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Publiekssamenvatting 

Een gezondere regio. Handvatten voor gebruik van de VTV-2014 

De handreiking ‘Een gezondere regio’ biedt handvatten om lokaal of 
regionaal met de informatie uit de VTV-2014 aan de slag te gaan. De 
handreiking helpt om de afwegingen tussen gezondheidsproblemen, 
politieke doelen en maatschappelijke waarden op speelse wijze te 
bespreken, om zo tot (integrale) beleids- en besluitvorming te komen. 
Bijvoorbeeld om een lokale of regionale volksgezondheidnota te 
ontwikkelen.  
 
Ook andere toepassingen zijn denkbaar. Zo is de informatie uit de VTV 
bruikbaar om de doelen of visie van een organisatie te formuleren of om 
aansluiting te zoeken bij nieuwe samenwerkingspartners. Verder kan hij 
worden gebruikt om in te spelen op lokale ontwikkelingen, zoals de 
overgang van de verantwoordelijkheid naar de gemeenten voor de 
jeugdzorg, werk en inkomen, en zorg aan langdurig zieken en ouderen. 
De handreiking bevat inzichten, werkvormen, (spel)materialen en 
inspiratie voor GGD’en of andere professionals. 
 
De VTV (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) brengt elke vier jaar 
een grote hoeveelheid actuele informatie samen over gezondheid en 
zorg in Nederland. 
 
Kernwoorden: VTV-2014, perspectieven, scenario’s, VTV-spel, GGD, 
lokaal, regionaal, integraal, werkvormen, volksgezondheid 
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Synopsis 

A healthier region. Tips for using the PHSF 2014  
 
‘A healthier region’ is the title of a guidance document with tips for using 
the information contained in the Public Health Status and Foresight 
Report 2014 (‘PHSF 2014’) locally or regionally. The guidance can be 
useful for weighing up and discussing health problems, political goals 
and societal values in a light-hearted manner to accomplish integral 
policy making and decision-making. One example is its use in 
developing local or regional public health policy documents. 
 
Other kinds of use are also conceivable. The information in the PHSF can 
be used by organisations to formulate their goals or visions or to engage 
with new collaboration partners. It can also be used to respond to local 
developments like the transition to municipalities of responsibility for 
youth care, work and income and care for the long-term sick and the 
elderly. The guidance includes insights, ways of working, (game) 
materials and inspiration for Public Health Services and other 
professionals. 
 
Every four years the Public Health Status and Foresight Report, 
published by the Dutch National Institute for Public Health and the 
Environment (RIVM), brings together a large body of up-to-date 
information about health and care in the Netherlands. 
 
Keywords: PHSF 2014, perspectives, scenarios, PHSF game, public 
health services, local, regional, integral, ways of working, public health. 
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Voorwoord 

Het is een hele toer om elke vier jaar met nieuwe gegevens over de 
gezondheid van de bevolking te komen en daar ook nog enige 
nieuwswaarde aan te verbinden. Het is mooi om te zien dat dat steeds 
beter lukt en dat RIVM en de GGD’en elkaar daarin goed weten te 
vinden. 
 
De VTV landelijk en regionaal geven niet alleen een stand van zaken 
aan, maar laten ook vorderingen zien. We kunnen leren van de 
successen, zoals rond overgewicht bij kinderen of alcoholgebruik en 
elkaar daarin stimuleren.  
 
We zien door de VTV ook dat gemeenten meer kunnen sturen dan men 
vaak denkt. Leefstijl, voorzieningen, omgeving zijn via beleid 
beïnvloedbaar en blijken ook in korte tijd tot gezondheidsveranderingen 
te kunnen leiden. Lokale beleidskeuzes doen er dus toe. In dat proces 
van keuzes maken moet publieke gezondheid een rol durven pakken, 
laten zien dat keuzes voor de toekomst niet vrijblijvend zijn. En tegelijk 
laten zien dat we ons bewust zijn van de vele afwegingen die lokaal en 
landelijk gemaakt worden. 
 
In 2014 is bij de presentatie van de VTV met een volle zaal een spel 
gespeeld. Een spel waarin maatschappelijke waarden als autonomie, 
participatie en economische groei naast gezondheid worden gezet. De 
‘winnaar’ is niet degene die de meeste gezondheidswinst heeft behaald, 
maar degene die de waarden in een zeker evenwicht weet te houden. 
Dat is in werkelijkheid een ingewikkeld spel, maar gelukkig heeft het 
RIVM het tot een leuke game terug weten te brengen.  
 
Deze handreiking met daarin de game en andere werkvormen helpt 
GGD’en en anderen om de ingewikkelde afwegingen tussen 
gezondheidsproblemen, politieke doelen en maatschappelijke waarden 
met elkaar op speelse wijze te bespreken. 
 
Veel succes en… let the games begin! 
 
Hugo Backx, 
 
Directeur GGD GHOR Nederland  
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1 Inleiding  

1.1 Doel handreiking ‘Een gezondere regio’ 
In juni 2014 is de zesde Volksgezondheid Toekomst Verkenning ‘Een 
gezonder Nederland’ uitgekomen (de VTV-2014). Na het verschijnen van 
deze VTV is bij GGD GHOR Nederland en meerdere GGD’en de wens 
ontstaan om ook lokaal of regionaal te gaan werken met de informatie 
uit de VTV-2014. Bij de aanbieding van de VTV-2014 tijdens het congres 
in juni is deze wens al uitgesproken door de directeur van GGD GHOR 
Nederland (zie voorwoord). Het doel van de handreiking ‘Een gezondere 
regio’ is om GGD’en handvatten te bieden om met de informatie uit de 
VTV-2014 aan de slag te gaan.  
 

1.2 De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) 
De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) brengt sinds 1993 elke 
vier jaar een grote hoeveelheid actuele informatie samen over 
gezondheid en zorg in Nederland (zie box 1). 
 
Box 1. Over de VTV-2014 
 
Overzicht bieden 
De VTV geeft een overzicht van de omvang van ziekte en gezondheid, 
gezondheid beïnvloedende factoren, de gezondheidszorg en het beleid. 
 
Antwoord op vragen 
De VTV geeft antwoord op veel vragen. Hoe staat het met de 
levensverwachting in Nederland? Welke ziekten komen veel voor? En 
welke zullen dat in de toekomst zijn? Hoe gezond leven Nederlanders? 
Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich? Welke kansen zijn er om 
volksgezondheid te verbeteren? 
 
Basis voor beleid 
De inzichten uit de VTV vormen de basis voor de landelijke nota 
volksgezondheid van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport (VWS). De analyses en feiten zijn ook interessant voor lokale 
overheden, GGD’ en, preventie-instellingen, zorgverleners, 
zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en andere gezondheids- en 
zorgorganisaties.  
 
 
De VTV-2014 bestaat uit een website www.eengezondernederland.nl, 
een boekje met de kernboodschappen, een VTV-spel en vier 
achterliggende themarapporten over maatschappelijke participatie, 
preventie in de zorg, kosten en baten van gezondheid en de rol van de 
burger.  
 
Nieuw in de VTV-2014 zijn de vier perspectieven op gezondheid met 
scenario’s voor de toekomst. De vier perspectieven zijn: ‘Op en top 
gezond’, ‘Iedereen doet mee’, ‘Heft in eigen hand’ en ‘Gezonde 
Welvaart’ (zie box 4 voor verschil tussen perspectieven en scenario’s). 
Doel van deze vorm van VTV is om landelijk en lokaal strategische 
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discussies te ondersteunen over de meest wenselijk toekomst voor de 
volksgezondheid. 
 

1.3 Regionaal aan de slag met de VTV-2014 
De informatie uit de VTV-2014, inclusief de perspectieven en scenario’s, 
biedt de mogelijkheid om discussies te voeren over gezondheid en zorg 
met collega’s, management, gemeenten of samenwerkingspartners, en 
dit kan helpen om tot (integrale) beleids- en besluitvorming te komen. 
Bijvoorbeeld in het kader van een regionale VTV, lokale of regionale 
volksgezondheidnota. Ook andere toepassingen zijn denkbaar. Zo is de 
VTV bruikbaar bij het formuleren van doelen of visie van de organisatie 
of om aansluiting te zoeken bij nieuwe samenwerkingspartners (zoals 
het sociale domein), maar ook te gebruiken voor het inspelen op lokale 
of regionale ontwikkelingen (transities, verbinden Wpg en Wmo). 
Voorbeeld is een GGD die aan de hand van discussies over de vier 
perspectieven en het VTV spel samen met ambtenaren wil werken aan 
een visie op gezondheid en zorg. Of een GGD die de informatie uit de 
VTV-2014 gaat gebruiken als voorbereiding op de regionale 
gezondheidsnota in samenwerking met wethouders en ambtenaren.  
 

1.4 Handvatten voor het gebruik van de VTV-2014 
De handreiking ‘Een gezondere regio’ geeft inzicht, werkvormen, 
inspiratie en materialen om lokaal of regionaal te discussiëren over 
volksgezondheid, samenwerking, keuzen en besluiten. Het is te 
gebruiken door gemeentelijke beleidsadviseurs en epidemiologen van 
GGD’ en die willen werken met trends, perspectieven en scenario’s. 
Deze handreiking biedt praktische handvatten als: 
Basisinformatie over de VTV-2014 
Werkvormen VTV-2014: presentaties, oefeningen en VTV spel (inclusief 
materialen) 
Voorbeelden van modules (programma met samengestelde 
werkvormen) 
 
De handreiking is tot stand gekomen op basis van gesprekken met 
enthousiaste medewerkers van GGD’en en GGD GHOR NL en op basis 
van presentaties en workshops bij diverse GGD’en. De eerste ervaringen 
zijn dat het inspirerend werkt om informatie uit de VTV-2014 lokaal te 
gebruiken en vanuit perspectieven op gezondheid met scenario’s voor de 
toekomst het gesprek aan te gaan met partijen. De scenario’s helpen 
bijvoorbeeld bij bewustwording en begrip vanuit welk perspectief diverse 
partijen tegen gezondheid aankijken (zoals geen ziekte hebben, 
meedoen samenleving, kwaliteit van leven of geen zorguitgaven). 
 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is basisinformatie over de VTV-2014 te vinden met linken 
naar achtergrondinformatie, maar ook hoe de informatie uit de VTV is te 
gebruiken in de regio. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van diverse 
werkvormen die te gebruiken zijn om te werken met de informatie uit de 
VTV-2014, zoals presentaties, oefeningen en het VTV spel. Ook komt 
een voorbeeld van het gebruik van de VTV bij integrale beleidsvorming 
aan bod. In hoofdstuk 4 zijn ter inspiratie voorbeelden van modules 
weergegeven met mogelijke combinaties van werkvormen. Hoofdstuk 5 
gaat over voortgang in de regio of lokaal na gebruik van de werkvormen 
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uit deze handreiking. Tot slot zijn in hoofdstuk 6 de ondersteunende 
materialen te vinden (en linken websites). 
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2 Gebruik basisinformatie over de VTV-2014 

De VTV-2014 ‘Een gezonder Nederland’ bestaat uit een epidemiologisch 
deel en een verkenningen deel. Deze delen worden hier kort beschreven 
en meer informatie is te vinden op de website 
‘eengezondernederland.nl’. 

