
                                                                                                                                                             

 

Preventiesessie Gelijkheid in Gezondheid 3 maart 2021  
(Lees)tips en interessante comments in de chat 
 
 
Anthony Stigter (VNO-NCW) 
In SER-verband gaan we, op verzoek van het kabinet, ook adviseren over dit belangrijke onderwerp: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/08/kabinet-wil-ser-advies-vragen-over-zeven-
sociaal-economische-vraagstukken   
Goede inspiratie vandaag dus! En hopelijk kunnen we het ongelijk van de WRR (die stelde dat hier niet 
zoveel meer aan te doen valt) bewijzen. 
 
Nico van Meeteren | Stichting Life Sciences & Health  
Dit Kabinet heeft de Centrale Missie van VWS in 2019 opgenomen in het Missie gedreven Topsectoren 
en Innovatiebeleid. Die centrale missie luidt: In 2040 leven alle Nederlanders tenminste vijf jaar langer 
in goede gezondheid en zijn de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste 
sociaaleconomische groepen met 30% afgenomen. Om die missie te helpen bereiken wordt 1.1 Mjd 
euro per jaar geïnvesteerd voor onderzoek en innovatie. 
 
Lex Staal | Sociaal Werk Nederland  
Volgens mij werkt Schotland al behoorlijk met maatwerk 
 
Dorrit Gruijters | Coincide BV  
https://adviezen.raadrvs.nl/gezondheidsverschillen-voorbij/  
 
Floris Italianer | Hartstichting  
Partijen zijn het eens over noodzaak gezond consumeren, maar nog niet over de weg daar naartoe 
https://nos.nl/artikel/2371065-haagse-plannen-wat-mogen-we-eten-drinken-en-roken-en-wat-
niet.html 
 
Miriam de Kleijn, iPH, Trimbos, HS  
Onderwijs: kijk de serie ‘klassen’ mocht je die nog niet gezien hebben, zeer illustratief voor het 
ontstaan van ongelijke (gezondheid) kansen: 
https://www.human.nl/klassen.html?gclid=Cj0KCQiAhP2BBhDdARIsAJEzXlHEN_XCdG4OM6kOYvjS1YX
0N3Bk6uPU4H9veIPIdTITqkxQX7tKcz0aAvBiEALw_wcB 
 
Leontien Peeters | Bernard van Leer Foundation  
15 minutes cities: https://www.bbc.com/worklife/article/20201214-how-15-minute-cities-will-change-
the-way-we-socialise 
er is nu ook sprake van de 'one minute streets' https://www.bloomberg.com/news/features/2021-01-
05/a-tiny-twist-on-street-design-the-one-minute-city 
 
René Verkuylen | DOCK  
Voorbeeld uit Schotland gebeurt ook in NL: wij (DOCK, sociaal werk) werken in A'dam, R'dam, Utrecht 
met Huizen van de Buurt en Speeltuinen die in beheer en eigenaarschap van bewoners zelf 
zijn/komen. Kijk ook naar Right to Challenge (https://www.righttochallenge.nl/) en Right to Cooperate 
die gemeenten in de WMO inzetten. 
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Hanneke Molema | TNO  
Over skills matching als andere benadering op arbeidsmarkt: https://www.tno.nl/nl/tno-
insights/artikelen/waarom-een-skills-paspoort-nu-echt-hard-nodig-is/ 
 
Miriam de Kleijn, iPH, Trimbos, HS  
http://www.geldstromendoordewijk.nl/wp-content/uploads/2018/04/Sociaal-Bestek-Community-
Development-Trusts-april-mei-2018.pdf  voorbeeld uit Schotland 
Basis bestaanszekerheid bieden d.m.v. basisinkomen of een variant daarop. 
 
Interessant artikel over wat woningcorporaties doen op gebied van de gezondheid van hun bewoners: 
https://www.platform31.nl/nieuws/gezondheid-ook-een-taak-van-de-corporatie 
 
 
 
https://www.artsenleefstijl.nl/wp-
content/uploads/2021/01/2024979_ARTS_Handleiding_NatuurGezond.pdf 
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