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1 Inleiding 

Het RIVM verricht onderzoek naar het verder ontwikkelen en toepassen van instrumenten voor 

gezondheidseffectschatting (health impact assessment of HIA). Recent is een enquête uitgezet onder milieu en 

gezondheidsprofessionals om de behoefte aan een kennisnetwerk rond het gebruik van deze instrumenten bij 

gezondheid in planvorming te peilen. Hier werd zeer positief op gereageerd. Uit de enquête bleek dat er 

behoefte was aan een webbased netwerk om online informatie uit te kunnen wisselen, gekoppeld aan 

periodieke bijeenkomsten.1 Op basis hiervan gaf het RIVM de opdracht om een netwerk HIA concreet uit te 

werken,  een plan van aanpak op te stellen voor de realisatie van het webbased netwerk en een eerste 

netwerkbijeenkomst voor te bereiden. 

Er bestaan vele discussieplatforms, maar het is niet eenvoudig om deze actief en in de lucht te  houden. 

Professionals zijn druk, hun organisaties staan onder druk en de bestede tijd moet verantwoord worden. 

Bovendien zijn er veel bijeenkomsten, bijvoorbeeld over gezondheid in de Omgevingswet. Een online netwerk 

moet dus duidelijk meerwaarde hebben. Het moet gemakkelijk toegankelijk zijn en professionals moeten er toe 

verleid worden om er gebruik van te maken. Een online netwerk kan alleen levend en succesvol zijn als het 

goed aansluit bij de wensen van de netwerkleden. Voordat een netwerk concreet kan worden uitgewerkt en 

een voorstel gedaan kan worden voor de realisatie ervan, is het nodig om de wensen voor het netwerk nader 

te bepalen. Belangrijke vragen zijn o.a. waarom men een netwerk wil en wat de belangrijkste functies en 

kenmerken zijn? Welke kennis wil men delen, hoe moet deze beschikbaar gesteld worden en hoe kan het 

netwerk opgebouwd en vooral onderhouden worden? Om deze wensen beter in kaart te brengen zijn 

gesprekken gevoerd met potentiele netwerkleden. Hiervoor zijn de circa 25 personen benaderd, die in de 

enquête hebben aangegeven dat ze mee willen denken over inhoud en koers en het realiseren van het 

netwerk.  

Bij een bestaand succesvol professioneel netwerkplatform is nagegaan wat de succesfactoren zijn en wat 

hiervan geleerd en overgenomen kan worden voor het netwerk HIA. Nagegaan is ook of voor het netwerk 

aangehaakt kan worden bij bestaande platforms. Vooral de mogelijkheden die Atlas Leefomgeving biedt zijn 

nader  bekeken. 

Op basis van de nadere invulling van de wensen van potentiele netwerkleden, succesfactoren van een 

succesvol professioneel platform en de mogelijkheden om aan te haken bij een bestaand platform is een plan 

van aanpak beschreven voor een online netwerk HIA. 

2 Peiling van de behoefte aan een netwerk HIA 

Op een medio 2013 door het RIVM georganiseerde werkconferentie over Instrumenten voor Gezondheids 

Effect Schatting in de GGD praktijk werd de wens geuit om een (inter)actief uitwisselingsplatform te 

ontwikkelen rond het gebruik van deze instrumenten bij gezondheid in planvorming. Hierop heeft het RIVM  

met een korte digitale vragenlijst de behoefte gepeild aan een interactief netwerk over dit onderwerp. De 

vragenlijst is verstuurd aan de deelnemers van de werkconferentie en andere bij het RIVM bekende 

betrokkenen bij dit thema. Er zijn 129 vragenlijsten verstuurd en 73 reacties ontvangen met antwoorden. 

Hiervan geven 63 respondenten aan geïnteresseerd te zijn in een actief uitwisselingsnetwerk dat kennis en 

praktijkervaring over planvorming, gezondheid en leefomgeving bundelt. 

Deze respondenten zijn werkzaam bij de volgende instanties. 
 
 

                                                                 
1 Alphen, Th. Van (2015) - Kansen voor een (inter)aktief netwerk voor Gezondheids Effect Schatting; een 
inventarisatie onder betrokkenen uit theorie en praktijk. CQC Public Health Advies, juni 2015 
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Instantie Aantal respondenten 

GGD 24 

Onderzoeksinstituut (RIVM, PBL, TNO) 11 

Gemeente 6 

Provincie 6 

Adviesbureau 4 

Universiteit 4 

Ministerie 2 

Omgevingsdienst 2 

Commissie MER 1 

Gezondheidsraad 1 

Provinciale Raad Gezondheid 1 

Longfonds 1 

 
De grootste groep wordt gevormd door GGD-medewerkers. Bijna zonder uitzondering zijn dit medewerkers die 
werken op het terrein van milieu en gezondheid (en niet gezondheidsbevordering of public health). 
Gemeenten, omgevingsdiensten en in mindere mate provincies lijken ondervertegenwoordigd. 
 
Een grote meerderheid van de respondenten ziet meerwaarde in een digitaal uitwisselingsplatform gekoppeld 

aan nieuwsattenderingen. Veel respondenten hechten daarnaast ook belang aan vormen van face-to-face 

uitwisseling van kennis en ervaring: de helft wil deelnemen aan bijeenkomsten over gezondheid in beleid en 

planvorming en zou samen met collega’s aan een opdracht/vraag over dit onderwerp willen werken. Daarnaast 

zou een derde van de respondenten aan uitwisseling via locatiebezoek willen doen. 

Kennis en expertise, praktijkervaringen en voorbeelden halen én brengen scoren het hoogst: tussen de 60 en 

80%. Maar de helft van de respondenten is ook geïnteresseerd in het uitwisselen van contacten en netwerken. 

Op basis van de enquête werd geadviseerd om de door respondenten gedane suggesties mee te nemen: zo 

goed mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken, breed inzetten op het thema gezondheid en planvorming, 

uitwisseling van kennis en praktijkervaring speerpunt maken en een enthousiaste trekker met kennis van 

theorie en praktijk inzetten om de interactie, kwaliteit en dynamiek te borgen. 

