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Universiteit Leiden treedt toe tot de Academische Werkplaats  
 

De Universiteit Leiden is op 4 juli jl. officieel toegetreden tot de Academische Werkplaats Publieke 

Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland. Hiermee stelt de universiteit onderzoekscapaciteit beschikbaar om 

vragen uit beleid en praktijk over volksgezondheid te onderzoeken. 

Op 4 juli jl. tekenden prof.dr. Hanna Swaab, decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, namens de 

Universiteit Leiden, en dr. Sjaak de Gouw, voorzitter 

van de Academische Werkplaats, de 

samenwerkingsovereenkomst in aanwezigheid van 

mr. M.E. Tuurenhout. De Universiteit is daarmee – 

naast het LUMC en TNO – het derde kennisinstituut 

dat aan de werkplaats deelneemt. In de praktijk 

waren onderzoekers van de Leidse Faculteit der 

Sociale Wetenschappen al enkele jaren bij de 

werkplaats betrokken. Zij onderzochten bijvoorbeeld 

het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente 

Teylingen en invloeden van ‘life events’ op het 

beweeggedrag van ouderen in Oegstgeest en Alphen. 

 

v.l.n.r. prof.dr. Hannah Swaab, decaan FSW Universiteit Leiden, dr. Sjaak de Gouw, voorzitter AWPG NZH  en mr.dr. Menno 

Tuurenhout, portefeuillehouder bedrijfsvoering, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Faculteitsbureau, 

Faculteitsbestuur Universiteit Leiden 

 

Hanna Swaab onderstreept de betekenis van deze handtekening voor de universiteit als volgt: ‘We vinden de 

opbrengst van dit samenwerkingsverband voor de maatschappelijke partners en de regio zo belangrijk dat we 

nu officieel en structureel onderzoekscapaciteit hebben gereserveerd om de onderzoeksvragen van de 

belanghebbenden goed te kunnen oppakken.’ 

 

Voor de Academische Werkplaats is de officiële toetreding van de Universiteit Leiden een belangrijke 

uitbreiding van het samenwerkingsverband. Sjaak de Gouw: ‘Met de Universiteit Leiden komt 

wetenschappelijke kennis op een breed terrein beschikbaar. Omdat publieke gezondheid zich op het raakvlak 

van praktijk, beleid en wetenschap afspeelt, is die kennis meer dan welkom.’ 

 

Naast de Faculteit der Sociale Wetenschappen is ook Bestuurskunde inmiddels betrokken bij de werkplaats. 

Vooralsnog door deelname van Jelmer Schalk aan de themagroep Leefomgeving in oprichting, door de 

inbreng van Arco Timmermans tijdens de masterclass ‘Agendasetting Publieke Gezondheid’ op 7 en 8 

november a.s. (zie hieronder) en de organisatie door Arco Timmermans van een simulatie van bestuurlijke 

besluitvorming in geval van een dreigende infectieziektecrisis. 

 

 



 

 

Themagroep leefomgeving in oprichting  
Tijdens het symposium van de AWPG NZH in januari jl. was een van de vier thema’s die tijdens 

het symposium centraal stonden, het thema 'leefomgeving'. De partijen die toen bij elkaar zaten 

wilden graag een vervolg en dit resulteert in een nieuwe themagroep leefomgeving in oprichting. 

 

Jessica Kwekkeboom, afdelingsmanager Leefomgeving bij de GGD Den Haag en Eline van Daalen, 

milieugezondheidskundige bij de GGD Hollands Midden,  zijn trekkers van de 'Themagroep Leefomgeving in 

oprichting'. 

In deze groep zijn momenteel onder meer GGD'en, gemeente en  omgevingsdiensten vertegenwoordigd. Ook 

de vakgroep Bestuurskunde van de  Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool 

zijn aangehaakt. De AWPG NZH werkt samen met de landelijke Academische Werkplaats 'Milieu en 

Gezondheid' (www.academischewerkplaatsmmk.nl) op het gebied van leefomgeving en gezondheid. 

 

 

 

Bijzonder hoogleraar Public Affairs  

Dr. Arco Timmermans startte per 1 september 2013 als bijzonder hoogleraar Public 

Affairs aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Hij is de eerste 

Nederlandse hoogleraar die onderzoek doet naar de rol en betekenis van 

belangenbehartiging in Nederland. Tijdens de masterclass ‘Agendasetting’ van 7 en 8 

november (zie hieronder) zal hij de deelnemers, samen met onder meer dr. Sjaak de 

Gouw, vertellen hoe effectief lobbyen in zijn werk gaat en de deelnemers uitdagen 

hiermee aan de slag te gaan bij gemeenten.  

