
Academische werkplaats Noordelijk Zuid-Holland

Innovatie van publieke   
gezondheid en 

gemeentelijk beleid

Hoe signaleer je kwetsbaarheid bij ouderen in de wijk? 

Is gehoorschade bij jongeren te voorkomen? En kun 

je mensen met een laag inkomen helpen gezonder te 

leven? Met dit soort vragen kunnen gemeenten terecht 

bij hun GGD, partner in de academische werkplaats. 

Kortdurend onderzoek zorgt voor goed onderbouwde 

beleidskeuzes. In deze brochure leest u over de meer-

waarde daarvan voor het gemeentelijke beleid.

https://vimeo.com/awpgnzh


AWPG: voor gezond lokaal beleid

Sommige gemeentelijke besluiten kunnen belangrijke gevolgen hebben 
voor de publieke gezondheidszorg. Volgens de Wet publieke gezondheid 
(Wpg) zijn gemeenten verplicht in deze gevallen daarbij advies te vragen 
aan de GGD. 

Met de recente transities in het sociale domein komt daar nog een grote lo-
kale beleidsverantwoordelijkheid bij. Gemeenten kunnen met al hun vragen 
rond volksgezondheid, preventie en de transformaties in het sociale domein 
aankloppen bij de GGD. De GGD is bij uitstek toegerust om over lokale 
beleidskwesties op deze terreinen te adviseren. Als belangrijke partner in 
de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland 
(AWPG NZH) kan de GGD bovendien als ‘makelaar’ vraagstukken uit beleid 
en praktijk verder leiden. Gemeenten hebben zo toegang tot de expertise 
van de GGD én een breed samenwerkingsnetwerk van onderzoeksinstellin-
gen. Daardoor kunnen zij optimaal profiteren van toegepaste onderzoekex-
pertise op het terrein van de publieke gezondheid en het sociale domein. 



Bij dergelijke vraagstukken is het belangrijk te handelen op basis van rele-
vante feiten en de nieuwste inzichten. De AWPG NZH is speciaal toegerust 
om gemeenten daarbij te helpen. Als ‘deskundige onderzoeker-op-locatie’ 
voert de werkplaats met een (kortdurend) onderzoeksproject in een paar 
maanden een heel gerichte studie uit, die snel tot een wetenschappelijk 
verantwoord beleidsadvies leidt. Of tot concrete instrumenten en hand-
reikingen voor de praktijk. De ervaringen van gemeenten zijn positief. Zij 
kunnen de uitkomsten uit het kortlopend toegepast onderzoek vaak goed 
gebruiken om beleidskeuzes te onderbouwen.

Nieuwsgierig naar wat de AWPG NZH voor uw gemeente kan betekenen? 
Bekijk de acht filmpjes op www.awpgnzh.nl met mooie voorbeelden van 
toegepast onderzoek in de regio. Heeft u een vraag, een onderzoekswens 
of wilt u meer informatie? Kijk dan op de website of mail naar contact@
awpgnzh.nl.

De AWPG NZH is een samenwerkingsverband van LUMC, Universiteit Leiden, 
TNO, GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden. Zie www.awpgnzh.nl voor meer 
informatie over de lopende en afgeronde projecten. Daarnaast vindt u er de voor-
waarden voor het laten uitvoeren van kortdurend onderzoek. En er is een filmpje te 
vinden over het werk van de tien Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid 
in ons land. Kijk ook eens op de landelijke website www.awpg.nl.

mailto:contact@awpgnzh.nl


‘De academische werkplaats zorgt voor een kruisbestuiving tussen wetenschap en 
praktijk. Gemeenten krijgen er goed onderzoek voor weinig geld. Snel en gedegen.’
Winnie Gebhardt, Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen

‘Voor betere publieke gezondheid - en bijvoorbeeld ook een sterke eerste lijn - is het 
delen van ideeën en gegevens essentieel. De AWPG NZH biedt daarvoor 
uitstekende mogelijkheden.’    
Mattijs Numans, hoofd afdeling Public Health en Eerstelijns Geneeskunde LUMC

