
Op weg naar een 
gezonder Brabant 

3 gezonde levensjaren voor 
iedere Brabander erbij in 

2030?

Hanneke Kruize

Hanneke.Kruize@rivm.nl



Inhoud

● Brabantse Health Deal & Toolboxontwikkeling

● ZonMw aanvraag ‘Maak Ruimte voor Gezondheid’

● Contourennota ‘Op weg naar een Gezonder Brabant’ & 
Expertisecentrum



Aanleiding voor Brabantse Health Deal
Opgaven m.b.t. gezondheid:

– Sociaal-economische gezondheidsverschillen 

– Toename gezondheidsproblemen door ongezonde leefstijl 

– Toename eenzaamheid, burnout & depressie

Opgaven m.b.t. leefomgeving:

– Transitie-opgave voor urbane & rurale gebieden: 

› klimaatverandering

› groene & circulaire economie 

› energietransitie

– Verstedelijking & krimp

› toekomstgerichte verstedelijking met oog voor gezondheid, 
welzijn, solidariteit, productie en (sociale) inclusiviteit

› voorkoming van ongelijke ontwikkeling (rechtvaardigheid) 

› verbinding stad-land



● Provincie Noord-Brabant

● B5

● Waterschappen

● GGD’-en

● kennisinstellingen (Universiteit van Utrecht, Telos en RIVM) 

Health Deal partners



Benutten kansen integrale benadering (RIVM, 2017)



Uitgangspunt en doelen Brabantse Health Deal

Een betere samenwerking tussen de ruimtelijk-economische 
en het sociaal-gezondheidsdomein draagt bij aan een gezonder 
Brabant!

1. Brabantse Road map Gezonde verstedelijking

2. Toolbox met model- en monitoringsinstrumenten

3. Stimuleren en ondersteunen van (burger)initiatieven

4. Uitnodigen, ophalen, toepassen en verspreiden van kennis en 
praktijkpotenties 



Toolboxontwikkeling

● Opdracht: verzamel instrumenten voor een gezonde leefomgeving 
zodat je bij een vraag het geschikte instrument kan kiezen. 
Aansluiten bij de vragen en wensen van deze partners. 

● Uitgevoerd door RIVM, Telos, Leendert van Bree ism Health Deal 
partners

Activiteiten:

● Gesprekken met Health Deal partners - behoeftenpeiling

● Ontwikkelen denkkader & scoping

● Overzicht en beschrijving bestaande instrumenten



Behoeften Health Deal partners
● Eerst verhaal helder krijgen >> essay en stappenplan

– Hoe ziet een gezonder Brabant er in de praktijk uit?

– Convenant ondertekenen is mooi > maar hoe kun je er nu 
concreet mee aan de slag?

– Hoe sluit het aan op bestaande visies en plannen? 

– Hoe krijg je gezondheid goed ingebed in ruimtelijke planvorming?

– Investeren aan de voorkant, baten zijn pas later zichtbaar… Wie 
betaalt de gezonde plannen? 

● Samenwerken aan een gezonder Brabant: een uitdaging > hoe 
doe je dat, wie neemt de regie, en wat is de next step?

● Veel uiteenlopende vragen, thema’s, opgaven > hoe maak je de 
verbinding?

● Wensen t.a.v. toolbox zelf: stapeling kaarten, instrumenten, 
praktijkvoorbeelden



Bruikbare denkkaders

● Er bestaan veel denkkaders > niet 1 de beste…

– Positieve gezondheid

– Sociale veerkracht

– 10 typologieën voor een gezonde stad



Andere mindset, leidende principes
Andere mindset nodig - leidende principes

● Wil (en soms ook lef) om een leefomgeving te creëren waar gezondheid 
voorop staat. Die uitnodigt tot gezond gedrag, waar de druk op gezondheid 
zo laag mogelijk is, en waar mensen prettig kunnen vertoeven.

● Gezondheid vanaf het begin meenemen in het ruimtelijk planproces & een 
volwaardige plek geven in bestuurlijke afwegingen 

● Samenwerking tussen verschillende domeinen; elkaars taal leren spreken

● Betrekken van bewoners/gebruikers bij het gezond inrichten van de 
leefomgeving & het beheer er van

● Oog hebben voor andere waarden dan alleen economische waarden (andere 
businessmodellen); gezondheid als intrinsieke waarde

● Benutten van meekoppelkansen

● Zorgen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen (ook de kwetsbare 
groepen) en ook rekening houdt met wat dit betekent voor toekomstige 
generaties

● Een leefomgeving die mensen in staat stelt om regie te voeren over hun 
eigen leven, en om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen 

om te gaan die ze daarbij tegenkomen.



Beschikbare data

Lokaal/regionaal:

– Cijfers GGD/gemeente

– Sociale Veerkrachtmonitor

– Gesprekken met bewoners/

stakeholders

Nationaal: 

– VenZ info

– Atlas Leefomgeving

– Atlas Natuurlijk Kapitaal

– Gezondheidsmonitor 

CBS/RIVM/GGD 

- Waarstaatjegemeente.nl

- SMAP



Ondersteunende instrumenten
O.a.

