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Nieuwe koers en structuur AWPG NZH vanaf 2017 
Nienke Terpstra, René Remeeus, Margreet Bekedam. Jan 2017 

 

Inleiding  
Het MT van de AWPG NZH heeft in de eerste helft van 2016 accountgesprekken gevoerd met de 

AWPG-kernpartners:  de GGD Haaglanden, TNO, het LUMC, de Universiteit Leiden (Faculteit Sociale 

Wetenschappen, University College en Faculty of Governance and Global Affairs) en de GGD 

Hollands-Midden.  

De AWPG NZH als netwerkorganisatie ontleent het bestaansrecht aan het concept dat deze een 

grote diversiteit aan kennis en expertise over Publieke Gezondheid en Sociaal Domein ontsluit en 

door kennisdeling beschikbaar maakt. De aanleiding voor de accountgesprekken was de 

veranderende rol en positie van de AWPG NZH op het gebied van onderzoeksaanvragen – en 

financiering. Dit bracht ook de noodzaak tot herijking van de AWPG NZH met zich mee. De vraag naar 

de visie op het strategisch belang en de voortgang stond daarbij centraal. Als basis voor deze 

accountgesprekken werd daarom een memo opgesteld met als titel ‘Voortgang AWPG NZH’.  In deze 

memo was de volgende kernvraag geformuleerd: 

Hoe ziet elke partner de AWPG NZH, welke activiteiten ontplooit men onder de vlag van de 

AWPG NZH en welke vanuit de eigen organisatie?’ 

In de memo waren daarbij vijf hoofdactiviteiten aangegeven, waarop de AWPG NZH zich de komende 

tijd zou kunnen gaan richten: 

1. Organiseren van een (twee-)jaarlijks symposium over een thema binnen de Publieke 

Gezondheid en/of het Sociaal Domein. 

2. Organiseren van Masterclasses Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit in Haaglanden en Hollands 

Midden. 

3. Uitwerken van acties uit het Strategisch Opleidingsplan via de Opleidingscommissie.  

4. Jaarlijks genereren van twee onderzoeksprojecten onder de vlag van de AWPG NZH.  

5. Onderhouden van en aansluiten op initiatieven voor de landelijke kennisinfrastructuur met 

de regionale kennisdeling via www.awpgnzh.nl  

De gevoerde accountgesprekken hebben geresulteerd in een aantal uitkomsten;  generieke voor 

alle participanten en ook enkele specifieke, die met name voor één van de partnerorganisaties 

belangrijk zijn.  In deze notitie worden de uitkomsten weergegeven van de accountgesprekken 

met conclusies wat dit betekent voor de koers en structuur van de AWPG NZH. Tijdens de 

Stuurgroepvergadering van 17 november 2016 zijn de koers en structuur van de AWPG NZH voor 

de komende jaren bekrachtigd. In de bijlage staan de verslagen van de accountgesprekken die in 

het voorjaar van 2016 zijn gevoerd met de vijf kernpartners van de AWPG NZH. 

http://www.awpgnzh.nl/
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Uitkomsten van de accountgesprekken en gevolgen voor de koers en 

structuur AWPG NZH vanaf 2017 
Hieronder staan puntsgewijs de uitkomsten van de accountgesprekken en de conclusies van de 

stuurgroep voor de nieuwe koers en structuur. 

 

1. De AWPG NZH als Netwerkorganisatie is waardevol en moet behouden blijven. Daarvoor is 

een minimale structuur nodig, zodat het netwerk onderhouden blijft en kan functioneren. Er 

wordt daarvoor echter geen nieuwe overeenkomst getekend; de overeenkomst uit 2006 

wordt als ‘nog steeds geldig’ erkend. 

2. Dat AWPG NZH-netwerk is georganiseerd rondom twee inhoudelijke overkoepelende 

themanetwerken, met daarnaast enkele ‘lossere’ onderwerpen. De beide themanetwerken  

fungeren vooral als platform waar professionals elkaar ontmoeten en hun werkzaamheden 

aan elkaar kunnen verbinden. De volwaardig functionerende themagroepen zijn: 

a. Infectieziektebestrijding. De GGD Haaglanden is de trekker van dit themanetwerk en 

levert de voorzitter en het secretariaat 

b. Gezondheidsbevordering, inclusief Sociaal Domein. De GGD Hollands Midden is van 

dit netwerk de trekker en vervult het voorzitterschap en het secretariaat 

3. De Stuurgroep en het MT-AWPG NZH krijgen een andere focus: beiden hebben als 

voornaamste taak het faciliteren, ondersteunen en in stand houden van de 

netwerkorganisatie. 

a. De Stuurgroep heeft in een netwerkorganisatie nauwelijks meer een sturingsfunctie. 

