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Deze dag hebben we ons gebogen over twee inhoudelijke thema’s, nl. Inclusiviteit en de relatie 

sociaal domein en aanpak gezondheidsachterstanden. 

Inclusiviteit 

Ruben Brekelmans van The Boston Consulting Group geeft een uitgebreide toelichting op zijn 

onderzoek naar Inclusiviteit. (Zie ook het rapport `Inclusiviteit: in ieders belang. Een prioriteit voor 

politiek én bedrijfsleven’.)  Hij heeft de afnemende inclusiviteit onderzocht op twee vlakken: 

economische en maatschappelijke inclusiviteit. Economische inclusiviteit is de mate waarin burgers 

evenredig profiteren van welvaartsgroei en maatschappelijke inclusiviteit is de mate waarin 

Nederlanders evenredig deel uitmaken van onze samenleving. Het rapport beschrijft vier hypotheses 

voor mogelijk onderliggende oorzaken van afnemende inclusiviteit: 

• Zekerheid: toenemende inkomensonzekerheden en versobering van de verzorgingsstaat 

vergroot het (financiële) risico van burgers 

• Kwaliteit van leven: deze is voor velen flink toegenomen in de afgelopen decennia maar niet 

iedereen deelt even sterk mee in de hogere levenskwaliteit 

• Horizontale verzuiling: bevolkingsgroepen begeven zich in toenemende mate binnen hun 

eigen sociaal-economische ‘zuil’, waardoor er minder interactie is tussen verschillende 

bevolkingsgroepen. 

• Transparantie: transparantie heeft ons grote voordelen opgeleverd maar heeft ook een 

schaduwzijde, omdat het tegenstellingen tussen groepen zichtbaarder maakt en onrust kan 

aanwakkeren. 

Een van de belangrijke aanbevelingen in het rapport is dat –naast de overheid- het 

bedrijfsleven een belangrijke rol kan spelen  in het bevorderen van  inclusiviteit. 

Het thema van inclusiviteit houdt  alle aanwezigen bezig. Er ontstaat een levendige discussie waarbij 

nog meer vragen en mogelijke oorzaken naar boven komen. In hoeverre draagt het sociaal domein  

in de huidige overgangsfase bijvoorbeeld bij aan onzekerheid bij burgers door maatwerk te bieden? 

Dit kan betekenen dat burgers niet meteen weten waar ze aan toe zijn of waar ze recht op hebben. 

Staan we open voor andere culturen, voor verschillen? Willen we leren van andere culturen? Is 

zelfontplooiing voor iedereen het hoogste goed of gelden ook andere waarden, zoals 

familieparticipatie? Kunnen/moeten we als gemeente niet een veel grotere rol nemen in het 

faciliteren van ‘het gesprek’, ook tussen mensen met verschillende visies en opvattingen? Belangrijk 

om als overheid leiderschap te nemen om dit gesprek te voeren en te stimuleren. Zoals de gemeente 

Leiden, die regelmatig in gesprek gaat met nieuwkomers, over cultuurverschillen of in de gemeente 

Rotterdam/initiatief met Marco Pastors van het Programma IkzitopZuid. 

Als lokale overheid ben je ook werkgever. In die rol kun je inclusiviteit ook bevorderen door: 

-waardigheid medewerkers centraal te stellen en hen middelen & ruimte te bieden 

-scholing te bieden en daarmee grotere zekerheid  

-diversiteit bespreekbaar te maken 

Als opdrachtgever van bv zorgaanbieders kun je invloed uitoefenen door aandacht voor inclusiviteit 

tot thema/criterium bij je uitvraag te maken. 



Om het publieke debat over inclusiviteit te stimuleren en verder te brengen, spreken we af om als 

Netwerk Directeuren Sociaal Domein in gesprek te gaan met partijen uit het bedrijfsleven. 

Relatie sociaal domein en Aanpak gezondheidsachterstanden. 

Monica van Berkum, Daphne Ketelaars en Edith Smulders van Pharos –expertisecentrum 

gezondheidsverschillen-  geven een toelichting op het stimuleringsprogramma Gezond in…waarbij zij 

gemeenten adviseren hoe zij hun eigen lokale aanpak kunnen versterken met een actieve rol voor de 

burger zelf. Zij zien een sterkte verbondenheid tussen het sociaal domein en gezondheid: 

gezondheidsklachten, chronische stress en ongezonde leefstijl kunnen leiden tot leven in een sociaal 

isolement, niet kunnen meedoen, leven in armoede, het hebben van schulden en vice versa. 