 
 

2.1 Epidemiologisch deel 
In het epidemiologische deel vindt u: 
Stand van zaken heden en verleden volksgezondheid: hoe staat het met 
de levensverwachting, ziekten, kwaliteit van leven, participatie, 
preventie, zorg en determinanten in Nederland? Hoe doen we het ten 
opzichte van andere landen?  
Zie: http://www.eengezondernederland.nl/Heden_en_verleden 
 

 
 
Trends in de toekomst: hoe gaat het in 2030 met de levensverwachting, 
ziekten, kwaliteit van leven, participatie, zorg en determinanten? Wat 
zijn de trends als we de huidige ontwikkelingen doortrekken naar de 
toekomst? 
Zie: http://www.eengezondernederland.nl/Trends_in_de_toekomst 
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2.2 Verkenningen deel 
In het verkenningen deel vindt u: 
Vier toekomstscenario’s: hoe zou de toekomstige volksgezondheid eruit 
zien in vier toekomstscenario’s op basis van perspectieven op 
volksgezondheid? Wat betekenen gezondheid en kwaliteit van zorg in elk 
perspectief? En welke strategie past daarbij? 
Zie:  http://www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s 
 

 
 
Verbindingen tussen de scenario’s: hoe scoren de vier 
toekomstscenario’s op elkaars opgaven? Waar zijn verbindingen 
mogelijk en waar botst het? Wat zijn de strategische kansen en keuzes 
voor de toekomst? 
Zie:  http://www.eengezondernederland.nl/Kansen_en_keuzes 
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2.3 Gebruik in de regio 
In de regio of lokaal kunnen beide delen uit de VTV aandacht krijgen. 
Hiervoor zijn verschillende middelen ontwikkeld: presentaties, 
oefeningen of het spelen van het VTV-spel ‘Een gezonder Nederland’. 
Het samenstellen van onderdelen (presentaties, oefeningen en spel) is 
te zien als een module. Afhankelijk van de situatie of het doel is een 
voorbeeld module te kiezen of zelf samen te stellen met de werkvormen 
die daarbinnen het beste geschikt zijn. In box 2 staan vijf voorbeelden 
van modules beschreven. Uiteraard zijn ook eigen combinaties te 
maken. De keuze hangt ook af van de aanwezigen en de ruimte en de 
tijd die er is. In box 3 en box 4 staan voorbeelden van praktische 
uitwerkingen bij GGD Kennemerland en GGD IJsselland. Per lokale of 
regionale situatie kunnen dus andere keuzes of combinaties worden 
gemaakt in werkvormen. Het is aan te bevelen om eerst binnen de GGD 
een bijeenkomst te houden, voordat er buiten de GGD een bijeenkomst 
wordt georganiseerd (met samenwerkingspartners).  
 
Box 2 Voorbeelden van modules VTV-2014 (zie verder hoofdstuk 
4)  

 
1. Een presentatie van alle onderdelen (stand van zaken, trends, 

toekomst verkennen en kansen en keuzes). De nadruk ligt op de 
presentaties van epidemiologisch deel en verkenningendeel (± 1 uur, 
zie paragrafen 3.1 t/m 3.3). 

2. Een combinatie van presentatie toekomst verkennen en het spelen 
van het spel. De nadruk ligt op verkenningendeel (± 1 uur, zie 
paragrafen 3.1.2 en 3.3) 

3. Een presentatie toekomst verkennen (met alleen korte samenvatting 
van de trends), oefening inleven in toekomstscenario, presentatie 
kansen en keuzes en afsluitend het spelen van het spel. De nadruk 
ligt op verkenningendeel (± 2 uur, zie paragrafen 3.1.2, 3.2.2, 3.1.3 
en 3.3). 

4. Een presentatie stand van zaken en trend volksgezondheid en een 
presentatie toekomst verkennen, gevolgd door de oefening 
volksgezondheidsprofiel in de regio of gemeente. De nadruk ligt op 
epidemiologisch deel en verkenningendeel (± 2 uur, zie paragrafen 
3.1.1, 3.1.2, 3.2.1). 

5. Het hele scala aan presentaties, oefeningen en spel. Dat betekent 
ruim de tijd voor de epidemiologische cijfers en twee keer spelen van 
het spel (± 4 uur, zie alle paragrafen, behalve 3.2.1). 

 
Box 3 Praktische uitwerking bij GGD Kennemerland  
 
In een najaarsoverleg bij GGD Kennemerland met wethouders en 
gemeentelijke beleidsadviseurs GGD’ en (circa 20 mensen) is gekozen 
voor werkvormen op het gebied van ‘toekomstscenario’s’ en ‘kansen en 
keuzes’ (beschikbare tijd 2 uur). Na opening van het overleg is voor het 
onderdeel toekomstscenario’s gestart met een presentatie over de vier 
perspectieven op volksgezondheid (half uur), gevolgd door een oefening 
in vier groepen om per perspectief scenario’s voor de toekomst uit te 
werken (half uur) en plenaire terugkoppeling per groep (20 minuten). Er 
was ook tijd gereserveerd om te wisselen tussen plenair en aan de slag 
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in groepen (10 minuten). Voor kansen en keuzes is er afsluitend het VTV 
spel gespeeld (half uur). Het doel was inspiratie op te doen voor het 
vormgeven van de volgende regionale VTV, en niet om te discussiëren 
over epidemiologie. De cijfers over volksgezondheid en trends zijn 
voorafgaand aan het overleg wel schriftelijk toegestuurd.  
 
Box 4 Praktische uitwerking bij GGD IJsselland  
 
Bij de GGD IJsselland is er een interne bijeenkomst gehouden over de 
VTV-2014 voor epidemiologen, beleidsadviseurs en (team)managers. In 
totaal waren er 20 deelnemers. 
Er is een programma verzorgd van een dagdeel (3,5 uur) dat bestond 
uit een kennismaking met de VTV en de scenario’s (30 min), presentatie 
van kansen en keuzes (45 min) en het spelen van het spel (45 min). De 
nadruk lag daarbij op het bekend raken met en inleven in de vier 
verschillende perspectieven. Door het spelen van het spel is er geoefend 
met de perspectieven. Er ontstond een levendige discussie, waarin ook 
is ingezoomd op lokale voorbeelden en het gebruik van de perspectieven 
en het spel met lokale partners. De GGD medewerkers hebben de indruk 
gekregen dat een workshop over scenario’s en het spel goed bruikbaar 
is voor een lokale setting met organisaties die samenwerken aan een 
gezondheidsprogramma, zoals JOGG. 
 
In het ambtelijk overleg ‘Publieke Gezondheid’ van GGD IJsselland is in 
november een korte presentatie gegeven over de VTV-2014 en het 
aanbod gedaan om een uitgebreide workshop te verzorgen voor 
ambtenaren van verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. Deze 
workshop, waarin zowel de landelijke als regionale cijfers, als de kansen 
en keuze en de scenario’s aan bod komen, is in april 2015 gepland. 
 

2.4 Verdiepen in de doelgroep  
Zoals gezegd zijn collega’s, management, gemeenten of 
samenwerkingspartners relevante doelgroepen om samen aan de slag te 
gaan met de informatie uit de VTV-2014. Verdieping in de doelgroep is 
van belang in relatie met het gebruik van de VTV informatie (zie ook 
paragraaf 6.8). Dit kan door vragen te stellen, zoals hebben ze interesse 
in de VTV?, wat is er bij hun al bekend over de VTV?, wat hebben ze aan 
de VTV? en sluit de VTV ook aan bij hun doelen en activiteiten? Het is 
belangrijk ook te kijken naar het niveau van de doelgroep, zoals gaat 
het om uitvoerders, beslissers of bestuurders (of combinatie hiervan) en 
doel van de bijeenkomst (informeren, interactie, dialoog of integrale 
beleidsvorming). Op basis hiervan zijn pas goede en bewuste keuzes te 
maken voor de diverse werkvormen c.q. modules. 
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3 Werkvormen VTV-2014 voor lokaal en regionaal 

In dit hoofdstuk komen drie presentaties, twee oefeningen en het VTV 
spel aan bod als beschikbare werkvormen. Bij het gebruik hiervan is het 
van belang goed zicht te hebben op de begrippen maatschappelijke 
opgaven, perspectieven en toekomstscenario’s en de verhouding 
hiertussen. In box 5 vindt u daarom eerst een korte toelichting op deze 
begrippen. 
 
Box 5 Verhouding maatschappelijke opgaven, perspectieven en 
scenario’s 
 
Over de meest wenselijke toekomst voor volksgezondheid bestaat geen 
consensus. Het is afhankelijk van normatieve voorkeuren welke 
maatschappelijke opgaven mensen het belangrijkste vinden. Deze 
opgaven voor volksgezondheid zijn naar voren gekomen in 
discussiebijeenkomsten met stakeholders. Op zich zijn deze opgaven 
niet nieuw. 
 
In deze verkenning staan vier maatschappelijke opgaven 
(visies)centraal:  

1. Iedereen zo lang mogelijk gezond houden en zieken zo snel 
mogelijk beter maken 

2. Kwetsbare mensen ondersteunen en maatschappelijk participatie 
bevorderen 

3. Autonomie en keuzevrijheid van burger stimuleren 
4. De zorg betaalbaar houden 

 
Samen met de stakeholders zijn deze maatschappelijke opgaven 
vertaald in vier perspectieven. Vier perspectieven op de volksgezondheid 
maken deze diversiteit in visies expliciet. Uit onderzoek van TNS-NIPO in 
de volwassen bevolking bleek dat alle perspectieven herkenbaar en 
voldoende onderscheidend zijn. 
 

 Op en top Gezond    Heft in eigen hand 
 

 Iedereen doet mee   Gezonde welvaart 
 
Voor elk perspectief zijn vervolgens toekomstscenario’s opgesteld met 
een beschrijving van de meest wenselijke toekomst plus een 
beschrijving van strategie en belangrijkste actoren om die gewenste 
toekomst te bereiken. Bijvoorbeeld door bij ‘Op en top gezond’ beleid in 
te zetten op het gebied van lang en gezond leven, een gezonde leefstijl, 
bescherming tegen gezondheidsgevaren en effectieve preventie en 
effectieve zorg. Een scenario is de combinatie van wenselijke toekomst 
en bijbehorende strategie. Ze zijn hypothetisch, want geen van deze 
toekomstscenario’s zal los van de andere opgave werkelijkheid worden. 
Om mogelijkheden van verbindingen tussen perspectieven in kaart te 
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brengen is in expertbijeenkomsten verkend wat inzet vanuit een 
perspectief zou doen met de andere drie maatschappelijke opgave.  
 
Meer informatie over de gevolgde methode en resultaten is te vinden op 
www.eengezondernederland.nl/ en boekje kernboodschappen deel B. 
 
 

3.1 Presentaties VTV  
Voor de regio zijn er drie presentaties beschikbaar:  
 

1. Stand van zaken en trends volksgezondheid  
2. Toekomst verkennen volksgezondheid  
3. Kansen en keuzes volksgezondheid  

 
Hieronder volgt een toelichting per presentatie, zodat gericht te kiezen 
is wat bruikbaar is in de eigen situatie. Uiteraard zijn de presentaties 
ook samen te voegen tot één presentatie of is er lokale of regionale 
kleur aan toe te voegen (zie voorbeelden hieronder). In hoofdstuk 6 zijn 
de drie presentaties te vinden. Het is aan te bevelen deze presentaties 
eerst te bekijken om te tekst hieronder makkelijker te kunnen lezen.  
 

3.1.1 Stand van zaken en trends volksgezondheid 
Context Eigen organisatie of regionale setting (GGD-regio of 

gemeente) 
Doel  Een overzicht geven van de huidige stand van de 

volksgezondheid in Nederland en trends in de toekomst 
(volksgezondheid tot 2030)  

Categorie Presentatie t.b.v. informeren 
Doelgroep Collega’s, epidemiologen, gemeenteambtenaren, 

samenwerkingspartners  
 
Omschrijving 
De presentatie over stand van zaken van de volksgezondheid en trends 
van de volksgezondheid gaat vooral over cijfers. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over de vergrijzing van de bevolking, epidemiologische 
ontwikkelingen en trends in risicofactoren, zoals roken, overgewicht en 
bewegen. Het bespreken van de trends is interessant, omdat dit al een 
opstap is naar de belangrijkste maatschappelijke opgaven. De 
presentatie kan plaatsvinden vooraf aan de presentaties over 
toekomstscenario’s en kansen en keuzes (zie paragrafen 3.1.2 en 
3.1.3). 
 
