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DE GEZONDHEIDSVERSCHILLEN VOORBIJ
Per invalshoek bespreken we mogelijke oplossingsrichtingen die leiden tot meer gelijkheid in gezondheid.
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BREAKOUT 1 (Michael Rutgers) Leefomgeving

Meer groen in de stad op wijkniveau helpt tegen hitte en voor
sociale veiligheid

 15 min neighbourhood: alles wat men dagelijks nodig heeft op loop/�ets afstand beschikbaar

Gratis openbaar vervoer tbv inkomens gelijkheid

Ruimte.
Veel mensen bewegen zich in kleine ruimten. Voorzieningen zijn daar essentieel. Waar is de
ruimte om te spelen? Focus op de directe omgeving. Veilige schoolroutes.

Op weg naar lang gelukkig, gezond zelfstandig.
Beweegvriendelijkheid 
tegen eenzaamheid. 

Contact, connectie
Tussen leeftijdsgroepen, sociaal groen, verbinden niet opsplitsen. Sociale cohesie.

Parken verbinden

Zoals in Leiden. 

Diepe vergroening
Kleine voorzieningen 
10 miljoen bomen maar wel daar waar ze nu ontbreken. Groen dat verbindt en verbindingen
tussen groen

Sociale 'bruggen'
Maar geen kwetsbaarheidsbubbels creëren. 

Juiste keuzes voor de juiste mensen

Sportvelden niet langs snelwegen.
Verpleeghuizen en scholen ook niet.

Health in all policies.

Waar moeten die miljoen woningen dan komen?
Anywhere maar wel 'health in all policies'. ook in bouwbeleid

Internationale mobiliteit van ouderen.
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winter in het Zuiden en zomer in een appartement. Niet in een 'kast' van een huis.

Krimpregio's stimuleren
maak ze aantrekkelijk. Randstad achtig maken

Thuiswerken
gaat helpen bij het om-'katten'van kantoren.

Vinex is goed
Maar denk om de gezondheid van de jongeren

Duurzaamheid, luchtkwaliteit
tot een harde norm maken. Kwaliteit van economie.

Strengere normen
door de overheid. Dus maatschappelijk draagvlak daarvoor.

Levensloop bouwen
Maak wijken geschikt voor generaties (nu voor alle leeftijden EN voor alle toekomstige
generaties). 

Lees Bill Gates
How to avoid a climate disaster

Kansen
Kansrijke start in een kansrijke omgeving.

menselijke maat

Burgerinitiatief
Ruimte voor initiatief van burgers.

BREAKOUT 2 (Marjon Bachra) Woningmarkt

Levensloop benadering
Divers bouwen voor alle verschillende levensfases

Doorstroming bevorderen
op de woningmarkt

Omgeving gebruiken
Bijv. de supermarkt als ontmoetingsplaats. Multi gebruik van kerken, buurthuizen etc. 
 

Gezonde woningen
Trappen zichtbaarder, 'stille zijde' voor goede slaap.

Rol Woningcorporaties
Grotere rol woningcoöperatie in de problemen van bewoners. Signaleringsfunctie en rol in de
oplossing.

Buurthuis
als ontmoetingsplaats en plaats voor gezondheidsvoorlichting. Mensen actief uitnodigen.

Maatwerk



ook naar cultuur en levensloop kijken

Kostendelersnorm afschaffen

BREAKOUT 3 (Gerda Feunekes) Sociale
participatie

Resilient community's !
dichtbij, eigenaarschap, maatwerk (equity), integraal (samenleven)

Positieve gezondheid.
Uitgaan van wat je wél kunt

digitale revolutie
betere benutten

Gezonde omgeving- gezonde keus de makkelijke.

Paternalisme afschaffen
niet over mensen denken maar met en vanuit mensen denken. 

jong beginnen

Vertrouwen
als uitgangspunt nemen bij (overheids)beleid en niet wantrouwen. Bureaucratie sterk
vereenvoudigen. Je moet nu hoogopgeleid zijn om bijv de schuldsanering te begrijpen

Samenwerking tussen mensen bevorderen. Stimuleren eigen netwerk 

loskoppeling van inkomen en toeslagen

Community catalysts
In UK succesvol lokaal verbinden en activeren 
 

Vereenvoudigen
aansluiten bij wat er al gebeurt in wijken dat bijdraagt aan gezondheid, bottom-up initiatieven
faciliteren

verminder druk en stres

Eigenaarschap
bij inwoners bijvoorbeeld voor sociale domein, zie ook in Schotland.

