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Leefomgeving Gezondheid

● Energietransitie

● Klimaatadaptatie

● Circulaire 
economie

● Verstedelijking



Leefomgeving en gezondheid….



Gezondheids- én sociale problemen

Percentage huishoudens dat gebruik maakt van 
regelingen inkomensondersteuning en 
arbeidsparticipatie op wijkniveau.

Opeenstapeling van bovengemiddeld voorkomen 
van risicofactoren (roken, overmatig 
alcoholgebruik en overgewicht) op wijkniveau. 



Groei en krimp
Tot 2040: Steden groeien door, gebieden aan de rand 
van Nederland krimpen verder:

● In steden: 

– Meer drukte/stress, geluidsoverlast, 
luchtverontreiniging maar ook meer draagvlak 
voor voorzieningen

– Uitsortering waardoor wijken met een stapeling 
van gezondheidsrisico’s ontstaan

● In krimpgebieden:

– Sterkste krimp van de bevolking maar ook 
sterkste vergrijzing

– Hierdoor meer zorgvraag en druk op 
voorzieningen



Luchtkwaliteit verbetert in de toekomst, 
lokale verschillen blijven bestaan 



Leefomgeving Gezondheid



Preventie akkoord



Omgevingswet

Regionale samenwerking

Integraal

Participatie

Eén loket

Gezonde leefomgeving bereiken en in stand houden





Adaptieve regionale netwerken

De regionale samenwerking varieert in sterkte en betrokken actoren



Meer info:
• www.rivm.nl/lmp
• www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/aan-slag-integraal-werken





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

Burgerparticipatie belangrijk



Kennisontwikkeling belangrijk

● Weten wat werkt en wanneer, in welke context

● Waar liggen meekoppelkansen?

● Leren van elkaar

● Hoe samenwerken

● Hoe burgers betrekken

● ……



Strategisch programma RIVM

Doel

Ontwikkelen en ontsluiten van kennis, informatie en data over de 
leefomgeving en gezondheid voor (decentrale) beleidmakers, 
partners, professionals en burgers. 

● Samenwerken met (decentrale) partners in regio’s.

● Kennis op orde

● Kennisontsluiting en zichtbaarheid

Maar ook: Competentieontwikkeling intern RIVM

Verbinding over de domeinen binnen RIVM



9 projecten

Watchurg:
Ontwikkelen van de kwaliteitscheck voor stedelijk water en aangrenzend groen tot een 
tool die lokaal-regionale actoren zelfstandig kunnen gebruiken voor de kwalitatieve en 
kwantitatieve risicobeoordeling van stedelijk water en aangrenzend groen en die door 
modules met achtergrondinformatie eveneens handelingsperspectieven biedt. 

Gezond Klimaat:
Inventariseren van effecten van klimaatverandering op de gezondheid. 
Handelingsopties om te gebruiken ter ondersteuning van vooral lokaal klimaatbeleid en 

beleidsinstrumenten, zoals omgevingsvisies en regionale adaptatiestrategieën. 

GOUD:
Ontwikkelen van onderbouwde gezond ontwerpprincipes voor een gezonde inrichting 
van de fysieke en sociale leefomgeving, met bijzondere aandacht voor en betrokkenheid 
van (kwetsbare) ouderen.



Boeren en buren: 
inzicht verkrijgen in de concentraties van luchtvervuilende stoffen en de bijdrage van 
bronnen daaraan en 2) te onderzoeken in hoeverre het gezamenlijk meten van de 
luchtkwaliteit en ervaren geurhinder het vertrouwen kan vergroten en het gesprek kan 
faciliteren. 

SMAP+: 
smap-methode verder verfijnen en toepassen in praktijksituatie: toepassing op 
andere bestanden en aan verbetering van de schattingen en presentatie van de resultaten

GLOVE: 
kennis over de kwantitatieve en kwalitatieve relaties tussen leefomgeving en 
gezondheid zo goed mogelijk beschikbaar maken voor het ontwerpen van gezonde steden, 
dorpen, buurten en wijken. Hierbij werken we samen met de toekomstige gebruikers van 

een dergelijke tool toe naar een proof of concept afwegingskader.



3 ‘breinaald’ projecten

IDEE: 
Inzicht geven in hoe we als RIVM burgerparticipatie op lokaal niveau goed kunnen 
ondersteunen vanuit onze maatschappelijke opdracht om met informatie en kennis bij te 
dragen aan een gezonde leefomgeving. 

SLIM: 
Inzicht vergroten en ontsluiten over hoe regionale en lokale partners succesvol kunnen 
samenwerken om een gezonde leefomgeving vorm te geven en hoe het RIVM hier kan 
ondersteunen. 

Digibeter: 
Verbetering van de kwaliteit en samenhang van de informatieontsluiting over 
leefomgeving en gezondheid, door het gericht ontwikkelen en ontsluiten van 
gevisualiseerde informatie-producten, die aansluiten bij de behoefte van de betrokken 
doelgroepen



Leefomgeving en gezondheid:een sterk duo

Toen de problemen 

gingen kantelen

Bleken er oplossingen 

onder te liggen