 

Meer informatie over de benoeming van Arco Timmermans is te vinden op onder andere 

www.communicatieonline.nl  

 

 

Masterclass agendasetting publieke gezondheid 
Effectiever gemeentelijk beleid beïnvloeden, meer effect zien van je 

onderzoeksgegevens, met succes je interventies implementeren en je beter in kunnen 

leven in de wereld en zienswijze van gemeentelijke beleidsmakers en wethouders. Dat is 

het onderwerp van deze tweedaagse masterclass die de AWPG in november organiseert. 

 

In deze masterclass leer je hoe je (onderzoeks)gegevens optimaal in kunt zetten voor 

lokale agendasetting en voor de ontwikkeling van het beleid in de regio, hoe je 

beleidsadviezen aantrekkelijk maakt voor gemeenten en hoe je goed kunt inspelen op de 

problemen en uitdagingen die wethouders en ambtenaren ervaren.  

 

Doelgroep:  beleidsadviseurs, GGD managers en onderzoekers/epidemiologen van de  

AWPG-partners 

Datum:   7 en 8 november 2013 

Kosten:  €175,- pp voor 2 dagen (incl. lunches, koffie, thee) 

Locatie:  Kamerlingh Onnes gebouw, Leiden 

Aanmelden: Marga Hoogenkamp, secretaresse Stuurgroep AWPG NZH: mhoogenkamp@rdoghm.nl  

Deadline: 23 oktober 2013 

 

http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/
http://www.communicatieonline.nl/nieuws/bericht/arco-timmermans-bekleedt-lobbyleerstoel/
mailto:mhoogenkamp@rdoghm.nl


 

 

Werkgroep Toekomst van de AWPG NZH 
In samenwerking met Ruud Meij, filosoof en organisatieadviseur, denkt de werkgroep Toekomst van de AWPG 

NZH na over de veranderende omgeving waarin de AWPG NZH zich bevindt. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overheveling van beleidstaken naar 

gemeenten en de drie grote transities in het sociale domein (invoering 

Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg, en overheveling AWBZ-

begeleiding en persoonlijke verzorging naar Wmo), de toenemende 

mondigheid en informatie overload van burgers en de toenemende invloed 

van social media.  

 

Wat betekent dit voor de benodigde kennis? Wat betekent dit voor de productie van kennis? En wat betekent 

dit voor Academische Werkplaats? De uitkomsten van de werkgroep, die bestaat uit de leden van de 

Stuurgroep aangevuld met de interne contactpersonen van de partnerorganisaties AWPG NZH, zijn 

geagendeerd voor de vergadering van de Stuurgroep op 23 september a.s. Vervolgens komt de werkgroep 

nogmaals bij elkaar in november 2013 en het voorjaar van 2014. Beoogd resultaat van de bijeenkomsten is 

een gezamenlijke toekomstvisie en werkplan voor de AWPG NZH.  

  

 

 

Onderzoeksproject in de schijnwerpers 
 

Ontwikkeling lokale monitor Veiligheidsgevoelens homoseksuelen 
De GGD Zuid-Holland West heeft een monitor en 

gebruikershandleiding ontwikkeld om de veiligheidsgevoelens 

van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en 

biseksuelen te peilen in de gemeenten Delft, Westland, 

Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Joline van Lier 

begeleidde in dit project VU-stagiaire Shanti Thakoerdin die 

het onderzoek heeft uitgevoerd. 

 

Het hoofddoel van de monitor is om veiligheidsgevoelens te 

meten bij homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en 

biseksuelen (verder homoseksuelen genoemd). Subdoel is de 

resultaten te kunnen gebruiken om hiermee gemeentebeleid te maken of aan te passen. De 

gebruikershandleiding is vooral leidend geweest bij het uitzetten van de monitor en bij de werving van 

deelnemers aan de monitor. 

 
Onderwerpen van de monitor 

Joline: ‘Om meer inzicht te krijgen in veiligheidsgevoelens van homoseksuelen is bij het ontwikkelen van de 

monitor de theorie toegepast van onveiligheidsdeterminanten. Aanvullend is de stigmatheorie gebruikt. 

Samen met gegevens uit de literatuur vormden deze met semigestructureerde interviews en een focusgroep 

een breed scala aan onderwerpen voor de monitor. We hebben daarnaast rekening gehouden met religie en 

cultuur. Een Islamitische homoseksueel kun je namelijk beter niet naar het geloof vragen omdat zij moeite 

kunnen hebben met het benoemen van het homoseksueel zijn.  