3 De doelen en kenmerken van een netwerk 

Voor het opzetten van een succesvol online netwerk is het belangrijk dat het netwerk aansluit bij de wensen 

van de netwerkleden. Allereerst moet dus bepaald worden welke doelen en welke kenmerken van het netwerk 

het belangrijkste worden gevonden en vervolgens kunnen deze nader ingevuld worden.                                                                                                                                                                             

Een online netwerk kan verschillende doelen hebben, zoals: 

 Kennis delen 

 Ideeën opdoen en toetsen 

 Netwerk opbouwen, bestaande relaties versterken 

 Ambassadeurs creëren; ambassadeurs kunnen in het netwerk de verbindingen versterken en de doelen van 

het netwerk naar buiten toe uitdragen 

 Een database opbouwen 

 

Belangrijk is de kenmerken van een online netwerk erbij te betrekken. Deze kenmerken zijn:  

 Delen van informatie  

Over het algemeen is er een zeer kleine groep die veel en een iets grotere groep die zo nu en dan 

informatie levert. Het overgrote deel van een netwerk brengt geen informatie, maar haalt deze alleen. Het 

heel gemakkelijk maken om informatie te delen en het op enige wijze ‘belonen’ of activeren van 

netwerkleden kan er voor zorgen dat meer mensen informatie brengen. 

 Structurele verbinding 



4 
 

Structurele verbinding is de kern van een netwerk en ontstaat door geregeld bezoek aan de online site of 

elkaar ontmoeten tijden een netwerkbijeenkomst. De inhoud van de site of de bijeenkomsten moet zo 

aantrekkelijk, leuk of waardevol zijn, dat mensen terug blijven komen en zich met elkaar verbonden voelen.  

 Groepsidentiteit  

Groepsidentiteit kan een belangrijk kenmerk zijn van netwerken. Groepsidentiteit kan bestaan uit 

bijvoorbeeld het gevoel ergens bij te horen, een gezamenlijke passie hebben of een gezamenlijk doel 

nastreven. Het groepsgevoel wordt versterkt als de mensen elkaar ook ontmoeten.  

 Autoriteit  

Een netwerk heeft een platte structuur, maar leden kunnen een autoriteit op een bepaald thema worden. 

Hierdoor kan een netwerk met actieve leden die in het netwerk autoriteit zijn naar buiten toe ook autoriteit 

uitstralen.  

 Altijd en overal beschikbaar 

Online netwerken zijn altijd en overal beschikbaar.  

Ook voor de kenmerken geldt, dat bepaald moet worden welke kenmerken het belangrijkste worden 

gevonden, omdat dit gevolgen heeft voor de inrichting van het netwerk en het welslagen van een online 

netwerk. Het belang van de diverse doelen en kenmerken kan in de tijd verschuiven. Het is raadzaam om dit 

belang na een bepaalde tijd opnieuw te bepalen. 

4 Nadere bepaling van de wensen voor een netwerk HIA 

Om duidelijkheid te krijgen over de wensen en de doelen en kenmerken die het belangrijkst worden gevonden 

zijn twee groepsgesprekken georganiseerd. Hiervoor zijn de 25 respondenten uit de behoeftepeiling benaderd, 

die aangegeven hebben mee te willen denken aan een opzetten van een netwerk. Deze groep werd aangevuld 

met drie personen waarvan gedacht werd, dat zij een zinvolle bijdrage konden leveren. In totaal zijn er 28 

potentiele netwerkleden benaderd. 

Van deze groep hebben zes personen niet gereageerd op de uitnodiging voor een groepsgesprek. Vijf personen 

gaven aan van functie veranderd te zijn of niet te komen, omdat een collega al toegezegd had te komen.  

Voor zeventien personen werden twee groepsgesprekken georganiseerd, met negen personen in de eerste 

groep en acht personen in de tweede groep (zie Bijlage). Door ziekte en plotselinge verhinderingen is 

uiteindelijk met negen personen gesproken, in de eerste groep met vijf personen en in de tweede groep met 

vier personen. Met twee personen, die plotseling verhinderd waren is apart contact geweest over hetgeen in 

de groepsgesprekken aan de orde is gekomen. 

In de groepsgesprekken is het volgende besproken: 

 Waarom willen we een netwerk?  

Welke doelen en kenmerken van het netwerk worden het belangrijkste gevonden? Hoe zijn deze 

verschillende doelen en kenmerken van het netwerk nader te concretiseren? 

 Hoe breed wordt het netwerk en voor wie is het netwerk? 

Welke onderwerpen vallen onder het netwerk? Wat is de doelgroep, wordt het een open of (deels) 

besloten netwerk? 

 Hoe willen we informatie beschikbaar stellen? 

 Hoe bouwen we het netwerk op en vooral hoe onderhouden we het? 

Hoe zorgen we dat netwerkleden zich betrokken (blijven) voelen, hoe zorgen we dat kennis wordt 

gebracht? Welke organisatie is hiervoor nodig? 

 



5 
 

5 Waarom een netwerk? 
 

Welke doelen en kenmerken worden het belangrijkste gevonden? 

A Kennis en praktijkervaring delen 

In beide groepsgesprekken werd als eerste genoemd het delen van kennis en ervaring. Dit wordt duidelijk het 

belangrijkste doel van het netwerk gevonden. De kennis en praktijkervaring moet zowel de inhoud als het 

proces omvatten. 