Regionale kleur toevoegen 
Er kan bij stil gestaan worden of de VTV-2014 cijfers herkenbaar zijn 
voor de lokale of regionale situatie door hierover het gesprek met de 
aanwezigen aan te gaan. Ook kunnen in de presentatie eigen cijfers 
worden gebruikt of toegevoegd over bijvoorbeeld sociaal economische 
verschillen, leefstijl en omgeving, demografie, aantal chronisch zieken 
en participatie. Op deze manier is de lokale of regionale situatie te 
vergelijken met de cijfers uit de VTV-2014.  
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Begeleiding 
Bij de presentatie van de cijfers is het van belang deze ook te kunnen 
toelichten bij vragen van de aanwezigen. Het is aan te bevelen dat 
epidemiologen aanwezig zijn bij het bespreken van de cijfers of zelf de 
cijfers presenteren. Stel na de presentatie bijvoorbeeld ook een paar 
prikkelende vragen, zoals ‘welke uitschieters in cijfers vallen op’ of 
‘welke cijfers wijken kloppen niet met het eigen beeld dat ik had van de 
regio’.  
 
Resultaat 

 De aanwezigen hebben een overzicht van de stand van zaken 
over volksgezondheid in Nederland, al dan niet t.o.v. lokale of 
regionale situatie 

 De aanwezigen hebben door dit overzicht een betere achtergrond 
om met elkaar te discussiëren over mogelijke opgaven nu en in 
de toekomst 

 
Duur  

 Voorbereiden presentatie: minimaal 60 minuten (eigen cijfers 
erbij langer) 

 Presentatie geven: circa 20 minuten  
 
Aantal deelnemers 

 Geen maximum aantal aanwezigen bij presentatie 
 
Tips 
‐ Een koppeling maken met lokale of regionale cijfers: bij veel tijd 

bijvoorbeeld oefening 3.2.1 en bij weinig tijd eventueel eigen cijfers 
al vooraf rondsturen  

‐ Er kan ook voor gekozen worden hier direct de eigen lokale of 
regionale cijfers naast de landelijke cijfers te presenteren (zie tools 
voor cijfers bij 3.2.1) 

 
Meer informatie 

 http://www.eengezondernederland.nl/Heden_en_verleden 
 http://www.eengezondernederland.nl/Trends_in_de_toekomst 
 http://www.eengezondernederland.nl/Een_gezonder_Nederland/

Highlights/Trends_in_de_volksgezondheid 
 boekje kernboodschappen deel A 
 hoofdstuk 6 presentatie ‘Stand van zaken en trends 

volksgezondheid’ 
 

3.1.2 Toekomst verkennen volksgezondheid 
Context Regionale setting (GGD-regio of gemeenten) 
Doel  Een overzicht geven van de vier scenario’s op basis van 

de vier perspectieven op volksgezondheid  
Categorie Presentatie t.b.v. informeren en interactie 
Doelgroep Collega’s, MT, gemeenteambtenaren, wethouders, 

raadsleden, samenwerkingspartners 
 
Omschrijving 
De presentatie gaat over toekomst verkennen van de volksgezondheid. 
Er wordt dieper ingegaan op de vier perspectieven op volksgezondheid 
en bijbehorende scenario’s. Binnen elk perspectief staat een van de 
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opgaven centraal. Er wordt stilgestaan bij de filmpjes over ‘Op en top 
gezond’, ‘Iedereen doet mee’, ‘Heft in eigen hand’ en ‘Gezonde 
Welvaart’. In elk perspectief staat een opgave centraal en is het andere 
perspectief ondergeschikt. Deze presentatie is een mooie start voor het 
oefenen met scenario’s vanuit één perspectief (zie paragraaf 3.2.2).  
 
Regionale kleur toevoegen 
Er kan per perspectief worden stil gestaan worden wat dat betekent voor 
de lokale of regionale situatie. Dat kan door een algemene reactie aan 
de aanwezigen te vragen, maar ook door prikkelende vragen te stellen. 
Voor het perspectief ‘Op en top gezond’ is een prikkelende vraag 
bijvoorbeeld moet de GGD een health app promoten of voor het 
perspectief ‘iedereen doet mee’ is een prikkelende vraag wie zijn de 
belangrijkste samenwerkingspartners? Zo kunnen prikkelende vragen 
per perspectief worden afgestemd op de doelgroep.  
 
Begeleiding 
Het is van belang dat de presentator de aanwezigen betrekt bij de 
presentatie door tussentijdse reacties te vragen, zoals na de filmpjes 
over de perspectieven. Het is niet nodig als begeleider zelf weer te 
reageren op de reactie, wel bedanken en anderen aanmoedigen ook te 
reageren. Dit om de groep tot denken aan te zetten of een discussie in 
de groep te laten ontstaan.  
 
Resultaat 

 De aanwezigen hebben een overzicht van de vier scenario’s op 
basis van de vier perspectieven op volksgezondheid  

 De aanwezigen hebben door de vier perspectieven een betere 
start om met elkaar te oefenen om één perspectief eigen te 
maken en vanuit dit perspectief beleidskeuzes te onderbouwen 

 
Duur  

 Voorbereiden presentatie: minimaal 60 minuten 
 Presentatie geven: circa 20 - 30 minuten 

 
Aantal deelnemers 

 Geen maximum aantal aanwezigen bij presentatie 
 
Tips 
‐ Aan de aanwezigen vragen wat zoal onder gezondheid wordt 

verstaan voordat de perspectieven worden toegelicht 
‐ Aan de aanwezigen een reactie vragen na elk filmpje,  
‐ Als er geen oefening volgt na de presentatie (i.v.m. met beperkte 

tijd) dan na elk filmpje een prikkelende vraag stellen (zie regionale 
kleur toevoegen), kort bespreken in tweetallen en paar reacties 
plenair bespreken 

 
 
Meer informatie 

 http://www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s 
 http://www.eengezondernederland.nl/Een_gezonder_Nederland/

Highlights/Perspectieven_op_de_toekomst 
 boekje kernboodschappen deel B 
 hoofdstuk 6 presentatie ‘Toekomst verkennen volksgezondheid’ 
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3.1.3 Kansen en keuzen volksgezondheid 
 
Context Regionale setting (GGD-regio of gemeenten) 
Doel  Een overzicht geven van hoe perspectieven elkaar 

beïnvloeden  
Categorie Presentatie t.b.v. informeren en interactie 
Doelgroep Collega’s, gemeenteambtenaren, wethouders, raadsleden, 

samenwerkingspartners 
 
Omschrijving 
De presentatie gaat over kansen en keuzen voor de volksgezondheid 
ofwel de lessen die we eruit kunnen leren. Het is niet mogelijk om beleid 
te maken vanuit alleen één perspectief (zie box 3), want kiezen voor 
één van de vier perspectieven is niet echt mogelijk. Beleid vanuit het 
ene perspectief heeft meestal ook gevolgen voor andere opgaven. 
Bijvoorbeeld door inzet op ‘Op en top gezond’ kan dat leiden tot minder 
beperkingen voor chronisch zieken en dat is een opgave vanuit iedereen 
doet mee. En andersom geldt dat door inzet op ‘Iedereen doet mee’ via 
arbeids- en onderwijsparticipatie van kwetsbare ziekte dit kan leiden tot 
minder ziektelast, juist weer een opgave vanuit op en top gezond. De 
gevolgen kunnen positief zijn, maar ook negatief (bijvoorbeeld bij 
autonomie). Er wordt stil gestaan hoe elk scenario op alle vier de 
opgaven scoort. Deze presentatie is een mooie start voor het spelen van 
het spel (zie paragraaf 3.3). 
 
Regionale kleur toevoegen 
Er kan bij kansen en keuzen worden stilgestaan wat dat betekent voor 
de lokale of regionale situatie. Zijn er voorbeelden te benoemen van 
lokale of regionale maatregelen of interventies die worden ingezet 
vanuit een bepaald perspectief dat van invloed is op een andere opgave. 
Bijvoorbeeld het project ‘Gezond aan de slag’ in Rotterdam was gericht 
op gezondheidsproblemen van werkzoekenden. Gezondheidsproblemen 
worden ervaren als een belangrijke barrière om werk te zoeken en te 
vinden. In dit project bestond het verbeteren van gezondheid uit 
bewegingsactiviteiten en cognitieve training voor de werkzoekenden, 
waardoor een grotere kans op een baan. .Aan de aanwezigen kan 
gevraagd worden voorbeelden uit eigen praktijk naar voren te brengen.  
 
Begeleiding 
Het is van belang dat de presentator de aanwezigen betrekt bij de 
presentatie door tussentijdse reacties te vragen, zoals het noemen van 
maatregelen of projecten uit de praktijk hoe perspectieven op elkaar 
kunnen inwerken. Als na de presentatie nog het spel wordt gespeeld is 
dit niet per se nodig. Uiteraard kan aan de aanwezigen wel om een 
algemene reactie worden gevraagd over kansen.  
Het is niet nodig als begeleider zelf weer te reageren op de reactie, wel 
bedanken en anderen aanmoedigen ook te reageren. 
 
Resultaat 

 De aanwezigen hebben inzicht hoe de scenario’s inwerken op 
elkaars opgaven  

 De aanwezigen hebben door dit inzicht een betere achtergrond 
om met elkaar te oefenen in het rekening houden met 
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verschillende belangen en het voeren van strategische discussie 
over kansen en keuzes 

Duur 
 Voorbereiden presentatie: minimaal 60 minuten 
 Presentatie geven: circa 20 – 30 minuten 

 
Aantal deelnemers 

 Geen maximum aantal aanwezigen bij presentatie 
 
Tips 
‐ Aan de aanwezigen een korte algemene reactie vragen na het 

overzicht hoe perspectieven elkaar beïnvloeden en mogelijke kansen 
‐ Als het spel niet wordt gespeeld na de presentatie (i.v.m. met 

beperkte tijd), dan na presentatie in tweetallen kort bespreken of er 
maatregelen of projecten uit de praktijk bekend zijn en paar reacties 
plenair bespreken. Echter de voorkeur gaat er naar uit wel tijd in te 
ruimen om het spel te spelen vanwege de (ervaren) meerwaarde van 
het spel.  

 
Meer informatie 

 http://www.eengezondernederland.nl/Kansen_en_keuzes 
 http://www.eengezondernederland.nl/Kansen_en_keuzes/Samen

spel_gezondheid_en_participatie/Voorbeeld_Gezond_aan_de_sla
g 

 boekje kernboodschappen kansen en keuzes (vanaf p 35) 
 hoofdstuk 6 presentatie ‘Kansen en keuzes volksgezondheid’ 

 
3.2 Oefeningen VTV 

 
Er zijn twee oefeningen voor de regio beschikbaar:  
 
1.  Volksgezondheidsprofiel in de regio of gemeente; 
2.  Toekomst verkennen volksgezondheid in de regio of gemeente.  
 
Voorafgaand aan de oefeningen is het noodzakelijk een of meerdere 
presentatie te gebruiken (zie hoofdstuk 4 voor handige combinaties). De 
oefeningen hebben deels het karakter van verdieping, en zijn deels 
gericht op de toepassing van de VTV bevindingen in een regionale 
setting (GGD-regio of gemeente). Daarnaast is er het VTV-spel om te 
oefenen met het denken vanuit de vier scenario’s, maar dit komt apart 
aan bod in paragraaf 3.3. In hoofdstuk 6 zijn de ondersteunende 
materialen te vinden voor de twee oefeningen.  
 

3.2.1 Volksgezondheidsprofiel in de regio of gemeente  
 
Context Eigen organisatie of regionale setting (GGD-regio of 

gemeente) 
Doel  Met elkaar discussiëren over stand van de 

volksgezondheid in de eigen gemeente of regio en tot 
welke prioriteiten dit mogelijk kan leiden.  