Conclusie: de rol en naam van de Stuurgroep worden gewijzigd naar Strategisch 

Partneroverleg (SPO). De leden van het SPO zullen strategisch advies (blijven) geven 

over de richting waarin de AWPG NZH zich beweegt en welke personen daarbij 

behulpzaam kunnen zijn (netwerk delen en aanspreken). Het SPO zal ook besluiten 

blijven nemen ten aanzien van de koers, structuur en activiteiten van de AWPG NZH. 

Leden van het SPO fungeren als ‘spin in het web’ tussen de AWPG NZH en collega’s 

en bestuurders van de eigen partnerorganisatie. 

Het SPO komt in mei bijeen om het symposium door te spreken en in november bij 

het symposium (zie punt 5). 

b. Het MT AWPG NZH heeft vooral een faciliterende taak in het waardevol laten blijven 

van de netwerkorganisatie. Conclusie: de rol en naam van het MT worden gewijzigd 

naar Regie Overleg (RO). Het RO zal onder andere zorg (blijven) dragen voor een 

actuele en adequate ‘netwerklijst’ van betrokken partnerorganisaties, medewerkers, 

thema’s en deskundigheden. Het RO komt naar behoefte bijeen, naar schatting zal 

dat zes maal per jaar zijn. Het RO bestaat uit de voorzitter van de AWPG NZH, een 

onderzoekscoördinator vanuit het LUMC, de coördinator en de secretaris. Het 

voorzitterschap van de AWPG NZH kan rouleren en is niet per se voorbehouden aan 

één van beide deelnemende GGD’en. De focus van de voorzitter is vooral het 

vervullen van het ‘ambassadeurschap’ voor de AWPG NZH.  

4. Er wordt door de netwerk-partners naar gestreefd om jaarlijks minimaal twee 

onderzoeksprojecten onder de vlag van de AWPG NZH te genereren en/of subsidie voor aan 

te vragen. Voor sommige subsidieverstrekkingen is een AWPG-netwerk nog steeds een 

vereiste, alleen al om die reden is het goed de AWPG met een minimale structuur in stand te 

houden.  
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5. Jaarlijks of tweejaarlijks wordt er onder de vlag van de AWPG NZH een symposium of andere 

netwerkbijeenkomst georganiseerd. Op die manier wordt het AWPG-netwerk zichtbaar 

gemaakt en het dient tevens als bindend element ten behoeve van het netwerkonderhoud. 

De netwerkpartners vaardigen een deelnemer af in een jaarlijkse symposiumcommissie, dit 

kan dezelfde functionaris zijn, die ook deelneemt aan de OpleidingsCie. 

6. Met de pijler ‘Opleiding’ beoogt de AWPG NZH kennis over publieke gezondheid en het 

sociale domein te verspreiden. De opleidingsactiviteiten kunnen bestaan uit na- en 

bijscholing, stages, gastdocentschappen, deskundigheidsbevordering, co-schappen, 

symposia, workshops of masterclasses. De kernpartners van de AWPG NZH hebben onderling 

afgesproken om elkaars 'prioritaire partners' te zijn op het gebied van al deze soorten 

opleiding. De OpleidingsCommissie, die oorspronkelijk in het leven was geroepen om 

uitvoering te geven aan de activiteiten in het Strategisch Opleidingsplan, kan in het vervolg 

haar eigen opdracht formuleren. Ook deze OpleidingsCie functioneert als een netwerk, waar 

men gelijkgestemden tegenkomt en in gezamenlijkheid zaken kan afstemmen en 

samenwerken.  In verband met draagvlak en continuïteit wordt er naar gestreefd dat elke 

netwerk-participant twee deelnemers naar deze OpleidingsCie afvaardigt. De OpleidingsCie 

heeft al aangegeven voor zichzelf een rol te zien in het organiseren van een jaarlijks AWPG 

NZH-symposium over een thema binnen de Publieke Gezondheid en/of het Sociaal Domein. 