De kennis en praktijkervaring die men wil delen is onder te verdelen in: 

 Instrumenten voor gezondheidseffectschatting of afweging gezondheid in planvorming 

o Overzicht geven van instrumenten HIA:  

- Methoden 

- Hoe toepassen (inhoud en proces) 

- Voorbeelden van toepassingen 

- Evaluaties (proces en inhoud) 

o Methoden: 

- GES toepassingen, evaluatierapport  

- Pilots met MGR 

- DALYs, wat doe je met resultaten 

- Beoordelingskader Gezondheid en Milieu, voorbeelden, evaluatierapport 

- Butterfly-model (vragenlijst, dit model geeft weer welke verschillende factoren uit de 

omgeving invloed hebben op de menselijke gezondheid. Een methodiek ontwikkeld om 

zichtbaar te maken in hoeverre gezondheid in de uitvoering van projecten in Het Groene 

Woud wordt meegenomen) 

o Nieuwe ontwikkelingen in methoden 

 Kennis over de relatie tussen de kwaliteit van de leefomgeving en gezondheid 

o Relatie tussen groen en gezondheid 

o Resultaten EU INTERREG project Joaquin over luchtkwaliteit en gezondheid  

o (internationale) kennis over gezondheidseffectschattingen  

o Gezondheid en leefomgeving 

 Signaleren van lacunes in kennis, stimuleren van en ideeën voor nieuwe kennisontwikkeling 

o Klimaat, hitte en gezondheid 

o Burgerparticipatie (hoe doe je dat) 

 Monitoring 

o Overzicht gezondheidsbelevingsonderzoeken 

 Maatregelen/Interventie 

o Overzicht maatregelen 

o Effectiviteit en beleving van maatregelen voor geluid en lucht 

o Effecten van groen op de geluidbelasting en luchtkwaliteit   

 Beleid/Proces:  

o Hoe kom je aan tafel bij planontwikkeling 

o Hoe kan je instrumenten inzetten en de resultaten gebruiken in beleid 

o Hoe betrek je stakeholders bij gezondheidseffectschatting (voorbeeld Vught: participatieproces met 

stakeholders rond infrastructuur, hoe is omgegaan met ontevreden burgers, evaluatierapport 

beschikbaar) 

o Hoe kan gezondheid worden meegenomen in een milieubeleidsplan (voorbeeld Noord-Holland 

milieubeleidsplan 2015-2018 en de worsteling om het concreet te krijgen) 
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o HIA instrumenten in omgevingsvisie op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau (overzicht van 

methoden, proces en inhoud, best practices). 

o Hoe gezondheid meenemen in MER onderzoeken 

o Hoe onderzoek en praktijk met elkaar verbinden 

 

B Samendoen 

Een belangrijke functie van het netwerk vindt men het samendoen. Dit wordt op verschillende manieren 

ingevuld: 

 Elkaar weten te vinden 

o Mensen die kennis of ervaring hebben over een bepaald thema weten te vinden 

o Nieuwe mensen ontmoeten 

 Elkaar helpen 

o Helpdesk, elkaar vragen stellen en zelf expertise inbrengen 

o Uitwisseling van ervaringen met het toepassen van HIA instrumenten 

o Elkaar trainen, bijvoorbeeld bij het toepassen van instrumenten 

 Samenwerken 

o Oproepen doen 

o Samen aan projecten werken; partners vinden 

 

C Kwaliteit bevorderen en borgen 

Het netwerk wil men ook gebruiken voor het bevorderen en borgen van de kwaliteit. Gedacht wordt aan: 

 Bevorderen van kwaliteit 

o Met elkaar afstemmen, dat dezelfde taal wordt gesproken 

o Meningsvorming (bijvoorbeeld over het gebruik van instrumenten, interventie, gezondheidseffecten, 

gezondheidsbevordering)  

o Collegiale ondersteuning (of toetsing?) 

o Trainingen organiseren 

 Vastleggen van afspraken of het beschikbaar stellen van handreiking 

o Heldere eenduidige begrippen hanteren en deze vastleggen 

o Afspraken over het gebruik van methoden, wanneer en hoe toepassen (standaardisatie) 

o Handreiking voor kwaliteitsborging maken en/of beschikbaar stellen 

 

D Uitdragen 

Tenslotte wordt een belangrijk doel van het netwerk gevonden het uitdragen van het belang van gezondheid in 

planvorming en ruimtelijke ordening. Hierdoor wordt gestimuleerd dat gezondheid in beleid en planvorming 

meegenomen wordt en ook instrumenten ontwikkeld worden die daarvoor behulpzaam zijn. Ook helpt dit bij 

de lobby bij de verschillende overheidslagen om gezondheid in beleid en planvorming op de agenda en 

meegenomen te krijgen. 

 

E Groepsidentiteit 

Naast het delen van informatie en het structureel verbinden wordt groepsidentiteit als belangrijk kenmerk van 

het netwerk genoemd. De groepsidentiteit wordt gevormd doordat er een gezamenlijk doel is, het werken aan 

een gezonde leefomgeving. Het ‘werken’ geeft aan, dat het een netwerk is van professionals. Het groepsgevoel 

wordt het best uitgedrukt als, dat men een clubje wil zijn, een ‘FC’ wil vormen, inclusief een ‘harde kern’ van 
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meest actieve netwerkleden. Hierdoor worden de banden onderling versterkt, maar geeft het netwerk ook 

meer status naar buiten toe. 

 

6 Hoe breed wordt het netwerk en voor wie is het netwerk? 
 

Hoe breed wordt het netwerk? 

Men is het er over eens, dat het netwerk gericht moet zijn op gezondheid en de fysieke leefomgeving. 

Instrumenten voor gezondheidsschatting zijn wel een belangrijk onderdeel, maar het netwerk is breder dan 

dat. Zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven gaat het bijvoorbeeld ook om kennis en ervaring delen over hoe je aan 

tafel komt bij planontwikkeling, hoe gezondheid meegenomen kan worden in een omgevingsvisie en de relatie 

tussen de leefomgeving en gezondheid. 

Het gaat zowel om milieu en gezondheid (gezondheidseffecten) als om publieke gezondheid 

(gezondheidsbevordering). De wens is er om publieke gezondheid niet te breed te maken. In eerste instantie 

het netwerk dus niet richten op bijvoorbeeld sociaaleconomische verschillen en gezondheid, maar meer op de 

ruimtelijke inrichting en gezondheidsbevordering. Dat is van belang voor de groepsidentiteit  en daarmee voor 

het levend houden van het netwerk. 

Nagegaan kan worden of er links gelegd kunnen worden met netwerken die op het bredere terrein van 

publieke gezondheid werkzaam zijn? 

Vooralsnog gaat het om de fysieke leefomgeving en worden de bronnen binnenshuis niet betrokken. 

