbekwaamheid.
In dit geval gaat het om de vaardigheden die praktijkprofessionals in staat stellen om toepassingsgericht onderzoek uit te
voeren, of mee op te zetten.
Vakgroepvoorzitters missen bij aio’s soms de competentie om
rekening te houden met het tijdsintensieve proces om draagvlak te vinden voor het onderzoek en de randvoorwaarden
voor de uitvoering veilig te stellen. Aio’s en stagiaires met praktijkgerichte onderzoeksopdrachten leren dat de praktijk complex
is en veel spelers kent met wie stevig onderhandeld moet worden
om het onderzoek uit te kunnen voeren. In een academische
werkplaats zijn competenties nodig die vooral betrekking
hebben op het kunnen samenwerken met andere disciplines.
Daarvoor moet je de taal van de andere discipline beheersen
en de betekenis ervan begrijpen. Om competentieverbetering
in gang te zetten is het nodig dat organisaties hun bijscholingsbudget ophogen. Soms blijkt dat te veel gevraagd.

Citaat uit focusgroepgesprek bij de GGD:
“Het hele academische veld is megacompetitief en wil jij de
academisering kunnen voortzetten dan zul je geld moeten
kunnen genereren. Dat is essentieel, zonder geld geen
mensen en zonder geld uiteindelijk ook geen toekomst
voor de academische werkplaats. Wil je geld genereren,
dan moet je mee in de ratrace voor onderzoekssubsidies.
En voor onderzoek moet je onderzoeksvragen hebben die
voldoende draagvlak en draagkracht hebben bij mensen
die je nodig hebt voor de uitwerking. Want anders kun je
het echt vergeten. Het is niet zo dat zomaar elke persoon
subsidies kan binnenhalen, dat is mega moeilijk. Wil je
zorgen dat de academisering voortgaat, dan zul je daar
goed in moeten investeren.”
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dus doet ze zelf onderzoek naar een probleem uit de praktijk
van de jeugdgezondheidszorg.

Marie-José Theunissen is jeugdarts voor 4- tot 19-jarigen
bij de GGD Brabant Zuid Oost in Eindhoven. Daarnaast
werkt ze sinds september 2009 als science practitioner bij
de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant
(Tranzo7) en is ze sinds september 2010 promovendus van
de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, aangesteld bij Caphri.
In haar promotieonderzoek richt zij zich op de rol van de
jeugdgezondheidszorg in de problematiek van jongeren
die zonder diploma de school verlaten. Bedoeling is om
een soort toolkit te ontwikkelen, een hulpmiddel dat
jeugdartsen in staat stelt kinderen die risico lopen op
een drop-out vroegtijdig op te sporen en te begeleiden.

Marie José Theunissen,
jeugdarts, science practitioner
en promovendus:

“Ik vind het leuk
en nuttig om
verbindingen te
leggen”

Marie-José Theunissen is de spreekwoordelijke duizendpoot:
als jeugdarts werkt ze in de praktijk van de jeugdgezondheidszorg, als science practitioner vormt ze een belangrijke schakel
tussen gemeenten, praktijk en wetenschap en als promoven7
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Tranzo is het interfacultaire wetenschappelijke onderzoeksprogramma van de Universiteit van Tilburg dat zich richt op het bestuderen van transformatie in de zorg.

“Ik heb altijd veel taken gehad en voel me goed in evenwicht,
maar ik zal mijn tijd natuurlijk wel goed moeten bewaken”,
vertelt Marie-José Theunissen. Voordeel is dat ze het werk heel
afwisselend vindt en de drie functies die ze uitoefent duidelijk
met elkaar te maken hebben. “Als jeugdarts word ik regelmatig
geconfronteerd met jongeren die afglijden en wil ik die problematiek graag efficiënt kunnen aanpakken. Als science practitioner kan ik vragen uit de jeugdgezondheidszorg vertalen naar
concrete onderzoeksvragen en als promovendus doe ik nu zelf
onderzoek, waarvan ik de resultaten weer naar de praktijk kan
vertalen. Ik vind het leuk en nuttig om die verbindingen te leggen.”
Marie-José Theunissen studeerde Geneeskunde in Nijmegen
en volgde onder meer de opleiding Arts Maatschappij & Gezondheid. Haar belangstelling voor het wetenschappelijk onderzoek uitte zich al vroeg, onder meer in deelname aan werkgroepen met epidemiologische taken. Toen ze de kans kreeg
om deel te nemen aan de masterclass van de Academische
Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, gericht op wetenschappelijke vorming van praktijkprofessionals, meldde ze zich
meteen aan. “We willen immers meer evidence-based werken
en moeten ons zelf de vraag stellen hoe we ons werk kunnen
verbeteren.”
Masterclass
In de masterclass leerde ze een praktijkvraag naar een onderzoeksvraag te vertalen om vervolgens dat onderzoek ook zelf
uit te voeren. “Het onderwijs sloot goed aan bij de praktijk en
was van een hoog niveau.” Na afloop van de masterclass in
2009 werd haar onderzoek over binge drinken (overmatig
drinken) onder jongeren in relatie tot hun mentale fitheid, als
beste beoordeeld.
Vanzelfsprekend was ze blij met die beoordeling, maar ze vond
het nog belangrijker dat ze de onderzoeksresultaten meteen in
de praktijk kon brengen. “Ik begeleid jongeren die frequent of
langdurig ziek zijn en leg nu sneller een relatie tussen psychische problemen en alcoholgebruik.” Door landelijk presentaties over haar onderzoek te geven, bracht ze de onderzoeksresultaten ook bij andere jeugdartsen onder de aandacht. De

spin-off van haar eerste onderzoek motiveerde haar bovendien
om door te gaan met het leggen van verbindingen tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk van de jeugdgezondheidszorg. Als science practitioner bij Tranzo vervult ze die rol
door praktijkvragen naar onderzoeksvragen te vertalen en financiële middelen te genereren, onder meer door het schrijven van subsidieaanvragen. Daarnaast brengt ze praktijkprofessionals in brainstormsessies samen. “En dat levert
interessante onderzoeksonderwerpen op.”
Ze is heel blij dat ze als promovendus sinds september 2010
ook zelf wetenschappelijk onderzoek doet. “Het is goed om dat
vanuit de praktijk te doen, want collega’s zien nu dat academiseren geen ver-van-mijn-bed-show is. Voordeel is ook dat de
resultaten van het onderzoek sneller naar de praktijk vertaald
kunnen worden.”
Dat ze, net als verschillende collega’s, een brugfunctie vervult
tussen verschillende academische werkplaatsen, noemt ze
eveneens een voordeel. “Het versterkt de banden, ook tussen
betrokken GGD’en, zegt ze. Het voordeel van netwerkvorming
is verder dat meer onderzoeksvragen beantwoord kunnen
worden, dat dubbelwerk wordt voorkomen en academische
werkplaatsen van elkaar kunnen leren. “Zo zijn we in Brabant
een pilotproject begonnen, waarbij de drie GGD’en elk een
kennismakelaar inzetten. Bedoeling is dat zij bij gemeenten
vragen boven water halen die voor onderzoek in aanmerking
komen. De uitkomst van het project is ook interessant voor
andere academische werkplaatsen.”

Belangrijke tips van Marie-José Theunissen:
• Het is belangrijk dat organisaties promovendi goed
faciliteren, in tijd en in middelen.
• Het is belangrijk dat ook het thuisfront het promoverend gezinslid ondersteunt.
• Door klankbordgroepen binnen de organisatie samen
te stellen en medewerkers bij het formuleren van
onderzoeksvragen te betrekken, creëer je ambassadeurs voor academisering.
• Zorg dat ontwikkelingen in de academisering gecommuniceerd worden, onder meer via de digitale snelweg.
Houd medewerkers betrokken.
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De valkuil van onvoldoende bijscholingsbudget
Om in de behoefte aan bijscholing te voorzien, wordt vanuit de
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg in
2008-2009 voor het eerst een masterclass georganiseerd. Doel
van deze masterclass is praktijk- en beleidsmedewerkers te
scholen in het doen van onderzoek. Twintig Limburgse en Brabantse professionals werkzaam bij GGD, thuiszorg, geestelijke
gezondheidszorg en gemeenten nemen deel. Zestien van hen
brengen het opleidingsprogramma, dat zich over een periode
van anderhalf jaar uitstrekt (zes trainingsweken, afgewisseld
met veldonderzoek), tot een goed einde. Deelnemers krijgen
toegang tot de universiteitsbibliotheek en kunnen vanachter
hun computer de internationale literatuur opvragen en bestuderen. Elke deelnemer krijgt een begeleider van de universiteit
toegewezen. Senior docenten van de universiteit verzorgen
het onderwijs. Problemen uit beleid of praktijk vormen het uitgangspunt. De masterclass deelnemers voeren het onderzoek
uit in hun eigen werksetting. Ze presenteren de resultaten tijdens het afdelingsoverleg en collega’s praten erover. Het mes
snijdt zo aan twee kanten: deelnemers leren onderzoek doen
en hun managers merken dat er onderzoek wordt gedaan.
Dankzij de toegekende subsidie is deelname aan de eerste
ronde van de masterclass gratis. Alleen de tijdsinvestering van
de werknemer komt gedeeltelijk voor rekening van de werkgever. Het cursorisch gedeelte (330 uur) wordt in werktijd
gevolgd, de zelfstudie (330 uur) in eigen tijd. De resultaten zijn
veelbelovend. Praktijkprofessionals oefenen hun onderzoeksvaardigheden of frissen deze weer eens helemaal op. Voor zestien praktijk- of beleidsproblemen worden wetenschappelijk
gefundeerde en tegelijkertijd praktisch toepasbare oplossingen
aangedragen.
Bij de tweede ronde van de masterclass, voorzien voor 20102011, hanteert de academische werkplaats een kostendekkend
tarief van €10.000,- per deelnemer. Bij veel managers en directieleden van lokale en landelijke praktijkorganisaties en gemeenten
gaan de hakken in het zand. De masterclass moet wegens gebrek
aan belangstelling worden afgezegd. Managers hebben geen
bijscholingsbudget van deze omvang beschikbaar. En prompt
twijfelen ze hardop aan het nut en de noodzaak van onderzoekskennis voor hun medewerkers. Ze vergeten gemakshalve
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dat je, om kennis en kunde te delen, wel elkaars taal enigszins
moet beheersen. En dat de masterclass hierin kan voorzien.
Academisering is ook een zaak van persoonlijke groei. Professionals ambiëren dit wel als de randvoorwaarden aanwezig zijn,
dus tijd en geld. Dan zijn ze zeker ook bereid om eigen tijd te
investeren. Binnen de publieke gezondheidszorg moet het besef
ontstaan dat het gaat om een leven lang leren. Steeds weer
zullen nieuwe problemen opdoemen die om aangepaste competenties en dus om bijscholing vragen. Kwaliteitverbetering
van de publieke gezondheidzorg is alleen haalbaar als er structureel meer budget voor bijscholing wordt gereserveerd.
De valkuil van de stigma’s
Enigszins gekscherend en gechargeerd worden beleidsmakers
soms weggezet als bureaucraten, onderzoekers als ivoren-toren-denkers en praktijkprofessionals als quick-and-dirty-doeners. Ook al berusten deze stigma’s op vooroordelen, ze blijken
in de praktijk van de academische werkplaats hardnekkig te
zijn. Beleidsmakers en praktijkprofessionals zien de wetenschappelijke wereld als competitief en weinig communicatief.
Onderzoekers zijn in hun ogen erg gericht op hun eigen onderwerp, hun eigen specialisatie, hun eigen stokpaardjes en
moeilijk te bewegen de spreekwoordelijke ivoren toren te verlaten. Andersom ervaren onderzoekers dat praktijkpromovendi het moeilijk vinden om abstract te leren denken. Ook academisch leren schrijven en los komen van de alledaagse praktijk
is lastig. Verder ervaren onderzoekers dat in de samenwerking
met beleidsmedewerkers van gemeenten altijd politieke
gevoeligheden en conflicten op de loer liggen. Zij vinden het
niet bevorderlijk dat politici onder invloed van verkiezingen en
verkiezingsuitslagen frequent van positie wisselen. Ze merken
dat vooral kleine gemeenten dikwijls weinig kennis in huis
hebben. En uit angst voor het onbekende zoeken beleidsmedewerkers houvast bij bestaande regels en routines die
vernieuwende ideeën afremmen. En dat ervaren onderzoekers
op hun beurt als belemmerend. Deze onderlinge observaties
en beoordelingen kunnen spanningen en wantrouwen opwekken en samenwerking en veranderingen in de weg staan.

De valkuil van het oude spoor
Sinds de start in 2006 heeft de Limburgse academische werkplaats vijftien extern gefinancierde onderzoeksprojecten
voortgebracht. Om deze projecten in goede banen te leiden,
zijn BOP-werkgroepen ingesteld. Per thema of onderzoeksvraag is er een BOP-werkgroep. Zo’n werkgroep bestaat uit
de promovendus, de (co)promotor, een beleidsmedewerker
uit de lokale, provinciale of landelijke overheid, een collegapraktijkprofessional en de manager van de praktijkorganisatie
waarbij de promovendus in dienst is en/of waar het onderzoek
wordt uitgevoerd. De manager fungeert als voorzitter van de
werkgroep en ziet erop toe dat aan de randvoorwaarden wordt
voldaan. De ervaring leert dat dit gezamenlijke proces in het
begin vaak goed loopt, maar langzaam aan gemakkelijk verwatert. Zo worden de probleemanalyse en het onderzoeksontwerp (stap 1 en 2 uit de werkcyclus) meestal gezamenlijk
uitgewerkt, maar raken de werkgroepleden in de fase van onderzoeksuitvoering geleidelijk uit elkaars zicht. Na verloop van
tijd melden steeds meer betrokkenen zich af voor het periodieke overleg. Blijkbaar hebben de voortgangsbesprekingen
onvoldoende meerwaarde. Ondertussen is de promovendus
zelf druk doende met het onderzoek en heeft vooralsnog weinig bespreekpunten. De overlegfrequentie zakt terug.
Zodra de eerste onderzoeksresultaten beschikbaar komen, is
de BOP-werkgroep niet zelden gereduceerd tot het promotieteam van promovendus en (co-)promotoren. De succesvolle
afronding van het proefschrift staat nu centraal. Voor de onderzoeksproductie van de universiteit is dit proefschrift van essentieel belang. Zorgpraktijk en -beleid horen of zien nog maar
weinig van het onderzoek en komen op afstand te staan. De
werkgroepleden zijn beland op het oude, vertrouwde spoor
richting eigen niche en hebben verzuimd de wissel te nemen
naar een nieuwe, gezamenlijke bestemming. Die gezamenlijke
eindbestemming is soms nog te mistig. Graag zou je willen uitkomen bij concrete onderzoeksuitkomsten die toepasbaar zijn
in de praktijk en sturing geven aan het beleid. Daarvoor is
gezamenlijk overleg nodig over bijvoorbeeld de volgende
vragen:
• Hoe verloopt het proefproject, wordt het uitgevoerd zoals
was bedoeld, en hoe ervaart het veld dit?

•

Welke ideeën leven er in het veld over de mogelijkheden
om succesvolle projecten te continueren, is er al zicht op
de praktische consequenties van eventuele prolongatie?
• Is het nodig en zinvol om het thema al in een vroeg stadium
te agenderen bij beleidsafdelingen of praktijkinstellingen
om draagvlak te kunnen opbouwen?
• Zijn er beschrijvingen van voorbeeldprojecten elders in de
wereld die iets leren over het continuïteitsprobleem?
Kunnen we deze kennis delen en nadenken over de toepassing ervan in de Nederlandse situatie?
• Hoe presenteren we de resultaten naar het veld en welke
rol nemen de bestuurders hierbij in?
• Zijn er politieke belemmeringen te verwachten en welke
rol kunnen de BOP-leden vervullen om deze belemmeringen
vroegtijdig aan te kaarten en naar oplossingen te zoeken?
• Zijn er nieuwe onderzoeksvragen waarvoor gezamenlijk
een voorstel geschreven kan worden? Welke expertise is
hiervoor nodig en hoe ziet de BOP-werkgroep er dan uit in
de nieuwe ronde van de werkcyclus? Waar liggen kansen
voor financiering om de werkcycli opnieuw te doorlopen?
• Wie is verantwoordelijk voor een goede implementatie in
de praktijk?
Door een proactieve, gezamenlijke inzet kan met meer overtuigingskracht de noodzaak van praktijk- en beleidsvernieuwing
worden overgebracht. Er wordt vooraf al draagvlak gecreëerd.
Het soms moeizame veranderingsproces wordt in de grondverf gezet. Dit voorkomt onnodig gehakketak en tenenkrommende vertragingstactieken. 
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heidsidealen van de publieke gezondheidszorg en de alledaagse praktijk van gezond leven. In haar optiek veranderen
mensen niet, maar worden ze veranderd en zijn ze geen eigenaar meer van hun eigen leven.
“Vroeger was de publieke gezondheidszorg moralistisch en
paternalistisch, maar die aanpak heeft gaandeweg plaats
gemaakt voor een wetenschappelijke aanpak”, stelt de hoogleraar. Eindeloos worden volgens haar de risico’s die je loopt
om ziek te worden getest en in kaart gebracht. “We worden nu
niet meer gestuurd door de moraal, maar door wat evidencebased is. Op basis daarvan wordt nu gezegd: dit is niet goed en
daarom is het beter om het zo te doen. Met een BMI van net
iets hoger dan 25, neemt mijn risico op hart- en vaatziekten
bijvoorbeeld al toe, terwijl ik nergens last van heb. In feite
wordt van mij verwacht dat ik het leven hier en nu in het teken
plaats van mogelijke risico’s die ik loop om later ziek te worden.
Er zijn echter ook andere koppelingen tussen later en nu mogelijk, waarbij het hier en nu er minder bekaaid vanaf komt.”

Klasien Horstman,
hoogleraar Filosofie van de
Publieke Gezondheidszorg:

“De wetenschap moet
vermaatschappelijken”

Klasien Horstman is hoogleraar Filosofie van de Publieke
Gezondheidszorg aan de Universiteit Maastricht, waar
ze verbonden is aan Caphri. Zij is een van de externe deskundigen die de GDD Zuid Limburg raadpleegt, onder
meer om een toekomstvisie te ontwikkelen.

Klasien Horstman volgt de ontwikkelingen binnen de publieke
gezondheidszorg en het academiseringsproces met een kritische
blik. “Misschien”, zegt ze halverwege het gesprek, “zouden we
dat proces moeten omdraaien: het zijn niet de praktijkprofessionals die moeten academiseren, het is de wetenschap die
moet vermaatschappelijken.”
In haar werk laat Klasien Horstman zich regelmatig kritisch uit
over de ontwikkelingen binnen de publieke gezondheidszorg.
Zo stelde ze in haar inaugurale rede8 onder meer vast dat de
ambities zijn verschoven van bescherming naar gezondheidsbevordering en dat er een kloof bestaat tussen de gezond8
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Dikke kinderen, uitgebluste werknemers, vreemde virussen. Filosofie van de publieke
gezondheidszorg in de 21e eeuw. Uitgesproken op 25 juni 2010.

Genotmiddelen
Niet dat zij haar ogen sluit voor gezondheidsrisico’s. “Maar”,
zegt ze, “de publieke gezondheidszorg moet veel beter nadenken over het verbinden van het hier en nu met de toekomst.
Het leven dat mensen nu krijgen voorgeschoteld door preventiemedewerkers is kaal. Je mag niet roken, niet drinken, moet
veel bewegen en gezond eten. In elke cultuur gaan mensen op
zoek naar roes en elke maatschappij heeft zijn eigen genotmiddelen. De publieke gezondheidszorg heeft daar weinig
oog voor. Het werk is nu alleen gericht op het genereren van
kennis en het geven van adviezen, maar concrete hulp krijgen
mensen niet.”
Mensen die willen stoppen met roken, vormen wat dat betreft
een goed voorbeeld, vindt ze. “Een overheid die de individuele
burger op dat punt moraliseert, zou die burger daarbij moeten
helpen en zelf ook harde normen op het gebied van roken
moeten stellen, maar dat gebeurt niet. Wat wel gebeurt, is dat
burgers die roken, of bijvoorbeeld drinken of met overgewicht
kampen, het gevoel krijgen aangepraat dat het moreel slecht is
wat ze doen. Of mensen een goed leven leiden, hangt echter
van veel meer af dan alleen gezond leven.”