 



 

 

Een belangrijk item in de monitor is de link tussen een mogelijk incident en veiligheidsgevoelens. Daarbij is 

ook aandacht voor de herkomst van onveiligheidsgevoelens en voor onveilige locaties binnen gemeenten. 

Verder is sociale steun is een belangrijk item. De mate waarin iemand zich veilig voelt hangt hier mede van 

af. Dat geldt ook voor zelfacceptatie.’ 

 

Werving en haalbaarheid 

In Nederland richten nog drie monitoren zich op homoseksualiteit.  Geen hiervan focust echter op lokale 

veiligheidsgevoelens. ‘We hebben in ons onderzoek dertien interviews gehouden,’ vertelt Joline. ‘Suggesties 

voor het werven van deelnemers aan de monitor die werden genoemd waren onder andere: anoniem invullen, 

werving in zowel homogerelateerde als niet homogerelateerde plaatsen, en de inzet van social media.’ 

 

‘Een punt van discussie was het breed publiceren van de monitor voor werving van deelname met kans op 

selectie bias. Er kunnen dan net zoveel homoseksuelen buiten als binnen de betreffende gemeente 

deelnemen of zelfs meer. Beloning of een soort prijzensysteem zou deelname binnen een gemeente kunnen 

verhogen. De belangrijkste aanbeveling aan de gemeenten was een pilotstudie te starten om de haalbaarheid 

van lokale monitoring naar veiligheidsgevoelens van homoseksuelen te onderzoeken.’  

 
Vervolg 

De monitor is na ontwikkeling door de GGD Zuid-Holland West uitgezet door Bureau Discriminatiezaken in de 

vier betreffende gemeenten. De resultaten zijn te lezen via het onderzoeksrapport dat is gepubliceerd via de 

GGD website www.ggdzwh.nl.  Bureau Discriminatiezaken ondersteunt Westland, Leidschendam-Voorburg en 

Zoetermeer met actief LHB-beleid. Delft heeft een lokale overlegstructuur uitgebreid met meerdere partners 

waarbij veel aandacht uitgaat naar scholen. 

 

Meer informatie?  

Neem contact op met Joline van Lier, functionaris gezondheidsbevordering bij de GGD ZHW 

j.vanlier@ggdzhw.nl of 079 343 54 26 / 06 13 05 82 73. (De samenvatting van) het rapport 

en de (richtlijn voor) de monitor zijn te vinden via de projectpagina van de AWPG website.  
 
 

 

Een voorstellen 
In deze rubriek maakt u nader kennis met een van de vele betrokkenen bij de AWPG NZH 

 

Jim van Steenbergen, voorzitter  
themagroep Infectieziektebestrijding 
 

Waar werk je en wat doe je daar? 

‘Ik heb het geluk gehad dat ik in 1990 bij de voorloper van de NSPOH (de 

SSG) ben gevraagd om naast mijn werk voor de GGD Utrecht bij hen een 

opleiding Infectieziektebestrijding op te zetten. Mede daardoor werd ik in 

1995 aangenomen als coördinator Infectieziektebestrijding bij het LCI 

(Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) dat vervolgens 

in 2005 bij het RIVM terecht kwam. Sinds 2011 werk ik ook twee dagen 

per week bij het LUMC. In beide functies hou ik mij bezig met het 

ontwikkelen van onderzoek op het gebied van Infectieziektebestrijding. 

Regionaal vanuit het LUMC samen met de GGD’en en landelijk vanuit het 

http://www.ggdzwh.nl/
mailto:j.vanlier@ggdzhw.nl
http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=205


 

 

LCI/RIVM. Samenwerking tussen wetenschappers en GGD-professionals is van groot belang om de bestrijding 

van infectieziekten verder te verbeteren. Ik vind het een uitdaging om daar in AWPG-verband mede invulling 

aan te kunnen geven.’ 

 

Kun je wat meer vertellen over je voorzitterschap bij de AWPG? 

‘Mijn opdracht vanuit het LUMC is alles te doen wat nodig is om onderzoek op het gebied van 

infectieziektebestrijding binnen de regio te stimuleren. Het was daarom logisch om voorzitter te worden van 

de Themagroep Infectieziektebestrijding. De themagroep bestond op dat moment vooral uit wetenschappers. 