 

Voor wie is het netwerk? 

Er is weinig discussie over, dat de doelgroep gevormd wordt door medewerkers van GGD’en, gemeenten, 

provincies, omgevingsdiensten, kennisinstituten, universiteiten en adviesbureaus. 

Er is meer discussie over of milieugroepen of belangengroepen zoals de Fietsersbond lid van het netwerk 

kunnen worden. Het netwerk is er voor professionals gezondheid en leefomgeving en niet voor 

belangenbehartigers. Maar wat te doen als een dergelijke professional bij een belangengroep werkt? Op 

voorhand uitsluiten van belangengroepen is dus geen optie. Belangrijk wordt in elk geval gevonden, dat je in 

elk geval in het netwerk een vraag moet durven stellen of ideeën opperen voor een lopend project, zonder dat 

dat door een ander netwerklid in een discussie over het project gebruikt of misbruikt wordt.  

 

 

7 Hoe informatie beschikbaar maken? 

 
Wensen 

Wat voor wensen zijn er voor de wijze waarop informatie beschikbaar moet komen? Duidelijk is, dat de kennis 

en expertise gemakkelijk, overzichtelijk (in thema’s?) en voor iedereen binnen en buiten het netwerk online 

beschikbaar moet zijn. Voorgesteld wordt het ‘samendoen’ en een deel van ‘kwaliteitsbevordering’ op een 

besloten deel van een website te plaatsen. In dat geval durf je gemakkelijker een vraag te stellen of aan 

meningsvorming te doen.  

 

Overheidsplatform Pleio 

Er is nagegaan of gebruik gemaakt kan worden van bestaande platforms, waar dan aangehaakt kan worden. 

Genoemd is het overheidsplatform Pleio (www.pleio.nl). Het is een initiatief van het programma Ambtenaar 

2.0 met de Belastingdienst, maar verschillende andere overheidsorganisaties hebben zich daarbij gevoegd. 

Pleio brengt allerlei functionaliteiten samen in één overheidsplatform, zoals bloggen, berichten uitwisselen, 

samen aan teksten schrijven, groepen maken, documenten en foto’s uitwisselen. Er kan binnen en buiten de 
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overheid gratis van gebruik gemaakt worden. Overheidsorganisaties kunnen een deelsite openen op Pleio, 

indien gewenst met eigen vormgeving en internetadres, zodat ze een eigen platform hebben met deze 

functionaliteiten er in (mijndeelsite.pleio.nl). De deelsite moet zelf opgebouwd worden, maar dit is vrij 

eenvoudig omdat gekozen kan worden uit templates van verschillende functionaliteiten. Nadeel is, dat een 

duidelijke gestructureerde database ontbreekt. 

 

Atlas Leefomgeving Social Office  

De Atlas Leefomgeving biedt meer mogelijkheden. Sinds kort is er een nieuwe functie beschikbaar gekomen, 

namelijk Social Office. In principe is dat bedoeld om samen te werken aan bijvoorbeeld documenten, maar het 

kan goed gebruikt worden voor het netwerk. 

Het is een aparte pagina op de Atlas Leefomgeving, die een eigen webadres kan krijgen. Toegang tot de 

deelwebsite krijg je door in te loggen op de Atlas. 

De structuur van de hoofdpagina is als volgt: 

 

 
 

 

De verschillende pagina’s zijn: 

Home – Introductie – Documentatie – Leden – Kaartviewer – Maps & Multimedia – Blogs – Forum – Wiki – 

Kalender & Taken 

Niet al deze pagina’s hoeven gebruikt te worden. Pagina’s kunnen ‘uitgezet’ worden. De belangrijkste pagina’s 

voor het netwerk lijken in eerste instantie Documentatie, Leden, Forum, Kalender & Taken en wellicht op 

termijn de Kaartviewer. 

Op de pagina Documentatie kunnen documenten in een mappenstructuur ondergebracht worden: 
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Bij de Forum functie kan een discussie gestart worden, vragen gesteld worden of een oproep tot samenwerken 

gedaan worden: 

 

 
 

Het is mogelijk om verschillende rechten toe te kennen aan de functies. Zo is het mogelijk de documenten 

beschikbaar te maken voor iedereen, maar de forumfunctie alleen voor netwerkleden. Er wordt nog bekeken 

of er een nieuwsbrief gestuurd kan worden met links naar de website toe. Attenderingen die instelbaar zijn 

(naar gebruiker, thema, frequentie) zouden mogelijk moeten zijn. 

Er wordt op dit moment proef gedraaid met de Social Office functionaliteit. Het is dus nog niet helemaal klaar 

en er kan nog aan gesleuteld worden, maar het krijgt wel extra aandacht van de Atlas organisatie. De Atlas 

organisatie wil graag dat er gebruik van wordt gemaakt. Een netwerk HIA past goed bij de Atlas Leefomgeving 

en is een welkome gebruiker van de Atlas Leefomgeving. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van 

Social Office. Alleen als een eigen webadres gebruikt wordt zijn domeinkosten verschuldigd. 

  



10 
 

8 Hoe het netwerk opbouwen en onderhouden? 

 
Organisatie en beheer 

Er bestaan vele discussieplatforms, maar het is niet eenvoudig om deze actief en in de lucht te  houden. Een 

voorbeeld hiervan is de weinig actieve linked-in groep milieu en gezondheid. Ook de forumfunctie Meedoen 

van de Atlas Leefomgeving is (nog) niet goed van de grond gekomen. Professionals zijn druk en er zijn al veel 

bijeenkomsten. Het platform moet duidelijk meerwaarde hebben. Hoe zorgen we dat netwerkleden zich 

betrokken (blijven) voelen, hoe zorgen we dat kennis niet alleen gehaald wordt, maar ook gebracht? Welke 

organisatie is hiervoor nodig?  

Eerst is nagegaan of er succesvolle professionele netwerkplatforms  zijn, hoe deze georganiseerd zijn en hoe zij 

de leden activeren. Het Netwerk Leidende Principes IJsselvecht-Delta draait nu ongeveer een jaar en men is 

enthousiast. Er is een uitgebreide verkenning geweest met aanbevelingen voor de organisatievorm die 

opgevolgd zijn. In de groepsgesprekken is besproken of deze aanbevelingen ook voor een netwerk HIA van 

belang kunnen zijn en of er nog meer ideeën zijn hoe we het netwerk levend en in de lucht kunnen houden. 