Om dit te doorbreken is het volgens Pharos nodig te kiezen voor een brede aanpak binnen de wijk, 

op maat voor elke wijk, samen met burgers uit die wijk. 

Zij stellen een integrale aanpak voor langs vijf sporen: participatie, sociale omgeving, fysieke 

omgeving, gedrag & vaardigheden, preventie & zorg. 

De thematiek en de oplossingsrichtingen zijn niet nieuw voor de aanwezigen. Zij zijn benieuwd naar 

de effecten van het stimuleringsprogramma tot nu toe en willen graag goede voorbeelden horen. 

Pharos acht het nog iets te vroeg om al duidelijke resultaten te kunnen benoemen.  

Een van de aanwezigen merkt op dat alle onderzoeken uitwijzen dat landelijke campagnes op bv 

minderen met suiker, zout, roken, vet heel veel meer effect hebben dan kleinschalige aanpak van 

leefstijl. Wat kunnen we vanuit het sociale domein dan toch lokaal in de samenwerking met het 

gezondheidsdomein betekenen? Een paar suggesties: 

• De relatie tussen het sociaal domein en GGD is per gemeente heel verschillend; goed om 

deze relatie opnieuw te bekijken, hoe we het thema ‘gezondheid’ meer kunnen agenderen 

en hoe GGD een rol wil en kan spelen in preventie; directeuren SD hebben een bijeenkomst 

gehad met GGD-directeuren. Deze laatsten hebben aangegeven meer te willen betekenen, 

daar hebben we nog weinig gebruik van gemaakt 

• Parallelle trajecten ontwikkelen, bijvoorbeeld re-integratietrajecten koppelen aan psychische 

begeleiding, zodat je investeert op meerdere sporen tegelijk 

• Kiezen voor een positieve gezondheidsbenadering (Machteld Huber), voorbeelden van  zgn. 

Blue Zones, waar mensen gelukkiger en langer leven, waarbij een aantal ingrediënten een 

belangrijke rol spelen, (bewegen, voeding, familie, meditatiemomenten) 

Via de GIDS-gelden ontvangen 164 gemeenten 4 jaar lang extra middelen voor een lokale en 

integrale aanpak van sociaal economische gezondheidsverschillen. Criterium voor de selectie van 

deze gemeentes was het aantal huishoudens met een lage sociaal economische status (SES) , 

gebaseerd op cijfers van het SCP. Een korte inventarisatie naar de besteding van deze gelden bij de 

aanwezigen levert  interessante informatie en voeding op.  

Zo heeft Enschede deze middelen toegevoegd aan de transformatiegelden Sociaal Domein. Daar 

loopt nu een pilot populatiebekostiging. Zaanstad gebruikt de middelen ter versterking van de JOGG-

gelden. Nijmegen heeft veel tijd en energie geïnvesteerd in taal , kijkt kritisch naar hoe er gebouwd 

wordt in de stad (bieden we voldoende ruimte om te bewegen) en financiert met de extra middelen 

trainingen voor Jeugdzorgprofessionals om beter te leren omgaan met migrantengezinnen. 

Maastricht heeft drie extra praktijkondersteuners aangesteld. Zwolle heeft wijkcoördinatoren 

aangesteld die domeinen aan elkaar kunnen verbinden en thema’s oppakken als gezond ontbijten en 



aanleg veilige fietspaden. Emmen geeft het belang aan van het fysiek bij elkaar brengen van 

meerdere functies. Zij hebben het wijkinformatie-punt en buurtteams bij elkaar gehuisvest samen 

met een huisarts,  aangenomen voor een aantal uren per week, die in het Sociale Domein komt en 

daardoor de verbinding maakt met gezondheid. 

In Emmen wonen veel mensen met een heel laag inkomen, lage opleiding, lage gezondheid. Om dit 

te keren voert de gemeente een preventieprogramma uit, ‘Gezond in Emmen’: veel kleine projecten 

in wijken. De gemeente heeft als werkgever gezondheid geagendeerd door een check te doen op 

onder andere bloeddruk en gewicht bij alle medewerkers  en vervolgens daarop beleid te 

ontwikkelen en te stimuleren dat werknemers meer bewegen, traplopen, etc. 

 

 

 


