Reactiematrix behorend bij de reactie van de Adviesraad sociaal domein Stichtse Vecht d.d. 24 december 2018
Onderwerp: nota Positief Gezondheidsbeleid Stichtse Vecht
Nummer
1.

Opmerking/advies
Algemeen
De opzet van de nota is dusdanig dat er sprake is van een onvoldragen
nota, dat onvoldoende gebaseerd is op gegevens en geen noodzakelijke onderbouwing weergeeft van gemaakte keuzes en beoogde doelstellingen.

Reactie
Wij hebben gekozen om cijfers van de GGD-monitoren te gebruiken voor de onderbouwing. De GGD bundelt cijfers van meerdere
databronnen, zoals het CBS.
De cijfers, uit de bij de reactie toegevoegde bijlage, schetsen
vooral een beeld van het zorggebruik in de 2e lijn. Deze nota gaat
daarentegen over collectieve preventie binnen de 0de en 1e lijn.
De preventie binnen de 2e lijn valt voornamelijk onder verantwoordelijkheid van de Zorgverzekeraar.

2.

In de nota is er sprake van een beperkte wisselwerking tussen de wettelijke taken het beleidsvrije gedeelte.

We gaan de nota op dit punt aanpassen door aan te geven wat de
wettelijke taken zijn en wat de beleidsvrijruimte is. Daarmee geven we aan wat de politieke keuzemogelijkheden zijn.

3.

Bij positieve gezondheid gaat het juist om de integraliteit van al die
velden die door Machteld Huber beschreven zijn; dit ontbreekt in de
nota.

We zijn het eens met deze opmerking en zullen per speerpunt/doelstelling aangeven hoe deze zich verhoudt tot het model
van Machteld Huber.

4.

In de nota wordt aangegeven dat de drie speerpunten gekozen zijn in
samenspraak met professionals. Het noemen van deze groep geeft
onvoldoende hun “commitment” weer ten aanzien van het benoemen
van de speerpunten, laat staan hun noodzakelijke toezegging om hier-

In de inleiding is opgenomen welke partners betrokken waren bij
de totstandkoming van de nota.
In het kader van de AVG gaan we onderzoeken in hoeverre dit
mogelijk is.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

aan, en op welke basis, mee te werken.
De adviesraad adviseert dat vanuit Stichtse Vecht een “eigenaar” van
Preventie te benoemen en daarnaast een brede klankbordgroep in te
stellen, die met betrekking tot de opzet en voortgang van de uitvoering
zal adviseren en bewaken
In de nota wordt terecht beschreven dat er een directe relatie is met de
beleidsvelden Onderwijs, Wmo, Sport, Jeugd en het Armoedebeleid en
een samenhang is met Duurzaamheid, Openbare orde en Veiligheid,
Milieu en Cultuur. Dat betekent dat de gekozen speerpunten ook in de
andere diverse beleids-/uitvoeringsplannen betrokken dienen te worden; dit vereist echter een kanteling in het denken op ambtelijk niveau.
De Adviesraad adviseert voor het uitvoeringsplan voor de komende
jaren voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen en te
komen tot een goede financiële onderbouwing. Zoals ook door de overheid wordt geadviseerd, zorg voor een “goed gefinancierd preventiefonds”. De opgestelde financiële paragraaf is niet te beoordelen door
het ontbreken van een uitvoeringsplan.
De Adviesraad adviseert expliciet veel aandacht te geven aan het bevorderen van gezond gedrag/gedragsverandering van de doelgroepen.
Het “verleiden” van deze doelgroepen tot gezonder gedrag, deze nota,
zal helaas een beperkt succes hebben. Uit de gedragswetenschappen
blijkt een vorm van beloning bij gedragsveranderingen het beste te
werken. Een suggestie hierbij is om ook actief bedrijven, supermarkten,
scholen, buurt/wijkcommissies, etc. te betrekken bij het komen tot
gezond gedrag/leefklimaat, door bijvoorbeeld het belonen van positieve acties
De Adviesraad adviseert te stimuleren dat beroepsgroepen die betrokken zijn bij de Zorg en het Welzijn beleidsmatig meer aandacht gaan
geven aan preventieve activiteiten.
Het uitvoerend Sportbeleid Stichtse Vecht nader te beschouwen en op
onderdelen met betrekking tot het geformuleerde gezondheidsbeleid
te herzien/aan te scherpen.

Op dit moment is Stichtse Vecht aan de slag gegaan met het inrichten van een cluster Preventie en Welzijn.
Op ambtelijk niveau zullen de speerpunten integraal worden benadert. Deze kanteling is al in gang gezet.

In de nota worden de kaders gesteld voor het gezondheidsbeleid.
Na het vaststellen van de nota zal een uitvoeringsplan opgesteld
worden. We gaan in de nota uitgebreider onderbouwen hoe de
financiële paragraaf tot stand is gekomen.
Plan voor evaluatie: kleine tussen evaluaties op het moment
cijfers beschikbaar zijn.
Tabel maken: wanneer welke cijfers beschikbaar zijn. Dit wordt
opgenomen in de bijlagen.
Naar aanleiding van het gesprek (op 10 januari jongstleden) is
gebleken dat we met verleiden hetzelfde bedoelen als belonen.
Het gaat over de positieve stimulans.

We kunnen de professionals en inwoners niet verplichten meer
aandacht te gaan geven aan preventieve activiteiten. We proberen wel preventie op de agenda te krijgen bij onze partners. Zo
zijn we samen met de huisartsen bezig een convenant op te stellen waar preventie een onderdeel van is.
In 2019 wordt (opnieuw) invulling gegeven aan het sportbeleid.
Gezondheid kan daarin worden meegenomen. In de huidige uitvoering is al veel verbinding met gezondheid.
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