Academisering
Of de publieke gezondheidszorg door te gaan academiseren
de juiste weg heeft ingeslagen, vraagt Klasien Horstman zich
af. “Dan zou je geen goede praktijkprofessional zijn als je geen
wetenschap beoefent. Natuurlijk moet een praktijkprofessional zijn vak bijhouden, maar daar zijn veel manieren voor. Ik
ben voor blikverruiming, maar niet iedereen hoeft onderzoek
te gaan doen. Ik zou het liever omdraaien: de wetenschap
moet meer zicht krijgen op de maatschappij, moet vermaatschappelijken. Nu benaderen wetenschappers burgers vaak
als proefdieren in een laboratorium en ontbreekt de culturele
dimensie.”
Klasien Horstman benadrukt dat zij grote waarde hecht aan
fundamenteel onderzoek, maar daarnaast zou de wetenschap
vaker maatschappelijke vragen als uitgangspunt kunnen nemen,
stelt zij, zoals de vraag hoe de publieke gezondheidszorg moet
worden ingericht. Praktijkprofessionals zouden op hun beurt
meer sensitief kunnen worden voor de onbedoelde effecten
van school- en buurtprojecten en campagnes gericht op een
gezonder leven. Er gebeuren vaak onverwachte dingen, zowel
in negatieve als positieve zin, constateert de hoogleraar. “In
een buurt kunnen mensen zich bijvoorbeeld gebruikt en in de
steek gelaten voelen als een preventieproject weer stopt.
Andersom kan een dergelijk project bijvoorbeeld onbedoeld
ook de sociale cohesie bevorderen. Om daar inzicht in te
krijgen, zouden praktijkprofessionals die effecten vaker moeten
onderzoeken.”

Belangrijke tips van Klasien Horstman:
• Onderzoek in de publieke gezondheid moet minder
geobsedeerd zijn door de methode en meer investeren
in theoretische vernieuwing. Niets is zo praktisch als
een goed concept.
• Verwetenschappelijking kan alleen maar slagen als het
gepaard gaat met vermaatschappelijking.
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De valkuil van het primaat van wetenschappelijke boven
maatschappelijke relevantie
Universiteiten en hogescholen hebben een wetenschappelijke
en een maatschappelijke functie. Zij doen onderzoek en verzorgen onderwijs. Onderwijs en onderzoek worden beoordeeld
op hun maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en
productiviteit. Dit gebeurt door zelfevaluaties, visitaties door
externe commissies en accreditatieprocedures. Elke zes jaar
wordt een oordeel geveld.
Als graadmeter voor de wetenschappelijke relevantie en productiviteit fungeren:
• Het aantal promovendi.
• Het aantal en de impact factor van wetenschappelijke publicaties.
• De omvang van verworven subsidies via de verschillende
geldstromen. Zo is er de tweede geldstroom via overheidsfondsen, zoals ZonMw. De derde geldstroom loopt via collectebusfondsen, zoals die van de Nederlandse Hartstichting of de Nierstichting. De vierde geldstroom loopt via het
bedrijfsleven en door nieuwe wetenschappelijke kennis en
technologie te valoriseren, te verzilveren.
• Het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen financiert
de universiteiten op basis van hun wetenschappelijke productie en studentenaantallen (in termen van geldstromen
is dit de eerste geldstroom). Hoe hoger de productie, hoe
hoger het budget.
De maatschappelijke relevantie en productiviteit van hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek worden zichtbaar
gemaakt door:
• Nederlandse publicaties die voor een groot publiek toegankelijk zijn.
• Publicaties in een leerboek of een rapport.
• Bijdrage aan beleidsdocumenten.
• Bijdrage aan behandelrichtlijnen of protocollen.
• Bruikbaarheid van het onderzoek voor de beroepspraktijk.
• Nieuwe testen, geneesmiddelen of methoden voor kwaliteitsbeoordeling van de zorg.
• Beschikbaar stellen van kennis ten behoeve van nieuwe
producten, processen en diensten, ofwel valorisatie.

•
•
•
•
•
•

Citaat uit E-va-lu-e-ren9
Bij de onderzoeksdirecteuren lopen de meningen over
maatschappelijke relevantie ook duidelijk uiteen. Sommigen
vinden het geen onderwerp van discussie:
“Wetenschap is per definitie niet maatschappelijk relevant.
Dat is ook nooit zo bedoeld.”
“Ook fundamenteel onderzoek kan maatschappelijk relevant
zijn, omdat het uiteindelijk op de lange termijn kan bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijk probleem.”
“Aan praktijkonderzoek dat probleemoplossend gericht is,
valt in wetenschappelijke zin weinig eer te behalen. Dus
doen wij dat niet en dus zijn we niet maatschappelijk relevant bezig.”

Publieksvoorlichting via bijdrage aan geautoriseerde websites, tentoonstellingen en dergelijke.
Persoonlijke contacten met diverse stakeholders in het betreffende werkgebied.
Verzorgen van bij- of nascholing voor professionals.
Lidmaatschap van beleids- of adviescommissies.
Deelname aan samenwerkingsverbanden met maatschappelijk betrokkenen.
Aandacht in de lokale, regionale of landelijke media.

Waar landelijk de wetenschappelijke relevantie van onderwijs
en onderzoek aan de hand van heldere en meetbare criteria
beoordeeld wordt, geldt dit veel minder voor de maatschappelijke relevantie. Er zijn wel indicatoren, zoals hierboven opgesomd, maar ze verschillen per onderzoeksgebied en zijn
soms lastig meetbaar. Methoden om de maatschappelijke impact van wetenschapsbeoefening zichtbaar te maken, zijn nog
steeds sterk in ontwikkeling.
Het totaalbeeld van de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie en productiviteit van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s resulteert uiteindelijk in een oordeel van de externe visitatiecommissie. Als dit oordeel gunstig uitvalt, kan
een onderzoeksschool of een kenniskring een aanmoedigingsbudget verwachten. Elke universiteit en hogeschool heeft hierover intern afspraken gemaakt. Waar het ministerie van Onderwijs & Wetenschappen in klinkende munt uitbetaalt op basis
van studentenaantallen en wetenschappelijke productie, zijn
de budgettaire maatregelen om maatschappelijk relevant onderzoek en onderwijs te stimuleren nog tamelijk diffuus. Universiteiten en hogescholen regelen dit zelf. Ze hechten er wel
waarde aan, maar de weging en waardering blijken lastig.

Balans in wetenschappelijke en maatschappelijke
opbrengsten
Wat zijn de wetenschappelijke en de maatschappelijke opbrengsten van academische werkplaatsen publieke gezondheid?
• De werkplaats rekruteert, faciliteert en begeleidt promovendi, zowel aio’s als praktijkpromovendi. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de academie, waar het promotierecht wordt uitgeoefend.
• Deelnemers aan de werkplaats leveren wetenschappelijke
publicaties in internationale, peer-reviewed tijdschriften.
Maar de officiële impact factor van de tijdschriften waarin
deze publicaties verschijnen zal, gelet op de aard van het
onderzoek, vaak onder het gemiddelde voor de publicaties
van universitaire onderzoekers liggen. Sommige vakgroepen van de universiteit beschouwen dit als onwenselijk.
Veel onderzoek van de academische werkplaats is lokaal
bepaald en georiënteerd en bovendien toepassingsgericht.
Resultaten zijn vooral voor de Nederlandse situatie interessant en lenen zich niet altijd voor publicatie in internationale
tijdschriften. Promovendi publiceren wel in Nederlandstalige wetenschappelijke, peer-reviewed tijdschriften.
Deze publicaties tellen primair mee in de beoordeling van
de maatschappelijke impact. Dit kan bij onderzoekers die
begeleiding geven, resulteren in een afkalvend draagvlak.
Ze willen best een bijdrage leveren aan de academische
9
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•

•

•

werkplaats, maar zien deze inzet ten koste gaan van de wetenschappelijke productie waarop ze vooral beoordeeld
worden en die het carrièreperspectief domineert. Die
spreidstand, met één been in het maatschappelijk relevante en het andere in het wetenschappelijk relevante onderzoek, dreigt al gauw een ongemakkelijke spagaat te worden.
De werkplaats genereert extra subsidiegelden, vooral via
de tweede en de derde geldstroom. De samenwerking levert nieuwe mogelijkheden op. Praktijkprofessionals en
wetenschappers krijgen toegang tot elkaars databestanden waarmee weer vaak nieuwe voorstellen uitgewerkt
kunnen worden. Voorwaarde is wel dat er een groepje medewerkers actief wordt in het opsporen van relevante beleidsen praktijkproblemen en deze vertaalt in onderzoeksvragen
en -voorstellen.
De werkplaats levert onderwijsbijdragen en begeleidt stagiaires van universiteit en hogeschool. Deze uitwisseling is
in veel werkplaatsen flink toegenomen.
Omdat er verschillende experts vanuit beleid en praktijk
actief zijn in de werkplaats is de maatschappelijke spin-off
aanzienlijk. Zo schrijven beleidsmedewerkers vaak beleidsadviezen voor lokale, provinciale of landelijke overheid.
Praktijkprofessionals geven onderwijs aan de beroepsgroepen en testen nieuwe methoden en behandelrichtlijnen
uit. Vanwege hun maatschappelijke betrokkenheid nemen
ze deel aan adviescommissies en patiënten- en cliëntenraden. Ook publiceren ze in Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. De bijdrage aan publieksvoorlichting via websites en lokale en regionale media is
eveneens aanzienlijk. Deze activiteiten zijn voor een groot
deel verweven met het normale, dagelijkse werk. Praktijkprofessionals zijn vaak te bescheiden om de maatschappelijke uitstraling van hun professionele handelen zichtbaar
te maken en zich ermee te profileren.

Het gevaar bestaat dat de academische werkplaats gedwongen wordt gezag te verwerven en zich te verantwoorden op
basis van haar wetenschappelijke output. Maar de kracht van
de academische werkplaats ligt voor een belangrijk deel in
haar bijdragen aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.

Rapport in opdracht van Meta Evaluatie Commissie Kwaliteitszorg Wetenschappelijk Onderzoek. E-va-lu-e-ren. Het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk. KNAW,
februari 2009
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Door participatie van onderzoeksinstituten in de academische
werkplaats kan er een betere balans ontstaan tussen wetenschappelijke en maatschappelijke opbrengsten. Dit is in het
voordeel van alle partners. Het vergt echter de nodige balanceerkunst.
Volker Hackert, promovendus en arts
Infectieziektebestrijding
Volker Hackert doet onderzoek naar de uitbraak van Q-koorts
in Zuid-Limburg in 2009. “We willen in kaart brengen hoe
de bacterie zich bij een dergelijke uitbraak gedraagt, zodat
we de situatie in de toekomst beter kunnen inschatten en
adequate maatregelen kunnen treffen om verspreiding tegen te gaan.” Dit is een voorbeeld van een onderzoek waarin maatschappelijke, wetenschappelijke en praktische relevantie samengaan.

Het valkuiltje van de profileringsdrang
De academische werkplaats is een virtuele en dynamische netwerkorganisatie. Partijen spreken met elkaar af om (tijdelijk)
samen te werken. Het is geen nieuwe organisatievorm, geen
nieuw instituut. Met uitzondering van de kernpartners, nemen
steeds andere partijen deel. Probleem van netwerkorganisaties is dat er geen duidelijke hiërarchie is. Er is niet één baas,
maar er zijn er meerdere. Sommige werkplaatsen hebben een
eigen logo ontworpen, andere werkplaatsen niet. Als er geen
gezamenlijk logo is, bestaat het risico dat er veel tijd verloren
gaat met discussies over het opnemen van de logo’s van alle
deelnemende partners in bijvoorbeeld een persbericht. Ook
bij de fiattering van persberichten dreigt stuurloosheid. Welke
partners worden benoemd, wie bepaalt de inhoud, wie controleert de tekst en wie heeft daarbij het laatste woord? Vragen
waar het grote publiek doorgaans geen boodschap aan heeft,
maar die wel onnodig veel tijd op kunnen slokken. 
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Hoofdstuk 4

Promoveren in de praktijk
In dit hoofdstuk
De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg onderscheidt zich van andere werkplaatsen door promovendi te
selecteren vanuit de praktijk en hen een opleidingsplaats aan te bieden. Wat heeft dit opgeleverd? Hoe gaan praktijkpromovendi
om met dilemma’s in de afweging van belangen van het onderzoek en de praktijk? Hoe slagen zij er in steeds te switchen van
het drukke werk in de alledaagse praktijk naar het meestal eenzame proces van het wetenschappelijk onderzoek. En hoe ervaren
ze dat? Kortom: een hoofdstuk over de voor- en nadelen van het promoveren in de praktijk.

Waarom praktijkpromovendi?
De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg
heeft tijdens de voorbereiding van de plannen al aangegeven
promovendi te zoeken uit de gezondheidspraktijk. De publieke
gezondheidszorg moet academiseren, niet de universiteit. Bij
Tranzo, een academische werkplaats avant-la-lettre, bestaat al
sinds de start in 2004 iets soortgelijks. Science practitioners
noemt Tranzo deze onderzoekers, omdat ze onderzoek en
praktijk met elkaar combineren. Voor een Tilburgse science
practitioner hoeft dat onderzoek niet per se een promotieonderzoek te zijn. Voor de praktijkpromovendi van de Limburgse
werkplaats gaat het wel om onderzoek dat in principe binnen
vier jaar moet resulteren in een academische promotie. In Limburg zijn inmiddels tien praktijkprofessionals met jarenlange
werkervaring een promotieonderzoek gestart. Caphri vormt
voor hen de ingang naar de universiteit. Het grote voordeel
van Caphri is dat alle thema’s op het gebied van de publieke
gezondheidszorg bij deze onderzoeksschool ondergebracht
kunnen worden en de GGD niet wordt meegezogen in de competitie tussen de onderzoeksscholen. De praktijkpromovendi
combineren dit onderzoek met hun baan in de publieke gezondheidszorg. Het onderzoek sluit aan bij hun reguliere werkzaamheden. Hierdoor kunnen onderzoek en praktijk elkaar
bevruchten. Het levert synergie op en uiteindelijk kwaliteitsverbetering van de praktijk.
Een dergelijke opleidingsplaats tot onderzoeker is voor sommige
praktijkprofessionals dé kans om een sluimerende onderzoeks-

ambitie vorm te geven. Waar zij zich aan het begin van hun
carrière vaak nog niet aangetrokken voelen tot het wetenschappelijk onderzoek, is het later in hun carrière moeilijk om
daar alsnog naar over te stappen. Voor de meeste praktijkprofessionals is een aio-aanstelling geen realistische optie. Aiosalaris en -positie sluiten niet aan bij hun loopbaanontwikkeling.
Met het openstellen van posities die opleiden tot onderzoeker,
kunnen zorgpraktijken het beschikbare onderzoekspotentieel
binnen de eigen organisatie identificeren, laten ontluiken en
uiteindelijk benutten. Zo krijgen ook laatbloeiers nog een kans.
Praktijkpromovendus Mieke Steenbakkers
Mieke Steenbakkers is stafmedewerker beleid bij de GGD
Zuid Limburg en doet onderzoek naar de opzet en vormgeving van integraal beleid bij gemeenten. “Werken in de
praktijk biedt het voordeel dat dataverzameling relatief
makkelijk gaat, zeker bij mij omdat ik onderzoek doe onder
beleidsmakers binnen de gemeenten; een doelgroep waar
ik ook dagelijks mee werk in de praktijk. Ik vond het wel
een stressvolle periode, zeker toen ik nog volop bezig was
data te verzamelen en er weinig tijd was voor reflectie, bezinning en verdieping. Het lukt steeds beter om streng te
zijn en echt tijd vrij te blokken voor het onderzoek. Momenteel ben ik volop aan het schrijven en dan komt er
meer rust. Het is mooi om te ervaren dat alle puzzelstukjes
uiteindelijk wel in elkaar vallen.”
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De belangrijkste reden om te kiezen voor praktijkpromovendi
is dat academisering van binnenuit gestalte moet krijgen. Academiseren vereist een nieuwe ziens- en werkwijze. Het gaat
om een werkwijze waarbij kritisch wordt nagedacht over nut
en noodzaak van het dagelijks handelen, gebruik makend van
wetenschappelijke inzichten en methoden. Die kritische houding vraagt om moed en creativiteit. Er is moed voor nodig om
buiten de gebaande paden van de dagelijkse routine te treden.
Ook is een kritische massa nodig omdat, in nichetermen gesproken, een eenling in een onderzoeksvijandige omgeving
wordt afgeslacht. Wil academiseren kans van slagen hebben,
dan moet het principe tot diep in de haarvaten van de organisatie doordringen. Het academiseringsvirus moet als het ware
in het DNA van de organisatie kruipen en daar mutaties veroorzaken. Tot de kern van een hechte, traditierijke organisatie
doordringen is voor een buitenstaander niet weggelegd. En
universitaire aio’s worden in de gezondheidspraktijk gezien als
buitenstaanders. Grote veranderingen moeten van binnenuit
worden opgewekt. Om die reden is ervoor gekozen om praktijkprofessionals te stimuleren tot onderzoek. Praktijkpromovendi fungeren als aanjagers. Zij zorgen voor de aftrap. Zij zijn
de zogenaamde early adopters, de vernieuwers. Zij betrekken
collega’s en onderzoekers van buiten bij hun pionierswerk. En
ze maken ook hun manager deelgenoot van het proces. Iedereen in de nabijheid van een praktijkpromovendus merkt er iets
van. Langzaam maar zeker ontstaat een zekere massa, die zich
in beweging zet. Massa en beweging groeien, zodat denken in
termen van onderzoek en kritische reflectie op het professionele handelen routine wordt. Pas dan is de academiseringsgedachte volledig tot in de haarvaten van de praktijkorganisatie
doorgedrongen. Over de veilige schutting van de eigen organisatie heen kijken, leer je niet in één dag. Dat vraagt om een
totale lichaamsbeheersing, tot op het niveau van het DNA van
elke spiervezel.
De eerste lichting, de early adopters
De eerste lichting promovendi heeft het niet gemakkelijk gehad. Vrijwel iedere praktijkpromovendus moet op zijn tenen
lopen. Dat is kenmerkend voor early adopters. Ze moeten hun
weg zoeken, volhouden, ondanks tegenslagen en weerstand.
Ze moeten tegen de stroom inroeien, want niet iedereen vindt
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academiseren belangrijk. Ze kampen voortdurend met een
loyaliteitsconflict, omdat de praktijk hen dreigt weg te zuigen.
Een huilende baby of een urgent beleidsadvies gaan altijd
voor. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Hun verrichtingen en vorderingen worden nauwlettend gevolgd. Bij een mislukking staan ze in de kijker. Onder dergelijke omstandigheden
is het opzetten, uitvoeren en afronden van toegepast wetenschappelijk onderzoek een prestatie van formaat. Met als pièce
de résistence het voltooien van een proefschrift, of populair
gezegd ‘het boekje’. En dat alles in vier jaar tijd, waarvan de
helft besteed kan worden aan onderzoek en de andere helft
voorbehouden blijft aan het normale praktijkwerk. Slechts één
van de zeven praktijkpromovendi die in 2007 zijn gestart, gaat
hierin slagen. Van de resterende zes hebben vier een jaar verlenging nodig om het proefschrift te voltooien. De overige
twee hebben de race tegen de tijd opgegeven. Zij kiezen nu
hun eigen tempo. 

“Wie wil samenwerken
moet de taal
van de ander leren spreken”

den als fusieorganisatie ook meer kwaliteit gaan bieden. De
call van ZonMw voor de academische werkplaatsen kwam wat
dat betreft voor ons op een heel goed moment, al betekende
die call ook dat er weinig tijd was om het idee binnen de organisatie te laten rijpen.”
In de discussie over de inbedding van de academische werkplaats in de fusieorganisatie, waar de Universiteit Maastricht
nauw bij betrokken was, ontstond vervolgens het idee om
GGD-professionals zelf te laten promoveren. Een vernieuwende gedachte voor het type organisatie als de GGD, constateert
Fons Bovens. “De GGD kent immers nauwelijks een academische traditie. Het is niet gebruikelijk dat mensen gestimuleerd
worden om de eigen werkzaamheden naar een hoger niveau
te tillen door die werkzaamheden meer wetenschappelijk te
onderbouwen.”

Fons Bovens,
directeur GGD Zuid Limburg:

“Dankzij de
academisering
hebben we meer
innovatiekracht”
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Fons Bovens is directeur van de GGD Zuid Limburg, een
GGD die ontstond na de fusie van de drie GGD’en in ZuidLimburg en de Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en
Rampen (GHOR) op 1 januari 2006.
Voor de fusie was Fons Bovens directeur van de GGD
Westelijke Mijnstreek.