7. Het organiseren en aanbieden van de Masterclass Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit is een 

eigen activiteit van de Faculty of Governance and Global Affairs  (Centre of Professional 

Learning van de Universiteit Leiden, Campus Den Haag). De GGD’en Haaglanden en Hollands 

Midden maken hierover zelf rechtstreeks afspraken. De Masterclass PBS valt daarmee niet 

langer onder het AWPG NZH-account. 

8. De opgebouwde regionale kennisdeling via de website www.awpgnzh.nl wordt behouden. 

Daarnaast wordt meegewerkt aan de initiatieven voor de landelijke kennisinfrastructuur, dit 

heeft echter een minder hoge prioriteit. 

9. De gesprekspartners erkennen het nut, de noodzaak en de mogelijkheden van het bundelen 

en delen van data in een soort  regionale ‘data-infrastructuur’. Het gaat dan om het 

bundelen én delen van data voor onderzoek. Het kan ook fungeren als een virtuele ‘plek’  om 

onderzoeksvragen aan elkaar te toetsen. Om tegemoet te komen aan deze gezamenlijke 

behoefte aan een ‘data-infrastructuur’ zullen de mogelijkheden daarvoor worden 

onderzocht.  

10. De taken van de coördinator moeten in het licht van deze doorontwikkeling naar een 

netwerkorganisatie worden herzien. In elk geval heeft de coördinator een toegevoegde 

waarde bij het onderhouden en het faciliteren van het AWPG-netwerk door onder andere: 

a. participatie in beide themagroepen IZB en GB, op die wijze actief betrokken zijn bij 

het faciliteren van beide themanetwerken 

b. fungeren als ‘trekker’ van de SymposiumCie 

c. beheer van de ‘netwerklijst’ met organisaties, deskundigheden, thema’s en namen 

van betrokken medewerkers 

d. vinger-aan-de-pols voor subsidiemogelijkheden en een stimulator achter het streven 

naar de twee jaarlijkse onderzoeksaanvragen 

e. faciliteren van de OpleidingsCie door het vervullen van voorzitterschap en 

secretariaat 

f. onderhouden van de regionale kennisdeling via de eigen AWPG NZH-website, in 

samenwerking met de webredacteur 

http://www.awpgnzh.nl/
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g. organiseren en/of doen organiseren van een jaarlijkse gezamenlijke  

‘accountbijeenkomst’ met leden van de Stuurgroep 

h. verkennen van de mogelijkheden voor de opzet van een regionale data-

infrastructuur  

i. bijdragen aan landelijke overlegstructuren en initiatieven met betrekking tot de 

Academisering van Publieke Gezondheid 

11. De AWPG NZH heeft een zeer beperkt eigen budget, er gaan nauwelijks financiële middelen 

in om anders dan de inzet in natura door de betrokkenheid van medewerkers. Indien er voor 

onderzoeken subsidie wordt verkregen, betreft dit altijd een besloten onderzoeksbudget van 

waaruit uitsluitend de onderhavige onderzoekskosten kunnen worden gefinancierd. Dit 

betekent dat overige kosten door de netwerkpartners zelf moeten worden opgebracht. De 

afgelopen jaren is gebleken dat deze kosten niet hoog zijn: 

a. Een maandelijkse factuur van €272,25 inclusief BTW voor de extern ingehuurde 

webredacteur via Omnia Interactive voor gemiddeld 3 uur per maand. 

b. Jaarlijkse kosten voor de beveiliging van de website via de hostingorganisatie Pine , 

plm. €11,00 per jaar + beveiligingscertificaat plm. 120,- per jaar. 

c. Jaarlijkse kosten voor domeinregistratie bij ‘digitaal-leren’ van plm. €100,00 per jaar. 

Tot nu toe worden bovengenoemde kosten betaald door de GGD Hollands Midden met als 

argumentatie dat deze kosten betrekkelijk laag zijn en dat het dus administratief minder 

werk en daarmee kosten oplevert om deze door één partner te laten betalen, dan dat deze 

hoofdelijk worden omgeslagen met alle administratieve rompslomp van dien. De GGD 

Hollands Midden zal aangeven of ze bereid is deze kosten te blijven betalen.  