School en werk
zijn de basis van Participatie 

Just Add Spice
Just Add Spice develops Time Credit systems that value everyone’s time, no matter who they
are. Time Credits open up new opportunities to try new things, learn, be healthier and have
fun.  
 

huisvesting en bestaanszekerheid
is heel belangrijk. Sociaal participeren als je veel stress hebt is ingewikkeld



schoolsportverenigingen
initiatief in Rotterdam bij tal van (sport) organisaties waarbij beweegarmoede bij kinderen
wordt tegen gegaan. Hier komen kinderen op een leuke manier in beweging en maken kennis
met sporten. 

rekening houden met cultuur en geloof.
Sommige pubermeisjes mogen bv deelnemen aan sport(en sportverenigingen) bv. Inzet
imams?

positieve gezondheid
eigen regie en autonomie echt centraal stellen 

culturen begrijpen

Systeem aanpak
samen met de mensen. Best practice- Schotland IJsland. Aansluiten bij beleefwereld van de
betrokkenen.

Eigenaarschap.
Jong beginnen. niet vanuit een culturele focus.

BREAKOUT 4 (Patricia Heijdenrijk) Onderwijs

Gelijke kansen is gezonde kansen
Zie onderzoek Onno van Schayck over belang van bewegen en gezonde voeding op scholen

Latere keuze voor vervolgonderwijs, zie ook Finland

Is de nieuwe riolering niet “onderwijs met écht gelijke kansen!”

meer investeren in de kinderen die het het hardst nodig hebben

LAtere keuzes

gebruik maken van de kracht van communities op scholen,
sociale steun.

Vanaf de start alle kinderen door elkaar: onderwijsachterstanden niet in stand houden 

Kinderopvang en school verbinden als publieke voorziening, met goede maaltijden, sport
etc.....als centrum in de wijk 

Rol consultatiebureau’s: vroeg in het gezin : taal en spelen 

Latere selectie (vervolgonderwijs) in het onderwijs

BREAKOUT 5 (Carl Verheijen) Arbeidsmarkt

Werk
Als alle laagopgeleiden net zoveel werken als hoogopgeleiden, dan vermindert het verschil in
levensverwachting met 2 jaar volgens Lex Burdorf

leven lang leren
betere (betaalbare) scholing die aansluit op de arbeidsmarkt 
 



Iedereen werkt (mee),
er is een groot tekort aanstaande

Zekerheid
op werk of zinvolle besteding

Samenwerking arbo (curatieve) zorg, GGD en 1e (soms 2e) lijn. Integrale aanpak 

Onzeker werk
in SER-verband onderhandelen we als sociale partners over een hervorming van de
arbeidsmarkt gericht op werkzekerheid en met minder onzekere contracten tot gevolg.

Meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid

eigenwaarde
terugbrengen in werk

binnen werk verzuimbeleid differentiëren

Gezond thuiswerken

Gezonde werk/prive balans
... maar ook groter contracten die meer inkomen kunnen opleveren (en economische
zelfstandigheid)

Skills matching

inclusieve technologie om mensen met afstand tot werk toch mogelijkheden te bieden op /
voor werk

BREAKOUT 6 (Iris de Vries) Gezondheidsbeleid
van werkgevers

Meten en stimuleren van gezondheid i.p.v. reduceren verzuimcijfers

geen werkende armen
Werk met een inkomen waarvan je kan rondkomen?

Gezond gedrag stimuleren
Niet alleen kennis over gezondheidsvaardigheden verbeteren maar ook zorgen voor een
inrichting die uitdaagt je 'gezond' te gedragen

chronisch zieken/gehandicapten
werkplekken voor deze groep waar inkomen is waar ze van kunnen rondkomen 
 

Eerlijke kansen
als je allochtone achternaam/naam hebt op stage/werk

gezonde bedrijfsrestaurants zijn bewezen effectief

Arboregels naleven
laaghangend fruit: betere naleving van bestaande arboregels

aantrekkelijk transportbeleid



※※※※※※

Meer aandacht voor werknemers die borstvoeding geven kan
grote impact hebben

werkbehoud voor mensen met chronische aandoeningen

Minder stress voor zwangere werknemers

goede thuis werk voorzieningen bij thuiswerken

Zingeving in werk
Meer aandacht voor een baan waar je je goed in voelt -> belangrijke determinant voor
wel/niet burnout 

Conclusie Breakout 6
1. Er is al veel regelgeving: dit ook naleven (toxische stoffen, zwangerschap, borstvoeding ed) 
2. Stimuleren gezonde leefstijl en dit faciliteren (niet alleen voorlichten, maar ook creëren):
speci�eke werkomgeving optimaal maken, bv ook omstandigheden thuiswerken verbeteren. 
3. Gezondheid wordt ook bepaald door mentale gezondheid en het ervaren van zingeving van
het werk wat je doet.  
4. Verschillen verkleinen is gedrag veranderen van werkgever en werknemer: daarvoor is
nodig: Kennis, vaardigheden en doel (zingeving).  
5. De werkgever zelf zal moeten beginnen, het bestuur, de leiding moet gezondheid zelf
omarmen 
Voorbeeldgedrag 
 
 