Directeur Fons Bovens van de GGD Zuid Limburg staat volledig
achter de academisering van zijn organisatie. Nog voor de officiële call van ZonMw voor de academische werkplaatsen, was
academiseren al een issue, zegt hij. “Ook zonder die landelijke
subsidie zouden we deze weg zijn ingeslagen. We willen het
werk binnen onze organisatie immers naar een hoger niveau
tillen en innoveren.”
In Zuid-Limburg viel de discussie over academiseren samen
met de fusie van de drie GGD’en, vertelt Fons Bovens. “Die fusie
heeft het academiseringsproces in een stroomversnelling gebracht. Schaalvergroting is immers geen doel op zich, we wil-

Lerend vermogen
De praktijkprofessionals die geselecteerd werden voor het promotietraject, werden daar voor de helft van hun tijd voor vrijgesteld. Een besluit dat niet door iedereen in de organisatie
werd onderschreven. “Dat begrijp ik ook wel. Mensen plaatsten
vraagtekens bij het nut van wetenschappelijk onderzoek voor
de dagelijkse praktijk en er zijn ook nu nog mensen die dat
doen.”
Fons Bovens ziet dat anders. “Ik zou ondanks de beperkingen
opnieuw kiezen voor academiseren en gun het elke andere organisatie. Je moet wel draagvlak creëren en processen borgen.
Het is ook belangrijk dat een organisatie een lerend vermogen
heeft: je hebt medewerkers nodig met de drive om te academiseren. Ik zou ook opnieuw de keuze maken om praktijkprofessionals te laten promoveren. Wij moeten de slag maken en
daarom moet het academiseringsproces dichtbij de organisatie blijven. Je moet medewerkers in staat stellen te promoveren, of kortlopend onderzoek te doen. In dit verband kan het
volgen van een masterclass gericht op wetenschappelijke vorming heel nuttig zijn.”
Om een te zware belasting van promovendi in de praktijk te
voorkomen, wil hij wel toe naar een individueel plan voor elke
promovendus, waarin wordt vastgelegd hoeveel tijd iemand
krijgt voor het promotietraject. Daarnaast streeft hij naar meer
aio’s en de aanstelling van meer bijzondere hoogleraren.

“Zo kunnen we bevorderen dat publieke gezondheid serieus
genomen wordt.”
Innovatiekracht
Als Fons Bovens terugkijkt op de eerste periode van de academische werkplaats, stelt hij vast dat de academisering nu al tot
de gewenste vernieuwing heeft geleid. “We hebben duidelijk
meer innovatiekracht gekregen en dankzij de promovendi is
sprake van een andere, meer gelijkwaardige relatie met de universiteit. Als wij nu als GGD onze strategie bepalen, doen we
dat samen in strategiebijeenkomsten met de gemeenten, de
praktijk en de universiteit. De banden zijn aangehaald en dat is
ook nodig, want we hebben een maatschappelijk probleem in
deze regio waar we samen oplossingen voor moeten zoeken.”
De gezondheidssituatie van de inwoners van Zuid Limburg is
nog altijd slechter dan het landelijk gemiddelde. Het uiteindelijk doel van de academische werkplaats, een bijdrage leveren
aan het behalen van gezondheidswinst, is niet direct zichtbaar,
erkent Fons Bovens. De duur van een promotietraject speelt
daar mogelijk een rol in, maar achter een dergelijk argument
wil de GGD-directeur zich niet verschuilen. “We doen het nog
niet goed genoeg. We moeten onze visie aanscherpen en daar
deskundigen over mee laten denken.” Daarom wil hij de academische werkplaats ook verankeren in de organisatie, onder
meer door structureel budget vrij te maken voor de ondersteuning van de programmaleider. “Juist nu we als GGD moeten
bezuinigen, ja. Die bezuinigingen dwingen ons immers om het
effect van ons handelen nog kritischer tegen het licht te houden. Bovendien wordt de gezondheidszorg op termijn te duur
en moeten we problemen meer gericht oplossen, bijvoorbeeld
door mensen in een kwetsbare positie sneller op te sporen. En
dat vergt innovatie.”

Tips van Fons Bovens:
• Probeer een draagvlak te creëren voor academisering.
• Borg het proces en zorg voor structurele ondersteuning.
• Een organisatie die wil academiseren moet een lerend
vermogen hebben.
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binnen de organisatie. “Omdat we onszelf de vraag stellen of
wat we doen wel goed is en of het beter kan. Dat zijn vragen
waar je door de waan van de dag normaal niet aan toe komt.”
De rechtstreekse band met de praktijk betekent bovendien dat
onderzoeksresultaten sneller naar die praktijk vertaald kunnen
worden. “Op die manier kun je de kwaliteit van het werk verbeteren. En daar doe ik het voor.”

Eveliene Dera,
verpleegkundige jeugdgezondheidszorg en promovendus:

“Het is belangrijk
om feeling te hebben
met de praktijk”
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Eveliene Dera is verpleegkundige jeugdgezondheidszorg bij GroenekruisDomicura in Maastricht en promovendus van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, aangesteld bij Caphri. Met haar promotieonderzoek wil ze een antwoord geven op de vraag hoe
professionals in de jeugdgezondheidszorg voor 0- tot
4-jarigen overgewicht bij kinderen kunnen voorkomen.

Eveliene Dera zou een volgende keer beslist opnieuw kiezen
voor het promoveren vanuit de praktijk. “Want als je met wetenschappelijk onderzoek iets wilt veranderen in de praktijk, is
het belangrijk om daar feeling mee te hebben.”
Zelf draait ze al jaren mee als verpleegkundige jeugdgezondheidszorg en weet ze goed wanneer ze als onderzoeker een
stapje terug moet doen. “Soms heeft zoiets als de Mexicaanse
griep gewoon even voorrang.” Een ander belangrijk voordeel
van onderzoek doen vanuit de praktijk, noemt ze de betrokkenheid van collega’s. Die betrokkenheid bevordert de zelfreflectie

Overgewicht
Eveliene Dera studeerde HBO-V in Sittard en aansluitend Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, met
gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) als specialisatie.
Ze werkte in de psychiatrie en in ziekenhuizen en is sinds 2000
verpleegkundige jeugdgezondheidszorg.
Toen zich de mogelijkheid voordeed om binnen de academische werkplaats promotieonderzoek te doen, meldde ze zich
meteen enthousiast aan. “Het aspect van mijn persoonlijke
ontwikkeling speelde daar zeker een rol in, maar daarnaast liep
ik in de praktijk tegen zaken aan die ik graag wilde veranderen
op een wetenschappelijk onderbouwde manier.”
Een belangrijk probleem waarmee de jeugdgezondheidszorg
geconfronteerd wordt, noemt ze het toenemend aantal kinderen met overgewicht en obesitas. Een hardnekkig probleem.
Wie op jonge leeftijd al kampt met overgewicht, komt daar later moeilijk van af. Bovendien kan overgewicht leiden tot fysieke en psychische gezondheidsklachten. In haar onderzoek
richt Eveliene Dera zich op signalen die duiden op het krijgen
van overgewicht en het met ouders bespreekbaar maken van
die signalen.
Training
“Door onderzoek te doen heb ik de afgelopen jaren veel kunnen
bereiken en is ons werk ook echt veranderd”, vertelt de promovendus. Zo ontwierp ze een specifieke training voor professionals
in de jeugdgezondheidszorg gericht op het belang van preventie van overgewicht in het eerste levensjaar. Ook het tijdig
signaleren en bespreekbaar maken van overgewicht komen in
de training aan bod, waarbij gebruik wordt gemaakt van de
motivational interviewing techniek.
Collega-verpleegkundigen en jeugdartsen volgden de training
en stellen in het consult tegenwoordig specifieke vragen over

bijvoorbeeld lengte en gewicht van de ouders. “Omdat die
gegevens veel vertellen over het risico van het kind om overgewicht te krijgen.” Volgens Eveliene Dera heeft de medewerking aan het onderzoek geleid tot een cultuurverandering. “Er
worden meer ervaringen uitgewisseld, we leren meer van elkaar
en willen ook meer lerend zijn.” Ze benadrukt dat de medewerking aan haar onderzoek wel extra tijd vergt van haar collega’s
en dat de organisatie zich dat soms onvoldoende realiseert.
“Het is belangrijk dat werknemers hierin gefaciliteerd worden.”
Bezuinigingen
Als ze terugkijkt op de begintijd, erkent ze dat haar start als
promovendus niet eenvoudig was. “De academische werkplaats moest nog vorm krijgen en was alleen op hoofdlijnen
uitgezet. Nu is er meer structuur, ook binnen de universiteit.
Het begint goed te lopen, al blijven kartrekkers nodig.”
Daarnaast denkt ze dat medewerkers nog meer bij het academiseringsproces betrokken kunnen worden en de wetenschap
nog meer over de grenzen van het eigen vakgebied heen kan
leren kijken. Wat de jeugdgezondheidszorg betreft, vindt ze
dat academiseren meer geborgd moet worden. Tot slot moet
de vertaling van onderzoek vanuit de academische werkplaats
naar het lokaal beleid meer vorm krijgen, vindt Eveliene Dera.
Zelf hoopt ze eind 2011 te promoveren, een jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. “In het begin vond ik het erg moeilijk om tijd te nemen voor het onderzoek. Bij GroenekruisDomicura werd ook bezuinigd en in tijden van bezuinigingen
krijgt het academiseringsproces toch minder aandacht. Academiseren is nog niet vanzelfsprekend, maar moet dat wel
worden. Als we de jeugdgezondheidszorg willen profileren, is
onderzoek belangrijk.”

Belangrijke tips van Eveliene Dera:
• De manager moet de promovendus steunen en motiveren en daartoe ook de eigen netwerken aanboren.
• Niet alle vragen in de praktijk lenen zich voor promotieonderzoek. Er zijn meer kortdurende onderzoeken
nodig. Organisaties kunnen medewerkers daartoe
uitnodigen en hen daarin ondersteunen.
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Resultaat na vier jaar
Ondanks alle moeilijkheden waarmee de praktijkpromovendi
geconfronteerd werden, is het eindbeeld toch positief. Het
gaat niet alleen om het eindresultaat (het proefschrift) maar
vooral ook om het proces. En dan niet alleen het proces waaraan de individuele promovendi worden onderworpen, maar
ook het proces dat de werkplaats als netwerk doormaakt. Een
proces van kritisch en systematisch leren kijken, en ook met
enige abstractie en distantie, om zo verbeteringen voor de dagelijkse praktijk op het spoor te komen. We kunnen vaststellen
dat de kweekvijver van praktijkpromovendi in vier jaar tijd
veel heeft voortgebracht. De belangrijkste winst is dat er nu
praktijkprofessionals zijn met onderzoekscompetenties. Ze
beschouwen dat ook voor zichzelf als een enorme verrijking.
Nog steeds zijn het geen onderzoekers pur sang. Niet voor
niets hebben ze destijds voor de beroepspraktijk gekozen. Wel
zijn ze uitgegroeid tot professionals die kritische vragen kunnen stellen en problemen in beleid of praktijk kunnen signaleren.
Die in staat zijn samen met volbloed onderzoekers nieuwe onderzoeksvoorstellen uit te werken. Ze hebben de taal van de
onderzoeker leren spreken. Ze spraken al de taal van de praktijk en hebben inzicht in de complexiteit ervan. Ze kunnen
waardevolle praktijkervaringen inbrengen om daarmee de wetenschappelijke theorievorming te verfijnen en te vernieuwen.
Ze kunnen mee onderhandelen in de zoektocht naar het best
haalbare onderzoeksontwerp. In een tandemconstructie met
de universiteit vormen zij de aanjagers voor het toekomstig
onderzoek.
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“Academiseren
vraagt om
een nieuwsgierige geest”
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Graag benadrukt Jano Havas aan het begin van het gesprek
dat het stil leggen van zijn promotietraject niet betekent dat
zijn affiniteit met het wetenschappelijk onderzoek nu verdwenen is. Integendeel. Hij sluit zelfs niet uit dat hij in een later stadium alsnog promoveert. “Ik hoop in ieder geval enkele deelonderzoeken op het gebied van internet hulpverlening aan
jeugdigen, met name in relatie tot hun psychosociale problemen, voort te kunnen zetten. In de dienstverlening van de GGD
moet wat dat betreft nog het een en ander veranderen en ik
zou graag zien dat dat op een wetenschappelijk onderbouwde
manier gebeurt.”
Precies om die reden toonde hij zich van meet af aan een groot
voorstander van de academische werkplaats. Ook was hij actief
in een van de voorbereidende werkgroepen. “Ik vond het een
goed idee om het werk van de GGD meer wetenschappelijk te
onderbouwen. Zelf had ik daarbij natuurlijk vooral oog voor de
jeugdgezondheidszorg.”

Jano Havas,
jeugdarts die graag onderzoek
wil blijven doen:

“Promoveren in
vier jaar tijd is voor
praktijkprofessionals
bijna niet haalbaar”
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Jano Havas is jeugdarts voor 4- tot 19-jarigen bij de GGD
Zuid-Limburg. Deze functie combineerde hij langere tijd
met de verzameling van data op het gebied van de
jeugdgezondheidszorg in de regio Zuid-Limburg. Ook is
hij nauw betrokken bij de invoering van het Digitaal
Dossier Jeugdgezondheidszorg (DDJGZ) in Zuid-Limburg.
Jano Havas is één van de praktijkprofessionals die bij de
start van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg begon als promovendus.

Bijna vier jaar na de start van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, besloot jeugdarts Jano Havas in
de tweede helft van 2010 zijn promotieonderzoek voor enige
tijd stil te leggen. De reden: hij hield de combinatie van praktijk
en wetenschap niet langer vol. “Het is natuurlijk ook een persoonlijk verhaal. Niet iedereen zal het in deze context te veel
worden.”

Praktijkprofessionals
Dat de academische werkplaats in Limburg praktijkprofessionals
wierf voor de verschillende promotietrajecten, noemt hij een
principieel goede keus. “Ik vind het sterk dat we dat destijds
gedaan hebben en ondersteun dat principe nog steeds. Je
kunt wel een promovendus van de universiteit in de praktijk
onderzoek laten doen, maar als je die praktijk op een hoger
niveau wilt tillen, is het beter om praktijkprofessionals zelf onderzoek te laten doen.”
Om die reden besloot hij ook zelf te gaan promoveren, al vermoedde hij dat de combinatie van praktijk en wetenschap erg
belastend zou kunnen zijn. “Toch leek het mij een logische
stap, omdat ik al bezig was met het verzamelen van data in de
jeugdgezondheidszorg.”
Terugkijkend constateert hij dat zijn vermoedens klopten. Kort
na de start liep hij vast in het onderwerp van zijn onderzoek:
het optimaliseren van de verzameling van data. Te vaag en erg
moeilijk te concretiseren, zo bleek in de praktijk. “Misschien
speelde ook mijn leeftijd een rol. Ik was bij de start bijna vijftig
jaar en dan neem je dingen misschien wat minder snel op.”

Publicatie
In het voortgangsgesprek vroeg het promotieteam zich
destijds letterlijk af of hij nog wel wilde promoveren. Door van
onderwerp te veranderen, kon hij het promotietraject toch
voortzetten. Aanvankelijk met succes: als eerste binnen de academische werkplaats, slaagde hij er zelfs in een artikel te publiceren in een wetenschappelijk tijdschrift, The European Journal
of Public Health. Dat artikel richtte zich op psychosociale problemen bij 13- en 14-jarigen in relatie tot hun opleidingsniveau
en dat van hun ouders. In maart 2010 werd het artikel uitgeroepen tot het beste artikel van Caphri, de onderzoeksschool
waar de promovendi van de academische werkplaats zijn ondergebracht.
Ondanks dat succes, liep hij opnieuw vast. “Ik wilde meer tijd
krijgen om te promoveren, daar ben ik altijd eerlijk in geweest.
Het is erg ambitieus om te verwachten dat praktijkprofessionals naast hun werk in vier jaar tijd kunnen promoveren. Bijna
niemand haalt dat ook.”
Evenals verschillende collega-promovendi diende hij op verzoek van de stuurgroep van de academische werkplaats een
plan van aanpak in voor de verlenging van het promotietraject. “Uiteindelijk werd mijn promotietraject wel verlengd,
maar in mijn ogen niet voldoende. Toen werd de druk te groot
en kreeg ik gezondheidsklachten. Dat is een persoonlijk verhaal. Ik besefte dat ik het promotieonderzoek moest stil leggen, zowel voor mijn gezondheid als voor mijn gezin. En in die
keuze voel ik mij gesteund.”

Belangrijke tips van Jano Havas:
• Weet als promovendus waar je aan begint.
• Zorg als promovendus voor een goed te concretiseren
onderzoeksvoorstel.
• De begeleiding van de promovendi moet goed en
constant zijn.
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Promotietrajecten op maat
De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg
probeert lering te trekken uit de ervaringen tot nu toe. Bij de
selectie van nieuwe praktijkpromovendi wordt voortaan sterker gelet op de ervaring die in het verleden met onderzoek is
opgedaan. Hoe minder recent de ervaring, hoe lastiger het is
om de draad van het onderzoek weer op te pakken. Ook zijn er
inmiddels aio’s gestart met een promotieonderzoek in de praktijk van de publieke gezondheidszorg. Zij hebben hun hoger
onderwijs opleiding net afgesloten en de hierin verworven onderzoeksvaardigheden zitten nog vers in het geheugen. Daarom leren ze snel. Om voeling te krijgen met de dagelijkse zorgpraktijk lopen ze daarin mee. Toch ervaren ook zij zo hun beperkingen. Zoals Sanne Gerards, aio-onderzoeker bij de vakgroep Gezondheidsbevordering van de Universiteit Maastricht.
Aio-onderzoeker Sanne Gerards
Sanne Gerards probeert ouders van 4- tot 8-jarige kinderen
met overgewicht te motiveren om deel te nemen aan de
Triple P training. Triple P staat voor Positief Pedagogisch
Programma en leert ouders hoe zij hun kinderen positief
kunnen ondersteunen, ook in het kiezen van gezonde voeding. De werving van ouders vindt plaats in de jeugdgezondheidszorgpraktijk. “Het is voor mij lastig om iets gedaan te krijgen in de praktijk, omdat ik er zelf niet
middenin sta. Ik kom de mensen waarmee ik moet samenwerken niet tegen in de wandelgangen en dat belemmert
de uitvoering. Ik heb vaak het gevoel dat ik een buitenstaander ben en blijf. Ook vind ik het erg lastig om te schipperen tussen veel verschillende partijen die allemaal betrokken zijn bij het project en allemaal hun eigen belangen
hebben.”

De belangrijkste les: zorg voor een brede werving van kandidaten voor promotieplaatsen. Zet vacatures uit binnen zowel gemeenten als universiteit en praktijkorganisaties. Organiseer
een selectiecommissie waarin minimaal de universiteit en de
relevante praktijkorganisatie vertegenwoordigd zijn. Vraag bij
praktijkprofessionals goed door naar hun onderzoekservaring
en schrijfvaardigheden. Vraag bij kandidaten die doorstromen
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uit een universitaire opleiding goed door naar hun onderhandelingscapaciteiten en organisatietalent.
Een andere les: maak onderzoekstrajecten op maat. Voor de
een betekent dit dat het dagelijks werk wordt uitgebreid met
onderzoeksactiviteiten, zonder de expliciete verplichting van
een academische promotie. Voordeel van een dergelijk traject
is dat de lat bij de start niet meteen heel hoog wordt gelegd,
iets wat door sommigen als verlammend ervaren wordt. Mocht
het gaandeweg toch lukken om te promoveren, dan is dat
mooi meegenomen.
Voor de ander impliceert een onderzoekstraject op maat dat
een realistische inschatting wordt gemaakt van het tijdpad tot
de einddatum waarop het proefschrift klaar is. In combinatie
met praktijkwerkzaamheden kan in sommige gevallen worden
volstaan met een periode van vier jaar. Realistischer lijkt het
om uit te gaan van een tijdpad van ongeveer zes jaar. Voor artsassistenten in opleiding tot klinisch onderzoeker en arts-assistenten in opleiding tot huisartsonderzoeker geldt een termijn
van zeven jaar. Dat principe kan naar de publieke gezondheidszorg worden doorgetrokken. Beschouw ook de publieke gezondheidszorg als een medisch specialisme, zoals Hans de
Goeij in het interview met hem oppert. Dan kan een arts-assistent in opleiding tot onderzoeker in de publieke gezondheidszorg in zeven jaar tijd promoveren én zich specialiseren. De
huidige opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid kan in
een dergelijke constructie worden geïntegreerd. Binnen de
specialisatie Publieke Gezondheidszorg kunnen specifieke
profielen ontstaan, bijvoorbeeld infectieziekten, of jeugdgezondheidszorg.
Jeugdartsen en kinderartsen kunnen tijdens hun opleiding gedeeltelijk samen optrekken. Kindergeneeskunde is al lang een
zelfstandig specialisme. Jeugdgezondheidszorg is dat vooralsnog niet. Gelet op de ernst en omvang van de problematiek
onder de jeugd, is dat specialisme wel nodig. Een promotietraject kan dan gewoon onderdeel uitmaken van de specialisatie
tot jeugdarts. Jeugdartsen zijn dan tegelijkertijd onderzoeker
in de jeugd(gezondheids)zorg. En dat biedt een breder carrièreperspectief dan het huidige.

Hoofdstuk 5

De successen
In dit hoofdstuk
De academische werkplaats heeft de afgelopen jaren geprobeerd een brug te bouwen tussen beleid, onderzoek en praktijk. In
2006 is een houten constructie geplaatst. Die constructie moet steviger, maar dat vraagt nog enige jaren. De banden tussen
wetenschap en praktijk zijn weliswaar aangehaald, maar kunnen nog wel verstevigd worden. Gemeenten voelen zich langzaam maar zeker ook partner in het proces. Best practices laten het succes zien. Ook de periodieke refereerbijeenkomsten lijken
positief bij te dragen aan het verkleinen van de cultuurverschillen tussen de deelnemende partners.