 

Wat kunnen we leren van succesvolle online netwerken? 

In 2013 zijn acht leidende duurzaamheidsprincipes opgesteld voor ontwikkelprojecten in de regio IJssel-

Vechtdelta, zoals waterveiligheid, klimaatbestendigheid en leefbaar en betrokken. Om de principes in alle 

betrokken organisaties algemeen gedachtegoed te laten worden, is in 2014 verkend of een lerend netwerk 

rond de leidende principes hierbij zou kunnen helpen en welke vorm dat netwerk dan zou moeten krijgen.2 

Vervolgens is een Netwerk Leidende Principes IJssel-Vechtdelta in het leven geroepen in de vorm zoals 

aanbevolen is in de verkenning.3 Doel is, dat men leert met de leidende principes te werken, steeds meer 

mensen er mee gaan werken en de principes terug komen in beleid en plannen. Deelnemers kunnen 

ervaringen delen over hoe je met de principes kunt werken en de hulp inroepen van ervaringsdeskundigen en 

collega’s in het veld. In werksessies kunnen eigen projecten worden ingebracht om aan de hand van de 

leidende principes, nieuwe duurzame inzichten te verkrijgen voor aanpak en oplossingen. Dit gebeurt in een 

wisselend en voor het onderwerp relevant gezelschap.  

Er zijn enige overeenkomsten tussen het Netwerk Leidende Principes en een netwerk HIA wat betreft 

onderwerp (duurzame of gezonde omgeving) en doelen die het netwerk zich stelt (werkwijze of instrumenten 

leren toepassen en elkaar helpen). De volgende keuzes voor de vorm van het Netwerk Leidende Principes 

kunnen ook van belang zijn voor de vorm van een netwerk HIA. 

 

Begrenzen en aanhaken 

Geconstateerd werd, dat er al allerlei ontmoetingen en bestaande platforms in de provincie Overijssel zijn, die 

communiceren via nieuwsbrieven en websites. Er is daarom aangehaakt aan het IJssel-Vechtdelta programma 

en de kerngroep van dat programma, zodat er niet een nieuw, losstaand circuit ontstond. Het netwerk wordt 

ook begrensd. Toegangsbewijs voor deelname aan het netwerk is een project in de IJssel-Vechtdelta. 

 

Kerngroep en trekker  

Het netwerk heeft een kerngroep van drie medewerkers van de drie gemeenten in de regio IJssel-Vechtdelta, 

de provincie Overijssel en het waterschap. Daarnaast nemen aan het netwerk ook mensen van organisaties 

deel die betrokken zijn bij verschillende IJssel-Vechtdelta-projecten.  

Aan de kerngroep is iemand toegevoegd die in praktische zin zorgt voor de organisatie en coördinatie. Zo’n 

trekker kan doorpakken en aanspreken. Het eerste jaar vervult de provincie Overijssel deze rol. De trekker 

                                                                 
2 Wit, D. de (2014) – Lerend netwerk rond leidende principes IJssel-Vechtdelta; Verkenning en conclusies. De 

Beuk, 10 juli 2014 
3 Website: http://www.overijssel.nl/thema's/water/waterprojecten/ijsselvechtdelta/netwerk-leidende/ 
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wordt ondersteund door een organisatieadviseur. Het kernteam, maar vooral de trekker met ondersteuning 

blijkt onontbeerlijk te zijn voor het levend houden van het netwerk.4 

 

Verschillende activiteiten in een jaaragenda  

Er wordt een jaaragenda gemaakt met activiteiten. Leidend bij de keuze voor thema’s of activiteiten is initiatief, 

energie en belangstelling. De kerngroep nodigt deelnemers uit om met initiatieven en ideeën te komen. De 

kerngroep kan ook in bescheiden vorm bijdragen aan het faciliteren van activiteiten. Er wordt gedacht aan 

minimaal drie labsessies rond een concreet project of gebied en twee brede netwerkbijeenkomsten. Ook 

worden twee colleges voorgesteld, waarbij externe experts nieuwe inzichten presenteren, zo mogelijk in 

combinatie met andere bijeenkomsten of andere netwerken. Op verzoek kan een maatwerkbijeenkomst bij 

een organisatie worden georganiseerd. 

 

Vindbare informatie  

Het uitwisselen en vindbaar maken van ervaringen is een belangrijke functie voor het netwerk. Net zo 

belangrijk is een overzicht van de deelnemers met een beschrijving van waar ze mee bezig zijn of zijn geweest 

en hun contactgegevens. Daarmee kan men eenvoudig contact zoeken met een netwerkpartner om samen te 

onderzoeken wat zou kunnen helpen. 

 

Hoe wordt het netwerk opgebouwd en onderhouden? 

De aanbevelingen die voor het Netwerk Leidende Principes zijn gedaan zijn besproken tijdens de twee 

groepsgesprekken. Voor het netwerk HIA worden de volgende punten belangrijk gevonden.  

 

Kernteam en trekker 

Het belang van het vormen van een kerngroep, die divers is samengesteld, en vooral een trekker werd door 

iedereen onderstreept. Zonder trekker is het netwerk niet ‘in de lucht’ te houden. 

 

Jaaragenda met activiteiten 

Ook het opstellen van een jaaragenda met activiteiten werd zinvol geacht. Mogelijke activiteiten die genoemd 

zijn: 

 Fysieke netwerkbijeenkomsten 

Elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen wordt noodzakelijk (en leuk) geacht. Mogelijkheden zijn: 

o Casuïstiek bespreken; dit werkt altijd goed bij de Nederlandse Vereniging van Medisch Milieukundigen 

o ‘Levend’ Q & A; organiseer een levende helpdesk, door bijvoorbeeld netwerkleden die met een vraag 

zitten deze te laten ‘pitchen’ waarna netwerkleden die denken een antwoord te weten of er over door 

willen praten zich bij diegene kunnen voegen. 

o ‘Gezellig’ netwerken; creëer ook een mogelijkheid om in een gezellige sfeer elkaar te ontmoeten. 