Er was weinig betrokkenheid vanuit de GGD en men kwam niet erg regelmatig bij elkaar. Ik heb de 

themagroep daarom in de afgelopen twee jaar opnieuw ingericht en doorontwikkeld. Nu zitten er van elke 

GGD een arts en een verpleegkundige in en is een verpleegkundige secretaris. De wetenschappers hebben 

een meer adviserende functie gekregen. Inmiddels vind ik overigens dat het goed zou zijn als iemand van de 

GGD het stokje van mij over neemt. Het is belangrijk dat er meer mensen zijn die precies weten hoe het zit 

met onderzoek in de infectieziektebestrijding in Nederland en de mogelijkheden voor de regio. Als voorzitter 

ben je daar veel intensiever mee bezig dan als lid. Het is goed voor de  themagroep en voor het onderzoek 

om goed verankerd te zijn binnen de GGD’en. Daarnaast is een frisse blik van tijd tot tijd altijd dienstig.’ 

 

Wat zijn de uitdagingen voor de themagroep? 

‘Het aantal grote onderzoeksprojecten zou meer mogen en moeten zijn, maar we moeten geduldig zijn. Deze 

themagroep is nog jong en piepklein vergeleken met andere werkplaatsen. Er zijn veel goede ideeën, maar de 

afstand van een leuk idee tot daadwerkelijke start van een goed onderzoek is groot. Een aantrekkelijke eerste 

stap is onderzoek op basis van dossiers. In Amsterdam en Rotterdam is er een langere traditie binnen GGD’en 

op het gebied van onderzoek. Je ziet dus dat daar sprake is van heel goede dossiervorming wat al bestond in 

Rotterdam met Joop Huisman en eind 70’er jaren met de komst van bijvoorbeeld Roel Coutinho in Amsterdam 

gestart is. In onze regio is dat nog niet het geval.  

Daarnaast moeten we met de themagroep ook een onderzoeksrichting vinden: wat doet de Universiteit niet? 

Wat doen andere werkplaatsen niet? Het lijkt er op dat in onze regio met name meerwaarde te vinden is het 

verbeteren van de taakverdeling en afstemming tussen de eerste lijn en GGD.’ 

 

Zijn er al successen te vermelden? 

‘Zeker. We zijn nu in de race om financiering van een onderzoeksvoorstel van GGD-medewerkers Peter ten 

Ham en Christa van den Bos. Hun onderzoek richt zich op het bevorderen van hygiëne in zorginstellingen. De 

provincie krijgt jaarlijks projectgelden van het RIVM. Voor 2014 is besloten om aanvragen via de beide 

Academische Werkplaatsen te laten lopen. Rotterdam heeft een sterk gerelateerd project ingediend, namelijk 

het melden van infectieziekteproblematiek in zorginstellingen. De twee onderzoeken zouden elkaar mooi 

kunnen aanvullen.’ 

 

Wat wil je vooral bereiken als voorzitter? 

‘Vergaande betrokkenheid van de GGD bij wetenschappelijk onderzoek. Dat is waar het om gaat bij een 

academische werkplaats: wetenschap naar de praktijk brengen en andersom. De praktijk baseren op 

wetenschappelijk onderbouwd bewijs. Academisering van het beroep van arts en verpleegkundige 

infectieziektebestrijding. Deze emancipatie moet echter van binnenuit komen. Mensen moeten zelf vragen 

gaan stellen: hoe komt het dat..? waarom is …? Dan is er een voedingsbodem om zaken te willen gaan 

onderzoeken. Ik zie die nieuwsgierigheid inmiddels zeker. Vervolgens is er dus dat lange proces om vragen 

om te zetten naar projecten die gehonoreerd worden. Er zijn wel degelijk stappen gezet. Het mooiste zou zijn 

als elke GGD iemand heeft die voor een deel van zijn of haar tijd bezig is met onderzoek. Pas dan zou ik echt 

tevreden zijn. Maar ja, tussen droom en daad, zitten praktische bezwaren. Infectieziektebestrijding is al best 

goed geregeld in Nederland. Verder onderzoek krijgt daardoor vaak minder prioriteit tenzij je de wind een 

beetje mee hebt, zoals bij grote infectieziekterampen als indertijd Aids en onlangs nog de Q-koorts in 



 

 

Brabant en Gelderland. Er zijn natuurlijk wel nieuwe ontwikkelingen zoals bij reizigersziekten. Daarover gaat 

ook het eerste grote onderzoeksproject Op Reis binnen de themagroep, dat overigens nog steeds loopt.’ 

 

Heb je nog een wens of tip? 

‘Onderzoek in het kader van de werkplaats moet, terecht, relevant zijn voor het gezondheidsbeleid van 

gemeenten. Voor infectieziekten is dat echter wat problematischer dan voor bijvoorbeeld onderzoek naar 

roken of overgewicht. Ik heb het idee dat gemeenten dat meer zien als iets waar zij zelf een 

verantwoordelijkheid hebben terwijl men infectieziektebestrijding meer als een medisch technisch probleem 

beschouwt dat toebehoort aan de GGD. Ik bepleit daarom dat de werkplaats iets soepeler omspringt met het 

criterium ‘beleidsrelevant’ door de relevantie te toetsen aan de inzichten van de GGD op dit punt.’ 