Groeiend wederzijds begrip
De Limburgse werkplaats evalueert de relaties tussen wetenschappers, beleidsmedewerkers en praktijkprofessionals. Op
een systematische manier brengen we de veranderingen sinds
2006 in kaart. Hieruit blijkt dat wethouders, hoogleraren, lectoren en directeuren van praktijkinstellingen elkaar hebben leren kennen. Ze wisselen op een constructieve manier ideeën
uit. Er is meer wederzijds begrip ontstaan.
Marjan Hoeijmakers, evaluatie-onderzoeker
Marjan Hoeijmakers concludeert na vier jaar onderzoek dat
de werkplaats in staat is gebleken de relaties te verbeteren.
Maar deze relaties tussen wethouders, hoogleraren, managers, beleidsmakers, onderzoekers en praktijkprofessionals
zijn nog steeds niet vanzelfsprekend en vragen daarom
continu aandacht.

Ook op de werkvloer heeft het kennisnetwerk van BOP-relaties
zich verdicht en kunnen partijen elkaar sneller vinden. Dat is
gunstig, want een voorwaarde voor het delen van kennis is
persoonlijke kennismaking. Praktijkprofessionals hechten
waarde aan het doen van onderzoek en het schrijven van wetenschappelijke artikelen, hoe moeilijk ook. Het onderzoek levert nieuwe contacten op, zowel landelijk als internationaal.

Promovendus Nicole Boot
Nicole Boot doet als gezondheidsbevorderaar bij de GGD
Zuid Limburg onderzoek naar de verbetering van schoolgezondheidsbeleid. Door dit onderzoek deed ze veel nieuwe contacten op in landelijke en internationale netwerken.
Ze leverde een bijdrage aan het boek Better Schools through
Health: learning from practice, dat werd uitgegeven na het
congres van het Europees Verbond van Schoolgezondheidsbeleid in juni 2009 in Vilnius (Litouwen). Het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en de State Environmental Health Centre
Lithuania bundelden onder meer de beste presentaties
van het congres in het boek. Nicole Boot leverde samen
met Vivian Bos, Daniëlle de Jongh en Mariken Leurs van het
Centrum Gezond Leven (RIVM) een bijdrage aan hoofdstuk
15, getiteld Improving the whole school approach in the
Netherlands.

Bij de universiteit groeit langzaam het besef dat onderzoek samen
met de praktijk meerwaarde heeft. Er is ruimte ontstaan om
een proefschrift af te leveren dat gericht is op het verbeteren
van de praktijk. Gemeenten waarderen de wetenschappelijke
onderbouwing van het werk van de GGD en dat maakt de GGD
beter en sterker. Daarnaast gaan bij gemeenten steeds meer
stemmen op om zelf vaker mee te denken over onderzoeksthema’s die relevant zijn voor het lokaal beleid. Langzaam aan
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doen steeds meer partijen mee zoals bijvoorbeeld blijkt uit het
onderzoek Mom knows best.
Promovendus Bernice Doove
Bernice Doove is arts jeugdgezondheidszorg bij GroenekruisDomicura en voert het onderzoek Mom knows best uit.
“Mijn onderzoek gaat over vroegsignalering van gedragsen ontwikkelingsproblemen bij kinderen in de voorschoolse periode in relatie tot succesvolle participatie op de voorschool. Kinderen moeten mee kunnen komen in de groep.
Maar gedragsproblemen kunnen dit bemoeilijken. Om te
kijken welke factoren in het kind zelf of in de omgeving
meespelen is dit onderzoek gestart. Het gaat uit van het
denken in gezondheidskracht, dus wat het kind wel kan, en
niet in ziektes.” Met deze uitdagende opdracht is Bernice
Doove aan de slag gegaan. “Iedereen, alle raden van bestuur van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, GGD,
Groene Kruis, hoogleraren psychiatrie en sociale geneeskunde, doet mee en zo is er een samenwerkingsconvenant
ontstaan.”

De opbrengst: best practices
De ervaringen van de afgelopen vier jaar maken duidelijk welke
ingrediënten bijdragen aan een succesvolle wisselwerking tussen
beleid, onderzoek en praktijk. Daarvan is sprake wanneer de
opbrengsten concreet zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een
beter inzicht in de volksgezondheidsproblemen, een verbetering
van de praktijk, een meer intensieve discussie over de beleidsvorming, of meer praktijkgerichte onderzoeksprojecten die tot
nieuwe inzichten in de beste aanpak van een probleem leiden.
Dankzij deze opbrengsten kan toegepast onderzoek resulteren in innovatie en kwaliteitsverbetering in de publieke gezondheidszorg. We illustreren dit met drie best practices.
1. Data-infrastructuur
In 2007 start de BOP-werkgroep data-infrastructuur. De werkgroep streeft naar het ordenen van de gezondheidsgegevens
die tot dat moment verspreid over de instellingen verzameld
worden. Uitgangspunt vormt het idee dat door het aanbrengen van samenhang in de gegevens, gemeenten beter geïn56

formeerd kunnen worden over de belangrijkste problemen op
het gebied van de volksgezondheid. Bovendien kunnen gemeenten ook beter geadviseerd worden over de aanpak van
die problemen.
Zo beschikt de GGD onder meer over gezondheidsgegevens
uit de jeugdgezondheidszorg, de infectieziektebestrijding, de
forensische geneeskunde, de openbare geestelijke gezondheidszorg, de meldkamer (112) en de sociaal-medische zorg.
Daarnaast voert de GGD elke vier jaar een gezondheidspeiling
uit onder de 12- tot 16-jarige jeugd, de volwassenen in de leeftijd van 20 tot 55 jaar en de ouderen boven de 55 jaar. Ook gemeenten voeren peilingen uit onder de bevolking. Zo wordt de
burger in een vaste regelmaat ondervraagd over sociale veiligheid, zelfredzaamheid, de kwaliteit van de buurt, burgerparticipatie en leefstijl. Scholen verzamelen gegevens over schoolverzuim en hebben een leerlingvolgsysteem. Bureau Halt heeft
gegevens over overtredingen van jongeren. De politie registreert overtredingen, kleine en grote criminaliteit en ongevallen
in relatie tot de verkeersveiligheid. Gezondheidsinstellingen
registreren gegevens over zorggebruik en klachten. En daarnaast
beschikt het CBS over heel veel gegevens. De vraag is of dit allemaal wel zinvol is, wat we met al die gegevens doen en of dat
niet beter en efficiënter kan.
De materie blijkt weerbarstig, want na twee jaar vergaderen
ligt er nog steeds geen werkbaar model voor het samenhangend ordenen van alle gegevens. Koppelen van gegevens
blijkt lastiger dan gedacht, ook omdat privacyoverwegingen
meewegen.
De BOP-werkgroep besluit daarom een andere koers te varen
en kiest voor de uitwerking van een regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning (rVTV). De landelijke VTV die elke
vier jaar wordt opgesteld, geldt als basis voor de landelijke
nota over het gezondheidsbeleid. De regionale variant beoogt
min of meer hetzelfde, alleen is de rVTV bedoeld voor de onderbouwing van de lokale gezondheidsnota. De provincie
Limburg reageert enthousiast op de plannen en ondersteunt
het plan financieel, ook omdat de rVTV goed aansluit bij de
plannen voor de verbetering van de provinciale kennisinfrastructuur. De contacten met de provincie worden intensiever
en het onderling vertrouwen groeit. Tegelijkertijd komt de uni-

versiteit met het idee om de dwarsdoorsnede opzet (burgers
worden anoniem en eenmalig ondervraagd) van de huidige
GGD-peilingen (ook wel monitors genoemd) te veranderen in
een zogeheten longitudinale opzet (burgers worden op naam
en elke twee jaar opnieuw ondervraagd). De universiteit heeft
positieve ervaringen opgedaan met zo’n longitudinale opzet
in een onderzoek naar vermoeidheidsklachten onder werknemers in een groot aantal bedrijven. De provincie gaat akkoord
met de verdere uitwerking van dit idee en biedt ook financiële
steun.
Het RIVM helpt bij de uitwerking van de rVTV en brengt kennis
en ervaring in. De GGD-epidemiologen en beleidsmakers profiteren van deze nieuwe kennis. Met bestuurders, managers en
beleidsmakers uit de gemeenten wordt regelmatig overlegd
over de informatie die zij graag willen ontvangen. Tussentijdse
bevindingen worden besproken en geïnterpreteerd. Hoe verklaren we bijvoorbeeld het hoge aantal tienerzwangerschappen in een bepaalde gemeente? Of waarom is de gezonde levensverwachting in de ene gemeente veel hoger dan in de
andere? In het najaar van 2010 ontvangen de gemeenten in
Zuid-Limburg de eerste resultaten van de rVTV voor heel ZuidLimburg. Begin 2011 krijgen alle gemeenten ook nog een gemeentelijke rapportage. Gemeenten tonen zich zeer positief.
Met de rVTV in de hand kan beleid worden gemaakt, constateren ze. Deze informatie is beter bruikbaar dan de tabellenboeken van voorheen. De gemeenten waarderen de nieuwe rol
van de GGD, namelijk die van kenniscentrum op het gebied
van de publieke gezondheidszorg.
Voor het eerst besluiten de gemeenten om gezamenlijk één
regionale gezondheidsnota op te stellen in plaats van achttien
verschillende nota’s (Zuid-Limburg telt sinds de fusie van de
gemeenten Eijsden en Margraten op 1 januari 2011 in totaal
achttien gemeenten). Deze nota moet vóór de zomer van 2011
door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De rVTV biedt
hiervoor de basis. Een raadsconferentie over de rVTV en de
aanpak van de grootste gezondheidsproblemen trekt 175 gemeenteraadsleden, wethouders, burgemeesters en ambtenaren. Een jaar eerder is een werkconferentie over gezondheidsbeleid nog vanwege onvoldoende belangstelling afgelast.

In de tussentijd werken GGD, gemeenten en universiteit samen
verder aan een beleidsevaluatie-instrument. Met dit instrument kunnen gemeenten hun gezondheidsbeleid evalueren.
Het is vooral bedoeld voor de sociaal-economisch zwakkere
buurten. In die kansarme buurten investeren gemeenten relatief veel en het is daarom belangrijk om te weten of die investeringen effect hebben. Ook voor dit instrument wordt gebruik
gemaakt van beschikbare gegevens. Deze worden op een vergelijkbare manier als in de rVTV bij elkaar gebracht. De samenhang wordt in beeld gebracht en ook wordt geprobeerd om
verschillen tussen buurten te verklaren. Een plan voor het ontwikkelen van een dergelijk evaluatie-instrument wordt na een
aanvankelijke afwijzing toch door ZonMw gehonoreerd.
In overleg met de provincie wordt afgesproken dat de rVTV in
2014 provinciebreed wordt uitgevoerd. Om de kennisachterstand in te halen, krijgt de GGD Limburg-Noord een financiële
impuls. Door deze inhaalslag kunnen de beide GGD’en in 2011
al gezamenlijk de digitale versie van de rVTV (het zogeheten
‘kompas’, zie www.nationaalkompas.nl ) gaan uitwerken.
Voorafgaand aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten,
stelt de provincie elke vier jaar een trendrapport op. Deze rapportage is bedoeld om politieke partijen te inspireren. Het
trendrapport beschrijft met welke ontwikkelingen Limburg
geconfronteerd wordt en wat dat voor de provincie betekent.
In het trendrapport worden veranderingen in de volksgezondheid als één van de vijf belangrijke trends opgevoerd. De
huidige, relatief slechte gezondheidstoestand vormt een bedreiging voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de provincie, zeker in het licht van de bevolkingskrimp. Lange tijd
heeft gezondheid vrijwel nauwelijks een plaats gekregen op
de provinciale agenda. De rVTV en het intensievere overleg
met de provincie hebben bijgedragen aan de koerswijziging.
De nadrukkelijke agendering van gezondheid op de publieke
agenda is pure winst. En het gezamenlijke ontwikkelproces
gaat de komende jaren door.
Vervolg best practices op pagina 63 >
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De programmacommissie

Ferd Sturmans,
Programmacommissie Academische
Werkplaatsen Publieke Gezondheid:

“Universiteiten
hebben het concept
academische
werkplaats omarmd”
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Ferd Sturmans is voorzitter van de Programmacommissie
Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. De emeritus hoogleraar Epidemiologie en Gezondheidsbeleid van
de Erasmus Universiteit Rotterdam en oud-directeur van de
GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in zijn werk zelf altijd een
brug proberen te slaan tussen wetenschap en praktijk. Hij
was onder meer hoogleraar Epidemiologie aan de Universiteit Maastricht, waar hij tussen 1985 en 1990 tevens decaan
was van de faculteit geneeskunde (die inmiddels is opgegaan in de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences).

Ferd Sturmans heeft zich gedurende zijn carrière altijd ingezet
voor de academisering van de publieke gezondheidszorg.
Daarom doet het hem deugd dat de academische werkplaatsen in de eerste vier jaar duidelijke resultaten hebben geboekt.
“De infrastructuur staat, de verhoudingen zijn op de meeste
plaatsen meer gelijkwaardig en de gewenste kennisontwikkeling is op gang gebracht. Universiteiten hebben het concept in
veel gevallen echt omarmd”, zo concludeert hij.

De Programmacommissie Academische Werkplaatsen
Publieke Gezondheid werd voor aanvang van de vorming
van de academische werkplaatsen publieke gezondheid
ingesteld door het bestuur van ZonMw. In de programmacommissie zijn deskundigen uit beleid, onderzoek en praktijk op persoonlijke titel benoemd. GGD Nederland, het
RIVM en VWS zijn waarnemend commissielid. De commissie speelde een belangrijke rol bij de vorming van de academische werkplaatsen. Zij legt ZonMw het advies voor
over de te honoreren subsidieaanvragen en de criteria
waar de subsidieaanvragen aan zouden moeten voldoen.
De programmacommissie formuleerde ook een advies
over de doelstelling van de academische werkplaatsen,
dat na afstemming met het ministerie van VWS eveneens
door ZonMw werd overgenomen.

Sinds de start komen de leden van de commissie jaarlijks
gemiddeld zes keer bij elkaar. Daarnaast neemt de voorzitter gemiddeld zes keer per jaar deel aan de bijeenkomsten
van de coördinatoren van de academische werkplaatsen.
De commissie hield in de eerste periode van de academische werkplaatsen ook een visitatieronde, waarbij alle
academische werkplaatsen in ons land bezocht werden.
Tijdens die visitatiebijeenkomsten waren zowel de praktijk,
de wetenschap als de politiek op uitdrukkelijk verzoek van
de commissie zoveel mogelijk vertegenwoordigd. Bedoeling
is om een dergelijke visitatieronde in de tweede periode te
herhalen.

Daarmee is een ontwikkeling op gang gekomen die in de ogen
van de emeritus hoogleraar wenselijk en logisch is. “Academisering is belangrijk, omdat je de praktijk met onderzoek naar
vragen uit die praktijk verder kunt brengen en verbeteren. Dat
vindt iedereen logisch als je over de patiënt in het ziekenhuis
praat, of over huisartsgeneeskunde. Maar dat geldt net zo
goed voor de openbare gezondheidszorg. Ook daarin is onderzoek nodig naar vragen die in de praktijk naar boven komen,
evenals een populatie waarin deze vragen onderzocht kunnen
worden.”
Als decaan geneeskunde aan de Universiteit Maastricht deed
hij al een poging om de academisering van de publieke gezondheidszorg op gang te brengen, al boekte hij destijds weinig succes. Later in zijn carrière zouden zijn ideeën meer aanslaan en vervulde hij in zijn dubbelrol als parttime hoogleraar
en GGD-directeur zelfs letterlijk een brugfunctie tussen wetenschap en praktijk. Dat hij aan het slot van zijn carrière werd benaderd voor de functie van voorzitter Programmacommissie
Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid, is dan ook
niet zo vreemd.

Doelstelling
Als voorzitter van de commissie volgt Ferd Sturmans de academische werkplaatsen in ons land. “In de doelstelling zoals we
die destijds hebben geformuleerd, zijn we er van uitgegaan
dat de academische werkplaatsen de infrastructuur moeten
ontwikkelen die onderzoek in de publieke gezondheidszorg
mogelijk maakt. Dat is gelukt”, concludeert hij. Heel belangrijk
noemt hij dat duidelijk sprake is van meer gelijkwaardigheid in
de verhouding tussen wetenschap en praktijk. Waar universiteiten voorheen vaak geneigd waren de praktijk slechts te beschouwen als leverancier van data, staan veel universiteiten nu
meer open voor onderzoeksvragen die vanuit de praktijk worden aangedragen. “Dat was ook een van de criteria van de programmacommissie.”
De vele praktijkgerichte promotietrajecten binnen de academische werkplaatsen in ons land, maken volgens Sturmans
ook duidelijk dat de gewenste kennisontwikkeling op gang is
gekomen. “En ook dat was natuurlijk een duidelijke doelstelling.”
Als hij de betrokken universiteiten in ons land in gedachten nagaat, constateert hij dat het merendeel het concept van de
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academische werkplaats echt omarmd heeft. “Het concept
heeft een hoge vlucht genomen, want in navolging van de
academische werkplaatsen publieke gezondheid, worden ook
andere academische werkplaatsen gevormd, zoals die voor de
jeugd en de thuiszorg.”
Gemeenten
Toch is het proces nog niet voltooid, benadrukt hij. Mede om
die reden worden de academische werkplaatsen in een tweede ronde nog gedeeltelijk gesubsidieerd. “In de eerste ronde
lag de nadruk op de relatie tussen wetenschap en praktijk. In
de tweede ronde moet de relatie met de gemeenten meer aandacht krijgen. Gemeenten zijn immers verantwoordelijk voor
de publieke gezondheidszorg en op termijn zal daar ook een
groot deel van het geld vandaan moeten komen.”
Verschillende academische werkplaatsen zijn inmiddels met
projecten gestart om de relatie met gemeenten te verbeteren,
waarbij kortdurende onderzoeksprojecten die binnen een relatief korte periode praktijk- en beleidsrelevante en bruikbare
inzichten en resultaten opleveren, doorgaans het uitgangspunt vormen. Een goed voorbeeld vormt het project Klein
maar Fijn van de academische werkplaats Cephir in Rotterdam,
net als het project met drie kennismakelaars van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant. “Ook een wethouder moet willen weten of iets werkt”, zegt Ferd Sturmans.
“En er zijn tal van onderwerpen in gemeenten die voor onderzoek in aanmerking komen. In de ideale situatie zou een gemeente de GGD in staat moeten stellen om dat onderzoek te
doen. Met als uiteindelijk doel het werk te verbeteren en de
publieke gezondheidszorg naar een hoger niveau te tillen.”

Belangrijke tips van Ferd Sturmans:
• Essentieel is dat onderzoeksvragen uit de praktijk
afkomstig zijn.
• Identificeer nog niet geëvalueerde interventies en maak
deze onderwerp van onderzoek.
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Marijke Mootz,
lid Programmacommissie
Academische Werkplaatsen
Publieke Gezondheid:

“Academische
werkplaats draagt bij
aan beter begrip
voor elkaars werk”

Marijke Mootz is als onafhankelijk deskundige vanaf het
prille begin lid van de Programmacommissie Academische
Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Zij is van huis uit
socioloog en werkt tegenwoordig als onafhankelijk adviseur gezondheidsonderzoek.