 Labsessies of werksessies 

Elkaar helpen, bijvoorbeeld met de toepassing van instrumenten voor gezondheidseffectschatting of hoe 

gezondheid meegenomen kan worden in een omgevingsvisie. 

 Overzicht maken van vragen, problemen of lacunes in kennis 

Vragen, problemen en lacunes in kennis vormt de drive om het netwerk te benutten. 

 

Online platform 

Via het online platform kunnen netwerkleden geactiveerd worden om dit platform te bezoeken en om 

informatie te leveren. Gedacht wordt aan: 

 Korte berichten via de mail sturen met een link naar de website voor meer informatie. Het moet geen 

overkill zijn, maximaal 1x per 2 weken? Het zou mooi zijn als er attenderingen op de website in te stellen 

zijn naar onderwerp. 

                                                                 
4 Wit, D. de (2015) – Persoonlijke mededeling 
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 Er moet worden uitdragen dat de website gevoed moet worden, dat informatie geleverd moet worden. 

 Het gemeenschappelijk doel moet heel zichtbaar gemaakt worden. 

 

Aansluiten bij bestaande netwerken of platforms 

Er zijn verschillende netwerken en platforms genoemd waar aansluiting bij gezocht kan worden. 

- Sectie Gezondheid en milieu van de VVM (Vereniging van Milieuprofessionals) 

De sectie gezondheid en milieu organiseert bijeenkomsten die openbaar zijn en gericht zijn op professionals 

voor gezondheid en milieu bij overheid, GGD, opleidingsinstituten en bedrijfsleven. De sectie zoekt echter 

op dit moment naar versterking. Nadeel van de VVM is, is dat publieke gezondheid geen onderdeel vormt. 

Voor bijeenkomsten die over milieu en gezondheid gaan kan wel samenwerking gezocht worden. 

 

- LinkedIn groep milieu en gezondheid 

De LinkedIn groep milieu en gezondheid heeft 124 leden, maar loopt niet goed en is al een paar maanden 

inactief. Er is geconstateerd, dat voor een succesvolle invulling een trekker onontbeerlijk is: iemand die tijd 

krijgt om te enthousiasmeren en te modereren zeker als met concrete casussen gewerkt gaat worden. 

Aansluiting bij deze LinkedIn groep lijkt niet zinvol. Het ligt meer voor de hand de leden van de LinkedIn uit 

te nodigen voor het netwerk HIA. 

 

- Netwerk integraal gezondheidsbeleid (IGB) 

Het Netwerk Integraal Gezondheidsbeleid biedt een platform om kennis en ideeën over Integraal 

Gezondheidsbeleid (IGB) uit te wisselen tussen professionals, onderzoekers en beleidsmakers die zich 

bezighouden met integraal gezondheidsbeleid om zo een impuls te geven aan IGB in de praktijk. Er is een 

LinkedIn groep opgericht op 17 maart 2010. Er zijn 381 leden. Er is niet bekend hoe actief dit netwerk op dit 

moment is. Samenwerking voor gezamenlijke bijeenkomsten over gezondheidsbevordering en inrichting 

van de leefomgeving is wellicht mogelijk. 

 

- GGD werkgroep ruimtelijke ordening en gezondheid 

 De werkgroep ruimtelijke ordening en gezondheid bestaat uit medische milieukundig medewerkers van 

GGD’en en gemeenten (Rotterdam en Utrecht).  De werkgroep komt 3 á 4 keer per jaar bij elkaar. De 

werkgroep heeft, samen met het RIVM, NISB en de TU Eindhoven, het Platform Gezond Ontwerp opgericht. 

Doel van het platform is om professionals uit milieu-, gezondheids- en ruimtelijke ordeningsdomein bijeen 

te brengen omdat ze vaak los van elkaar werken aan gezonde verstedelijking. Het platform bundelt kennis 

over het gezond ontwerp en inrichten van de leefomgeving.  Op de website  

http://www.platformgezondontwerp.nl/ is de kennis over en diverse goede voorbeelden van gezond 

ontwerp in beeld gebracht. Het platform is gelieerd aan de website Gezond Ontwerp Wijzer. 

 

- Netwerk Slimme en Gezonde Stad 

 Het programma Slimme en Gezonde stad heeft tot doel te verkennen hoe tot een permanente verbetering 

van de leefbaarheid en gezondheid in de stad te komen zonder hierbij nieuwe normen op te leggen. Samen 

met steden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wordt door het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu gewerkt aan oplossingen voor een gezonde, duurzame en leefbare stad. De focus 

ligt daarbij op luchtkwaliteit en geluid, omdat deze twee thema’s uit oogpunt van milieu in hoge mate 

bepalend geacht worden voor de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van burgers. Met een 

aantal steden wordt samengewerkt in concrete ruimtelijke plannen waarin geëxperimenteerd wordt met 

inzet van methoden voor gezond ontwerpen, de inzet van nieuwe technologie (sensoren en big data) en het 

uitlokken van gezond gedrag van de gebruikers van de openbare ruimte. Naast kennisoverdracht en het 

inzetten op gezondheid in concrete situaties wordt aandacht besteed aan uitwisseling van ervaringen via 

netwerkbijeenkomsten, congressen en publicaties. Voor het Netwerk Slimme en Gezonde Stad is een 

http://www.platformgezondontwerp.nl/
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LinkedIn groep opgericht. Deze heeft 175 leden. Het programma Slimme en Gezonde stad loopt tot en met 

2018. 
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9 Naar een online Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid 

Een netwerk kan alleen levend en succesvol zijn als het goed aansluit bij de wensen van de netwerkleden. Om 

deze wensen in kaart te brengen zijn hierover gesprekken gevoerd met potentiele netwerkleden. Bij een 

succesvol professioneel netwerk is nagegaan wat de succesfactoren zijn en wat hiervan overgenomen kan 

worden. Ook is nagegaan bij welk online platform aangesloten kan worden. Op basis hiervan wordt het 

volgende voorstel voor een online netwerk gedaan.   