Het organiseren van een jaarlijks symposium is tot nu toe niet aan de orde geweest. Derhalve 

is er geen afspraak over de dekking of verdeling van de daarmee gepaard gaande kosten. Een 

deel van de kosten zal vermoedelijke gedekt kunnen worden door het heffen van een lage 

deelnemer bijdrage. Het is een taak van de SymposiumCie om een begroting met een 

bijbehorend dekkingsvoorstel te maken. 
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Bijlage 1: verslagen van de accountgesprekken voorjaar 2016 
Verslag en uitkomsten van de Accountgesprekken 

Elk accountgesprek is  ingeleid door de voorzitter van de Stuurgoep en het MT, Sjaak de Gouw. Hij 

schetste daarbij de historie van de AWPG NZH aan de hand van drie fasen. De eerste fase kenmerkte 

zich door opbouwen en consolideren van een organisatorische eenheid binnen de AWPG  NZH (met 

onder andere een managementstructuur, themagroepen, procedures voor de diverse onderzoeken 

etc.) De tweede fase kenmerkte zich door een grote betrokkenheid van gemeenten in de vele 

kortlopende ‘klein maar fijn’ onderzoeken. Deze onderzoeken werden allemaal door of onder 

verantwoordelijkheid van de AWPG-NZH ingediend en uitgevoerd. Het MT van de AWPG NZH hield 

zich in deze fase met name bezig met het onderzoeksmanagement en alles wat hieromtrent verder 

‘nodig was’, waaronder ook de communicatie.  

Sinds begin 2015 bevindt de AWPG NZH zich in de derde fase. In deze fase is de structurele 

financiering van onderzoek vanuit ZonMw beëindigd. Daarmee is de ‘onderzoeksproductie’ vanuit de 

AWPG bijna volledig stil komen te liggen. Voor de AWPG-partners geldt dat ze, naast de AWPG NZH, 

vanzelfsprekend bilaterale contacten en afspraken onderhouden met andere partijen, deelnemen 

aan diverse netwerken en in dergelijke verbanden onderzoeksvoorstellen ontwikkelen en indienen. 

In deze nieuwe context is de meerwaarde, die de functie en het bestaansrecht van de AWPG NZH 

bepaalt, niet langer vanzelfsprekend. Om die meerwaarde te exploreren worden de 

accountgesprekken met de AWPG-partners gevoerd en kan de rol en positie van de AWPG NZH 

herijkt worden.  
 

a. GGD Haaglanden 

Gesprekspartners:  Ton van Dijk, Erica Vlagsma, René Remeeus 

Datum accountgesprek: 1 februari 2016 

Na de inleiding door Sjaak de Gouw geeft Ton van Dijk aan dat in de memo en dit accountgesprek 

terechte vragen worden gesteld. Zijn antwoord luidt: “De GGD Haaglanden is het portaal voor 

kennisvragen omtrent Publieke Gezondheid. Daarachter functioneert het netwerk van de AWPG 

NZH. De GGD Haaglanden heeft de AWPG NZH nodig; met de AWPG NZH kan de GGD dingen doen 

die anders niet van de grond zouden komen. Daarmee heeft de AWPG NZH een duidelijke 

meerwaarde.” 

In de regio Haaglanden zijn er nu drie netwerken: 

 Faculty of Governance and Global Affairs   

 University College 

 LUMC-campus Den Haag 

Door de drie Haagse netwerken, die allen beogen om aan het ‘kennisdomein’ meer ruimte en inhoud 

te geven, evenals door het vaststellen van het Strategisch Opleidingsplan met bijbehorende de 

OpleidingsCie, is de GGD Haaglanden zich uitdrukkelijker gaan opstellen als een opleidings-GGD en 

dat heeft een grote meerwaarde.  De komst van de LUMC-campus en de nauwe samenwerking 

tussen het LUMC, het MCH Westeinde en het HAGA-ziekenhuis zijn daarbij uitermate relevant. Dat 

met de komst van het LUMC, ook de Public Health (het hoogleraarschap van Barend Middelkoop) 

‘dichterbij’ den Haag komt, ziet Ton van Dijk als een extra kans.  