“De academische werkplaatsen publieke gezondheid hebben
duidelijk bijgedragen aan een beter begrip voor elkaars werk,
in ieder geval waar het de praktijk en het onderzoek betreft”,
zegt Marijke Mootz. Daarmee is volgens haar een belangrijke
stap gezet in de richting van het doel van de academische
werkplaatsen: het slaan of versterken van de brug tussen praktijk, onderzoek en beleid.
In dat proces staat voor Marijke Mootz de praktijk voorop. “Het
algemene doel van de academische werkplaatsen publieke gezondheid zou de academisering van de praktijk zijn. Het is
mooi als dat lukt, maar op dit moment vind ik het vooral heel
belangrijk dat praktijk en onderzoek nader tot elkaar komen en
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de verhoudingen gelijkwaardig worden. Een beter begrip voor
elkaars werk draagt daar aan bij.”
De term academiseren heeft dat effect niet, zegt ze. Integendeel. “Praktijkprofessionals hebben nu al vaak de neiging om
tegen onderzoekers op te kijken. Met een term als academiseren bestaat het gevaar dat het onderzoek dominant wordt en
dat is niet de bedoeling. We willen naast het traditionele onderzoek immers ook een ontwikkeling op gang brengen waarin praktijkprofessionals en onderzoekers samen optrekken in
het onderzoek.”
Dat is niet eenvoudig, want dergelijk praktijkgericht onderzoek
is contextgevoelig en levert niet altijd de resultaten op waar de
wetenschap om vraagt. “Als je medisch een succes boekt, zijn
de bevindingen ook elders bruikbaar. Maar de interventie die
in de ene wijk succesvol uitpakt, is niet automatisch bruikbaar
in een wijk elders in het land. Dat is lastig voor de wetenschap.”
Daar staat tegenover dat de maatschappelijke relevantie van
het onderzoek steeds belangrijker wordt en daar dragen de
academische werkplaatsen juist duidelijk aan bij.
Ondersteuning
Marijke Mootz is blij dat de ondersteuning van de werkplaatsen nog eens voor vier jaar wordt voortgezet, zowel op financieel gebied als in de coördinatie. “Een periode van vier jaar is
gewoon te kort om een brug te kunnen slaan.” Met name het
aangaan van hechte banden met de beleidswereld, is erg lastig
gebleken. Dat verbaast haar niet. Beleid, praktijk en onderzoek
vertegenwoordigen immers verschillende culturen. “Gemeenten zien vaak het nut van onderzoek niet in. Toen wij als programmacommissie in de eerste ronde alle academische werkplaatsen bezochten, waren beleidsmakers ook maar heel
beperkt vertegenwoordigd. En een wethouder die wel gekomen was, zei letterlijk dat gemeenten niets aan proefschriften
hebben.”
Het besef dat de banden met gemeenten verder aangehaald
moeten worden, is duidelijk aanwezig bij academische werkplaatsen en heeft inmiddels ook op diverse plaatsen geresulteerd in concrete projecten. “De publieke gezondheidszorg
moet gemeenten meer zien te overtuigen van de urgentie van
samenwerking binnen de academische werkplaatsen. Ik denk
dat die werkplaatsen daaraan kunnen bijdragen door gemeen62

ten duidelijk te maken dat goede preventieve gezondheidszorg kan leiden tot een afname van het beroep dat mensen
doen op individuele voorzieningen binnen de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Wmo, dus de lokale overheid heeft
daar belang bij.”
Thematiek
Marijke Mootz vindt het belangrijk dat verschillende ontwikkelingen in de samenwerking op het terrein van de preventieve gezondheidszorg, bij elkaar worden gebracht. Als voorbeeld
noemt ze het landelijke programma Gezonde Slagkracht dat
gemeenten stimuleert projectvoorstellen in te dienen die een
integraal gezondheidsbeleid bevorderen. “De gemeente Valkenburg aan de Geul werkt daarin samen met de academische
werkplaats in Limburg.”
Tot slot benadrukt zij dat het belangrijk is om de academische
werkplaatsen een vaste plaats te geven in de publieke gezondheidszorg. “Om dat te bereiken, moeten ze hun thematiek verbreden. Nu worden voor verschillende thema’s steeds nieuwe
academische werkplaatsen opgericht, maar ik denk dat het beter is om aan te haken bij bestaande academische werkplaatsen die goed functioneren.” Zo kunnen academische werkplaatsen worden gevormd op het brede terrein van welzijn en
zorg die nog meer dan nu een regionale functie vervullen. “De
GGD’en en gemeenten zouden die ontwikkeling moeten ondersteunen.”

Belangrijke tips van Marijke Mootz:
• Voor de verankering van de academische werkplaatsen
is het verbreden van de thematiek een belangrijke stimulans.
• Wie de brug wil slaan tussen praktijk, onderzoek en beleid kan zich het beste aansluiten bij de bestaande, goed
functionerende academische werkplaatsen en een beroep doen op de kennis en ervaring die daar al aanwezig
zijn.

> Vervolg best practices
2. Integraal gezondheidsbeleid
In 2005 gaat het samenwerkingsproject Gezondheidsbevordering in Lokaal Perspectief van start. Hierin wordt afgesproken
dat gemeenten gedurende vier jaar ondersteuning krijgen van
het NIGZ. Het NIGZ gaat drie regio’s intensief begeleiden bij de
aanpak van gezondheidsbevordering. Naast Zuid-Limburg
doen ook de GGD’en van Den Haag en Hart voor Brabant mee.
Gemeenten committeren zich aan het convenant en zo komt
gezondheid op de politieke agenda. Gemeenten moeten slagvaardiger de ongezonde leefstijl gaan aanpakken. Het ministerie van VWS, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
en GGD Nederland maken deze landelijk-lokale samenwerking
mogelijk. Voor Zuid-Limburg is overgewicht bij de jeugd het
speerpunt. NIGZ en GGD ontwikkelen een begeleidingstraject
voor gemeenten. Deze begeleiding bestaat uit startconferenties voor bestuurders, masterclasses voor gemeentelijke beleidsmedewerkers en een actief lerend trio per gemeente. Dit
trio bestaat uit de beleidsmedewerker volksgezondheid van
de gemeente, een gezondheidsbevorderaar van de GGD en
een medewerker van het NIGZ. Gedurende dertig maanden
werken zij de tweede stap (probleemanalyse en opstellen van
een plan van aanpak) en waar mogelijk ook de derde stap (uitvoering van het plan van aanpak) van de beleidscyclus uit. De
bedoeling is dat er integrale beleidsplannen worden opgesteld. De aanpak van het overgewicht probleem moet dus de
grenzen van de gemeentelijke afdeling Gezondheid en Welzijn
overstijgen. Andere afdelingen, zoals Ruimtelijke Ordening of
Verkeer, moeten er ook bij betrokken worden.
Vanuit de academische werkplaats wordt onderzoek uitgevoerd naar het begeleidingstraject en de effecten ervan. Er
wordt een BOP-werkgroep gevormd, waarin ook een wethouder
en twee hoogleraren plaatsnemen. Zij maken voor het eerst
kennis met elkaar. Het proces wordt op de voet gevolgd en beschreven. Er worden vragenlijsten afgenomen onder bestuurders,
managers van gemeentelijke diensten en beleidsmedewerkers,
zowel bij aanvang als na afloop. En bij gemeenten die wel en
gemeenten die niet begeleid worden. Uit de eerste vragenlijst
blijkt dat de managers aanzienlijk negatiever oordelen over de
mogelijkheden voor integraal beleid dan de bestuurders en

beleidsmedewerkers. Besloten wordt daarom om de managers
te interviewen over het waarom hiervan. Dit brengt weer nieuwe
inzichten aan het licht. Zo blijkt dat managers niet of onvoldoende betrokken zijn bij de integrale beleidsontwikkeling.
Gemeenten en GGD kennen verschillende overlegvormen met
beleidsmedewerkers en bestuurders. Maar er bestaat geen
structureel overleg tussen de managers van de beide instellingen. Deze tussenlaag ontbreekt. Reden voor de GGD en de gemeenten om na te denken over het nut van horizontale communicatie op managementniveau. Ook omdat er binnen de
gemeenten veel functiewisselingen zijn onder beleidsmedewerkers, waardoor aanwezige ervaring steeds verloren dreigt
te gaan. Managers daarentegen zitten lange tijd op dezelfde
post. Zij kunnen zorgen voor continuïteit in de beleidsvoering.
De resultaten zijn op dit moment nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Wel is duidelijk dat het begeleidingstraject maar
beperkt resultaat heeft gehad. Ondanks de beperkte resultaten
weten we nu dat gemeentelijke afdelingen het erg lastig vinden
om samen beleid te ontwikkelen. Gemeenten geven dit nu ook
zelf aan en vragen om meer steun vanuit de GGD. Onderzoek
kan dus ook een stimulans zijn om ergens beweging in te
krijgen. Vaste patronen kunnen doorbroken worden, omdat
deze zichtbaar worden gemaakt en onderkend worden.
De eerste resultaten worden gepresenteerd tijdens een refereerbijeenkomst. De opkomst is groot. Veel wethouders, hoogleraren, beleidsmedewerkers, onderzoekers en praktijkprofessionals geven acte de présence. Het levert een boeiend debat op.
Een direct gevolg van bovenstaand onderzoek is het verzoek
van drie gemeenten aan de GGD om mee te helpen bij het
schrijven van een voorstel voor het ZonMw-programma Gezonde Slagkracht. Dit programma ondersteunt gemeenten bij
een integrale aanpak voor overgewicht, alcohol, roken en
drugs. In onderlinge samenwerking worden drie voorstellen
uitgewerkt. Alleen Valkenburg aan de Geul slaagt er in om de
subsidie binnen te halen. Met het project Buurtkracht zoekt de
gemeente uitdrukkelijk het contact met de burgers, die volgens het principe van zelfsturing kunnen aangeven waar behoefte aan is als het gaat om welzijn en gezondheid. Waar die
behoefte niet door eigen inzet en goed buurmanschap ver63

vuld kan worden, zal de gemeente ondersteunen. Hiervoor is
beleid nodig dat over de grenzen van de afdeling Welzijn en
Gezondheid heen gaat. Integraal gezondheidsbeleid dus.
Vraag en aanbod komen in Buurtkracht bij elkaar. Universiteit
en GGD volgen het proces en de voortgang wordt gemeten.
Valkenburg aan de Geul zal de vorderingen presenteren tijdens
de landelijke bijeenkomsten van Gezonde Slagkracht gemeenten.
Dit is de slogan what gets measured, gets done ten voeten uit.
Het ontwikkelen van integraal gezondheidsbeleid maakt veel
creativiteit en enthousiasme los. En er zit weer beweging in.
Buurtkracht in de praktijk
Marion Janssens is senior beleidsmedewerker van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente
Valkenburg aan de Geul: “De training die de ambtenaren
van Valkenburg aan de Geul in november kregen in het kader van het project Buurtkracht, was heel verhelderend”,
zegt zij. “Het gaf een duidelijk inzicht in de efficiëntiewinst
die we door integraal werken kunnen behalen.”
De training heeft inmiddels geresulteerd in een matrix
overleg van de afdelingen Maatschappelijke Ondersteuning en Gemeentewerken. “Die twee afdelingen beginnen
met een interne presentatie en aansluitend kunnen de andere afdelingen volgen.” De afdelingen leren elkaar zo beter kennen en dat bevordert integraal gezondheidsbeleid,
het uiteindelijk doel van het project Buurtkracht.

Het onderzoeksproject over integraal beleid leidt ook tot een
door ZonMw gehonoreerde vervolgstudie, het zogeheten
CIAO project. CIAO staat voor Consortium Integrale Aanpak
Overgewicht. Het consortium bestaat uit vijf academische
werkplaatsen uit de regio’s Amsterdam-Zwolle, RotterdamRijnmond, Nijmegen, Zuid-Limburg en Den Haag-Leiden. Het
is een omvangrijk project, bestaande uit vijf samenhangende
deelstudies. In dit project gaan gemeenten op verschillende
manieren een nieuwe landelijke actie uitvoeren: Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG). Verschillende beleidsafdelingen van
de gemeenten, maar ook scholen, winkels, bedrijven, sportclubs, ouders en kinderen worden erbij betrokken. In 2011
gaat het project van start.
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Refereerbijeenkomsten
Onder het genot van een kop soep en een broodje wordt
er drie of vier keer per jaar een refereerbijeenkomst gehouden. Van zes tot negen uur ’s avonds discussiëren beleidsmakers, onderzoekers en praktijkprofessionals over een
inhoudelijk thema. Uitnodigingen worden op brede schaal
verspreid. De onderwerpen waarover gerefereerd wordt,
lopen sterk uiteen, van de mazelen tot integraal beleid op
overgewicht. De thema’s spreken niet iedereen aan, mensen selecteren zelf wel. Met de accreditatie-eisen van de
beroepsgroepen is rekening gehouden. Deelname aan de
refereerbijeenkomsten levert voor beroepsprofessionals
dus studiepunten op. Dat is ook aantrekkelijk voor de werkgever, omdat de scholing zo dichtbij huis is. Dat scheelt
reistijd en kosten.

3. Overgewicht bij de jeugd
Met een vaste regelmaat controleren de jeugdartsen de gezondheid van de jeugd. Steeds vaker worden zij geconfronteerd
met overgewicht. Vaak al op jonge leeftijd. We weten dat overgewicht op kinderleeftijd een groot risico met zich meebrengt
op overgewicht in de periode van puberteit en jong-volwassenheid. Dit leidt weer tot risico’s op diabetes, vruchtbaarheidsproblemen, moeilijk kunnen sporten, sociale uitsluiting, pestgedrag en mentale gezondheidsklachten. Op de lange termijn
leidt overgewicht tot allerlei chronische klachten.
Vanuit de jeugdgezondheidszorg van de GGD en de afdeling
Kindergeneeskunde van het academisch ziekenhuis Maastricht
is jeugdarts Manon Ernst een onderzoeksproject gestart, getiteld Early detection of abnormal growth and body composition in
children. De vraag is: op welke manier kan een jeugdarts een
abnormale groei en overgewicht bij kinderen zo vroeg mogelijk signaleren? Voor dit onderzoek worden bestaande gegevens gebruikt. Voor de groei vanaf de conceptie, dus nog vóór
de geboorte, tot aan de geboorte wordt gebruik gemaakt van
twee Nederlandse groeistudies waarvan de gegevens in de jaren 1931-1967, respectievelijk 2001 verzameld zijn, en van een
regionale studie uit 1988-2007. Voor de groei vanaf de geboorte worden gegevens gebruikt uit drie Nederlandse groeistudies van 1964-1966, 1996-1997 en 2010. Al deze gegevens ge-

ven inzicht in de zogeheten seculaire trend. De seculaire trend
geeft aan of de verandering in lengte en gewicht van groeiende kinderen van de ene generatie op de andere gelijk blijft,
toe- of afneemt. Informatie over de seculaire trend is belangrijk
voor de samenleving. Je kunt hiermee vaststellen of de gewichtstoename bij kinderen het gevolg is van een generatieeffect of niet. We worden bijvoorbeeld in de loop der jaren
steeds langer. Dit is een generatie-effect als gevolg van betere
leefomstandigheden. Dit heeft maatschappelijke consequenties. Zo zijn bedden en matrassen al enige tijd geleden van 1,80
m. naar 2,00 m. verlengd en zijn de wettelijke regels voor de
deurhoogte in woningen veranderd van 2,00 m. naar 2,10 m.
Als ook het normale lichaamsgewicht toeneemt, moeten we
de standaard-groeicurven voor de jeugd aanpassen. Een en
ander kan ook consequenties hebben voor het maximum aantal personen dat toegelaten wordt in een lift, bus, tram, trein en
vliegtuig. En het heeft invloed op de mode-industrie: kledingmaten moeten worden bijgesteld.
De resultaten van het onderzoek worden binnenkort gepubliceerd.
Het tweede deel van de studie maakt gebruik van een groot
Zuidlimburgs databestand uit de jaren 1995-1999. In die periode is bij 1.234 baby’s de groei gevolgd vanaf de geboorte tot
de leeftijd van vier jaar. Met deze gegevens is een predictiemodel opgezet. Dit model voorspelt aan de hand van een aantal
kenmerken, waaronder lengte en gewicht, of een kind risico
loopt op het ontwikkelen van overgewicht. Voor het eerste levensjaar wordt de Ponderal-index (PI)10 als indicator voor overgewicht gebruikt, voor de jaren daarna de Body Mass Index
(BMI)11. Het risico is weergegeven in een formule. Deze formule
kan in het digitale kinddossier worden ingebouwd. De software rekent dan automatisch het risico uit als lengte en gewicht zijn ingevoerd door de jeugdarts. Dan verschijnt de te
verwachten PI of BMI op het scherm. Op basis hiervan kan de
jeugdarts besluiten om extra voorlichting te geven aan de ouders over het mogelijke risico. Het risico wordt dan al veel eerder bespreekbaar gemaakt dan tot nu toe vaak het geval is.
Het predictiemodel is op basis van gegevens uit het verleden
opgesteld. Het komend jaar wordt gebruikt om na te gaan of

het model ook klopt voor baby’s die in 2002 zijn geboren.
Kortom: een maatschappelijk, wetenschappelijk en praktisch
relevant onderzoek.
Tegelijkertijd loopt er een andere promotiestudie waaruit blijkt
dat jeugdartsen en verpleegkundigen het onderwerp overgewicht moeilijk bespreekbaar vinden. Zeker in de eerste levensjaren. Een baby mag gerust wat mollig zijn, dat verdwijnt vanzelf wel weer, zo wordt vaak gedacht. Ook als ouders laag
opgeleid zijn of zelf te zwaar zijn, is het een moeilijk bespreekbaar onderwerp waarbij praktijkprofessionals een zekere
schroom ervaren om het aan te kaarten. Ouders hebben het
beste met hun kinderen voor en zien niet meteen de risico’s.
Vaak is er sprake van kennisgebrek bij de ouders. Zo is het bijvoorbeeld niet verstandig om een baby dagelijks vele uren in
een wipstoeltje te laten spelen. Kruipen is veel beter. In dit onderzoek worden jeugdartsen en verpleegkundigen getraind in
hoe ze ouders uitleg kunnen geven over normale groei, gezonde voeding, voldoende bewegen en verstandig opvoeden,
zonder een belerende toon aan te slaan. Ook wordt uitgetest
of deze speciale training effect heeft op de groeisnelheid van
de baby in het eerste levensjaar. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen, luidt het devies (zie ook het interview met Eveliene
Dera).
Recentelijk is een vergelijkbaar onderzoek gestart, maar dan
voor de ouders van 4- tot 8-jarige kinderen. In dit onderzoek
ligt het accent op het trainen van ouders in de principes van
gezond opvoeden van hun kinderen (zie het tekstblok van
Sanne Gerards, pagina 54).
Innovatiekracht: een samenspel van inhoud en sociale
interacties dat zichzelf aanjaagt
Bovenstaande, enigszins willekeurig gekozen programma’s
illustreren hoe het onderzoek verloopt en wat het voor de
gemeenten en de gezondheidspraktijk oplevert (voor andere
voorbeelden zie: www.academischewerkplaatslimburg.nl).
Deze illustraties zijn bedoeld om de nieuwe werkwijze te schetsen. Het is een werkwijze waarbij kanttekeningen worden geplaatst bij de huidige gang van zaken en nieuwe inzichten uit

10 De Ponderal-index is gedefinieerd als gewicht (kg) gedeeld door lengte (m) tot de macht 3.
11 De Body Mass Index is gedefinieerd als gewicht (kg) gedeeld door lengte (m) tot de macht 2 (in het kwadraat).
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wetenschappelijk onderzoek ingebracht kunnen worden. Het
is niet alleen vanwege de complexe inhoud een ingewikkeld
proces, maar ook vanwege de sociale interacties die plaatsvinden. Het verloop van het proces is niet altijd voorspelbaar.
Soms dienen zich kansen aan voor verdieping of verbreding
van het onderzoek.
De voorbeelden illustreren ook dat het proces, eenmaal in
gang gezet, zichzelf als het ware verlengt en aanjaagt. Hierdoor ontstaat innovatiekracht. Steeds rijzen nieuwe vragen,
worden nieuwe ideeën ingebracht en zijn er nieuwsgierige,
gedreven medewerkers die nieuwe projectvoorstellen uitwerken. Zo doet Anne-Marie Niekamp promotieonderzoek naar
seksuele newerken en het (risico-)gedrag van swingers, een
probleem waar twintig jaar geleden geen aandacht aan werd
geschonken (zie onderstaand tekstblokje). Als je in kunt spelen
op de problemen van de toekomst en daarop onderzoek initieert dat zichzelf verlengt is dit gunstig. Veranderingsprocessen
vragen nu eenmaal veel tijd en kunnen niet in één werkcyclus
van vier jaar voltooid worden. Alleen door langdurig op deze
manier binnen de academische werkplaatsen samen te werken, kunnen we een bijdrage leveren aan een verbetering van
de volksgezondheid. 

Promovendus Anne-Marie Niekamp
Anne-Marie Niekamp werkt op de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD Zuid Limburg en is Arts Maatschappij & Gezondheid en unithoofd van het Centrum Seksuele
Gezondheid & SOA. Ze doet onderzoek naar verspreiding
van soa in de sexnetwerken en het (risico-)gedrag van
swingers: heterostellen die samen seks hebben met anderen, bijvoorbeeld met een ander heterostel, of met vrouwen of (homo-)mannen. Ze daten onder meer via specifieke websites voor swingers of ontmoeten elkaar in clubs.
Over het algemeen houden swingers hun activiteiten geheim voor de buitenwereld. “Ze vormen een duidelijke subcultuur”, zegt de promovendus. Swingers melden zich zowel met als zonder klachten bij de SOA-poli van de GGD
voor een soa-test. “Tot op heden worden swingers niet als
risicogroep gezien, terwijl bij deze groep steeds vaker seksueel overdraagbare aandoeningen voorkomen. Het is een
fenomeen van deze tijd.”

Hoofdstuk 6

Academische werkplaatsen in ontwikkeling:
ontwikkelstadia, knelpunten en opbrengsten
van vijf jaar samenwerking
In dit hoofdstuk
De voorgaande hoofdstukken belichten vooral de ervaringen, successen en valkuilen van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Maar hoe doen de andere academische werkplaatsen in Nederland het? Het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg in Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar alle door ZonMw gefinancierde academische werkplaatsen publieke gezondheid in ons land. Onderzoekers van dit instituut doen in dit hoofdstuk zelf verslag van hun
bevindingen. Zij gaan in op de ontwikkelstadia die de negen academische werkplaatsen doormaken en benoemen de opbrengsten. Ook beschrijven zij hoe de werkplaatsen zichzelf structureel kunnen verankeren en welke moeilijkheden hierbij
optreden.


Auteurs: Rik Wehrens, Marleen Bekker, Roland Bal
De auteurs zijn verbonden aan het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg in Rotterdam.