 

Personalia Jim van Steenbergen 

Sinds 2011 voorzitter van de themagroep Infectieziektebestrijding AWPG NZH 

Werkzaam bij het LUMC en LCI/RIVM  

E-mail: J.E.van_Steenbergen@lumc.nl   

Telefoon: ma/di: 071 526 29 46 (LUMC) 

Klik hier voor een uitgebreider profiel van Jim 

 

 

 

Buiten de Poorten 
 

 

Congres EUPHA november  
 

Van 13 tot 16 november vindt het zesde 

congres van de European Public Health 

Association (EUPHA) plaats in Brussel. EUPHA is 

een paraplu organisatie voor 

samenwerkingsverbanden en organisaties op 

het gebied van publieke gezondheid in Europa. 

Het is een internationale, multidisciplinaire 

wetenschappelijke organisatie die rond 12.000 experts op het gebied van publieke gezondheid bij elkaar 

brengt om te komen tot professionele kennisuitwisseling en samenwerking. 

Het thema is dit keer:   

Health in Europe: are we there yet? 
Learning from the past, building the future 

   

Meer informatie is te vinden op de EUPHA website. 

https://www.lumc.nl/con/7040/91124061139221/10030209392733/10052609284633/
mailto:J.E.van_Steenbergen@lumc.nl
http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=138&c=88
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php
http://www.eupha.org/site/upcoming_conference.php


 

 

Landelijke overeenkomst kennisinfrastructuur Publieke 
Gezondheid 
In september ondertekenen een aantal landelijke partijen de intentieverklaring ‘Op weg naar een Landelijk 

dekkend netwerk van regionale Kennisnetwerken Publieke Gezondheid’.  Doel is samen te werken aan een 

goede verbinding tussen GGD’en, RIVM, onderwijs, universiteiten en gemeenten om kennis te kunnen ‘laten 

stromen’ voor de Publieke Gezondheid. Academische Werkplaatsen spelen in toenemende mate een 

belangrijke kennisrol in de Publieke Gezondheid. De landelijke werkgroep signaleert drie terreinen met 

kansen om de kennisinfrastructuur van de publieke gezondheidszorg te verbeteren:  

1. Betere afstemming en samenwerking tussen de diverse plaatsen waar kennis gemaakt en gedeeld 

wordt,  

2. Een meer decentrale sturing van de landelijke kennisagenda en  

3. Het stimuleren en faciliteren van het toepassen van kennis 

 

De concept intentieverklaring is hier te vinden op het besloten domein of kan opgevraagd worden via 

contact@awpgnzh.nl.  
 
 

 

En verder…. 
 

 Zijn we druk bezig de website van de AWPG te actualiseren. 

 Zijn inmiddels diverse onderzoeksprojecten afgerond waarvan de actuele informatie en/of het 

rapport op de website van de AWPG terug te vinden is. 

 Nodigen wij u uit om ideeën en/of kopij aan te leveren voor het volgende nummer van de Nieuwsflits: 

tdevette@rdoghm.nl.  Deadline kopij: 1 november 2013 

 Verschijnt de volgende Nieuwsflits eind december 2013 
 
 
 
 
 

 

Colofon 

AWPG Nieuwsflits biedt korte informatie over een selectie van actuele ontwikkelingen binnen en buiten de poorten 

van de werkplaats en is bedoeld voor betrokkenen bij beleid, praktijk en/of onderzoek in de publieke gezondheid. De 

nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en wordt via e-mail verspreid. Daarnaast is de nieuwsbrief te vinden op de 

website van de AWPG NZH, www.awpgnzh.nl  Aan- of afmelden voor de nieuwsbrief kan hier of via de website op de 

pagina ‘publicaties, artikelen en nieuwsbrief’. 

 

Redactie 

René Remeeus, Nienke Terpstra, Thea de Vette 

Telefoon: 088 308 46 67 

E-mail: tdevette@rdoghm.nl  

 

https://ggdhaaglanden.viadesk.com/do/document?id=33280-646f63756d656e74
mailto:contact@awpgnzh.nl
http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=114
mailto:tdevette@rdoghm.nl
http://www.awpgnzh.nl/
http://www.awpgnzh.nl/index.php?s=21&l=12
mailto:tdevette@rdoghm.nl