Categorie Oefening t.b.v. dialoog (discussie) 
Doelgroep Collega’s, gemeenteambtenaren, samenwerkingspartners 
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Omschrijving 
In deze oefening wordt met de aanwezigen stil gestaan welke cijfers 
over de volksgezondheid in de GGD-regio of gemeente ertoe doet. 
Vooraf dient er een cijfermatig overzicht beschikbaar te zijn over de 
stand van zaken en trends volksgezondheid in de regio of gemeente. 
Dat kan ook een presentatie zijn met lokale of regionale cijfers (zie 
paragraaf 3.1.1) Het gaat om een discussie over de cijfers en de 
landelijke cijfers zijn als referentiegebied te gebruiken. Relevante vragen 
voor de discussie zijn:  
‐ zijn de cijfers herkenbaar voor de aanwezigen? 
‐ welke prioriteiten zijn van belang voor de regionale of lokale 

situatie? 
‐ wat kunnen de aanwezigen zelf bijdragen aan prioriteiten (en 

opgaven voor de toekomst)?  
Voor de discussie over opgaven voor de toekomst dient de 
toekomstscenario’s te zijn gepresenteerd (zie paragraaf 3.1.2). Het 
volksgezondheidsprofiel biedt aangrijpingspunten om met elkaar te 
spreken over prioriteiten en opgaven voor de toekomst. Voor de 
oefening kan bij meer dan 10 aanwezigen uiteen worden gegaan worden 
in subgroepen. Een plenaire terugkoppeling is dan wel wenselijk.   
 
Regionale kleur toevoegen 
Om stil te staan welke cijfers over de volksgezondheid in de regio of 
gemeente er toe doen zijn er verschillende tools beschikbaar om deze 
cijfers te ordenen:  

‐ GGD-cijfer app, gemaakt door GGD GHOR Nederland, met data 
uit de gezondheidsenquêtes 

‐ Gemeentelijke gezondheidsprofielen gemaakt door het RIVM. Zie 
link http://www.rivm.nl/media/profielen/gemeentelijst.html 

‐ Gezondheidsprofielen gemaakt door preventie en zorgpartijen. 
Zie link E-book preventie en zorg in de praktijk: 
wijkgezondheidsprofiel en beleidsdialoog als handvatten. Zie link 
https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/o21084_E-
book-preventie-en-zorg-verbinden-in-de-praktijk.pdf 

‐ CBS in de Buurt. Zie link http://www.cbsinuwbuurt.nl 
‐ Emovo cijfers (bij specifiek jeugd) 
‐ Wijkgezondheidsprofiel. Zie link 

http://www.loketgezondleven.nl/gezonde-
gemeente/gezondheidsbeleid-
maken/wijkgezondheidsprofiel/ 

 
Begeleiding 
De begeleider van deze oefening daagt aan de hand van het cijfermatige 
overzicht (al dan niet via eerdere presentatie) aanwezigen uit om te 
discussiëren over knelpunten, prioriteiten en mogelijke opgaven. Het is 
van belang de tijd goed te bewaken om antwoord te krijgen op vragen 
die relevant zijn voor de discussie wat ertoe doet in de regio of lokaal. 
Voor indeling in subgroepen zijn extra begeleiders nodig. De begeleider 
kan gedurende de oefening vragen of het lukt met de discussie over de 
cijfers, zoals ‘zijn cijfers herkenbaar’, ‘wat zijn relevante thema’s op 
basis van de cijfers’, ‘wat zijn voorbeelden van activiteiten om invloed 
uit te oefenen’.  
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Resultaat 
 De aanwezigen hebben een overzicht van de stand van zaken en 

trends over volksgezondheid in de regio of gemeente, al dan niet 
t.o.v. landelijke situatie of andere regio’s 

 De aanwezigen hebben zicht op wat er toe doet in de regio of 
gemeente, zoals knelpunten, prioriteiten en mogelijke opgaven 
voor de toekomst 

 
Duur 

 Voorbereiden overzicht cijfers: minimaal 2 uur (cijfers op papier 
of ppt) 

 Voorbereiden (vragen) discussie: minimaal 60 minuten  
 Voeren discussie aan de hand van cijfers: circa 30 minuten en 15 

minuten plenaire terugkoppeling 
 
Aantal deelnemers 

 Minimaal 8 en maximaal 32 aanwezigen 
 
Tips 

‐ Verdiepen in de indicatoren die bij de verschillende scenario’s 
horen en kijken of dergelijk cijfers regionaal of lokaal beschikbaar 
zijn om mee te nemen in het cijfermatige overzicht 

‐ Cijfers vooraf bij elkaar zetten, al dan niet in vergelijking met de 
Nederlandse cijfers, via een schriftelijk overzicht of ppt  

‐ Kijken welke mogelijke opgaven er regionaal of lokaal liggen aan 
de hand van de cijfers (een presentatie over toekomstscenario’s 
is dan wel noodzakelijk, zie paragraaf 3.1.2) 

‐ De GGD’ en die al aan de slag zijn met de informatie uit de VTV-
2014 hebben deze nog niet toegepast en de vraag is daarom 
ervaringen met elkaar te delen (via GGD kennisnet) of door te 
geven aan GGD GHOR Nederland en RIVM 

 
Meer informatie 

 http://www.eengezondernederland.nl/Heden_en_verleden 
 http://www.eengezondernederland.nl/Trends_in_de_toekomst 
 http://www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s 

(voor indicatoren per toekomstscenario) 
 boekje kernboodschappen deel A 
 http://www.loketgezondleven.nl/object_binary/o21088_E-book-

preventie-en-zorg-verbinden-in-de-praktijk.pdf 
 Hoofdstuk 6 voor ondersteunde materialen  

 
3.2.2 Toekomst verkennen in de regio of gemeente 

 
Context Regionale setting (GGD-regio of gemeente) 
Doel  Inzicht krijgen in de VTV toekomstscenario’s en met 

elkaar nadenken wat elk scenario voor impact heeft op 
het denken over volksgezondheid en de keuze voor 
bijpassende maatregelen, actoren en rolverdelingen  

Categorie Oefening t.b.v. dialoog (discussie) 
Doelgroep Collega’s, gemeenteambtenaren, raadsleden, wethouders, 

samenwerkingspartners  
  



RIVM Briefrapport 2015-0164  

Pagina 27 van 64 

Omschrijving 
In deze oefening wordt gewerkt aan het denken vanuit één perspectief 
om een toekomstscenario uit te werken. Voor de oefening wordt 
uiteengegaan in vier groepen (minimaal tweetallen), één groep per 
scenario. Het is nodig dat elke groep een overzicht heeft van de 
scenario’s of in elk geval het eigen scenario (gebruik overzichtstabel in 
het boekje, zie bijlage 1). Elke groep maakt zich het scenario eigen door 
een doel te bedenken en ook bijpassende lokale of regionale 
(bestaande) maatregelen om dit doel te bereiken. Dit wordt 
opgeschreven op een flap-over of een chinees tafellaken. Relevante 
vragen voor de scenario’s zijn:  

‐ Wat is een belangrijk (concreet, klein) doel? 
‐ Welke (bestaande) maatregelen of acties passen hierbij? 
‐ Welke argumenten gebruik je hiervoor? Tip: denk aan mensen of 

(politieke) partijen die op deze manier praten. 
De groepen presenteren de resultaten aan elkaar in maximaal 5 
minuten, waarop de andere drie groepen kunnen reageren. Dit is 
eigenlijk ook al het combineren van toekomstscenario’s en daarmee een 
opstap naar het VTV-spel (zie paragraaf 3.3). Voor deze oefening is 
presentatie van de toekomstscenario’s wenselijk (zie paragraaf 3.1.2). 
 
Regionale kleur toevoegen 
Om stil te staan bij de perspectieven en bijbehorende 
toekomstscenario’s is het van belang in de opdracht mee te geven dat 
het belangrijk is een doel te formuleren dat ook past binnen de lokale of 
regionale situatie. Er kan daarvoor aansluiting worden gezocht bij 
belangrijke lokale of regionale thema’s. Zo komt jeugd bij meerdere 
GGD’ en naar voren als relevant thema en bruikbaar bij de oefening als 
veel partijen aanwezig zijn die werken op het gebied van jeugd. Een 
ander thema is decentralisaties binnen gemeenten. Het is dan 
bijvoorbeeld zinvol om doelen vanuit dit thema mee te geven of zelf te 
laten formuleren in de oefening.  
 
Begeleiding 
De begeleider legt de oefening uit en heeft een rol in het bewaken of er 
vanuit één perspectief wordt geredeneerd. Het is van belang de tijd 
goed te bewaken om antwoord te krijgen op vragen die ook relevant zijn 
voor deze oefening. Er zijn minimaal twee begeleiders nodig voor het 
oefenen in groepen (tussen de groepen kan dan heen en weer worden 
gelopen). De begeleider(s) zorgen ervoor dat voldoende tijd over is voor 
de presentatie aan elkaar en daagt/dagen uit tot het bespreken en het 
horen van elkaars argumenten (goed doorvragen).  
 
Resultaat 

 De aanwezigen hebben het perspectief met bijbehorend 
toekomstscenario eigen gemaakt 

 De aanwezigen hebben vier korte presentaties gegeven met doel 
en minimaal twee (bestaande) maatregelen, inclusief reactie 
vanuit de andere drie scenario’s direct na elke presentatie.  

 
Duur 

 Voorbereiden oefening: circa 30 minuten (regionaal of lokaal 
thema/ doelen meegeven) 
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 Klaarleggen spullen: circa 15 minuten (papier, stiften, geeltjes, 
etc.)  

 Duur van de oefening zelf is minimaal 30 minuten, maar kan ook 
langer. Het is in ieder geval van belang daarnaast 20 minuten te 
reserveren voor presentatie uit de groepen en reflectie (20 
minuten: 4 x 5 minuten). In totaal dus minimaal 50 minuten om 
de oefening uit te voeren. 

 
Aantal deelnemers 

 Minimaal 12 en maximaal 32 aanwezigen 
 
Tips 

‐ Zorg dat vooraf alles al klaar ligt voor de oefening om geen tijd 
te verliezen  

‐ Alvast een doel per perspectief meegeven in oefenen met 
scenario’s, daar kan soms veel tijd mee verloren gaan (als er 
maar 30 minuten is) 

‐ Je kunt ook starten vanuit eenzelfde missie of ambitie (een 
gezonde jeugd, terugdringen alcoholgebruik bij jongeren of vitale 
ouderen) voor de vier perspectieven en vervolgens vanuit elk 
perspectief de bovenstaande vragen uitwerken (zie ook regionale 
kleur toevoegen). 

‐ Probeer het oefenen met de scenario’s niet teveel te laten 
uitlopen (uitwerken kan in half uur, terugkoppeling is essentieel 
en reserveer zeker 20 minuten voor de terugkoppeling) 

‐ Als deze oefening met gemeenten wordt gedaan is het belangrijk 
te realiseren dat het mogelijk niet interessant is al naar 2040 te 
kijken, omdat zij in een vierjaarlijkse cyclus denken. Geef 
daarom aan dat in de VTV ook naar trends is gekeken tot 2030 
en beleidskeuzes nu ook daarop van invloed kunnen zijn. Een 
goed argument is ook dat voor doelen op volksgezondheid vaak 
een lange adem nodig is en resultaten in 2030 en 2040 vragen al 
om acties volgend jaar 

 
Meer informatie 

 http://www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s 
 boekje kernboodschappen deel B 
 Hoofdstuk 6 ondersteunende materialen  

 
Tip vanuit GGD Kennemerland 
 
Wat heel goed werkte bij GGD Kennemerland was het maken van een 
road map met doelen, maatregelen en resultaten (met briefjes geel, 
groen en roze) per scenario. Er was al een voorbeeld doel meegegeven 
per scenario, maar deelnemers waren vrij dit doel te veranderen. Ze 
konden op de road map gewenste of benodigde maatregelen of acties 
aangeven, maar ook bestaande maatregelen of acties meenemen t.b.v. 
dit doel. 
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3.3 VTV-spel ‘Een gezonder Nederland’  
Er is een VTV-spel beschikbaar dat goed in de regio is te gebruiken. Het 
spel is als een grote meerwaarde ervaren door GGD’ en die hiermee al 
aan de slag zijn geweest. Bij het gebruik is het van belang vooraf 
voldoende informatie over de inhoud van de opdrachten te hebben en de 
rol van de adviseurs hierbij. In box 5 is hierover meer informatie te 
vinden. In hoofdstuk 6 zijn ondersteunende materialen te vinden. 
 