Het landelijke onderzoek
Hoe is het de negen academische werkplaatsen publieke gezondheid in ons land vergaan? Het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg in Rotterdam heeft hier de afgelopen
jaren onderzoek naar gedaan. In dit onderzoek zijn interviews
gehouden met coördinatoren en voorzitters van werkplaatsen
en zijn enkele specifieke projecten binnen de werkplaatsen bestudeerd. Ook zijn via een schriftelijke enquête gezamenlijke
onderzoeksprojecten van universiteiten en GGD’en met en
zonder een werkplaats met elkaar vergeleken. Hierbij is gelet
op hun structuur, processen en uitkomsten. Eenenveertig procent van de ondervraagden heeft de enquête ingevuld12
(N=122), waarvan 79 procent met een werkplaats en 21 procent zonder. In totaal zijn 22 projecten met een werkplaats
(N=96) vergeleken met 16 projecten zonder (N=26). Tot slot
heeft een groepsinterview plaatsgevonden met de coördi66

natoren. In dit hoofdstuk wordt van al dat materiaal gebruik
gemaakt.
De kansen die academische werkplaatsen bieden, maar ook de
knelpunten waarmee ze te maken krijgen, zijn niet overal gelijk. Deze kansen en knelpunten hangen sterk samen met de
ontwikkelingsfase waarin de betreffende werkplaats zich bevindt. Academische werkplaatsen in regio’s waar in het verleden al veel ervaring is opgedaan met de samenwerking tussen
beleid, onderzoek en praktijk, komen andere problemen tegen
dan werkplaatsen waar dit niet het geval is. Maar ze zien ook
andere mogelijkheden en kansen. Op basis van ons onderzoek
schetsen we vijf algemene fasen waarin werkplaatsen zich
kunnen bevinden en we eindigen met een aantal leerervaringen
en aanbevelingen voor nieuwe academische werkplaatsen.

12 In de rest van dit hoofdstuk spreken we van respondenten: personen die de vragenlijst hebben ingevuld
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De Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid
2005-2010
Om te beginnen beschrijven we enkele kenmerken van de
werkplaatsen:
• De basisstructuur van de werkplaatsen bestaat in vrijwel
alle gevallen uit een stuurgroep, een regulier werkoverleg
en periodieke uitwisselingsbijeenkomsten waarin praktische ervaringen en onderzoeksresultaten worden gedeeld.
De helft heeft een adviescommissie en periodieke scholingsbijeenkomsten.
• Sommige werkplaatsen richten zich op losse projecten, andere op één overkoepelend programma.
• Van alle werkplaatsen heeft de helft twee tot vijf medewerkers aangesteld bij zowel de GGD als bij de universiteit. De
andere helft heeft meer dan zes medewerkers dubbel aangesteld. Bij acht van de negen door ZonMw gefinancierde
werkplaatsen is het aantal dubbelaanstellingen toegenomen sinds de start. De meerwaarde van dubbelaanstellingen ligt voor de GGD vooral in het opbouwen van relaties
en toegang krijgen tot wetenschappelijke faciliteiten. De
meerwaarde van de werkplaats voor de universiteiten bestaat vooral uit kennis verspreiden naar de GGD en relaties
opbouwen. Eén derde van de respondenten ondervindt
ook nadelen van de dubbelaanstellingen, zoals een onevenredige verhoging van de werkdruk.
• Binnen sommige werkplaatsen heeft het opbouwen van
een structurele relatie met gemeenteambtenaren nauwelijks prioriteit, omdat de werkplaats vooral als een samenwerkingsverband van GGD en universiteit wordt gezien.
De belangen van de gemeente, zo wordt geredeneerd,
worden via de GGD behartigd. Andere werkplaatsen richten hun aandacht juist wel op het opbouwen en onderhouden van structurele contacten op gemeentelijk niveau.
• Drie van de negen werkplaatsen hebben één of meerdere
kennismakelaars aangesteld. In één ervan is een onderzoeksmakelaar Klein maar Fijn actief, die zelfstandig kortdurend onderzoek uitvoert of onderzoek uitbesteedt en
bemiddelt tussen vraagsteller en onderzoeker. Een andere
werkplaats maakt gebruik van science practitioners die een
brug vormen tussen GGD, gemeente en de universiteit,
kortlopend onderzoek uitvoeren en antwoord geven op
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•

actuele beleidsvragen van gemeenten. In de derde werkplaats wordt een pilot met de kennismakelaar uitgevoerd.
De voorkeur van de coördinatoren gaat uit naar een combinatie van functies voor de kennismakelaar: ambassadeur,
kennismanager en bemiddelaar. De functie van borging in
opleidingen en organisaties door de kennismakelaar krijgt
minder steun.
Respondenten van de universiteit en de GGD beschouwen
de coördinatoren van de werkplaatsen als medewerkers
met veel passie. De coördinator is gerespecteerd onder collega’s. Respondenten van de universiteit zien de coördinator vooral als een leidende expert en minder als iemand die
mensen bij elkaar brengt. GGD respondenten vinden dat
de coördinator beschikt over voldoende inhoudelijke kennis
en een voorkeur heeft voor informele contacten. Verder
stellen zij vast dat de coördinator met een gebrek aan tijd
kampt.
Vergelijken we projecten binnen en buiten academische
werkplaatsen, dan zijn projecten binnen werkplaatsen
meer gericht op kennisontwikkeling, onderzoeksdoelen en
het genereren van opdrachten. Hierbij moet niet alleen
aan de wetenschappelijke kwaliteitseisen worden voldaan,
maar ook aan het verkrijgen van politieke steun en het aansluiten bij bestaande professionele standaarden.

De academische werkplaats als veilige structuur
De structuur van een academische werkplaats verenigt verschillende partijen onder één noemer, waardoor een interne
onderhandelingsruimte ontstaat. In een goed functionerende
werkplaats kunnen medewerkers deze ruimte gebruiken om in
een veilige sfeer te discussiëren over de verschillende belangen die bij de werkcycli van beleid, onderzoek en praktijk horen (zie hoofdstuk 2). Elke organisatie brengt zijn eigen belangen mee. Medewerkers moeten samen onderhandelen en
afstemming zien te bereiken, om vervolgens een eenduidig
beeld te kunnen neerzetten op het moment dat zij naar buiten
treden met resultaten. De partijen proberen elkaar te versterken in de verantwoording naar externe partijen, zoals gemeenten, ZonMw, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar ook
naar hun eigen achterban (bijvoorbeeld niet direct betrokken
GGD- of universiteitsafdelingen).

Figuur: De interne onderhandelingsruimte van de academische
werkplaats. Onderscheid is gemaakt in beleid, onderzoek en praktijk, maar dit onderscheid valt niet volledig samen met de betrokken organisaties. Met name binnen grotere GGD’en worden meerdere functies uitgevoerd.

Beleid

Belangrijkste eis:
legitimiteit/aanvaardbaarheid,
maatschappelijke relevantie

Academische werkplaats
Veilige binnenruimte waarin
onderhandeld kan worden over
verschillende eisen

Onderzoek

Belangrijkste eis:
wetenschappelijk hoogstaand
onderzoek (peer-reviewed,
hoge impact)

Verschillende ontwikkelstadia
Als we na vijf jaar de balans opmaken, valt vooral op dat er
grote verschillen zijn in de manieren waarop de academische
werkplaatsen zich hebben ontwikkeld. De werkplaatsen die al
een langere voorgeschiedenis hebben, blijken meer ruimte te
hebben om te reflecteren op hoe de samenwerking in de werkplaats gestalte heeft gekregen. Als zo’n voorgeschiedenis ontbreekt, dan hebben de werkplaatsen vaak nog al hun aandacht
en energie nodig om de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk op gang te brengen. Het lijkt erop dat de ontwikkeling van de academische werkplaatsen onderverdeeld
kan worden in een aantal ontwikkelstadia. Deze stadia zijn
deels gebaseerd op het werk over communities of practice van
Etienne Wenger en collega’s (2002). De stadia laten zien dat de
werkplaatsen in hun ontwikkeling op verschillende momenten
tegen verschillende dilemma’s aanlopen. En dat heeft consequenties voor de sturing. In grote lijnen zijn er vijf verschillende
ontwikkelstadia:

Praktijk

Belangrijkste eis:
praktische toepasbaarheid
(liefst op korte termijn)

Figuur: Ontwikkelstadia academische werkplaatsen. Gebaseerd op Wenger et al. (2002)

Oprichtingsfase

Uitbreidingsfase

Consolidatiefase

Gerichte
focusfase

Borgingsfase
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Het eerste stadium is de oprichtingsfase. In deze fase wordt het
samenwerkingsverband opgestart, worden formele overeenkomsten gesloten en de infrastructuur opgezet. Het tweede
stadium is de uitbreidingsfase. Deze fase kenmerkt zich door
een snelle groei van de werkplaats. Het netwerk van betrokken
partijen wordt uitgebreid, nieuwe groepen en organisaties
sluiten zich bij de werkplaats aan en nieuwe projecten worden
ontwikkeld. Dit is in veel gevallen een fase waarin veel veranderingen in korte tijd plaatsvinden. Het derde stadium is de
consolidatiefase. Deze fase kenmerkt zich door een tijdelijke
pas op de plaats. Na de fase van vaak snelle uitbreidingen
wordt het voor de werkplaats belangrijk om zichzelf te heroriënteren op de belangrijkste doelstellingen. Deze fase wordt
vaak gekarakteriseerd door een sterke focus op kritische reflectie en zelfevaluatie. Het vierde stadium is de gerichte focusfase.
In dit stadium is er weer ruimte voor verdere ontwikkeling en
uitbreiding van activiteiten. Het verschil met de tweede fase is
dat hier de aandacht veel meer is toegespitst op specifieke elementen, zowel inhoudelijk als qua infrastructuur. In dit stadium
heeft de werkplaats duidelijk inzicht in haar sterke en zwakke
punten. De werkplaats probeert bewust hierop in te zetten
door specifieke activiteiten, overlegvormen of ideeën te ontwikkelen. Het vijfde stadium is de borgingsfase. Hoewel borging
een thema is dat bij veel werkplaatsen voortdurend meespeelt,
wordt het hier een centraal thema. In dit stadium ligt de nadruk
vooral op het inbedden van de academische werkplaats in bestaande organisatorische structuren of in het neerzetten van
de werkplaats als structurele, onafhankelijke eenheid.
Een kanttekening bij deze stadia is dat we geen lineair groeimodel willen schetsen van de ontwikkeling van de werkplaatsen, met allemaal eenzelfde einddoel. Zo zijn werkplaatsen in
een verder gevorderd stadium niet zonder meer beter dan
werkplaatsen die minder ver gevorderd zijn. Het onderscheid
in ontwikkelstadia helpt ons om de knelpunten die de werkplaats tegenkomt beter te begrijpen. Ook het einddoel van de
werkplaatsen hoeft niet hetzelfde te zijn. Zo kan het best zo
zijn dat een werkplaats niet naar formele borging streeft, maar
zichzelf vooral als tijdelijke (overgangs)structuur naar een professionelere GGD of een meer praktijkgeoriënteerde universiteit ziet. Met deze kanttekening in ons achterhoofd biedt het
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model van ontwikkelstadia goede aanknopingspunten om zowel de algemene ontwikkeling van de academische werkplaatsen als hun onderlinge verschillen te kunnen begrijpen. Nieuwe werkplaatsen kunnen hiervan leren.
Knelpunten in de ontwikkelstadia van de werkplaatsen
De overgang van de oprichtingsfase naar de uitbreidingsfase
kan belemmerd worden door een aantal specifieke knelpunten. Eén van de belangrijkste knelpunten is de grootte van de
werkplaats. De werkplaats is in het begin vaak nog kleinschalig
van opzet. Dat maakt het moeilijk om zichtbaarheid te creëren
binnen de regio. Zo gaf één werkplaats een aantal jaren geleden duidelijk aan dat het belangrijk is om groter te worden,
omdat het voortbestaan anders erg lastig wordt. Bovendien
wil deze werkplaats de hele provincie bedienen. Deze provincie is ook het werkgebied van de GGD’en die in de werkplaats
samenwerken. Zonder die groei is het moeilijk om de meerwaarde van de werkplaats duidelijk te maken, zowel voor de
universiteit als de GGD’en.
Een ander knelpunt hangt samen met de lokale context. Als
bijvoorbeeld de relatie tussen GGD en universiteit nog volledig
van de grond moet komen, dan wordt de verdere ontwikkeling
van een werkplaats vertraagd. Dit heeft weer een nadelig effect op zichtbaarheid en meerwaarde. Zo gaf één werkplaats
aan dat het hierdoor veel moeite kostte om de samenwerking
binnen de werkplaats op gang te krijgen.
Bij de overgang van de uitbreidingsfase naar de consolidatiefase spelen weer andere knelpunten een rol. De grootte van de
werkplaats is nu vaak geen probleem meer. Nu kan juist de
structuur van de werkplaats onduidelijk worden door de snelle
groei. In de uitbreidingsfase sluiten vaak nieuwe partijen aan
en worden nieuwe of bestaande projecten onder de paraplu
van de werkplaats gebracht. Het gevolg is dat het soms onduidelijk wordt wanneer een project onderdeel uitmaakt van de
werkplaats en wanneer niet. Dat blijkt onder andere uit de
moeizame inventarisatie van projecten en respondenten voor
de schriftelijke enquête. Door de snelle groei bestaat ook het
gevaar dat activiteiten uiteen gaan lopen. De onderlinge afstemming en het inplannen van overleg met veel partners

worden moeilijker. Hierdoor kan de inhoudelijke samenhang
minder goed worden bewaakt. Het overleg wordt in veel gevallen ook formeler. Eén van de werkplaatsen geeft aan dat de
overlegstructuur langzamerhand is veranderd van een informeel gezelschap dat makkelijk en snel zaken oppakt, in een
procedure gestuurd gezelschap.
Jan Hendrik Richardus,
Academische Werkplaats Cephir, regio Rotterdam:
“Waar we nu langzaam tegenaan gaan lopen is dat de organisatie van de werkplaats complexer wordt omdat we
steeds meer verbreden qua thema’s en geografisch gebied.
We zijn natuurlijk een soort informeel gezelschap dat heel
creatief is en heel gemakkelijk snel dingen oppakt. Maar
hoe groter het wordt, hoe logger het wordt en op een gegeven moment ben je ook weer met allerlei procedures
bezig. Langzaam word je een soort kleine bureaucratie. Dat
is wel een spanningsveld waar we mee om moeten gaan.”

Tenslotte zien we dat de tijdsdruk op mensen in deze fase vaak
te groot wordt door de snelle groei. Veel werkplaatsen worstelen in de beginfase met beperkte capaciteit. Zo blijkt uit de enquête dat de coördinatoren in praktijk meer tijd kwijt zijn aan
coördinatie dan formeel beschikbaar is. Ook de GGD respondenten van academische werkplaatsen zijn in de praktijk meer
tijd kwijt aan de projectuitvoering dan ze in hun functie formeel beschikbaar hebben.
In de overgang van de consolidatiefase naar de gerichte focusfase doen zich weer andere knelpunten voor. Zo is het bereiken
van afstemming over de juiste prioriteiten niet eenvoudig. Na
een fase van snelle groei en uitbreiding is de consolidatiefase
de fase waarin veel werkplaatsen reflecteren op hun resultaten
en activiteiten. Dat leidt vervolgens vaak tot een discussie over
prioriteiten: welke specifieke nieuwe ideeën, instrumenten en
overlegvormen moeten verder ontwikkeld worden? In één van
de werkplaatsen bleek bijvoorbeeld na een interne evaluatie
dat op strategisch en operationeel niveau goede afspraken waren gemaakt en de samenwerking tussen beleid, onderzoek en
praktijk goed gestalte kreeg. Maar op het niveau daartussenin,

het tactische niveau van de afdelingshoofden, bleek dat nog
niet het geval te zijn. Dat leidde tot de noodzaak van het ontwikkelen van een specifieke overlegvorm voor dit niveau, wat
uiteindelijk gestalte kreeg in de vorm van themagroepen. Een
ander knelpunt waar veel snel groeiende werkplaatsen in deze
fase tegenaan lopen, is de moeilijkheid van het coördineren
van de werkplaats in een veranderende omgeving. Het wordt
lastiger om jezelf als werkplaats te profileren, omdat er steeds
meer nieuwe werkplaatsen opgericht worden en er ook qua
thema’s en betrokken GGD’en steeds meer overlap ontstaat.
Het positioneren van de werkplaats wordt dus moeilijker, zowel ten opzichte van andere werkplaatsen publieke gezondheid, als ook ten opzichte van allerlei nieuw opgerichte werkplaatsen op andere terreinen. Tegelijkertijd is goede
afstemming belangrijk omdat werkplaatsen anders het wiel
dubbel gaan uitvinden.
Arnoud Verhoeff,
Academische Werkplaats GGD Amsterdam-AMC:
“Wat weer verwarrend kan werken is al die wildgroei. Wij
zitten ook nog in de academische werkplaats Milieu en er is
nog een Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg
van de VU, waar we in participeren. We moeten nog goed
nadenken hoe dat allemaal in elkaar past.”

In de laatste etappe, bij de overgang van de gerichte focusfase
naar de borgingsfase, zijn weer twee andere knelpunten te onderscheiden. Het eerste knelpunt heeft te maken met de organisatorische inbedding van de academische werkplaats in bestaande structuren. In veel gevallen is het nog onduidelijk
welke plek de academische werkplaats in de deelnemende organisaties inneemt. Sommige werkplaatsen hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om de werkplaats onder te brengen in een
kennis- en expertisecentrum binnen de GGD.
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Ingrid Coenen,
Academische Werkplaats Agora, Wageningen
en omstreken:
“Het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) is de poot van de
GGD die zich bezig houdt met onderzoek en beleid, waar
epidemiologen, gezondheidsbevorderaars, functionarissen en beleidadviseurs werken. En de werkplaats was nog
een apart onderdeel in de organisatie. In 2008 zijn de werkplaats en het KEC samengevoegd. De reden om de academische werkplaats onder het KEC te plaatsen is dat het KEC
de ondersteunende afdeling is voor de jeugdgezondheidszorg, de algemene gezondheidszorg en de maatschappelijke gezondheidszorg, waar de inhoudelijke verdieping
van het werk plaatsvindt, en dat geeft toch de snelste verbinding met de universiteit.”