Hij geeft verder aan dat de GGD Haaglanden wil blijven investeren in het (doen) uitvoeren en 

organiseren van onderzoek, want dit verrijkt de organisatie. Hij wil de gemeenten in de regio 

Haaglanden hierbij graag laten aanhaken en het onderwerp AWPG aan de  hand van de brochure en 

filmpjes over kortdurend gemeentelijke onderzoek in de Adviescommissie van de GGD agenderen.  
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De stad Den Haag neemt met name door de komst van de LUMC-Campus De Haag wel een aparte 

positie in en de regio Haaglanden is daarom niet te vergelijken met de regio Hollands Midden, waar 

de 19 gemeenten min of meer dezelfde binding met de AWPG NZH hebben. 
 

b. Campus Den Haag Universiteit Leiden 

Gesprekspartners: Ellen van Reuler en Jessica Kiefte  

Datum accountgesprek: 11 april 2016 

Jessica Kiefte, werkzaam bij Leiden University College, geeft aan het prettig te vinden om gebruik te 

kunnen maken van de AWPG NZH als netwerk  voor de studenten die in Den Haag onderwijs volgen 

en stages moeten lopen. Het AWPG-netwerk kan volgens Jessica Kiefte nuttig zijn om participanten 

uit dat netwerk te betrekken als je ze nodig hebt . Daarbij is het wel van belang dat het netwerk 

onderhouden wordt en daarvoor is dan weer een (minimale) structuur nodig.   

Ellen van Reuler voert het gesprek met name vanuit een generiek bestuurskundig perspectief. Ze 

geeft aan dat de Haagse Campus o.a. bezig  is een masterclass Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit te 

ontwikkelen.  Jessica Kiefte voert het gesprek met name vanuit gezondheid en Public Health.  Zo is zij 

nauw betrokken bij het programma Global Public Health. In relatie tot dit programma Global Public 

Health wordt Antibiotica-resistentie genoemd. Sjaak de Gouw geeft aan dat in Hollands Midden 

mogelijk een ABR-pilot zal worden uitgevoerd. Leo Visser en Louis Kroes worden in dit kader 

genoemd.  

Reagerend op de vijf hoofdactiviteiten van de AWPG NZH geeft Jessica Kiefte aan graag mee te willen 

denken over de inhoud van een jaarlijks symposium. Wellicht kan hiervoor een symposiumcommissie 

worden ingesteld? Ellen van Reuler doet hierin dan ook graag mee. Jessica Kiefte en Ellen van Reuler 

zien voor de Haagse Campus de volgende raakvlakken met de AWPG NZH: 

1. Activiteiten van de opleidingscommissie 

2. Studenten en stages 

3. Jaarlijkse symposium en deelname in een commissie. 

4. Deelnemen in een actieve netwerkstructuur. 

5. Antibiotica-resistentie.  

Jessica Kiefte geeft verder aan dat Judith Mesman de nieuwe decaan van het Leiden University 

College wordt. 
 

c. TNO 

Gesprekspartners: Paul Kocken, Symone Detmar en Niek Snoeij  

Datum accountgesprek: 22 april 2016 

Paul Kocken vertelt dat TNO in verband met opgelegde bezuinigingen keuzes heeft moeten maken 

waardoor er minder aandacht is voor publieke gezondheid. De  Focus op ‘jeugd’ (jeugdwelzijn, 

jeugdzorg en publieke gezondheid) is niet veranderd.  TNO heeft dan ook vooral verbinding met de 

AWP Jeugd. Barend Middelkoop neemt deel in de stuurgroep van de AWP Jeugd en houdt daarin 

vooral oog voor de  PG-aspecten.   

Niek Snoeij geeft aan dat TNO zeker geïnteresseerd is en lid wil blijven van de netwerkstructuur van 

de AWPG NZH. Symone Detmar zegt dat in de themagroep Gezondheidsbevordering mogelijk 

thema’s te vinden zijn die (nog meer) verbindend kunnen werken. Ze denkt bijvoorbeeld aan het 

thema ouderen. Volgens haar is de themagroep ook de plek om op zoek te gaan naar deze 

verbinding.  

TNO neemt ook deel aan de opleidingscommissie. Dit gremium is nog niet zo lang geleden gestart en 

is nu op zoek naar een programmatische afstemming onder de deelnemende organisaties. TNO geeft 
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aan dat het goed zou zijn als de Stuurgroep AWPG NZH een opdracht zou formuleren omtrent het 

symposium. Daarna kan de organisatie gestart worden.  

Sjaak de Gouw geeft aan dat de betrokkenheid van bestuurskunde voor de AWPG NZH een niche is.  