Box 5 Achtergrond VTV-spel  
 
Toelichting VTV-spel 
Samen met Ranj Serious Games is een game gebouwd waarbij kennis 
uit de VTV via playable infographics op een interactieve manier 
speelbaar wordt gemaakt. Er zijn een viertal opdrachten uitgewerkt 
waarbij de speler op drie verschillende momenten in de tijd 
(beleids)keuzes moet maken (in 2015, 2020 en 2030). Deze keuzes 
hebben effect op de indicator voor het te behalen doel. Bij het maken 
van de keuzes kan de speler advies inroepen van vier adviseurs die elk 
een van de normatieve perspectieven vertegenwoordigd. Om het spel 
succesvol uit te spelen – de opdracht te volbrengen – moeten deze vier 
adviseurs tevreden gehouden worden. Het spel vraagt dus om een 
afweging van maatregelen en breed draagvlak onder de bevolking. 
 
Toelichting op de opdrachten 
1. Gezondheid voor rijk en arm (nationaal) 

 Nu: Het verschil in levensverwachting tussen arm en rijk in 
Nederland is groot. De levensverwachting voor 
laagopgeleiden is gemiddeld 6 jaar korter dan voor 
hoogopgeleiden. Voor de gezonde levensverwachting is dit 
zelfs 19 jaar. Dit komt door verschillen in leefstijl en de 
fysieke en sociale omgeving. 

 Doel: Breng het verschil in gezonde levensverwachting tussen 
rijk en arm terug van 19 naar 15 jaar in 2040. 

2. Meer vitale ouderen (nationaal) 
 Nu: Ouderen vormen een steeds grotere groep in onze 

samenleving en ook een groep die kwetsbaar is als het gaat 
om haar gezondheid. Vitale ouderen kunnen langer 
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participeren en voelen zich gezonder 
 Doel: Zorg dat het percentage mensen dat hun gezondheid 

als positief ervaart in 2040 stijgt van 78% naar 82%. 
3. Gezondheid voor rijk en arm (lokaal) 

 Nu: Het verschil in levensverwachting tussen arm en rijk in de 
gemeente is groot. De levensverwachting voor laagopgeleiden 
is gemiddeld 6 jaar korter dan voor hoogopgeleiden. Voor de 
gezonde levensverwachting is dit zelfs 19 jaar. Dit komt door 
verschillen in leefstijl en de fysieke en sociale omgeving. 

 Doel: Breng het verschil in gezonde levensverwachting tussen 
rijk en arm terug van 19 naar 15 jaar in 2040. 

4. Meer vitale ouderen (lokaal) 
 Nu: Ouderen vormen een steeds grotere groep in onze 

samenleving en ook een groep die kwetsbaar is als het gaat 
om haar gezondheid. Vitale ouderen kunnen langer 
participeren en voelen zich gezonder 

 Doel: Zorg dat het percentage mensen dat hun gezondheid 
als positief ervaart in 2040 stijgt van 78% naar 82%. 

 
 
Opdracht van de adviseurs 
Tijdens de missie zijn er 4 adviseurs die bijstand geven. Zij kijken ieder 
vanuit hun eigen perspectief tegen gezondheid en zorg aan en geven 
advies tijdens de keuzemomenten. Elke adviseur heeft een scoremeter. 
Staat de scoremeter in het groen, dan is de adviseur blij met de 
gemaakte keuzes. Komt de scoremeter in het rood, dan is de adviseur 
ontevreden. De taak is niet alleen de missie te laten slagen, maar ook 
de adviseurs tevreden te houden! 
 
Einde opdracht 
Het eindscherm geeft aan of de opdracht is volbracht of niet én of de 
adviseurs tevreden zijn met de gemaakte keuzes. Er zijn hier drie 
mogelijkheden: 

 opdracht volbracht/adviseurs tevreden  gouden beker  
 zowel de opdracht niet volbracht als ontevreden adviseurs  

opdracht mislukt (gebroken beker)  
 óf de opdracht is niet volbracht óf de adviseurs niet tevreden 

zijn  zilveren beker 
 

3.3.1 VTV-spel in de regio 
 
Context Regionale setting (GGD-regio of gemeente) 
Doel  Zicht krijgen op afwegingen in beleidskeuzes vanuit 

diverse perspectieven en met samenwerkingspartners in 
gesprek gaan over kansen en keuzes, inclusief de link 
naar de inhoud van de VTV en link naar cijfermatige 
onderbouwing stand van zaken van de volksgezondheid 

Categorie Game t.b.v. interactie en dialoog  
Doelgroep Collega’s, gemeenteambtenaren, raadsleden, wethouders, 

samenwerkingspartners  
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Omschrijving 
Het VTV-spel is een oefening in beleidskeuzes vanuit diverse 
perspectieven en wordt gespeeld met de aanwezigen. Dat kan met een 
kleine én met grote groep. Na de inleiding op het spel wordt een 
opdracht voor 2040 gekozen en wordt bijbehorend doel toegelicht. 
Uiteindelijk moeten er twee doelen worden gehaald, enerzijds moet het 
doel van de gekozen opdracht worden behaald en anderzijds moeten de 
adviseurs tevreden worden gehouden. De adviseurs staan namelijk ieder 
voor een normatief perspectief en daarmee voor een maatschappelijk 
belang dat breed draagvlak kent in de samenleving. Om het spel goed te 
kunnen spelen is het noodzakelijk om voor het begin ervan een korte 
inleiding te geven over de perspectieven. Een goede voorbereiding is de 
presentatie over perspectieven met bijbehorende toekomstscenario’s 
(zie paragraaf 3.1.2) en/of het oefenen hiermee (zie paragraaf 3.2.2). 
De opbrengsten zullen groter zijn. Het spel liever niet spelen zonder 
toelichting op de scenario’s. 
 
Regionale kleur toevoegen 
Er kan voor het spel ook gekeken worden naar lokale of regionale 
inkleuring. Bij de beleidskeuzes kan worden gevraagd aan de 
aanwezigen argumenten te onderbouwen vanuit de lokale of regionale 
situatie. Bijvoorbeeld een van de beleidskeuzes is het aanleggen van 
beweegtuinen in de buurt. Deze keuze is vanuit lokaal te onderbouwen 
dat stimuleren van bewegen bijvoorbeeld een speerpunt is in het 
volksgezondheidsbeleid van de gemeente en een gezonde omgeving van 
belang is om gezond gedrag (zoals bewegen) uit te lokken.  
Uiteraard is de regionale kleur ook toe te voegen door in het spel de 
opdracht op lokaal niveau te kiezen. 
 
Begeleiding 
Er wordt gestart met een korte toelichting op het spel. Bij het scherm 
met de opdrachtuitleg staat beschreven wat het doel is (bv. 
terugbrengen van verschil in gezonde levensverwachting van 19 naar 15 
jaar) en wat de maatschappelijke relevantie daarvan is. Tevens moet 
tijdens de toelichting gewezen worden op het andere doel, namelijk het 
tevreden houden van de vier adviseurs. Wijs ook op de veranderende 
gezichtsuitdrukkingen van de adviseurs al naar gelang van de gemaakte 
keuzes. Bij het spelen van het spel is het belangrijk aandacht te hebben 
voor de argumenten achter de keuzes. Een prikkelende vraag als 
begeleider is bijvoorbeeld ‘als je echt moet inzetten op een beleidskeuze 
wat moet er dan zeker gebeuren’. Ook vragen als ‘waarom dan?’ helpen 
om meer zicht te krijgen op achterliggende argumenten voor de keuze. 
Probeer de discussie over wetenschappelijk bewijs te vermijden. Geef 
aan dat het een spel betreft en dus geen prognoses of anderszins harde 
wetenschappelijk onderbouwde doorberekeningen (zie disclaimer 
eindscherm). Benoem dat het een communicatiemiddel is voor denken 
vanuit meerdere perspectieven, zoeken naar medestanders, als 
startpunt voor het gesprek over de lokale situatie (eventueel gevoed 
door de lokale cijfers). 
 
Resultaat 

 De aanwezigen worden gestimuleerd ook over de (middel)lange 
termijn na te denken  
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 De aanwezigen worden gestimuleerd het gesprek met andere 
partijen te voeren en argumenten uitwisselen  

 Het maakt zichtbaar dat gezondheid (in bijvoorbeeld termen van 
niet-ziek-zijn en levensverwachting) niet het enige doel is, maar 
ook een middel waarmee andere doelen te dienen zijn 

 De aanwezigen hebben medestanders gevonden voor de 
beleidskeuzes 

 Het spel helpt ambtenaren in de discussie met collega-
ambtenaren van andere portefeuilles 

 
Duur 

 Voorbereiden door handreiking en achtergrond VTV-spel door te 
nemen en het spel zelf een aantal keren te oefenen: minimaal 45 
minuten  

 Duur van de oefening is circa 30 minuten, maar kan ook langer 
als het spel meerdere malen gespeeld wordt. Dit is de tijd voor 
het daadwerkelijk spelen. Daarnaast is er tijd nodig voor 
toelichting op het spel en de scenario’s (toelichting op scenario’s 
is nodig als hierover geen presentatie of oefening aan vooraf is 
gegaan). 

 
Aantal aanwezigen 

 Minimaal 8 en maximaal 32 aanwezigen 
 
Meer informatie 

 http://www.eengezondernederland.nl  

 Hoofdstuk 6 ondersteunende materialen  
 
Tips 

‐ Computer/laptop met internetaansluiting moet beschikbaar zijn 
om het spel te kunnen spelen en check of het spel ook ‘draait’  

‐ Zodra het beginscherm van de opdracht geladen is, kan een kort 
uitstapje gemaakt worden door te wijzen op de verschillende 
indicatoren en determinanten aan de linkerkant van het scherm. 
In de infografics zie je de cijfers zoals die nu gelden (linker 
plaatje) en de situatie zoals die in 2040 zou gelden op basis van 
gelijkblijvend beleid. Gedurende het spel veranderen deze 
waardes al naar gelang de gemaakte keuzes. 

‐ Als er voldoende tijd is, is het ook goed om een keer op het 
vraagtekentje rechts bovenin het vakje van de opdrachtindicator 
(die met het bekertje) te klikken en vervolgens door te klikken 
op de link naar de VTV-website. Achter deze link schuilt dan het 
hoofdstuk van de VTV dat te maken heeft met de bewuste 
indicator 

‐ Als de deelnemers aan de game niet voldoende kennis hebben 
genomen van de perspectieven is het mogelijk om via de filmpjes 
toch de allerbelangrijkste elementen van de vier perspectieven 
voor het voetlicht te brengen. De filmpjes zijn te vinden door op 
een adviseur te klikken en vervolgens op het dan uitgeklapte veld 
te klikken op “bekijk de video over dit perspectief” 

‐ Klik op “Keuzemoment” en lees de vier verschillende keuzes voor 
en vraag aan de groep welke keuze zij zouden maken en vooral 
ook waarom en wat ze van die keuze verwachten 



RIVM Briefrapport 2015-0164  

Pagina 33 van 64 

‐ Als in grote groepen (> 15 mensen) het spel wordt gespeeld 
eerst in tweetallen over beleidskeuzes laten discussiëren, dan 
plenair en dan stemmen 

‐ Als er vragen zijn ten aanzien van de voorgestelde keuzes, dan 
kun je op de adviseurs klikken om een toelichting te krijgen ten 
aanzien van de vanuit zijn/haar perspectief te prefereren keuze 

‐ Klik de gemaakte keuze aan en bevestig de keuze. Hierna 
verschijnt het resultaat van de gemaakte keuze in het scherm. 
Dat scherm laat de belangrijkste veranderingen zien en dat is 
niet altijd ook de opdrachtindicator (die met het bekertje). Om 
het spel niet te ingewikkeld te maken is het verstandig om in dat 
geval door te klikken via “Verder”, waarna een volgend scherm 
laadt waarin de opdrachtindicator wel zichtbaar is. Ondertussen 
kunnen de adviseurs via automatische pop-ups je wijzen op de 
“maatschappelijke gevolgen” van de gemaakte keuzen. Onder de 
adviseurs zijn balkjes zichtbaar die aangeven hoe tevreden ze 
zijn met de tot dan toe gemaakte keuzes. 