 

Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid 

Voorstel voor de naam van het netwerk is het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid.  

 

Doel van het netwerk 

Het doel van het netwerk is te bevorderen, dat gezondheid meegenomen wordt in ruimtelijk beleid en 

planvorming. Dit doet het netwerk door kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het 

bijzonder gezondheidseffectbeoordelingen, samen te doen, kwaliteit te bevorderen en borgen en uit te dragen 

dat het belangrijk is dat gezondheid meegenomen wordt bij de inrichting van de leefomgeving.  

Het netwerk omvat gezondheid en de fysieke leefomgeving. Het gaat zowel om milieu en gezondheid 

(gezondheidseffecten) als om publieke gezondheid (gezondheidsbevordering). Het zwaartepunt wordt 

gevormd door milieu en gezondheid. Publieke gezondheid wordt meegenomen als het directe relatie heeft met 

inrichting van de leefomgeving, zoals bij beweging door wandelen of fietsen, groen en recreatie. Voor de 

overige aspecten van de publieke gezondheid wordt verwezen naar andere netwerken zoals het netwerk 

integrale gezondheidszorg.  

Doelgroep 

Het netwerk wordt in eerste instantie gevormd door medewerkers van GGD’en, gemeenten, provincies, 

omgevingsdiensten, kennisinstituten, universiteiten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde 

leefomgeving. Aangeraden wordt om de lijst van voor de behoeftepeiling benaderde medewerkers van vooral 

provincies en gemeenten gericht uit te breiden. Deze groepen zijn ondervertegenwoordigd en een aantal 

medewerkers waarvan het bekend is dat zij bij een gezonde leefomgeving zijn betrokken lijkt te ontbreken. 

Een optie is om deze professionals een binnenschil van het netwerk te laten vormen. In latere instantie kan dan 

een buitenschil gevormd worden door bijvoorbeeld professionals bij belangengroepen of medewerkers van 

bovengenoemde instanties wel belangstelling hebben voor maar niet of incidenteel werken aan een gezonde 

leefomgeving. De buitenschil heeft dan bijvoorbeeld niet tot alle functionaliteiten van een online platform 

toegang. 

 

Online platform 

Voor het online platform wordt aangehaakt bij het Social Office van de Atlas Leefomgeving met een eigen 

webadres. In eerste instantie worden de functionaliteiten Documentatie, Leden, Forum en Kalender & Taken 

gebruikt. 

In Documentatie wordt de volgende informatie voor iedereen beschikbaar gesteld en gedeeld: 

 Instrumenten voor gezondheidseffectschatting of afweging gezondheid in planvorming (overzicht, hoe 

toepassen, handreikingen, voorbeelden, evaluatie, nieuwe ontwikkelingen) 

 Kennis over de relatie tussen de kwaliteit van de leefomgeving en gezondheid in de vorm van 

overzichtsartikelen, input voor de instrumenten voor gezondheidseffectschatting of links naar andere 

websites 

 Signaleringen van lacunes in kennis 
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 Monitoringsactiviteiten en -rapporten, eventueel via links naar bijvoorbeeld Atlas Leefomgeving 

 Maatregelen/interventie (overzicht, effectiviteit) 

 Beleid/proces (hoe kom je aan tafel, hoe gezondheid meenemen, hoe stakeholders betrekken, 

burgerparticipatie) 

Bij Leden worden alle namen van netwerkleden (de binnenschil) opgenomen met contactgegevens en hun 

expertise. Voorgesteld wordt om in elk geval e-mailadressen te vermelden. 

Bij Forum wordt zo mogelijk eenzelfde structuur aangemaakt als bij Documentatie, zodat discussies 

onderverdeeld zijn in instrumenten, kennis, signaleren, monitoring, maatregelen en beleid. Hieraan kan een 

onderdeel ‘samendoen’ gevoegd worden, waar bijvoorbeeld oproepen gedaan kunnen worden om samen te 

werken. Bij de functie Forum is plaats voor bijvoorbeeld vraag en antwoord, meningsvorming en afspraken 

maken over toepassing van instrumenten. In eerste instantie is de functie Forum alleen beschikbaar voor 

netwerkleden (binnenschil).  

De mogelijkheid wordt nagegaan om naar de netwerkleden instelbare attenderingen te mailen of een 

nieuwsbrief met links naar het online platform. 

 

Organisatie 

Kernteam en trekker 

Er wordt een kernteam van vier á vijf personen gevormd. Deze zijn bij verschillende instanties werkzaam, zo 

mogelijk in elk geval bij het RIVM, GGD en provincie of gemeente. Een persoon van dit kernteam is de trekker.  

De trekker is verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie en het beheer van het platform. De trekker 

stuurt 2 wekelijks een kort nieuwsbericht aan het netwerk rond met links naar de website of uitnodigingen tot 

initiatieven of voor bijeenkomsten.  

Jaaragenda met activiteiten 

Het kernteam stelt een jaaragenda met activiteiten op.  

Voorgesteld wordt om in elk geval twee netwerkbijeenkomsten per jaar te organiseren. Op deze 

netwerkbijeenkomsten kan aandacht worden geschonken aan casuïstiek, bijvoorbeeld voorbeelden van 

toepassing van bepaalde instrumenten of van inbreng gezondheid in een omgevingsvisie en mogelijkheden 

voor een Q & A. Het netwerk wordt uitgenodigd om ideeën te leveren voor de netwerkbijeenkomsten, zodat 

ook actuele thema’s besproken kunnen worden.  

Ook wordt het netwerk uitgenodigd om initiatieven te nemen voor werksessies, die mede door het kernteam 

gefaciliteerd worden. In werksessies kunnen netwerkleden elkaar helpen en trainen, bijvoorbeeld voor het 

toepassen van instrumenten. Werksessies kunnen ook gebruikt worden voor meningsvorming of voor het 

opstellen van handreikingen.  

Een van de eerste activiteiten kan zijn een overzicht maken van de vragen, problemen en lacunes in kennis die 

het netwerk heeft of ziet, omdat dat die drive vormt om het netwerk voor te gebruiken en daarop volgende 

activiteiten op gericht kunnen zijn. 

