
Advies op maat 
Gezond Leven
Kennis die werkt voor uw gemeente of wijk

Het RIVM adviseert u over integraal werken aan gezond-
heid. Dat doen we met kennis die werkt, toegesneden op 
de situatie in uw wijk of gemeente. Ook in 2020 helpen 
we gemeenten en GGD’en met lokale vraagstukken over 
gezondheid en preventie. Van een adviesgesprek tot een 
lezing of workshop, het RIVM helpt u graag op weg.

Samen met gemeenten en GGD’en versterken we lokale 
gezondheidsbevordering. De manier waarop dat gebeurt 
hangt af van de lokale situatie. Daarbij spelen vragen als: 
hoe verbind je preventie en zorg? Hoe speel je slim in op de 
Omgevingswet? Of meer in het algemeen: wat maakt 
integraal gezondheidsbeleid succesvol? Iedere gemeente is 
anders. Daarom verzorgen we advies op maat, waarin we 
de landelijke kennis van Loketgezondleven.nl vertalen naar 
lokale vraagstukken. 

Hoe ziet advies op maat eruit?
Namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) geven we advies op maat waarbij we samen-
werken met gemeenten, GGD’en en regionale en landelijke 
partners. Gezamenlijk organiseren we bijvoorbeeld een 
interactieve workshop voor beleidsmedewerkers uit 
verschillende domeinen die integraal willen werken aan 
gezondheid. Of een themabijeenkomst waarin we dieper 
ingaan op de rol van positieve gezondheid in een lokale 
aanpak. Ook kunt u bij ons terecht voor vragen over lokaal 
gezondheidsbeleid.

Lokale en landelijke kennis
Met onze adviezen op maat helpen we gemeenten en 
GGD’en op weg. Tegelijkertijd versterken we de uitwisseling 
van lokale en landelijke kennis over succesvol integraal 
gezondheidsbeleid. Door het contact met professionals op 
lokaal niveau doen wij kennis op om onze producten nog 
beter af te stemmen op lokale vraagstukken.

Advies nodig? 
In 2019 hebben we zeven organisaties van advies op 
maat voorzien (zie volgende pagina). Wegens succes 
bieden we in 2020 weer kosteloos onze kennis en 
advies aan. Werkt u voor een gemeente of GGD en 
bent u geïnteresseerd in advies op maat? Ga dan naar 
Loketgezondleven.nl/adviesopmaat en vul het 
aanvraagformulier in.

Houd rekening met de volgende voorwaarden voor 
een aanvraag van advies op maat:
•  Het advies is een aanvulling op de reguliere 

werkzaamheden van uw organisatie
• Er is voldoende draagvlak binnen uw organisatie 
•  Een concreet resultaat is haalbaar in 20 tot 30 

adviesuren 
•  De opbrengsten mogen worden gedeeld met 

derden (bijvoorbeeld als product)

http://Loketgezondleven.nl
https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/advies-op-maat
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Advies op maat in 2019
Samen met onze partners hebben we in 2019 meerdere gemeenten en GGD’en geadviseerd:  

Aanvrager GGD Hollands Noorden

Thema Gemeentelijke beleidscyclus

Doel Opstellen nieuwe aanpak advies en ondersteuning 
vanuit de GGD rondom gemeentelijk gezond-
heidsbeleid  

Doelgroep GGD-beleidsadviseurs, epidemiologen en 
management 

“Door het inbrengen van kennis over landelijke ontwikkelingen en 
goede voorbeelden heeft het RIVM ons geholpen tot een voorstel 
voor een nieuwe aanpak te komen. De bijeenkomst waarin dit 
voorstel is gepresenteerd aan collega’s werd door adviseurs van 
het RIVM begeleid. Zij stelden scherpe vragen en zagen zij erop toe 
dat we bij de kern bleven.”  

Aanvrager Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Thema Speerpunten gemeentelijk gezondheidsbeleid

Doel Samen identificeren van kansen voor gemeentelijk 
gezondheidsbeleid en meedenken over geschikte 
aanpak 

Partner GGD Haaglanden, Kenniscentrum Sport & Bewegen

Het RIVM bekeek samen met de GGD en de gemeente waar de 
grootste kansen liggen op het gebied van gezondheidswinst. Dit 
resulteerde in een voorstel voor het onderzoeken van de verbre-
ding van de inzet van buurtsportcoaches voor volwassenen.

Aanvrager Gemeente Rotterdam

Thema Gezonde Wijkaanpak in Hoogvliet 

Doel Informeren over integraal werken en meedenken 
welke stappen nodig zijn bij het integraal werken 
aan gezondheid 

Doelgroep Partners binnen het wijknetwerk Hoogvliet, zoals 
de gemeente, welzijn, apotheek en thuiszorg  

“Na een professionele en prettige presentatie over de Gezonde  
Wijkaanpak door het RIVM zijn wij in Hoogvliet nu gezamenlijk  
aan zet.”