Paul Kocken vraagt of de gemeente Leiden ‘anders tegenover de AWPG NZH staat dan andere 

gemeenten’. Sjaak de Gouw geeft aan dat dit in principe niet het geval is. Wel is Leiden 

geïnteresseerder in de AWPG NZH dan de kleinere gemeenten in de regio en investeert deze 

gemeente ook in andere kennisnetwerken. 

De themagroep Gezondheidsbevordering en het symposium zijn voor TNO thema’s concrete 

raakvlakken met de AWPG NZH.  
 

d. GGD Hollands Midden 

Gesprekspartners: Judith Bierens, Nicolette van der Zouwe en Petra Huisman  

Datum accountgesprek: 10 mei 2016  

Aanvullend op de algemene inleiding geeft Sjaak de Gouw aan dat in de reeds gevoerde 

accountgesprekken met TNO en Haagse Campus duidelijk is geworden dat deze organisaties geen 

duidelijke meerwaarde ervaren bij de activiteit ‘kennisdeling’ zoals geformuleerd in de memo. 

‘Netwerken’ wordt door TNO en Haagse Campus als waardevol beschouwd; je hebt een netwerk 

nodig om elkaar te vinden.  

Nicolette van der Zouwe geeft in het gesprek aan de themagroep Gezondheidsbevordering 

inspirerend te vinden en ze hoopt dat het uitvoeren van twee onderzoeksprojecten per jaar wel 

gehandhaafd blijft. Ze vraagt of de themagroep blijft bestaan?  Sjaak de Gouw geeft aan dat de 

themagroep GB niet wordt opgeheven.  Hij zegt verder dat de AWPG op vijf niveaus bij onderzoek 

betrokken kan zijn. Lopend van de maximale optie van formeel penvoerderschap door de AWPG tot 

een zijdelingse betrokkenheid als minimale variant. De twee jaarlijkse onderzoeksprojecten zullen 

ergens in de range van die vijf onderzoeksniveaus moeten inpassen.  

Petra Huisman neemt deel in de AWPG-opleidingscommissie en zij ziet vooral een voordeel in het 

elkaar kennen en het creëren van korte lijnen. De leden van de opleidingscommissie hebben allen 

het gevoel elkaar nodig te hebben.  

Judith Bierens geeft aan dat de netwerkfunctie van de AWPG NZH heel belangrijk is. Deze functie 

moet je onderhouden, intensiveren en uitbouwen. In dit kader benoemt ze specifiek de rol van de 

GGD Hollands-Midden/AWPG NZH in de gemeente Leiden. Het bureau Blaauwberg voert in dit kader 

een onderzoek uit naar de wijze waarop onderzoek en onderzoeksverbanden met elkaar verbonden 

kunnen worden. Judith Bierens geeft ook aan dat de GGD HM kortgeleden een goede bijeenkomst 

met TNO heeft gehad. Een dergelijke uitwisseling zou vaker moeten plaatsvinden.  Sj aak de Gouw 

concludeert dat de AWPG NZH met name aan de slag moet met ‘actief netwerkmanagement’.  
 

e. LUMC, Public Health en Eerstelijns geneeskunde 

Gesprekspartners: Mattijs Numans, Leo Visser, Barend Middelkoop 

Datum accountgesprek: 23 mei 2016  

Na de algemene toelichting op de accountgesprekken schetst Sjaak de Gouw de vijf niveau’s van 

onderzoek met als ene uiterste de situatie dat de AWPG NZH optreedt als penvoerder (hoogste 

niveau van AWPG-betrokkenheid) en als ander uiterste de situatie dat vanuit het AWPG-netwerk een 

expertise-, begeleidings- of onderzoeksgroep  wordt samengesteld, zoals dat voor enkele GB-

onderzoeken is gebeurd. 

Mattijs Numans geeft aan dat er op het gebied van onderzoek en opleiding recentelijk een nieuw 

samenwerkingverband is ontstaan: de LUMC-Campus Den Haag, wat zich vooral richt op de eerste 

lijnsgeneeskunde/huisartsengeneeskunde en in dat kielzog ook de Publieke Gezondheidszorg in het 
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grootstedelijke Den Haag meeneemt. Voor het LUMC is dat interessant, omdat dit specifieke  

problematiek en een andere focus met zich mee brengt. 