 

Samenwerking met andere netwerken of platforms 

Voor de netwerkbijeenkomsten of werksessies wordt telkens bekeken of samen opgetrokken kan worden met 

andere netwerken zoals de sectie gezondheid en milieu van de VVM, de GGD werkgroep ruimtelijke ordening, 

het platform Veehouderij en gezondheid, het netwerk Slimme en Gezonde Stad en de Vereniging voor 

Medische Milieukunde. 

Financiën 
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Voor het aanhaken bij de Social Office van de Atlas Leefomgeving zijn er alleen geringe kosten voor een eigen 

webadres.  

Aan de werkzaamheden van de trekker zijn veel meer kosten verbonden. Als eerste moet nagegaan worden 

hoe deze kosten gedekt kunnen worden, want: zonder trekker geen netwerk. 

Aan het organiseren van activiteiten van het netwerk zijn ook kosten verbonden. Deze kunnen beperkt worden 

als netwerkleden faciliteiten beschikbaar stellen. 

 

Planning 

Wat Wie Wanneer 

Overleg over en instemmen met de opzet van het 

online netwerk 

RIVM Januari 2016 

Financiën regelen voor een trekker RIVM Januari 2016 

Vaststellen leden kernteam en trekker RIVM Januari 2016 

Vastleggen doel, doelgroepen, werkwijze van het 

netwerk en het kernteam 

Kernteam, RIVM Februari - Maart 2016 

Organiseren 1e netwerkbijeenkomst Fast Advies, RIVM, kernteam Januari – April 2016 

Online platform (Social Office) inrichten Trekker, RIVM Februari 2016 

Netwerkleden uitnodigen (binnenschil): 

- Uitnodiging om lid te worden van het netwerk 
- Link geven naar online platform 
- Aankondiging 1e netwerkbijeenkomst 
- Inventariseren onderwerpen bijeenkomst en 

ideeën voor activiteiten 
- Inventariseren vragen voor Q&A 1e 

bijeenkomst 

Trekker, kernteam Februari – Maart 2016 

Online platform ‘vullen’ Trekker, kernteam, 

netwerkleden 

Vanaf februari 2016 

Jaaragenda met activiteiten opstellen Kernteam Maart 2016 

1e netwerkbijeenkomst Fast Advies, RIVM, kernteam April 2016 

Organiseren 2e bijeenkomst Netwerkleden, kernteam, 
trekker 

Augustus – Oktober 
2016 

Evaluatie netwerk Kernteam, netwerkleden, 
RIVM 

December 2016 
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Bijlage 1 Deelnemers aan gesprekken 

Aan de groepsgesprekken hebben deelgenomen: 

Brigit Staatsen, RIVM 

Ton Brok, provincie Noord-Brabant 

Loes Geelen, gemeente Utrecht 

Ingrid Zandt, GGD Kennemerland 

Karel van Velze, Planbureau voor de Leefomgeving 

Hanneke Kruize, RIVM 

Marja Houwen, Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam 

Peter van den Hazel, Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) 

Marieke Theeuwen, provincie Utrecht 

Martje Venselaar-Mooij, RIVM 

 

Het concept plan van aanpak is, naast de bovengenoemde personen, gelezen en van commentaar voorzien 

door de mensen die verhinderd waren voor de groepsgesprekken: 

Karin van Hooff, provincie Noord-Holland 

Geert Draaijers, Commissie voor de m.e.r. 

Jan Meijdam, GGD Rotterdam Rijnmond 

Fred Woudenberg, GGD Amsterdam 
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Bijlage 2 Jaaragenda Activiteiten Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid 

2016 

Mogelijke activiteiten: 

 Twee netwerkbijeenkomsten 

 Werksessies: elkaar helpen en trainen,  meningsvorming of voor het opstellen van handreikingen.  

Bijvoorbeeld een werksessie over burgerparticipatie en gezondheidseffectschattingen.  

 Inventariseren bij netwerkleden van ideeën voor bijeenkomsten, werksessies en andere vormen en 

stimuleren, dat zij initiatief nemen tot het organiseren er van. 

 Overzicht maken van de vragen, problemen en lacunes in kennis die het netwerk heeft of ziet 

 Vullen van het online platform van het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid 

- Documenten, voorbeelden 

- Aankondigingen 

- Verslagen van netwerkbijeenkomsten, werksessies, Q & A 

 Nieuwsberichten verzenden naar de netwerkleden (binnen- en buitenschil) 

 Stimuleren, dat netwerkleden informatie brengen en het online platform gebruiken 

 Evaluatie van het netwerk en het online platform 
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Bijlage 3 1e Netwerkbijeenkomst Maak Ruimte voor Gezondheid  

 

Mogelijk programma 

 
1. Welkom 

 

2. Het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid 

Wat en voor wie is het netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid 

Wat en hoe werkt het online platform 

Brengen en halen van kennis en expertise 

 

3. Instrumenten voor het afwegen van gezondheid in ruimtelijk beleid of planvorming 

Overzicht van instrumenten 

Hoe keuze maken, middel geen doel 

Wat kan je er wel, wat kan je er niet mee 

 

4. MGR 

Hoe werkt het, wat is verschil met andere methodes, welke plaats in het overzicht 

Voorbeelden 

Wat kan je er mee, wat niet 

Hoe verder 

 

5. Burgerparticpatie bij gezondheidseffectschattingen 

Wat is het  

Hoe doe je het 

Voorbeelden 

 

6. Gezondheid in de Omgevingswet 

Hoe kan gezondheid meegenomen worden in de Omgevingsvisie of Omgevingsplan 

Welke thema’s, welke doelen, welke instrumenten, monitoring, evaluatie 

Welk proces, welke rollen 

Voorbeelden 

 

7. ‘Levend’ Q&A 

Pitchen van je vraag of probleem (in maximaal vijf zinnen) (een van de Q’s kan zijn: ideeën voor het 

netwerk) 

Markt met Q, waar A’s zich bij kan voegen 

 

8. Netwerkborrel of lunch 
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