Aanvrager Gemeente Almere

Thema Gezondheid, armoede en schulden

Doel Adviseren over ouderbetrok kenheid en leefstijl- 
projecten op basisscholen in achterstandswijken 

Partner School, gemeente, partners ketenaanpak

Het RIVM gaf advies over het betrekken van ouders in leefstijlprojecten 
op basisscholen. Zo is onder andere de achterliggende problematiek 
onder de aandacht gebracht, zoals de verbinding met armoede. De 
gemeente wil meer gaan aanhaken bij armoedebeleid.  

Aanvrager GGD Noord- en Oost-Gelderland

Thema Gebruik van data uit GGD portals en de  
instrumenten en websites van het RIVM

Doel Bewustwording creëren om cijfers over gezond-
heid en sociaal domein beter te benutten in beleid

Doelgroep Gemeentelijke beleidsadviseurs uit Harderwijk, 
Ermelo en Zeewolde

Partner GGD Twente, gemeenten Harderwijk, Ermelo en 
Zeewolde

“Een leuke en inspirerende workshop over beschikbare landelijke,  
regionale en lokale cijfers waarmee we ons beleid beter kunnen 
onderbouwen.” 

Aanvrager Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Thema Gezondheidsbevordering in een gesloten setting 

Doel Adviseren over inzet van gezondheidsbevorderende 
interventies 

Doelgroep Beleidsmedewerkers afdeling Gezondheidszorg 

Het RIVM gaf advies over effectieve inzet van interventies voor 
stoppen met roken, gezonde voeding en voldoende bewegen in 
een justitiële inrichting. 

Aanvrager Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Thema Lokale voedselagenda

Doel Zicht krijgen op bruikbare kennis over voedsel 
vanuit diverse domeinen

Partner GGD Regio Utrecht

Samen met de gemeente en GGD heeft het RIVM gekeken welke 
kennis beschikbaar is om te werken aan een integrale lokale 
voedselagenda. Via gesprekken werd kennis uitgewisseld over 
voeding en gekeken naar wat er mogelijk is vanuit diverse domei-
nen zoals jeugdzorg, voedselsomgeving en gezonde scholen. 

Kijk voor meer informatie over advies op maat op 
Loketgezondleven.nl/adviesopmaat.

https://www.loketgezondleven.nl/advies-ondersteuning/advies-op-maat


Gezondheidscentrum

Nieuwe aanpak advisering gemeentelijk gezondheidsbeleid
Interview Marloes Bosselaar 
Adviseur Gezondheidsbevordering, GGD Hollands Noorden

Met welk gezondheidsvraagstuk klopten jullie aan bij
 het RIVM?
“Bij GGD Hollands Noorden wilden we ons advies en onze 
ondersteuning over gemeentelijk gezondheidsbeleid 
richting gemeenten anders aanpakken, naar aanleiding van 
onze evaluatie naar de behoeften van gemeenten bij het 
opstellen en uitvoeren van hun gezondheidsbeleid. Hieruit 
bleek dat steeds meer gemeenten de landelijke preventie-
cyclus loslaten en dat er veel externe ontwikkelingen zijn, 
zoals het preventie- en sportakkoord, waarbij gemeenten 
willen aansluiten. Het RIVM heeft geholpen bij het 
opstellen van onze nieuwe aanpak.” 

Wat heeft het advies op maat jullie opgeleverd?
“Het advies van het RIVM zorgde ervoor dat we de 
boodschap die we willen uitdragen en richting die we op 
willen nu heel helder hebben. Dit kunnen we nu duidelijk 

overdragen aan onze collega’s en naar buiten. De adviseurs 
van het RIVM stelden kritische vragen en hielpen ons op 
een positieve manier om tot de kern te komen. Daarnaast 
brachten zij hun kennis van ontwikkelingen in en gaven 
goede voorbeelden van andere gemeenten en GGD‘en 
die wij ook konden meenemen in ons voorstel.” 

Zouden jullie advies op maat aan andere GGD’en en/of 
gemeenten aanraden?
“Ik zou advies op maat van het RIVM zeker aan andere 
GGD’en en gemeenten aanraden omdat het waardevol is 
als een externe partner, die er wat meer van buitenaf naar 
kijkt en je scherp houdt, meedenkt en meeleest. En het 
RIVM brengt veel kennis in van landelijke ontwikkelingen.”

Advies op maat over gezondheids- 
bevordering in uw gemeente of wijk? 
Ga naar Loketgezondleven.nl/adviesopmaat 
en vul het aanvraagformulier in.

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
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Advies op maat is onderdeel van het  
programma Gezonde Gemeente 
www.loketgezondleven.nl 
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