‐ Noem na elk keuzemoment even waar we staan ten aanzien van 
de opdracht (hoeveel hebben we al bereikt m.b.t. de opdracht én 
welke adviseurs zijn meer of minder tevreden) 

‐ Op de tijdsbalk (rechts bovenin het hoofdscherm) kunnen tijdens 
het spel paarse sterren verschijnen. Als je op deze klikt, opent er 
een zogenaamde “snippet”. Dit zijn fictieve (kranten)berichten uit 
de toekomst die reflecteren op de eerder gemaakte keuzes. Ook 
bij de indicatoren verschijnen er paarse sterren, daar waar 
veranderingen plaatsvinden. De snippets zijn niet noodzakelijk 
om het spel te kunnen spelen. 

‐ Beschouw het spel echt als (communicatie)middel om te werken 
in scenario’s en sta niet teveel stil bij alle indicatoren en 
determinanten in het spel (dat kunnen mensen thuis nog rustig 
nakijken) 

‐ Maak daar waar mogelijk een ‘lokale’ toelichting op de 
beleidskeuzes 

‐ Het is goed om te weten dat het in de praktijk niet heel vaak 
voorkomt dat er een gouden beker wordt gewonnen en dat 
meestal bij het derde perspectief (Heft in eigen handen) de 
grootste problemen bestaan om hen “tevreden te houden”. 

‐ Het spel is ook prima twee keer te spelen. Desgewenst kunnen 
mensen het spel ook individueel nog een keer spelen 

 
In box 6 staat een voorbeeld van de ervaring met het VTV-spel bij GGD 
Zuid-Limburg.  
 
Box 6 Ervaring met het VTV-spel bij GGD Zuid-Limburg  
 
Door GGD Zuid-Limburg is een workshop ‘Beleid is keuzes maken’ 
gehouden tijdens de raadconferentie. In deze workshop werd aan de 
hand van de vier perspectieven nagedacht over de toekomst en is 
gebruik gemaakt van het VTV-spel. Aan het begin van de workshop zijn 
de perspectieven via een korte presentatie toegelicht. In het plenaire 
deel van de raadsconferentie waren de perspectieven ook al toegelicht. 
Het spel is gespeeld in twee rondes, zowel ‘meer vitale ouderen’ als 
‘gezondheid voor rijk en arm’. Er was een gevarieerd gezelschap 
aanwezig van wethouder tot beleidsmedewerker en raadslid, maar er 



RIVM Briefrapport 2015-0164 

Pagina 34 van 64 

waren relatief weinig raadsleden. In totaal waren er 24 deelnemers.  
 
Vlak voor het begin van de workshop was er nog een groter scherm 
geregeld, zodat deelnemers de tekst op het scherm goed konden lezen. 
De tekst is namelijk niet zo groot als in een gewone presentatie. De 
workshop moest in 40 minuten. Dat was goed mogelijk door het spel 
vlot te spelen en niet alle mogelijkheden te bekijken en een goede 
voorzitter van de workshop. Zo is tijdens het spel bijvoorbeeld niet 
ingegaan op de determinanten en werden per keuzemoment alleen die 
indicatoren getoond waar ook iets veranderde. De deelnemers kregen 
vooraf aan de workshop ook een hand-out uitgereikt met daarin uitleg 
van het spel, de vier perspectieven en de keuzemomenten. Later werd 
duidelijk dat het spel varieert in de volgorde van de keuze items. De 
volgorde in de hand-out bleek niet meer te kloppen, maar dat bleek niet 
erg.  
 
Het spel werd geleid door een medewerker van GGD ZL en de 
wethouder had een actieve rol. Hij deed de introductie, leidde de 
discussie en hield de tijd bij. Er was een goede samenwerking tussen 
spelleider en voorzitter. Deelnemers deden goed mee aan de discussie. 
Per keuzemoment werd in kleine groepjes over de verschillende opties 
gediscussieerd. Deelnemers waren geïnteresseerd in de mogelijkheden 
van het VTV-spel. Bij elk keuzemoment werden alle opties door de 
verschillende deelnemers gekozen en er werd daarna gestemd. De optie 
met de meerderheid van stemmen werd ingevoerd. Soms werd er 
gevraagd voor een mix van keuzes, in plaats van keuze voor één 
antwoord. Ook werd er gevraagd of de keuze teruggedraaid kon worden, 
als deze ongunstig bleek te zijn. Als eenmaal de keuze is gemaakt kan 
deze niet worden teruggedraaid. Bij beide rondes werd het gestelde doel 
gehaald, maar dit had wel gevolgen voor de kosten van de 
gezondheidszorg of bijvoorbeeld mate van participatie, waardoor niet 
alle adviseurs tevreden waren.  
 
Vooraf zijn voor de workshop drie doelstellingen geformuleerd, in 
navolging van het algemene doel van het VTV-spel: 
1 Deelnemers denken na- en discussiëren over gezondheidsbeleid; 
2.Deelnemers kennen de vier perspectieven; 
3.Deelnemers realiseren zich dat keuzes effecten hebben met 
verschillende gevolgen voor de perspectieven.  
Doelstelling 1 is goed gerealiseerd. Doelstelling 2 is ook gerealiseerd. De 
perspectieven zijn eerst aan de orde gekomen in de presentatie in het 
plenaire gedeelte. Doelstelling 3 is ook aan bod gekomen, want tijdens 
het spel is ingegaan op reacties van adviseurs die ontevreden waren. Bij 
de keuzes heeft de spelleider er ook nog op gewezen, desondanks was 
er aan het eind van het spel bij beide rondes een adviseur van een 
perspectief erg ontevreden waardoor men de ‘gouden medaille’ mis liep.  
 

3.4 Gebruik VTV-2014 bij integrale beleidsvorming in gemeente 
De informatie uit de VTV-2014, inclusief perspectieven en scenario’s, 
biedt de mogelijkheid om discussies te voeren over volksgezondheid 
(VGZ) met collega’s, management, gemeente of partners. Dit kan 
helpen om tot (integrale) beleids- en besluitvorming te komen. Echter 
elke gemeente kent zijn eigen beleidsvormingsproces rond het VGZ 
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beleid en de vraag is hoe de VTV-2014 hierbinnen past. Om de twee 
werelden van beleid en onderzoek bij elkaar te brengen is ter inspiratie 
de gemeente Utrecht als voorbeeld uitgewerkt (zie box 7). Dit voorbeeld 
gaat in op de werkwijze van de gemeente Utrecht, de rol en interactie 
van het team VGZ, de mate van invloed en gedrag van het team VGZ en 
het gebruik van de VTV in het beleidsvormingsproces van de 
totstandkoming van het Volksgezondheidsbeleid 2015-2018.  
 
Box 7 Samenvatting ervaringen, tips en voorbeelden in beleidsvorming 
Integrale 
beleidsvorming 
rond VGZ 

Ervaringen team 
VGZ 

Voorbeelden en tips uitwerking 

Uitgangspunten Werken vanuit 
overkoepelend thema  
 

Gemeente breed thema waaraan alle 
beleidssectoren meewerken  
Gezondheid is een breed gedragen 
college ambitie  

 Gezondheid breed 
opvatten  
 

Positieve gezondheid Huber als 
uitgangspunt 
Perspectieven VTV-2014 om denkproces 
te stimuleren 

 Uitgaan van iteratief 
proces  

Nota VGZ is proces met meerdere 
partijen i.p.v. solistisch product 
Inzetten VGZ monitor als communicatie 
instrument op aantrekkelijke manier 
(plaatjes) 
Reflecteren vanuit VTV-2014 op 
concepten 

Rol en interactie Herpositionering 
overheid  
 

Aansluiten bij initiatieven in de stad 
Uitspreken eigen rol en verwachtingen 
managen 

 Herkenbaar gezicht 
VGZ  
 

Gezicht koppelen aan thema of VGZ nota  
In contacten met partijen ook echt 
meedoen  
Zorgen voor continuïteit van personen 

 Interactie met 
iedereen 

Uitdragen dat gezondheid breed is 
Zoeken naar de juiste mensen in stad die 
leidend zijn  
Verticale en horizontale afstemming 
binnen gemeente 

 Loslaten doelen op 
gezondheid 

Werken met maatschappelijke waarden 
i.p.v. doelen 
VGZ beleid richtinggevend en kader 
stellend van aard 
Oplossingen gezondheid bij de stad laten 

Invloed en 
gedrag 

Combineren van 
invloedstijlen 

Continu meebewegen met wat nodig is, 
maar nadruk op overbruggen en 
verbinden in het proces 

 Inzetten van 
specifieke stijlen 

Inspireren op gemeente brede thema’s 
Overbruggen in wat andere partijen 
kunnen betekenen voor gezondheid via 
open houding en parkeren doelen 
Stellen op gezondheid als breed 
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gedragen ambitie  
Overreden in relevante thema’s voor 
nota VGZ, zoals menselijke waardigheid 

 Continu leerproces  Blijven leren in beleidsvormingsproces 
 Inzetten van 

succesvolle 
gedragingen 

Juiste omgangsvormen, zoals respect 
Investeren in relaties 
Bestuurder in rol zetten 
Rolvast en identiteitstrouw 
Flexibel zijn  

Gebruik VTV-
2014 

Elkaars taal spreken Werken aan gemeenschappelijke taal 
door gebruik woorden uit de VTV-2014 

 Omgaan met 
schuringen 
 

Reflecteren op VGZ beleid a.d.h.v. 
perspectieven in de VTV-2014 om te 
kijken waar nog kansen liggen 

 Goede bagage voor 
proces 

VTV Perspectieven gebruiken voor 
monitoring  
 

 
Zie voor meer beschrijvende informatie 

 Hoofdstuk 6, paragraaf ‘Voorbeeld gebruik VTV 2014 in 
gemeente’  
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4 Voorbeelden van modules VTV-2014  

Hieronder staan vijf voorbeeld modules weergegeven met combinaties 
van de verschillende werkvormen behandeld in deze handleiding. Deze 
modules zijn gebaseerd op eerste ervaringen in de praktijk. Uiteraard 
zijn er ook eigen modules samen te stellen, afhankelijk van de 
beschikbare tijd en lokale of regionale omstandigheden. Ook kunnen 
meerdere bijeenkomsten worden georganiseerd om verschillende 
onderdelen aan bod te laten komen.  
 
Voorbeeld module 1 (voor bijeenkomst van een uur) 
In deze module worden alle onderdelen (stand van zaken, trends, 
toekomst verkennen en kansen en keuzes) gepresenteerd.  
 
De nadruk ligt op de presentaties van epidemiologisch deel en 
verkenningendeel om te informeren. 
 
13.30u   Welkom en toelichting op het programma  
13.30-13.50u  Presentatie Stand van Zaken en Trends 

volksgezondheid (paragraaf 3.1.1, paragraaf 6.1) 
13.50-14.10u  Presentatie Toekomst verkennen volksgezondheid 
   (paragraaf 3.1.2, paragraaf 6.2) 
14.10-14.30u  Presentatie Kansen en keuzes volksgezondheid 
   (paragraaf 3.1.3, paragraaf 6.3) 
14.30u   Afsluiting  
  
Voorbeeld module 2 (voor bijeenkomst van een uur) 
In deze module is er een combinatie van presentatie toekomst 
verkennen en het spelen van het spel.  
 
De nadruk ligt op verkenningendeel om te informeren en tot interactie 
en dialoog te komen.  
 
