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Beweging in beeld 

Gezondheid door veel factoren bepaald 

Based on Dahlgren and Whitehead 
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Preventiecoalities 

Meer info : www.loketgezondleven.nl/zorgstelsel/praktijkvoorbeelden 
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Meer info: www.rivm.nl/evaluatie-preventie-in-zorgstelsel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptieve regionale netwerken 

De regionale samenwerking varieert in sterkte en betrokken actoren 
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Palet aan interventies 
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Farmacieproject 

Pluspraktijken Blauwe zorg in de wijk 

Zelfhulp doe je samen 

Kaderarts Bewegingsapparaat 

Sociale kaart app 

Preventieprogramma 2017-2019 

Kennisinfrastructuur 

Regiovisie GGZ 

Meer info: rivm.nl/lmp 



Er gebeurt meer in de regio’s 

Maar niet alles al zichtbaar.  
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Vertrouwen 

Elkaar leren kennen 

Governance structuur 
Data-informatiesysteem 

Trial & error 
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Meer info: rivm.nl/lmp 
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Meer info: rivm.nl/lmp 



Wat is burgerparticipatie? 
 

 

“Het betrekken & ondersteunen van inwoners bij het plannen en 

implementeren van zorgbeleid, zorgverlening, en bij het verbeteren 

van de gezondheid & leefbaarheid van wijken. De term duidt erop dat 

inwoners (meer) zeggenschap krijgen over hoe de zorg er uit ziet in 

hun eigen wijk” 
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Inwoners 

• Burgerparticipatie is geen afgeleide 
van de overheid maar is een 
beweging van inwoners zelf 

 
• Burgerparticipatie levert 

‘tegenkracht’ tegenover 
marktwerking & organisaties 

 
 
 

Professionals 

• Burgers & organisaties gaan met 
elkaar in gesprek over wat er 
nodig is in de kern 

 
 
• Burgerparticipatie wordt 

opgezet door organisaties en 
vragen burgers om mee te doen of 
om feedback te geven 
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Participatie niveau 

(Ondersteuning van) burgerinitiatieven, 
dorpsraden, cliëntenplatforms, Coöperatie 

Cursus samenwerking prof & inwoners 

Inwoners lid van stuurgroep 

Aanbod opgericht door inwoners 

Dorpsondersteuners Rowe & Frewer 
2005 

Communicatie niveau 

Online platforms, gezondheidsapps 

Themabijeenkomsten, burgertops 

Multidisciplinaire overleggen inwoners & 
professionals 

Consultatie niveau 

Patiënten/inwoner enquêtes 

Focus groepen 

Dorpsdagboek 

 
Organisatie 
 

 
Inwoners 
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 Bevorder en pas 
ondersteunend 
leiderschap toe 

 Creëer een veilige 
omgeving en 

vertrouwde sfeer 

Betrek inwoners zo 
vroeg mogelijk 

Wees bereid om 
controle te delen 

met inwoners 

 Houd rekening met 
en adresseer scheve 
machtsverhoudingen 

 Investeer in 
inwoners en 
professionals 

Realiseer zichtbare 
‘quick wins’ 

 Houd rekening met 
motivaties van 

inwoners 

Ontwikkel een 
gezamenlijke visie 
en spreek rollen af 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29653537/ 
De Weger et al (2018) Achieving successful community engagement  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29653537
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/29653537
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Omgevingswet 