● MGR

● Brabantse Omgevingsscan

Zie bijv. www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten

http://www.gezondeleefomgeving.nl/


Praktijkvoorbeelden



Opbrengst Brabantse Health Deal

● Roadmap, Toolbox, Brabantse Omgevingsscan, Aireas, Vital Zones…

● Nieuwe samenwerkingen

● Inzicht in lopende initiatieven

Maar… 

● “Wat levert de Health Deal nu in concreto op?”

● “Wat is de meerwaarde van samenwerking voor mijn organisatie?”

● “Hoe krijg ik mijn collegae en bestuurders mee?”

● “Wie neemt het voortouw/heeft de regie?”

● Belang van betrokkenheid kennisinstellingen

Hoe leren we met/van elkaar, hoe verbinden we, en werken 
we samen?



Projecten van partners-wat kunnen we daarvan leren?
● Provinciaal milieu- en waterplan

● Tiny forests in 7 gemeenten

● PIP N629 Oosterhout-Dongen

● Verkenning voor Brabant zoals 
‘Een gezond Zuid-Holland in 
2040’

● Beweegscan 

● JOGG

● Erkende interventies uit het 
preventieakkoord

● Brainport SmartSmart District

● “Guus-beweegt-je”, gezonde 
leefstijl voor 0 tot 110 (JOGG is 
daarin opgegaan)

● Sociale veerkracht

● Grenscorridor N69 - Ontwerplab

● Brabantse Omgevingsvisie

● Vitaal buitengebied Zundert

● Verbeterprogramma duurzaam 
en gezond eten in de zorg

● Sneller fietsverbinding Uden en 
Veghel

● Groene Schoolpleinen

● Bedrijventerreinen van de 
toekomst

● Waterkwaliteitsmeetnet

● Medicijn voor gezond water

● Samen ontwikkelen vitale zones 
in 3 regio’s -
https://www.vitalzone.eu.  



ZonMw aanvraag ‘Maak Ruimte voor Gezondheid’







ZonMw aanvraag Maak Ruimte voor Gezondheid



Contourennota ‘Op weg naar een Gezonder Brabant-
3 gezonde levensjaren voor iedere Brabander in 2030 erbij!

● Uitwerking van de Stedelijke Agenda BrabantStad 2018-2022, 
“Summit Gezonde en duurzame leefomgeving”, prioriteitsgebied 3 
“Brabantse Health Deal”; t/m 2022

● Bestuurlijk geaccordeerd door B5; momenteel verdere uitwerking

● 3 sporen:

– Spoor 1 “Gezonder Brabant is de beweging waarbij wordt 
samengewerkt en kennis gedeeld voor de gehele provincie

– Spoor 2 “Gezonde Regio” zijn alle regionale initiatieven en 
(gemeente) grens overschrijdende initiatieven

– Spoor 3 “Gezonde Brabander” gaat over de mens zelf en lokale 
initiatieven (die bijdragen aan de ambitie en worden uitgewisseld 
in spoor 1)

● Kerngroep en projectgroep

● Financiering door Provincie, B5, GGD’-en, waterschappen



Inhoud
● Belang van samenwerken aan de verbetering van de kwaliteit van 

leven van de inwoners wordt benadrukt

● Verdere kennisontwikkeling is essentieel 

● Lessen uit lokale initiatieven te delen, pilots te ontwikkelen of het 
toepassen van instrumenten.

● Vraagstukken in het sociaal domein kunnen opgelost worden in het 
fysiek domein en andersom

● Nog meer gebruik gaan maken van datasets die beschikbaar zijn in 
beide domeinen door die op/over elkaar te leggen

● Gebruik instrumenten zoals BROS en MGR

Samenwerking, kennisontwikkeling en kennisdelen is cruciaal!

>> Oprichting expertisecentrum, getrokken door GGD. 

Uitwerking discussienota door John Dagevos (Telos), Ien van de Goor 
(AWPG/Tranzo) en Hanneke Kruize (RIVM)



Voorstel expertise centrum
● Regionaal platform voor kennisvragen praktijkpartners

● Door van/met elkaar te leren versnel je het proces om tot een 
gezonde duurzame leefomgeving te komen

● Brengt de kennis bijeen en kan vraaggestuurd kennis leveren die 
gebruikt kan worden voor de agendering, onderbouwing en evaluatie 
van lokaal en regionaal beleid om te komen tot een gezonder 
Brabant

● Activiteiten:

– ontwikkelen van een regionale kennisagenda + verdiepen kennis

– bieden van een overzicht van lopende initiatieven en daaruit leren

– organiseren inspiratiebijeenkomst/kennisatelier 

– toepassen & ondersteunen bij verder ontwikkelen instrumenten 

● Aanhaken bij bestaande kenniscentra (Tranzo-AWPG, waarin 
GGD’en,Telos, RIVM in participeren) en hun bestaande infrastructuur

● Over mogelijk vervolgtraject wordt momenteel nog gesproken; 
bestuurders B5 al wel akkoord met basisidee



Dank voor uw aandacht!

Contact: hanneke.kruize@rivm.nl