13.30u   Welkom en toelichting op het programma  
13.35-14.00u  Presentatie Toekomst Verkennen  

(paragraaf 3.1.2, paragraaf 6.2) 
14.00-14.25u  Spelen van het spel  

(paragraaf 3.3, paragraaf 6.6) 
14.25-14.30u  Afsluiting  
 
Voorbeeld module 3 (voor bijeenkomst van twee uur) 
In deze module is er een presentatie toekomst verkennen (met alleen 
korte samenvatting van de trends), oefening inleven in 
toekomstscenario, presentatie kansen en keuzes en afsluitend het 
spelen van het spel. Er is hier geen tijd gereserveerd voor de 
epidemiologische cijfers.  
 
De nadruk ligt op verkenningendeel om te informeren en tot interactie 
en dialoog te komen. 
 
13.30u   Welkom en toelichting op het programma  
13.35-14.55u  Presentatie Toekomst Verkennen volksgezondheid 
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(paragraaf 3.1.2, paragraaf 6.2) 
14.55-14.25u  Oefening toekomst verkennen in de regio of 

gemeente (paragraaf 3.2.2, paragraaf 6.5) 
14.25-14.45u  Plenaire terugkoppeling oefening 
14.45-15.00u  Presentatie Kansen en keuzes volksgezondheid  
   (paragraaf 3.1.3, paragraaf 6.3) 
15.00-15.25u  Spelen van VTV spel (paragraaf 3.3, paragraaf 6.6) 
15.25-15.30u  Afsluiting  
 
Voorbeeld module 4 (voor een bijeenkomst van twee uur) 
In deze module is er een presentatie stand van zaken en trend 
volksgezondheid en een presentatie toekomst verkennen, gevolgd door 
de oefening volksgezondheidsprofiel in de regio of gemeente.  
 
De nadruk ligt op epidemiologisch deel en verkenningendeel om tot 
interactie en dialoog te komen.  
 
13.30u   Welkom en toelichting op het programma  
13.35-13.55u Presentatie Stand van Zaken en Trends 

volksgezondheid (paragraaf 3.1.1, paragraaf 6.1) 
13.55-14.15u  Presentatie Toekomst Verkennen volksgezondheid 

(paragraaf 3.1.2, paragraaf 6.2) 
14.15-15.15u  Oefening volksgezondheidsprofiel in de regio of 

gemeente (paragraaf 3.2.1, paragraaf 6.4) 
15.15-15.30u  Plenaire terugkoppeling oefening 
15.30u   Afsluiting 
 
Voorbeeld module 5 (voor een dagdeel van vier uur) 
In deze module volgt het hele scala aan presentaties, oefeningen 
(behalve 3.2 1) en spel. Dat betekent ruim de tijd voor de 
epidemiologische cijfers en twee keer spelen van het spel (een keer met 
‘vrijwilliger’ uit de zaal).  
 
De nadruk ligt op epidemiologisch deel en verkenningendeel om tot 
informeren, interactie en dialoog te komen.  
 
13.30u   Welkom en toelichting op het programma  
13.35-13.55u Presentatie Stand van Zaken en Trends 

volksgezondheid (paragraaf 3.1.1, paragraaf 6.1) 
13.55-14.15u  Presentatie Toekomst Verkennen volksgezondheid 

(paragraaf 3.1.2, paragraaf 6.2) 
14.15-14.45u  Oefening toekomst verkennen in de regio of 

gemeente (paragraaf 3.2.2, paragraaf 6.5) 
14.45-15.05u  Plenaire terugkoppeling oefening 
15.05-15.25u  Pauze  
15.25-15.40u  Presentatie Kansen en keuzes volksgezondheid  
   (paragraaf 3.1.3, paragraaf 6.3) 
15.40-16.25u  Twee keer spelen VTV spel (paragraaf 3.3, 

paragraaf 6.6) 
16.30u  Afsluiting 
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5 Verdere voortgang lokaal en regionaal 

Voortgang na presentaties, oefeningen of spel  
Na het gebruik van VTV presentaties, oefeningen en/of het spel (al dan 
niet in combinatie uitgevoerd) kunnen GGD’en en 
samenwerkingspartners met elkaar nadenken hoe verder te gaan met 
kansen en keuzes bij beleids- of besluitvorming in de eigen regio of 
gemeente. Vragen en overwegingen die daarbij spelen kunnen verder 
uitgewerkt worden: 
 

‐ Welke problemen doen zich voor in deze regio en is dat te 
onderbouwen vanuit lokale of regionale cijfers over 
volksgezondheid? 

‐ Welk doelen zijn belangrijk in deze regio of gemeente om aan te 
pakken (overeenkomsten doelen spel of andere doelen)?  

‐ Wat betekent dat voor het beleid van de komende 4 jaar? 
‐ Welke samenwerkingspartijen kunnen een rol spelen? 
‐ Welke concrete acties kunnen GGD’ en of samenwerkingspartners 

gaan oppakken in regio of gemeente?  
‐ Wat voor afspraken zijn er te maken over verdere voortgang? 

 
Ervaringen met de handreiking delen  
Om de handreiking door te ontwikkelen is het belangrijk dat GGD’ en 
eerst zelf ervaringen opdoen of het werkt om lokaal en regionaal aan de 
slag te gaan met de informatie uit de VTV-2014, en of het ook past in 
het beleidsproces of andere initiatieven. Zo moet de ervaring in de 
praktijk leren of het nodig is om een nieuwe opdracht aan het VTV-spel 
toe te voegen (bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke opdracht van 
GGD’ en), de perspectieven ‘lokaler’ te maken of de werkwijze op te 
nemen in scholing. Daarom is het van belang dat er een lerend netwerk 
ontstaat en lokale of regionale kennis en ervaringen uit te wisselen (en 
daarop te reflecteren en eventueel door te ontwikkelen). Ervaringen met 
of reacties op de handreiking zijn te delen met het RIVM en met GGD 
GHOR Nederland via GGD- Kennisnet (groep ‘Een gezondere regio’) of 
vakgroepen gemeentelijk beleid en epidemiologie van GGD GHOR 
Nederland. 
 
Zie: http://www.ggdghorkennisnet.nl/groep/266-een-gezonder-
nederland-spelleiding-vtv-2014/documenten/document/11795-
handreiking-een-gezondere-regio-handvatten-voor-gebruik-vtv-2014 
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6 Materialen presentaties en oefeningen  

6.1 Voorbeeld presentatie ‘Stand van zaken en trends 
volksgezondheid’ 
Presentaties beschikbaar via GGD Kennisnet (groep ‘Een gezondere 
regio’) 
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6.2 Voorbeeld presentatie ‘Toekomst verkennen volksgezondheid’ 
Presentaties beschikbaar via GGD Kennisnet (groep ‘Een gezondere 
regio’) 
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6.3 Voorbeeld presentatie ‘Kansen en keuzen volksgezondheid’  
Presentaties beschikbaar via GGD Kennisnet (groep ‘Een gezondere 
regio’). 
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6.4 Oefening ‘Volksgezondheidsprofiel in de regio of gemeente’ 
Nadere toelichting indicatoren per scenario en linken. 
 
Kernindicatoren voor expertbijeenkomst ‘Levensverwachting en 
ziektelast’ [Op en top gezond] 

 Levensverwachting bij geboorte 
 % chronisch zieken 
 Ziektelast in DALY’ s 

 
http://www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s/Op_en_top
_gezond 
 
Kernindicatoren voor expertbijeenkomst ‘Maatschappelijke participatie’ 
[Iedereen doet mee]  

 Arbeidsparticipatie van chronisch zieken 
 Maatschappelijke participatie van mensen met 

beperkingen 
 Sociaaleconomische verschillen in ervaren gezondheid 

 
http://www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s/Iedereen_d
oet_mee 
 
Kernindicatoren voor expertbijeenkomst ‘Autonomie’ [Heft in eigen 
handen] 

 Zelfregie 
 Well-being 
 Shared decision making 

 
http://www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s/Heft_in_eig
en_handen 
 
Kernindicatoren voor expertbijeenkomst ‘Zorguitgaven en doelmatigheid 
van zorg’ [Gezonde welvaart] 

 Zorguitgaven per hoofd van de bevolking 
 Consumptie per huishouden 
 Arbeidsproductiviteit per gewerkt uur  

 
http://www.eengezondernederland.nl/Toekomst_scenario_s/Gezonde_w
elvaart 
 
 
 

6.5 Voorbeeld oefening ‘Toekomst verkennen in de regio of 
gemeente’ 
Sheet (in presentatie) beschikbaar via GGD Kennisnet (groep ‘Een 
gezondere regio’) 
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Nadere toelichting op het gebruik van de road map 
 
Backcasting of 
Roadmap van 
2040 naar 
maatregelen in de 
nabije toekomst 
 
Opdracht  
Schrijf voor jezelf 
in stilte in 10 
minuten op post-
its 
 
1. Het bereikte 
doel in 2040 
betekent voor mij 
…(1 groene post-
it)  

Ga voor- en 
achteruit in de tijd. 
2025 is de spil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal 
 
In de zalen:  
Chinese tafelkleden 
met daarop 
getekend cirkel met 
ringen  
1 groene grote post-
it pp 
5 roze grote post-its 
pp 
10 gele middenmaat 
post-its pp  
stiften 
opdracht op tafel in 
standaard 

Facilitatoren 
schrijven in groene 
middencirkel titel 
perspectief 
- uitdelen van drie 
kleuren post-its 
blokjes pp 
- niet onderling 
praten bij schrijven 
post-its 
 
Let op dat mensen 
de goede kleuren 
post-its gebruiken 
per subvraag 
 
Na 8 minuten geef 
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2. Welke 
resultaten waren 
bereikt in 2025? 
(5 roze post- its) 
 
3. welke acties 
vonden plaats 
tussen 2014-2025 
om deze 
resultaten te 
bereiken? (5 gele 
post-its) 
 
4. welke acties 
moesten vanaf 
2025 nog 
plaatsvinden om 
het doel te 
bereiken? (5 gele 
post-its).  
Plak de post-its op 
het tafelkleed. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bespreek met elkaar 
de oogst. Vraag om 
uitleg als je een 
post-it niet snapt. 
Horen alle post-its 
bij het perspectief, 
of denken mensen 
hier verschillend 
over? Op basis van 
de uitwisseling 
kunnen post-its 
weggehaald worden, 
en of nieuwe erbij 
gemaakt worden. 

je aan dat er nog 2 
minuten zijn.  
 
 
 
Na 10 minuten 
vraag je iedereen 
zijn post its te 
plakken op de juiste 
plekken.  
Je opent de 
bespreking, met een 
compliment op de 
rijke oogst  

 
6.6 VTV-spel 

Sheet (in presentatie) beschikbaar via GGD Kennisnet (groep ‘Een 
gezondere regio’). 
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Uitdraai van de vier perspectieven te gebruiken als geheugensteun bij spelen spel. 
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6.7 Voorbeeld gebruik VTV-2014 in beleidsvormingsproces1 
 
Uitgangspunten gemeente Utrecht 
Werken vanuit overkoepelend thema 
Het college van B&W heeft bij haar aantreden drie speerpunten 
benoemd. Eén daarvan is Bouwen aan een gezonde toekomst. Dit 
overkoepelende thema is gekoppeld aan de nota VGZ. Bedoeling is om 
een beweging in gang te zetten. Daarvoor is gebruik gemaakt van de 
driehoek People, Planet en Profit. Aan de PPP-driehoek zijn 
sturingszinnen gekoppeld. De veronderstelling is dat wanneer gewerkt 
wordt aan deze onderdelen Utrecht gericht bouwt aan een gezonde 
toekomst. Gezondheid is binnen deze PPP-driehoek het verbindende 
element. Het gebruik van de PPP-driehoek was een tussenstap om te 
komen tot het VGZ beleid.  
 