De organisatorische inbedding krijgt in de praktijk vaak moeilijk vorm. Uit de enquête blijkt dat zeventig tot tachtig procent
van de werkplaatsrespondenten aangeeft dat de borging van
de samenwerking op papier goed is geregeld. Tegelijkertijd
zien we dat slechts dertig tot vijftig procent van de respondenten aangeeft dat de samenwerking ook praktisch is geborgd in
specifieke activiteiten en systematische, periodieke evaluaties.
Een tweede knelpunt van de borgingsfase hangt samen met
de financiering voor de lange termijn. Na de tweede subsidieronde vanuit ZonMw stopt de landelijke financiering van de
werkplaatsen. Werkplaatsen worden vanaf dat moment geacht
zelfredzaam te zijn. Om de werkplaatsen te verankeren, is het
dus van cruciaal belang te kunnen terugvallen op structurele
financiering. Veel werkplaatsen geven aan dat dit een moeilijke
opdracht is, zeker in het licht van de huidige bezuinigingen in
de publieke sector.
Wat leveren de academische werkplaatsen op?
Wat zijn de uiteindelijke opbrengsten van de academische
werkplaatsen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn
academische werkplaatsen vergeleken met samenwerkingsvormen van universiteiten en GGD’en zonder een dergelijke
structuur. Uit deze vergelijking blijkt dat binnen de structuur
van de academische werkplaats meer publicaties in weten72

schappelijke of vaktijdschriften tot stand komen, terwijl de
projecten zonder werkplaats vaker uitmonden in checklists en
protocollen. De organisatie- en managementkwaliteit van organisaties met een werkplaats worden als beter ervaren, maar
dat was mogelijk al zo voordat de werkplaats werd opgericht.
De borging van de samenwerking in termen van visie, draagvlak, investeringen, de interne verspreiding van de wijze waarop wordt samengewerkt en de toegang tot voorzieningen is
beter gegarandeerd, in de ogen van de respondenten met
werkplaats.
De persoonlijke motivatie van medewerkers in de werkplaats
om goed onderzoek te verrichten, verklaart het hoge percentage publicaties. Projectmedewerkers zonder werkplaats stellen daarentegen de productiviteit, doelmatigheid en klanttevredenheid centraal. Overigens is het goed mogelijk dat de
werkplaats de onderzoeksgerichte houding niet zozeer bevordert, maar juist mensen aantrekt die bij voorbaat onderzoeksmatig geïnteresseerd zijn. Tachtig procent van de werkplaatsrespondenten vindt evidence-based handelen essentieel voor
de dagelijkse praktijk, tegenover slechts vijftig procent van de
respondenten zonder werkplaats. Qua gedrag constateren we
echter geen verschil. Tachtig procent van alle respondenten
raadpleegt regelmatig of altijd de wetenschappelijke literatuur
of vakliteratuur op zijn of haar vakgebied. Deze resultaten geven de spanning weer tussen enerzijds de evidence-based gerichtheid en anderzijds de praktijkgerichtheid, zoals die door
veel respondenten wordt ervaren. We constateren tenslotte
dat respondenten die deelnemen in projectgroepen met werkplaats een meer veilige en meer homogene sfeer ervaren dan
respondenten in projectgroepen zonder werkplaats. Tegelijkertijd ervaren projectgroepleden een grotere uitdaging om
de kosten te verantwoorden aan hun financiers. Dit komt omdat de projecten veel vaker extern zijn gesubsidieerd.
Onze diepgaande analyses van vier werkplaatsprojecten laten
een soortgelijk beeld zien. In eerste instantie wordt de samenwerking tussen partijen moeilijker dan vooraf verwacht. In het
begin is er vaak nog sprake van uiteenlopende verwachtingen,
doelen en werkroutines. De bestaande overlegstructuren blijken onvoldoende om deze problemen op te lossen. Tegelijker-

tijd maakt de structuur, de veilige onderhandelingsruimte
binnen de werkplaats, het ook mogelijk om tot creatieve oplossingen te komen. Zo wordt bijvoorbeeld besloten om beleidsrelevante scenario’s op te stellen waarmee de belangen
van zowel beleidsmakers als wetenschappers gediend zijn.
In de projectstudies zien we dat wetenschappelijke criteria in
eerste instantie toch vaak doorslaggevend zijn en zwaarder
wegen dan beleids- en praktijkcriteria. Opvallend is dat wetenschappelijke criteria vaak als verbetering worden gezien, terwijl praktijk- en beleidscriteria juist als een potentiële verzwakking of een concessie worden gezien. Op het moment dat de
meningen van partners met elkaar botsen en er een crisismoment
ontstaat, worden de beleids- en praktijkcriteria weer belangrijk.
Uiteindelijk ervaren de meeste betrokkenen de samenwerking
als positief. Veel projecten zouden niet tot dezelfde wetenschappelijke diepgang hebben geleid zonder de structuur van
de werkplaats. Tegelijkertijd geven ook veel onderzoekers aan
dat de projecten niet of moeilijker uit te voeren zouden zijn
geweest zonder betrokkenheid van de GGD. Dit komt vooral
door de intermediaire rol die de GGD vervult, de contacten die
zij heeft met het veld en de data waarover zij beschikt.
De projectstudies laten dus een moeizaam proces zien, dat
in veel gevallen uiteindelijk wel tot goede resultaten leidt. De
huidige aandacht voor de werkplaatsen brengt echter ook gevaren met zich mee. Enerzijds zijn de werkplaatsen juist opgericht
om aan verschillende eisen (wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie) te voldoen. Anderzijds bestaat het gevaar
dat de veilige binnenruimte die de werkplaatsen bieden onder
druk komt te staan door alle aandacht die de werkplaatsen genereren. Dat leidt tot een paradoxale situatie, waarin juist de
extreme zichtbaarheid de onderhandelingsruimte tussen partijen belemmert. Met andere woorden: als iedere beslissing
naar de achterban gelegitimeerd moet worden, is het moeilijk
om ook maar ergens consensus over te bereiken.
Verschillende strategieën voor de ontwikkeling
In het onderzoek is ook gekeken naar de strategieën die de
werkplaatsen gebruiken om de ontwikkeling te sturen, met
problemen om te gaan en de resultaten te borgen. Werkplaat-

sen gebruiken twee typen strategieën: een met een externe en
een met een interne gerichtheid. Bij de externe gerichtheid ligt
de aandacht vooral op het realiseren van snelle groei, het uitbreiden en groter worden. Naast de kernpartners sluiten veel
nieuwe, geassocieerde partners aan. Werkplaatsen die vooral
intern gericht zijn, leggen de nadruk op het verwerven van intern draagvlak en het goed neerzetten van de werkplaats bij
de kernpartners. De ene strategie is niet beter dan de andere.
Wel hebben beide strategieën verschillende voor- en nadelen.
Het voordeel van een externe oriëntatie is dat de werkplaats
sneller zichtbaar wordt binnen de regio, waardoor de reputatie
wordt versterkt met de werkplaats als beeldmerk. Een ander
voordeel is dat nieuwe ideeën sneller boven komen, omdat de
werkplaats meer input van verschillende partijen krijgt. De
keerzijde hiervan is dat de interne zichtbaarheid van de werkplaats bij de kernpartners klein blijft, waardoor de borging en
interne verspreiding van producten en werkwijzen minder
aandacht krijgt. We zien dan ook dat veel werkplaatsen die
aanvankelijk flink gegroeid zijn nu hun aandacht verleggen
naar het verankeren van de werkplaats binnen de eigen organisaties. Daarnaast hebben we al geconstateerd dat bij flinke
groei de structuur van de werkplaats onduidelijker wordt en de
activiteiten van deelnemers uiteen gaan lopen.
Werkplaatsen die intern gericht zijn, ontmoeten weer andere
voor- en nadelen. Een belangrijk voordeel is de sterke positie
die zij bij de aangesloten kernpartners weten te verwerven.
Eén van de werkplaatsen die eerst vooral de zaken binnenshuis
op orde wilde hebben, merkt dat de continue investering in
interne relaties ontzettend heeft geholpen om meer draagvlak
en begrip voor elkaars werkwijzen te creëren. Door de kleine
omvang en langzame groei is de structuur van de werkplaats
helder en de lijntjes tussen de betrokkenen zijn kort. Maar ook
dit heeft zijn keerzijde: nieuwe partijen, met wellicht een frisse
inbreng van ideeën, zien geen ruimte om aan te sluiten.
Verschillende strategieën voor de borging
Ook voor de borging zien we twee verschillende strategieën:
een organisatorische en een conceptuele borging. Zeker in de
tweede subsidieronde van ZonMw is het onderwerp borging
bij de werkplaatsen prominenter op de agenda gekomen. Veel
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werkplaatsen streven naar een organisatorische borging. Dit
houdt in dat de werkplaats een formele plek binnen de aangesloten organisaties moet krijgen. Hiervoor worden bijvoorbeeld afspraken en werkwijzen van de werkplaats in bestaande
procedures, richtlijnen, taakomschrijvingen en jaarplannen
van de kernpartners ondergebracht. Projecten van de werkplaats moeten dan vaker leiden tot bruikbare producten. Die
producten (dat kunnen checklists of protocollen zijn) kunnen
vervolgens makkelijker intern gefinancierd worden.
Hier tegenover staat de conceptuele borging. Dit komt erop
neer dat het gedachtegoed van academisering in de hoofden
van de mensen komt en er beklijft, en dat zich dat ook uit in het
gedrag van medewerkers. Eén van de werkplaatsen argumenteert bijvoorbeeld dat het vanzelfsprekend moet worden dat
partijen uit beleid, onderzoek en praktijk elkaar gaan opzoeken, in alle hiërarchische lagen. Medewerkers nemen de werkwijze over in hun dagelijkse routines.

Ook hier geldt dat beide strategieën voor- en nadelen met zich
meebrengen. Overigens sluiten ze elkaar niet uit. Een voordeel
voor werkplaatsen die vooral inzetten op het bereiken van organisatorische borging is duidelijkheid. De procedures en
taakverdeling zijn duidelijk omschreven en kunnen dus ook
gemakkelijker door anderen worden overgenomen. De continuïteit wordt zo makkelijker bewaakt op het moment dat zich
wijzigingen in het medewerkersbestand voordoen. Een nadeel
kan zijn dat het informele karakter en de laagdrempeligheid
van de samenwerking minder worden of verloren gaan. En er is
dan minder ruimte voor creativiteit, bijvoorbeeld voor het uitwerken van ideeën voor nieuwe projecten. Als nieuwe ideeën
volgens een uitgebreide procedure uitgewerkt en getoetst
moeten worden, kan de drempel voor medewerkers hoger
worden.
Een potentieel groot voordeel van de conceptuele borging is
dat medewerkers in de nieuwe BOP-werkwijze geloven. Niet
omdat de werkplaats een formele plek heeft gekregen, maar
omdat ze de meerwaarde van de nieuwe werkwijze inzien.

Jan Hendrik Richardus, Academische Werkplaats
Cephir, regio Rotterdam:
“Als de academische werkplaats wil slagen, zijn doel wil bereiken, dan moet dat toch een heel vanzelfsprekende plaats
krijgen, in de eerste plaats binnen de GGD en in de hele
manier waarop de GGD functioneert. Dus dat er in alle lagen, op elk moment als er over beleid wordt gesproken, of
als er bepaalde ontwikkelingen zijn, dat daar vanzelfsprekend bij komt: wat betekent dit voor de onderzoeksaspecten ervan, wat betekent dit voor de uitvoering, hoe brengen we die partijen beleid, praktijk en onderzoek bij
elkaar?” Volgens Richardus deed de GGD tot nu toe “zijn
ding” en werd er tegelijkertijd een academische werkplaats
gevormd, maar bleef die werkplaats nog te veel naast de
GGD staan. Om de academische werkplaats meer een onderdeel te laten zijn van het functioneren van de GGD,
moeten heel veel mensen de nieuwe werkwijze omarmen
en moet die werkwijze ook een vanzelfsprekend onderdeel
van hun denkpatroon worden, stelt hij. “Het moet onderdeel worden van het functioneren van de GGD.”

Bevindingen groepsinterview
Een groepsinterview met de coördinatoren in januari 2011
heeft aanvullende informatie opgeleverd over hun visie op de
doelen en ontwikkeling van de werkplaatsen, de verschillende
eisen waarmee zij geconfronteerd worden en hoe zij over borging denken. Tijdens dit groepsinterview kregen de coördinatoren vier stellingen voorgelegd.

Stelling 1: het doel van de werkplaats is niet zozeer
academisering (in termen van het bevorderen van
onderzoeksvaardigheden van professionals), maar
vooral professionalisering (het bevorderen van
kritische reflectie van professionals).
Op deze stelling wordt wisselend gereageerd. Veel coördinatoren lijken vooral professionalisering belangrijk te vinden. Academisering klinkt volgens velen te zeer alsof iedereen een wetenschappelijke studie moet gaan volgen binnen de GGD,
terwijl iedereen binnen de GGD wel iets aan professionaliseren
heeft. De werkplaats moet tweerichtingsverkeer zijn: dus wetenschappelijk onderzoek doen dat ertoe doet, en uitgaande

van concrete problemen én met de opgedane kennis het beleid en de praktijk op een hoger niveau brengen. Dat kan door
middel van academisering, maar hoeft niet, er zijn ook andere
vormen denkbaar.

Stelling 2: voor de ontwikkeling van een werkplaats is
het uitbreiden van deelnemende organisaties in eerste
instantie belangrijker dan het primair uitvoeren van
de overeenkomst door de initiële organisaties.
De coördinatoren zijn behoorlijk eenduidig in hun afwijzing
van deze stelling. Sommige coördinatoren geven aan dat het
belangrijk is om eerst een focus te ontwikkelen binnen de
werkplaats en duidelijkheid te scheppen want “het is al complex genoeg”. Andere coördinatoren geven aan dat uitbreiding
nooit een doel op zich is geweest, maar altijd samenhangt met
bepaalde vraagstukken, die weer andere expertise vragen. Uitbreiding wordt dus gedreven door de inhoud. Wat zij wel belangrijk vinden, is uitbreiding van het aantal betrokken medewerkers binnen de eigen organisaties. De werkplaats moet
geen LinkedIn competitie worden. Het oplossen van een probleem staat centraal en daarbij ontdek je nieuwe partners die
nodig zijn.

Stelling 3: hoewel projecten binnen de werkplaats
moeten voldoen aan zowel wetenschappelijke als professionele en beleidseisen, worden wetenschappelijke
kwaliteitseisen gezien als een verbetering van het
projectplan, terwijl praktijk- en beleidseisen worden
beschouwd als concessies die de kwaliteit van het
project bedreigen.
Deze stelling riep de meeste discussie op. Veel coördinatoren
zijn het er echter mee eens. Hoewel wordt aangegeven dat
praktijk- en beleidseisen even zwaar moeten wegen, blijkt dat
dit toch vooral op papier is. Vraagstellingen komen samen met
professionals of beleidsmakers tot stand, maar de onderzoekers bepalen uiteindelijk wat wetenschappelijk wel of niet
haalbaar is. Zij bepalen de ‘grenzen van de goede wetenschap’.
Eerst moet het project voldoen aan wetenschappelijke minimumeisen. Dan pas wordt samen met de praktijk en het beleid

gekeken hoe zo’n project zo adequaat mogelijk uitgevoerd kan
worden. Het is echter ook belangrijk dat onderzoekers binnen
de werkplaats soms projecten uitvoeren die wetenschappelijk
gezien wellicht minder interessant zijn, maar die wel belangrijk
zijn voor de praktijk.

Stelling 4: het einddoel van de academische werkplaats
is om zichzelf overbodig te maken.
Het doel van deze stelling was om mensen te prikkelen. Dat
leek aardig te lukken. De coördinatoren waren het in ieder geval allemaal oneens met de stelling. Het idee dat de werkplaats
zichzelf overbodig zou maken, omdat het binnen GGD’en en
universiteiten vanzelfsprekend is geworden om elkaar op te
zoeken en van elkaars kennis en expertise gebruik te maken,
wordt gezien als een veel te utopische gedachte.
Bovendien is de werkplaats de laatste jaren stevig neergezet
als beeldmerk en zou het ontzettend zonde zijn om dat beeldmerk weg te gooien. Het werk is nooit klaar, maar de coördinatoren beamen wel dat de werkplaats op een gegeven moment
zelfredzaam moet zijn. Het is dus van belang dat werkplaatsen
qua financiering van de infrastructuur niet afhankelijk zijn van
anderen. Maar dit is iets anders dan de werkplaats als overbodig
beschouwen op het moment dat de nieuwe werkwijze routine
is geworden. De werkplaats moet juist voortdurend die nieuwe
werkwijze blijven voeden met nieuwe inzichten en methoden.
Conclusies en aanbevelingen
In de ontwikkeling van de werkplaatsen is een duidelijke fasering te zien: van oprichting en uitbreiding naar consolidatie,
gerichte focus en borging.
In verschillende stadia moeten verschillende knelpunten worden opgelost. In het begin is het moeilijk om de meerwaarde
van de werkplaats intern en extern duidelijk te maken. De uitbreidingsfase leidt tot het uiteenlopen van activiteiten en een
(te) hoge werkdruk. In latere stadia treedt de noodzaak voor
prioritering en borging nadrukkelijker op de voorgrond.
De meeste werkplaatsen hebben zich, al dan niet bewust, in
eerste instantie extern georiënteerd, waarbij de nadruk vooral
lag op snel groeien en uitbreiden. Een enkele werkplaats heeft
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de volwassen fasen van de ontwikkeling en maak daarin
keuzes.
2. Houd bij het opstellen van een ontwikkelstrategie rekening met wat lokaal mogelijk is en houd tevens rekening
met de verschillende consequenties die deze strategieën
met zich meebrengen.
3. Een succesvolle werkplaats biedt een interne onderhandelingsruimte om te discussiëren over doelstellingen, mogelijkheden en problemen. Problemen kunnen ontstaan als
verborgen belangen van de achterliggende organisaties
sterk gaan meespelen. Gebruik de veilige binnenruimte
van de werkplaats dan ook om gedeelde en niet-gedeelde
belangen expliciet te maken.
4. Het ontwikkelen van een werkplaats vergt meer dan puur
inhoudelijke kennis. Het is daarom belangrijk om een team
samen te stellen met mensen die niet alleen over inhoudelijke expertise beschikken, maar ook over onderhandelingsvaardigheden. Een belangrijke rol is weggelegd voor
procesmanagers wanneer de samenwerking spaak dreigt
te lopen, zoals in de geobserveerde crisismomenten in lopende projecten, en voor organisatiedeskundigen bij de
borging en verankering van de werkplaatsen.

zich vooral intern gericht op de betrokkenheid van de kernpartners.
Sommige werkplaatsen hebben de nadruk gelegd op organisatorische borging, terwijl andere werkplaatsen vooral hebben
ingezet op conceptuele borging.
Al met al lijken de werkplaatsen een goede impuls te geven
aan de samenwerking tussen beleid, onderzoek en praktijk,
maar twee kanttekeningen dienen geplaatst te worden. Ten
eerste kan de werkplaats ook een paradoxale uitwerking hebben. De werkplaats roept nieuwe verantwoordingscriteria op
(er moet aan verschillende eisen tegelijkertijd voldaan worden). Tegelijkertijd kan de enorme aandacht voor de werkplaatsen als een vergrootglas werken, waardoor de samenwerking juist weer moeilijker wordt. Ten tweede blijft het een
uitdaging om de onevenredig grote waardering van de wetenschappelijke kwaliteit ten opzichte van de relevantie voor beleid en praktijk meer in balans te brengen.
Op basis van ons onderzoek komen we tot een aantal aanbevelingen voor organisaties die nieuwe werkplaatsen willen opstarten:
1. Baseer de coördinatie, uitbouw en verankering van de
werkplaats op de genoemde knelpunten in de vroege en
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Hoofdstuk 7

Academiseren in 10 stappen
In dit hoofdstuk
Op basis van de voorgaande hoofdstukken over de academisering in de publieke gezondheidszorg, zetten we hier de belangrijkste feiten nog eens op een rij. Op die manier proberen we een antwoord te geven op de vraag: hoe kun je in 10 stappen
academiseren?

Stap 1:

Wat is academiseren van de publieke gezondheidszorg?
Academiseren van de publieke gezondheidszorg is het verbeteren van de kwaliteit van het werk van beroepsprofessionals,
op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten. Dit kan
door professie en academische discipline te verknopen. Zo
ontstaat een relatie tussen de gezondheidspraktijk en vakgebieden van een universiteit of hogeschool. Voor de academisering
van de publieke gezondheidszorg betekent dit dat wetenschappelijk onderzoek en onderwijs standaard onderdeel worden van
de werkwijze van beleidsvorming en praktijkvoering.

Stap 2:

Wie zijn er betrokken bij academisering?
Kernpartners zijn de partijen die verantwoordelijk zijn voor de
instandhouding van de kennisinfrastructuur en daarin consequent investeren. Vanuit het principe zwaan-kleef-aan kunnen
nieuwe, geassocieerde partners toetreden. De kernpartners in
de academische werkplaatsen publieke gezondheid zijn tenminste één GGD en een (buiten)universitaire instelling.
In academische werkplaatsen gericht op andere thema’s gaan
de betrokken praktijkinstelling(en) en de (buiten)universitaire
instelling(en) langdurige samenwerkingsrelaties aan. Zij treden
samen op als kernpartners. Geassocieerde partners kunnen
steeds veranderen. Zo blijft de structuur flexibel en kunnen
steeds andere partners toetreden. Voorbeelden van geassocieerde partners zijn de thuiszorg, een andere GGD, een hoge-

school, een regionale huisartsenvereniging, een academie voor
tandzorg of verloskunde, het welzijnswerk, expertisecentra
voor sport of ouderenzorg, cliëntenraden, inspraakgroepen en
woningbouwcorporaties. Ook faculteiten die niet tot de kernpartners behoren, kunnen als geassocieerde partner deelnemen.
Om vanaf de start een grote betrokkenheid bij de praktijkinstellingen te creëren, verlangt het ministerie van VWS van
werkplaatsen in de publieke gezondheid dat de GGD het initiatief neemt voor de samenwerking.

Stap 3:

Wat is het doel van academiseren?
Het doel van academisering is het verder professionaliseren
van beleid en praktijk om de huidige en de toekomstige complexe gezondheidsproblemen effectief en efficiënt te kunnen
aanpakken. Dit doel wordt vaak aangeduid met de volgende
begrippen: evidence-based practice of practice-based evidence
en evidence-informed policy. De praktijk dient zich te laten
leiden door effectief gebleken voorzieningen en interventies.
En het beleid dient zich te laten sturen door effectief gebleken
voorzieningen of maatregelen die in de gegeven sociaal-politieke context te legitimeren zijn. Effectiviteit en legitimiteit van
de publieke gezondheidszorg vormen dus het streefdoel van
het academiseringsproces.
De effectiviteit kan zichtbaar worden gemaakt door sociaalepidemiologisch onderzoek naar oorzaken van gezondheids77

risico’s, interventie-onderzoek naar wat de beste aanpak is,
rekening houdend met de context, onderzoek naar praktijk- en
implementatieprocessen en combinaties hiervan. Ook kan de
gezondheidswinst zichtbaar worden gemaakt door trendonderzoek naar gezondheidsproblemen en kosten-effectiviteitstudies. De legitimiteit kan zichtbaar worden gemaakt door
onderzoek te doen naar de uitvoerbaarheid, haalbaarheid,
rechtvaardigheid en betaalbaarheid van voorgestelde maatregelen. Door een dialoog tot stand te brengen tussen beleidsmakers, onderzoekers en praktijkprofessionals kunnen zij samen
nadenken over hoe de volksgezondheid kan worden aangestuurd en welke praktijkproblemen en beleidsmaatregelen
onderzocht kunnen worden op effectiviteit én legitimiteit. Op
deze manier wordt de publieke gezondheidszorg gaandeweg
verder geprofessionaliseerd.