‘In de AWPG NZH komen beleid, onderzoek en praktijk rond publieke gezondheid bij 
elkaar. Een krachtig instrument voor de GGD, waar de gemeente op mag rekenen.’   
Ton van Dijk, GGD Haaglanden

‘De GGD is kennismakelaar voor de publieke gezondheid. VWS noemt beleids-
advisering vanuit diverse bronnen een kerntaak van GGD’en. De werkplaats is daarvoor 
een goed platform.’   
Sjaak de Gouw, GGD Hollands Midden

‘Gemeenten staan voor veel nieuwe opgaven. Met toepassingsgericht onderzoek 
leveren de regionale kennispartners de onderbouwing voor innovatieve voorzieningen 
voor de bevolking.’   
Paul Kocken, TNO

‘De academische werkplaats verbindt verschillende soorten kennis. Voor goede 
publieke gezondheid moet je samen optrekken. Hier komen wetenschap, praktijk en 
lokaal bestuur dichter bij elkaar.’   
Arco Timmermans, Universiteit Leiden, Faculteit Campus Den Haag



Middelengebruik onder jonge uitgaanders
Haagse jongeren gebruiken tijdens het uitgaan naast 
alcohol ook andere genotmiddelen, zoals cannabis, 
XTC en cocaïne. De gemeente Den Haag wilde 
inzicht in verschuivingen daarin. Welke middelen 
gebruiken jongeren, met wie doen ze dat en wat doen 
ze zelf om risico’s te verkleinen? Een panelonder-
zoek met jongeren en professionals bood aankno-
pingspunten voor effectieve preventie.
 

Signaleren kwetsbaarheid bij ouderen
Ouderen komen niet makkelijk uit voor problemen als 
eenzaamheid, depressie of onverantwoord alcohol-
gebruik. Als professionals en vrijwilligers een ‘niet 
pluis-gevoel’ leren herkennen, kunnen zij problemen 
melden. Voor hen is – na onderzoek in Noordwijk 
– een scholing ontwikkeld die ook geschikt is voor 
laagopgeleiden. Het resultaat: een dvd met praktijk- 
situaties en een handleiding voor trainers. 



Colofon
Interviews: tekst en eindredactie: Marc van Bijsterveldt, Baarn

Adviezen: Margreet Bekedam, René Remeeus, Nienke Terpstra

Productiebegeleiding: Henriëtte Bertram

Ontwerp, videoproducties en druk: De Bink bv, Leiden

De acht korte films van AWPG NZH zijn te vinden op de website van de werkplaats: 

www.awpgnzh.nl. Vragen en opmerkingen: contact@awpgnzh.nl.

Uitgave AWPG Noordelijk Zuid-Holland, april 2015.

Teksten overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

De projecten van de AWPG NZH werden mogelijk gemaakt door het 

programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid van 

De volgende films zijn te bekijken:

• Middelengebruik onder jonge uitgaanders

• Signaleren kwetsbaarheid bij ouderen

• Betere hulp bij complexe problemen

• Gezondere leefstijl voor Hindostanen

• Preventie van gehoorschade bij jongeren, gemeente Zoeterwoude

• Anders samenwerken in de wijk, gemeente Zuidplas

• Gezonder leven met een laag inkomen, gemeente Leidschendam-
Voorburg

• Antroposofie en het rijksvaccinatieprogramma, regio Haaglanden

Richt uw telefoon zo dat de code ongeveer het enige is wat zichtbaar is 
op uw scherm. Als u een scan-applicatie heeft geïnstalleerd, zal uw 
telefoon de camera gebruiken om de code te scannen en u direct naar 
de filmpjes te leiden. 

https://vimeo.com/awpgnzh
https://vimeo.com/122970971
https://vimeo.com/122970973
https://vimeo.com/121784482
https://vimeo.com/122970970
https://vimeo.com/122970972
https://vimeo.com/121784308
https://vimeo.com/121784484
https://vimeo.com/121784481