Gezondheid breed opvatten 
Utrecht vat gezondheid breed op. Gezondheid heeft directe relaties met 
andere maatschappelijke domeinen zoals werk, armoede, milieu en 
fysieke leefomgeving. Door deze opvatting is het vanzelfsprekend om 
gesprekken met veel verschillende partijen binnen en buiten de 
gemeente te voeren om tot VGZ beleid te komen (vastgelegd in de nota 
VGZ als wettelijke verplichting). Naast een brede insteek gebruikt de 
gemeente Utrecht ook het concept positieve gezondheid van Huber 
(zoals participatie, kwaliteit van leven). Dit concept ondersteunt de 
brede insteek van gezondheid. In het concept wordt uitgegaan van de 
kracht van mensen en wordt gezondheid gezien als een doel en een 
middel om een ander doel te bereiken. De gemeente Utrecht heeft de 
VTV-2014 gebruikt. De VTV is een goed hulpmiddel om het bredere 
denken vast te houden. In gesprekken met diverse partijen komt terug 
wat te doen op gebied van gezondheid vanuit breed perspectief.  
 
Uitgaan van iteratief proces 
Het beleidsvormingsproces is iteratief. De informatie uit de VGZ Monitor 
Utrecht vormt de basis voor de gesprekken met partijen over 
gezondheid in de stad. Naast afzonderlijke gesprekken worden grotere 
bijeenkomsten georganiseerd, zoals ‘het gezondheidsplein’ met 100 
mensen (gezondheid linken aan andere domeinen) en ‘de 24-uurs 
bijeenkomst’ met gemeentelijke beleidssectoren. In de 24-uurs 
bijeenkomst zijn de vier VTV perspectieven expliciet ingebracht met als 
doel na te gaan of deze voldoende zijn vertegenwoordigd. Partijen 
kunnen dan samen beoordelen of het VGZ beleid daarop moet worden 
aangepast. Uiteindelijk is de nota VGZ een product. In het proces 
daarnaar toe is met veel mensen gesproken. Hun input is gebruikt voor 
de totstandkoming van het beleid. Met de nota is het VGZ-beleid 
uiteraard niet af. De nota is een uitnodiging aan de stad om initiatief te 
nemen, samenwerking te zoeken en bij te dragen nu en de komende 
periode. Daarmee wordt het een continu proces, waarbij nieuwe 
inzichten kunnen leiden tot een aanpassing van de nota.  
  
 
1 Met dank aan de geïnterviewden: Hetty Linden, Marianne van der Horst, Rita van der 
Meulen en Niek Verlaan van de gemeente Utrecht, afdeling VGZ 
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Rol en interactie in het proces 
Herpositionering overheid 
De gemeente Utrecht vindt het belangrijk dat het beleid aansluit met dat 
wat er al is aan initiatieven in de samenleving en wat er speelt. Want 
een ander speerpunt van het college is: ‘Utrecht maken we samen’. 
Daar waar de gemeente geen rol hoeft te spelen trekt ze zich terug en 
waar nodig faciliteert ze. Het team VGZ vervult die rol ook op die 
manier. Bij bepaalde groepen mensen bestaat nog het idee dat de 
overheid voor alles is. Naast uitvoering van wettelijke taken heeft de 
gemeenten ook een signalerende en agenderende rol.  
 
Team VGZ een gezicht geven  
De herkenbaarheid via een eigen gezicht is essentieel in het proces. In 
de gemeente Utrecht hangen het overkoepelende thema Bouwen aan 
een gezonde toekomst en het VGZ beleid nauw met elkaar samen. 
Vanuit het team VGZ worden veel gesprekken gevoerd over gezondheid 
met zowel interne als externe partijen. Daarom moet het duidelijk zijn 
welke persoon waar verantwoordelijk voor is (‘het gezicht’). Ook 
continuïteit in de contactpersonen en echt meedoen met andere partijen 
is belangrijk om verder te komen in het proces.  
 
Interactie met iedereen  
In de gesprekken met partijen draagt VGZ uit dat gezondheid breed is 
en relatie heeft met alle werkvelden. Gesprekken zijn gevoerd met 
partijen buiten de gemeente (ofwel ‘de stad’), zoals wijkraden, 
huisartsen, wijkverpleging, scholen en maatschappelijke organisaties in 
fysiek en sociale domein en bedrijven. Hiervoor is gezocht naar leidende 
mensen in de stad (geworven via collega’s andere sectoren). Deze 
mensen ontplooien vaak initiatieven en hebben opvattingen hoe het 
verder kan, waardoor ideeën en innovaties ontstaan of bruggen zijn te 
slaan. Ook zijn er gesprekken met andere gemeentelijke 
organisatieonderdelen, zoals werk en inkomen, ruimtelijke en 
economische ontwikkeling, milieu en mobiliteit. Om tot interactie te 
komen op het gebied van VGZ beleid zijn gesprekken nodig op alle 
niveaus (beleidsmedewerkers, MT’s, wethouders en burgemeester).  
 
Loslaten van doelen  
De gemeente Utrecht heeft werken met doelen losgelaten en werkt met 
maatschappelijke waarden. Een voorbeeld van een maatschappelijke 
waarde is: Utrecht, een stad waar inwoners gezond en veerkrachtig zijn. 
Door de ‘public-value’- benadering ligt het niet voor de hand doelen te 
stellen en deze te verantwoorden. In feite draagt de hele stad bij aan 
gezondheid. Ook gemeentelijke sectoren hebben hierin een 
verantwoordelijkheid. Door deze insteek is het niet mogelijke om 
specifieke doelstellingen op te leggen. Het VGZ beleid is daarmee kader 
stellend en richtinggevend van aard. De gemeente zoekt nog naar een 
passende wijze van verantwoorden. Gedacht kan worden of VGZ een 
goede partner is in het netwerk met diverse partijen.  
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Invloed uitoefenen en gedragsstijlen 
Combineren van diverse invloedstijlen 
De gemeente Utrecht gebruikt diverse invloedstijlen. In het 
beleidsproces is dat continu meebewegen met wat er speelt en wat 
nodig is, maar de belangrijkste stijl is overbruggen en verbinden. Het is 
een gegroeide manier van omgaan met elkaar, waarbij een brede 
verkenning en het maken van een gemeenschappelijke agenda helpen. 
Deze manier van werken is in het verleden ontstaan rondom het thema 
veiligheid. In Utrecht is VGZ onderdeel van de gemeentelijke 
organisatie.  
 
Inzetten van specifieke invloedstijlen 
Er is een aantal succesvolle invloedstijlen te benoemen in het 
beleidsvormingsproces: 

 Inspireren: Partijen inspireren door uit te dragen dat gezondheid 
een breed gedragen ambitie van het college is en in relatie staat 
met alle andere domeinen. Ook inspireren door iedereen mee te 
laten doen en mensen aan te spreken in hun kracht in plaats van 
in hun klacht. De wethouder heeft vaak een belangrijke rol in het 
inspireren.  

 Overbruggen: Continu meebewegen met de andere partij en 
kijken wat gezondheid betekent voor de ander om bruggen te 
slaan. Dat betekent ook parkeren van eigen doelen. Er zijn al 
veel partijen die dingen doen in relatie met gezondheid. Het gaat 
om verbindingen leggen en zo vroeg mogelijk in het proces aan 
te sluiten bij lopende initiatieven (bv. bij sport of wijk). VGZ 
werkt vanuit vertrouwen en staat open voor meningen van 
anderen (open houding). Het is ook van belang te (h)erkennen 
wat partijen al wel doen. Daarom investeert VGZ in kennis over 
de relatie tussen gezondheid en andere domeinen.  

 Stellen: Het college van B&W stuurt plannen van gemeentelijke 
beleidssectoren terug als gezondheid er onvoldoende in blijkt te 
zitten. De breed gedragen ambitie is immers gezondheid in alle 
domeinen. Dit versterkt de gezondheidsexpertise die VGZ kan 
toevoegen aan expertise van andere sectoren (investering aan de 
voorkant).  

 Overreden: De gegevens uit de VGZ monitor zijn tot stand 
gekomen na onderzoek en diverse consultaties bij verschillende 
organisaties en geïnteresseerden. Hierdoor is er veel draagvlak 
voor de uitkomst. De uitkomst wordt als gegeven geaccepteerd 
en is daarmee een uitgangspunt voor het 
Volksgezondheidsbeleid, de uitkomst is soms ook een bevestiging 
van een aanpak die al eerder in gang is gezet. Zo is de Gezonde 
wijk-aanpak een ‘merk’ geworden. Deze komt ook terug in de 
aanpak van het stimuleringsprogramma Gezondin (breed beleid 
op het gebied van o.a. prettig voelen, participeren, voorzieningen 
en inrichting openbare ruimte). Een belangrijk thema is ook 
menselijke waardigheid en hier is bewust op ingezet.  
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Continu leerproces 
Het ontwikkelen van het beleid is een continu leerproces en politieke en 
maatschappelijke antennes zijn belangrijk. Continu terugblikken of het 
goed gaat en of men op de goede weg zit blijft belangrijk in het proces.  
 
Inzetten van succesvolle gedragingen  
Er is een aantal succesvolle gedragingen te benoemen in het 
beleidsvormingsproces: 

 Omgangsvormen in relaties: iedereen is gesprekspartner en 
gesprekken aangaan, anderen podium geven 

 Parkeren doelen: niet per se uitgaan van eigen doel  
 Bestuurder in rol zetten: dienend aan bestuur zijn en bestuurder 

stevige rol geven 
 Bespreekbaar maken van schuring: benoemen van rol en open 

zijn in bedoelingen en belangen 
 Rolvast en identiteitstrouw 
 Gemeenschappelijke taal: investeren in spreken taal van de 

andere sector en Altijd Nagaan en Nooit Aannemen (ANNA) 
 Flexibel zijn: omgaan met flexibiliteit, want afhankelijk van veel 

partijen in proces (geen blauwdruk) 
 
Gebruik van informatie uit de VTV-2014 
Elkaars taal spreken 
In de VTV-2014 staan veel woorden en vormen die goed zijn te 
gebruiken voor de nota VGZ. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de 
taal van de andere sector. Andere sectoren hebben hiervan profijt. De 
VTV is werkbaar door de verfrissende vorm en toegankelijkheid (zoals 
de filmpjes). Het team VGZ zet ook in op goed leesbare teksten over 
gezondheid. Deze kunnen worden gebruikt in de gesprekken met diverse 
partijen.  
 
Omgaan met schuringen 
Voor het beleidsvormingsproces richting het besluitvormingsproces 
wordt de VTV-2014 in de gemeente Utrecht gebruikt als hulpmiddel voor 
het benoemen en omgaan met schuringen. In de conceptnota was veel 
aandacht voor de perspectieven ‘iedereen doet mee’ en ‘heft in eigen 
hand’ en minder voor de perspectieven ‘op en top gezond’ of ‘gezonde 
welvaart’. Het helpt dit soort schuringen te herkennen en er bewust van 
te zijn dat niet alles kan samengaan in het VGZ beleid (keuzes en 
accenten leggen). Het product wordt beter door het gebruik van de 
perspectieven uit de VTV-2014. 
 
Goede bagage 
De VTV-2014 geeft goede bagage om mee verder te gaan in monitoring. 
Aanbevolen wordt de huidige perspectieven voor de VTV-2018 niet te 
gaan aanpassen, maar dit juist verder uit te werken. Het heeft tijd nodig 
om ook lokaal door te werken. De timing van de VTV kan beter, 
namelijk voor het gemeentelijke beleidsproces. Meer concreet voor de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
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6.8 Relevante links uit Handreiking Gezonde Gemeente (HGG) 
Doelgroepen/partners: 
http://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/uitvoeren-en-
samenwerken/samenwerken/overzicht-samenwerkingspartners/. 
 
Samenwerken:  
http://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/uitvoeren-en-
samenwerken/samenwerken/ 
 
Wijkgezondheidsprofiel: 
http://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/gezondheidsbeleid-
maken/wijkgezondheidsprofiel/ 
 
Prioriteiten stellen: 
https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-
gemeente/gezondheidsbeleid-maken/prioriteiten-kiezen 
 
Doelen formuleren: 
http://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/gezondheidsbeleid-
maken/doelen-formuleren/
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