Stap 4:

Wanneer kun je beginnen met academiseren?
Zodra de kernpartners het samenwerkingscontract hebben
getekend, kan de academisering starten. Dat klinkt eenvoudig,
maar doorgaans gaat er een lange voorbereidingsfase aan
vooraf. In die fase helpt het als partijen al eerder samen onderzoek hebben gedaan en elkaar daardoor kennen en vertrouwen. Uiteindelijk zijn het de bestuurders die de opdracht geven voor het opstellen van een contract. Wat daarin moet
worden vastgelegd, heeft vooral te maken met wat betrokken
partijen te bieden hebben en wat ze bij elkaar hopen te kunnen halen. Er moet in elk geval een balans zijn tussen geven en
nemen, halen en brengen.

Stap 5:

Onderscheid kennisinfrastructuur en inhoud
Een academische werkplaats bestaat uit een kennisinfrastructuur en inhoudelijke projecten.
Met een kennisinfrastructuur wordt bedoeld dat er menskracht
en middelen nodig zijn om de motor van de academische
werkplaats te kunnen starten. Dit vraagt om structurele investeringen. Een coördinator of programmaleider (0.5 tot 1 fte)
plus administratieve ondersteuning (0.5 fte) voor financiën, se78

cretariaat, ICT en personele zaken zijn minimaal nodig. Deze
zijn in dienst van de GGD en worden bij voorkeur uit eigen
middelen gefinancierd. Zo is de continuïteit gewaarborgd, ook
als de subsidie stopt. Verder moet elke partij structureel denkkracht inbrengen en daarmee dus tijd. Dergelijke bijdragen
hoeven niet altijd in klinkende munt betaald te worden, maar
kunnen door partijen ook worden uitgeruild. Verder moeten
middelen en voorzieningen beschikbaar zijn, zoals toegang tot
de universiteitsbibliotheek, software applicaties voor dataanalyse, flexplekken en een structuur voor databeheer. Hoe de
kernpartners de lasten dragen, wordt in het contract vastgelegd. Een organisatieplan met missie en doelstellingen, een
onderzoeksplan, een kennistransferplan, een communicatieplan en een financieel plan vormen met de menskracht en de
middelen het geheel van de kennisinfrastructuur. Belangrijk is
om de ideeën over de ontwikkeling van de werkplaats vanaf de
oprichting tot de borging met elkaar te delen. En samen af te
spreken op welke manier de ambities nagestreefd kunnen
worden.
De inhoudelijke richting van de werkplaats is in een programma beschreven. Hierin staat waar de werkplaats inhoudelijk
het accent legt. Kiest de werkplaats alleen voor jeugdgezondheidszorg, of alleen voor lokaal gezondheidsbeleid, of voor
beide? Of kiest de werkplaats voor de volle breedte van het
werkveld van de publieke gezondheidszorg? Het programma
is richtinggevend voor de projecten die starten. Vervolgens
kan elke enthousiaste medewerker met een project dat in het
programma past aan de slag. De coördinator of programmaleider daagt praktijkprofessionals, beleidsmakers en wetenschappers uit, moedigt hen aan en helpt waar dat kan.
De investering in de infrastructuur moet renderen. Er moet dus
extra geld binnenkomen. Met de inzet van denkkracht van de
verschillende medewerkers uit beleid, onderzoek en praktijk
en de basisinvestering voor de kennisinfrastructuur moeten
nieuwe onderzoeksprojecten met extern verworven subsidies
kunnen starten. Een aantal academische werkplaatsen is daar
tot nu toe zeer succesvol in geweest.

Stap 6:

Hoe kan ik academiseren?
Niet staren naar een punt aan de einder, maar praktisch mogelijk maken wat in het verschiet ligt. Dat is dé manier om te starten. Begin dus in klein verband met een aantal enthousiaste
BOP-ers die een bepaald onderwerp willen uitwerken dat in
het programma past. Werk een onderzoeksplan uit, vraag financiering aan en begin als dat gelukt is.
De werkwijze gaat uit van het principe van zwaan-kleef-aan.
Gaandeweg brengen steeds meer partners hun ideeën in de
praktijk en groeit het aantal toegepaste onderzoeksprojecten.
Tegelijkertijd worden andere projecten afgerond en wordt de
verworven kennis in de praktijk toegepast of in beleid vertaald.
Massa maken en de beweging in gang zetten, zijn de sleutelbegrippen. Wie meer mensen in beweging krijgt, creëert meer
massa en kan daarmee meer vaart maken. Massa is nodig om
zichtbaar te worden voor de buitenwacht. Maar snel innoveren
kan wel op gespannen voet staan met kwaliteit en intern
draagvlak. De kunst is om balans aan te brengen tussen massa
en kwaliteit.
Probeer gemeenten erbij te betrekken. Probeer van de academische werkplaats een platform te maken waar gemeentefunctionarissen terecht kunnen met vragen. Een service gerichte vraagbaak dus. Probeer gemeenten te verleiden wetenschappelijke onderzoeksresultaten te gebruiken voor de
onderbouwing van beleidsvoornemens. Het is belangrijk om
op de juiste momenten in het beleidsproces aan te schuiven, al
is dat niet eenvoudig. Het helpt als er op alle niveaus regelmatig overleg is en partijen elkaar af en toe ook informeel treffen.

Stap 7:

Verticale en horizontale communicatie
In de academische werkplaats zijn beleid, onderzoek en praktijk in een netwerk met elkaar verbonden. Een netwerk opereert horizontaal, maar kan het niet stellen zonder de deelnemende organisaties en die werken nu eenmaal van boven naar
beneden, dus verticaal. Communicatie moet daarom zowel

horizontaal als verticaal plaatsvinden. Verticaal communiceren
kunnen we al, horizontaal communiceren is nieuw.
Belangrijk uitgangspunt is dat een volksgezondheidsprobleem
maatschappelijk, wetenschappelijk en praktisch relevant is.
Alle drie de partijen kunnen er dan hun voordeel mee doen.
Door regelmatige besprekingen krijgt wetenschappelijke kennis gewicht en betekenis. De abstractie verdwijnt. Wat onderzoek uitwijst, wordt vertaald naar wat de praktijk nodig heeft
en hoe beleidsmakers dit in de beleidsvorming kunnen meenemen. Managers van praktijkorganisaties en gemeentelijke
diensten zullen zich dan geleidelijk aan mede-eigenaar gaan
voelen van onderzoeksprojecten. Refereerbijeenkomsten en af
en toe een symposium bevorderen vooral de horizontale dialoog en het wij-gevoel. Ze dragen bij aan het slechten van de
cultuurverschillen. Mensen kruipen uit hun niche en overleven
in een aangepaste biotoop op het snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk.

Stap 8:

Competenties en capaciteiten, maar vooral het vermogen
tot een leven-lang-leren
De kernpartners moeten nieuwe functies creëren op het snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk. Zo kan de GGD nieuwe
functies, zoals die van coördinator of programmaleider, science
practitioner, kennismakelaar en postdoc medewerker Innovatie
& Onderzoek, opnemen in haar functieboek. Ook gemeenten
kunnen kiezen voor het aanstellen van science practitioners.
Praktijkorganisaties kunnen medewerkers bijscholing of specialisatie in de vorm van een praktijkpromotietraject aanbieden.
De universiteit kan medewerkers die enthousiast zijn extra
aanmoedigen (met een bonus) om binnen de eigen onderzoekslijn de mogelijkheden voor toegepast onderzoek te verkennen en in te bouwen. Ook kan de universiteit via het leerstoelbeleid het vakgebied van de publieke gezondheidszorg
sterker profileren. En de GGD kan aan deze profilering bijdragen door te investeren in bijzondere leerstoelen.
Wat een academische werkplaats vooral nodig heeft, zijn bevlogen medewerkers met de gave om zich voortdurend aan te
79

passen aan veranderingen in inhoud en organisatie van het
werk. Medewerkers die zelf nieuwe kennis genereren en die
doorlopend hun prestatiecurve proberen te verbeteren. Medewerkers die het vermogen hebben om een leven lang te leren,
omdat ze gedreven worden door nieuwsgierigheid. Met een
van-negen-tot-vijf mentaliteit gaat dat niet altijd lukken. Maar
aan vaste kantooruren heeft de nieuwsgierige geest meestal
geen boodschap.

Stap 9:

Leiderschap
Een academische werkplaats heeft leiderschap nodig. Dit leiderschap is te vergelijken met de rol van de dirigent. De dirigent
kan niet zonder zijn spelers, de spelers kunnen niet zonder hun
dirigent. Een dirigent zorgt voor de verbinding, het samenspel.
De uitspraak “we spelen geen noten, maar we maken muziek”,
typeert het samenspel in een academische werkplaats. Leiderschap voor de academische werkplaats heeft vermogen tot
verbinding nodig. Iemand die samen met andere netwerkpartners parallelle belangen weet te concretiseren in gezamenlijke
projecten. Daar hoort een zekere mate van opportunisme bij.
Dus kansen grijpen als die zich voordoen. En niet aan dode
paarden blijven trekken, want die zijn vergelijkbaar met hakken in het zand. Soms vraagt dit opportunisme ook om intuïtief handelen, om blind durven varen in onduidelijke processen, maar wel met uitzicht op de stip aan de horizon.
Een leider moet niet te sterk willen sturen. In een academische
werkplaats moet ruimte zijn voor creativiteit. Het moet een
broedplaats zijn voor ontluikend BOP-talent. Iedereen is welkom.
Een leider nodigt vooral uit en moedigt onbenut talent aan.
Een leider moet gezaghebbend de vertaalslag kunnen maken
van praktijk naar onderzoek en lokaal beleid en vice versa. De
leider moet daarom een vertegenwoordiger zijn van het netwerk en niet van een van de organisaties binnen het netwerk.
Een leider moet bovendien ordening kunnen aanbrengen in
de complexiteit van zowel de inhoudelijke vraagstukken als de
kennisinfrastructuur.
Het fenomeen academische werkplaats is geen productgebaseerde innovatie maar een procesgebaseerde innovatie in een
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ingewikkelde, instabiele omgeving. Dat vraagt om flexibiliteit
en op gezette tijden om herbezinning: loopt het zoals we willen of moeten we bijsturen?
Leiderschap kan door meerdere personen worden vormgegeven. Dat is zelfs sterk aan te bevelen. Dan kan het samenwerkingsproces vanuit verschillende werelden en hiërarchische
niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) worden gestimuleerd. Zolang alle neuzen dezelfde richting uitwijzen is gedeeld leiderschap productiever dan ongedeeld leiderschap.
Maar ook recalcitrante neuzen zijn soms nodig, voor kritische
reflectie. Dat houdt de geest scherp. En het voorkomt vooringenomenheid en passieve volgzaamheid. Met gezamenlijk gedragen leiderschap kan de academische werkplaats gezag verwerven en uitgroeien tot een gezaghebbende expert met
kennis van de publieke gezondheidszorg.

Stap 10:

Verankering
Sinds de start van de academische werkplaatsen in 2006 is landelijk veel werk verzet. Er is vooruitgang geboekt met de academisering en de kwaliteitsontwikkeling van de publieke gezondheidszorg. Ook het besef dat academisering een nieuwe
werkwijze is, is bij meer medewerkers tussen de oren gaan zitten. Dat is positief. De komende jaren ligt het accent op de uitbouw en het borgen van de werkplaatsen, van de kennisinfrastructuur dus.
De meeste werkplaatsen beschikken over een kennisinfrastructuur van beperkte omvang. Idealiter zou er menskracht bij
moeten. Om de borging van de werkplaats te realiseren is na
de opstartfase een vast team van circa vijf tot tien BOP-competente medewerkers bij de GGD nodig. Een bijdrage van gemeenten valt niet te verwachten in het huidige politiek-economische tijdsgewricht. Vergroting van capaciteit zal neerkomen
op ‘nieuw voor oud’. Hierdoor kan spanning ontstaan in de organisatie. Als de GGD voordeel ervaart van de werkplaats, bijvoorbeeld omdat er efficiënter gewerkt wordt, ebt de spanning
vanzelf weg. De uitdaging voor de werkplaats is om dergelijke
voordelen zichtbaar te maken.

Voor de financiering van onderzoeksprojecten zijn de werkplaatsen afhankelijk van de tweede, derde en vierde geldstroom. Academische werkplaatsen dingen daarom mee in de
landelijke competitie om in aanmerking te komen voor deze
externe financieringsstromen. Maar dit mechanisme biedt
geen garantie dat relevante maatschappelijke vraagstukken
onderzocht zullen worden. Lokaal en toepassingsgericht onderzoek voor een Nederlandse gemeente loopt groot risico om
in de landelijke competitie te sneuvelen.
De werkplaatsen missen structurele financiering en dat kan
borging in de weg staan. Het ministerie van VWS streeft ernaar
dat elke GGD uit eigen middelen en op eigen kracht een volwaardige research and development component binnen zijn
bedrijfsvoering heeft. Samenwerking met een universiteit en
hogeschool moet hier een natuurlijk onderdeel van zijn. De
toekomstige kennisinfrastructuur voor de publieke gezondheidszorg bestaat dan uit de landelijke expertisecentra, met
name het RIVM, én de academische werkplaatsen, die verspreid over het land als lokale expertisecentra de gemeenten
ondersteunen. De landelijke overheid betaalt de landelijke expertisecentra. De lokale overheid betaalt de lokale expertisecentra, de academische werkplaatsen dus. Als gemeenten
voordeel ervaren van de werkplaats, dan gaat dit wel lukken.
Ook hier is het aan de academische werkplaats om de voordelen voor de gemeente goed zichtbaar te maken. Kortom, een
spannende uitdaging voor de werkplaatsen. De toekomst zal
uitwijzen of de werkplaatsen hierin slagen. 
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Auteurs en leescommissie
Dr. ir. Maria Jansen
Vanaf de start in 2006 is Maria Jansen programmaleider van de
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Ze
studeerde Humane Voeding aan de Wageningen Universiteit
en begon in 1989 als gezondheidsvoorlichter bij wat destijds
nog de GGD Zuidelijk Zuid-Limburg heette. Hier startte ze samen
met de Universiteit Maastricht een onderzoek naar mogelijkheden om de veiligheid en mobiliteit van ouderen in het verkeer te bevorderen: een goed voorbeeld van werken op het
snijvlak van praktijk, onderzoek en beleid, iets wat haar hele
verdere carrière typeert.
Mind the gap: Collaboration between practice, policy and research in local public health, luidt de titel van het proefschrift
waarop zij in 2007 aan de Universiteit Maastricht promoveerde.
In dit onderzoek richt Maria Jansen zich op het dichten van de
kloof tussen wetenschap, praktijk en beleid.
Karin Burhenne
Karin Burhenne studeerde in de jaren tachtig journalistiek aan
de Academie voor Journalistiek in Tilburg (tegenwoordig Fontys Hogeschool) en werkte aansluitend twintig jaar in de dagbladjournalistiek in Brabant en Limburg. Als journalist specialiseerde zij zich aanvankelijk in de politieke en sociaal maatschappelijke verslaggeving, maar gaandeweg richtte zij zich
meer op de gezondheidszorg en de wetenschap.
Tegenwoordig werkt zij als zelfstandig journalist en tekstschrijver en is zij mede-eigenaar van het bedrijf dat zij samen met
haar partner oprichtte (BCcommunicatie & tekst). Ook als zelfstandig journalist richt zij zich vooral op de gezondheidszorg
en wetenschap. Voor de Academische Werkplaats Publieke
Gezondheid Limburg verzorgt zij onder meer websiteteksten
en een digitale nieuwsbrief.
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De leescommissie
Maria Jansen en Karin Burhenne hebben de tekst van het boek
voor advies voorgelegd aan enkele betrokkenen die deskundig zijn op het gebied van de publieke gezondheidszorg.
Op deze plaats willen zij de leden van de leescommissie graag
bedanken voor hun inzet. Het gaat om:
• Dr. Fons Bovens, directeur GGD Zuid Limburg
• Prof. dr. Onno van Schayck, wetenschappelijk directeur
Caphri (School for Public Health and Primary Care), Universiteit Maastricht
• Dr. ir. Martien van Dongen, universitair docent vakgroep
Epidemiologie, Universiteit Maastricht
• Arthur Eyck MA MSc, programmasecretaris Academische
Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Programma Op één
lijn, ZonMw
Daarnaast willen zij de gastauteurs van hoofdstuk 6 bedanken
voor hun bijdrage over de landelijke ontwikkelingen. Het gaat om:
• Rik Wehrens, MSc, promovendus instituut Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
• Dr. Marleen Bekker, universitair docent instituut Beleid en
Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam & programmamanager innovatie, Careyn Zuwe Aveant
• Prof. Dr. Roland Bal, hoogleraar bestuur en beleid van de
gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

“Het beleid is verdedigbaar
en de praktijk doet ertoe,
dat is het doel van academiseren”
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Academische Werkplaatsen
Publieke Gezondheid in Nederland
1. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AMPHI – Nijmegen
Thema’s:
- Infectieziekten
- Integraal Gezondheidsbeleid
Partners:
• UMC St. Radboud
• Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit Nijmegen
• GGD Regio Nijmegen
• GGD Rivierenland
• Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
• GGD Gelre-IJssel
• GGD Hart voor Brabant
• GGD West-Brabant
• GGD Brabant-Zuidoost
2. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant, TRANZO – Tilburg
Thema’s:
- Epidemiologie
- Gezondheidsbevordering
- Jeugdgezondheidszorg
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Partners:
• GGD Hart Voor Brabant
• GGD West-Brabant
• GGD Brabant-Zuidoost
• Universiteit van Tilburg (Tranzo)
• RIVM
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3. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg – Maastricht
Thema’s:
- Jeugdgezondheidszorg
- Gezondheidsbevordering en integraal gezondheidsbeleid
- Infectieziekten
- Preventieve ouderenzorg
- Epidemiologie / data-infrastructuur
Kernpartners:
• Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (UM/azM) /
School for Public Health and Primary Care (Caphri)
• GGD Zuid Limburg
Geassocieerde partners:
• GGD Brabant Zuidoost
• GGD Limburg Noord
• Thuiszorgorganisaties Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar
• RIVM
4. Academische Werkplaats Public Health Noordelijk Zuid Holland – Leiden/Den Haag
Thema’s:
- Gezondheidsbevordering
- Openbare geestelijke gezondheidzorg
- Jeugdgezondheidszorg
- Infectieziektebestrijding
Partners:
• LUMC
• TNO kwaliteit van leven
• GGD Den Haag
• GGD Zuid-Holland West
• GGD Hollands Midden
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5. Academische Werkplaats AGORA - Wageningen
Thema’s:
- Gezondheidsbevordering
- Epidemiologie
Kernpartners:
• GGD Gelre-IJssel
• Wageningen Universiteit
Projectpartners:
• Hulpverlening Gelderland Midden
• GGD Rivierenland
• GGD Regio Twente
• RIVM

7. Academische Werkplaats GGD/AMC - Amsterdam en Openbare Geestelijke Gezondheidzorg G4
Thema’s:
- Epidemiologie
- Infectieziekten
- Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Partners:
• GGD Amsterdam
• GG&GD Utrecht
• GGD Rotterdam e.o.
• GGD Den Haag
• VUMC/InGeest
• LUMC
• Erasmus MC
• UMC St Radboud

6. Academische Werkplaats Jeugdgezondheidszorg Noord-Holland (AW JGZ NH) - VU Amsterdam
8. Academische Werkplaats Medische Milieukunde (AW MMK) - landelijk
Thema’s:
- Jeugdgezondheidszorg
Partners:
• Vumc
• GGD Amsterdam
• GGD Hollands Noorden
• GGD Zaanstreek-Waterland
• JGZ Kennemerland.
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Thema’s:
- Medische milieukunde
Partners:
• GGD Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland Midden
• GGD Amsterdam
• GGD West-Brabant
• GGD Groningen
• GGD Rotterdam
• Hulpverlening Groningen
• IRAS/Universiteit Utrecht
• Radboud Universiteit Nijmegen
• Erasmus Universiteit
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9. Academische Werkplaats Publieke Gezondheid CEPHIR: -w regio Rotterdam
Thema’s:
- Gezondheidsbevordering (o.a. arbeid en gezondheid)
- Jeugdgezondheidszorg
- Sociaal-economische gezondheidsverschillen
- Integraal gezondheidsbeleid
- Infectieziekten
Binnenring:
- Erasmus MC, afdeling Maatschappelijke
Gezondheidszorg
- GGD Rotterdam-Rijnmond
- Huisman Onderzoekscentrum voor Infectzieziekten
en Publieke Gezondheid
Partners:
• GGD Zzuid-Holland Zuid
• GGD Zeeland
• Voedingscentrum Nederland
• Soa-Aids Nederland
• Centrum Gezond Leven RIVM
• Hogeschool Rotterdam
• Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond
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“Wetenschappelijk gefundeerde oplossingen
voor praktische problemen
leveren maatschappelijke vooruitgang op”
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