Sjaak de Gouw schetst zijn droombeeld over de AWPG:  een netwerkorganisatie als ‘hub’ voor:  

 Het faciliteren van themanetwerken en het (doen) uitvoeren van het Strategisch 

Opleidingsplan 

 Het faciliteren van een netwerkorganisatie,  waar men elkaar goed kan vinden 

 Het (doen) uitvoeren van andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks symposium over 

een PG-onderwerp 

Met betrekking tot het punt ‘kennisdeling’ voegt Mattijs Numans daaraan toe dat hij een 

toenemende behoefte ervaart aan een ‘data-infrastructuur’. Het gaat dan om het bundelen én delen 

van data voor onderzoek en onderlinge vergelijking. 

Leo Visser geeft aan dat wat betreft de Infectieziektebestrijding hij het LUMC met beide GGD’en als 

‘preferred partners’ ziet. Hij verwacht veel van de heropleving van de themagroep IZB onder leiding 

van Mariska Petrignani van de GGD Haaglanden. Waar de groep zich vroeger vooral bezighield met 

opleiding en onderzoek, ziet hij nu een mooie toekomst als IZB meer geplaatst wordt in het licht van 

de Publieke Gezondheid in de breedste betekenis. 

Er wordt afgesproken dat er een vervolgoverleg komt tussen de beide GGD’en en het LUMC. Namens 

het LUMC zullen Mattijs Numans en Barend Middelkoop aan dat vervolgoverleg deelnemen. Sjaak de 

Gouw zal hierover eerst contact opnemen met Ton van Dijk, directeur GGD Haaglanden.  
 

f. Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen 

Gesprekspartners: Hanna Swaab, Stephan Huijbregts 

Datum accountgesprek: 23 mei 2016  

Na de inleidende toelichting van Sjaak de Gouw komt het gesprek al snel op het onderwerp ‘data-

infrastructuur’. De gesprekspartners erkennen het nut, de noodzaak en de mogelijkheden van het 

bundelen en delen van data, waardoor er meer informatie beschikbaar komt. Het kan ook fungeren 

als een virtuele ‘plek’  om onderzoeksvragen aan elkaar te toetsen. 

Op de vraag wat de meerwaarde van de AWPG NZH zou kunnen zijn voor FSW antwoordt Hanna 

Swaab dat door het gezamenlijk aanvragen van onderzoekssubsidies er dan dus al een 

samenwerkingsverband bestaat en dat is vaak een voorwaarde van subsidieverstrekkers.  

Wat betreft het functioneren van de Stuurgroep beamen zowel Hanna Swaab als Sjaak de Gouw dat 

de Stuurgroep bij elkaar moet komen als er ook daadwerkelijk iets te ‘sturen’ valt . Aan de andere 

kant moet het netwerk wel ‘warm’ worden gehouden en dat doet de Stuurgroep door faciliteren, een 

vinger-aan-de-pols houden en door een klankbord te zijn voor het gehele AWPG NZH-netwerk. Men 

moet op alle niveau’s ontmoetingen organiseren en faciliteren om de creativiteit van een dergelijk 

netwerk te stimuleren. 

Hanna Swaab spreekt de bereidheid namens FSW uit om deel te nemen in de onderzoeksnetwerken 

en de OpleidingsCie. Zij vraagt om een overzicht van wie er binnen FSW bij de AWPG NZH en i n 

bredere zin bij de Publieke Gezondheid betrokken zijn? Er wordt geconcludeerd dat het hebben van 

een aanspreekpunt/persoon per instelling wel wenselijk, maar niet voldoende is voor een vitale 

netwerkorganisatie. Het gaat daarbij niet direct om betrokken FSW-medewerkers, maar in eerste 

instantie vooral om een overzicht van welke soorten ‘deskundigheid’ binnen FSW beschikbaar zijn die 

raakvlakken hebben met Publieke Gezondheid. Stephan Huijbregts zal proberen dat in kaart te 

brengen en biedt aan het aanspreekpunt binnen FSW te willen zijn. Wat betreft het actiepunt 4, de 

voorgenomen jaarlijkse aanvraag/initiatie van twee grote AWPG NZH-onderzoeken, zegt Hanna 

Swaab dat we daarover niet moeten praten, maar het vooral moeten gaan doen! 


