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Kennis verbinden: publiel<e gezondheid en
het sociale domein
Hans van Oers

De decentralisaties brengen met zich mee dat kennisvragen

voor onderzoek en professionele ontwikkeling steeds meer op

lokaal niveau ontstaan. Daar moet nieuwe kennis ontwikkeld en

ook toegepast worden. En vaak gaat het daarbii om kennis uit
zowel het domein van de publieke gezondheid als het sociale

domein. Dat vraagt om nieuwe verhoudingen en nieuwe verbin-
dingen in de kennisinfrastructuur. Niet alleen als het gaat om

tokale of regionale kennisnetwerken; ook zutlen de tandelijke

kennisinstituten en regionale kennisnetwerken zich ten opzichte

van elkaar anders moeten verhouden, en nadrukkelijker de ver-

binding zoeken. Een kennisagenda die meer op basis van de-

centrate sturing tot stand komt, betekent ook een paradigmas-
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hift voor tandelijke partijen, voor zoweI de beleidspart¡j (VWS,

van sturend naar dienend) ats voor kennisinsteltingen (van

oriëntatie op landeliik beleid naar oriëntatie op tokaal beleid).

Gezien het belang van de aansluiting van de publieke gezond-

heid bij het sociate domein heeft ZonMw verzocht om de regio-

nale kennisvragen vanuit de pubtieke gezondheid voor het so-

ciaal domein in een Quick Scan te inventariseren. ln dit Spec-

trum wordt kort samengevat wat deze Quick Scan regionole
kennÌsagenda Publieke Gezondheid voor het Sociaal Domein

heeft opgeleverd. Daarna wordt vanuit drie perspectieven een

reactie geven op de betekenis van deze Quick Scan.

Kennis in een tiid van decentralisatie: een quick scan
Marja van Bon-Martens,l Henriëtte Treurniet,2 Hans van Oers3

Anrlr¡ol¡le
De decentralisaties brengen met zich mee dat kennisvragen

voor onderzoek en professionele ontwikketing steeds meer op

lokaal níveau ontstaan. Op dat lokale niveau moet nieuwe ken-

nis ontwikkeld en ook toegepast worden. Regionale kennisnet-

werken in het domein van de publieke gezondheid, zoats Aca-

demische Werkplaatsen Pubtieke Gezondheid (AWPG'en) en re-

gionale kennisnetwerken in het sociaal domein, zoats Wmo-

werkptaatsen en Academische Werkplaatsen Transformatie

Jeugd (AWTJ's), spelen hierbij een steeds betangrijkere rol.

Daarbii zu[[en de tandetijke kennisinstítuten en regionale ken-

nisnetwerken zich ten opzichte van elkaar moeten verhouden.

De Kerngroep Kennisinfrastructuur Pubtieke Gezondheid (Kern-

groep KIS-PG) wordt gevormd door GGD GHOR Nederland,

RIVM, NSPOH en hoogleraren Sociale Geneeskunde en werkt
sinds zor3 aan een goed functionerende kennisinfrastructuur
voor de pubtieke gezondheid.'Gezien het belang van de aan-
sluiting van de pubtieke gezondheid bij het sociate domein heeft
ZonMw deze Kerngroep verzocht om de regionale kennisvragen

vanuit de pubtieke gezondheid voor het sociaal domein in een

Quick Scan te inventariseren aan de hand van de volgende
vragen:

1 Trimbos-instituut, Utrecht

'? GGD GHOR Nederland, Utrecht
3 RIVM, Bilthoven en Tranzo, Tilburg University, Titburg

. Wat zijn regíonaat de kennisvragen voor de praktijk en het

beleid van pubtieke gezondheid ats het gaat om de verbinding
met het sociaaI domein?

. Wat is de rol van partijen in tJe publieke gezondheid bij de

kennisontwikketing in verbinding met het socíaal domein?

VEnznruels¡¡ EN oRDENEN vAN KENNtSvRAcEN

Voor deze Quick Scan is aan de coördinatoren van de elf
AWPG'en gevraagd om andere retevante kènnisnetwerken voor
het sociaaI domein in de eigen regio te identificeren, om met

of bij deze partijen de regionale kennisvragen voor het sociaaI

domein vanuit het perspectief van de publieke gezondheid te
benoemen. Aanvultend zijn regionale kennisvragen geïnventari-

seerd via interviews bij tien tandetijke partijen (inctusief die in
de Kerngroep) en via de anatyse van relevante documenten. ln

de periode april zor5 tot en met juni zor5 zijn op deze wijze 43
regionale kennisvragen voor publieke gezondheid in het sociaal
domein verzametd: 74 door de AWPG'en, 35 bij tandelijke par-

tijen en e4via de documentanalyse. De AWPG'en wisten in
totaal nog zo'n 55 andere regionale kennþnetwerken te identi-
ficeren.

De 233 regionale kennisvragen zijn vervolgens via vijf inde-

lingsprincipes geordend (gecodeerd): r) beleidscyclus; z) 0GGZ-

tadder;3) doetgroep;4) thema; en 5) setting. Een kenniìvraag
l<on daarbíj voor een bepaald indelingsprincipe meer dan één

code toegekend hebben. De gekozen indelingsprincipes komen

voort uit het begrippenkader van de pubtieke gezondheid. Van-
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uit het begrippenkader van het sociaal domein zouden er mo-
gelijk andere indetingsprincipes naar voren zijn gekomen. De

resultaten zijn bediscussieerd in twee focusgroepen: één met
enkele Directeuren Publieke Gezondheid en één met enkete
coördinatoren AWPG'en, kerngroepleden en ZonMw-medewer.
kers.

Rgsuttntrn REGToNALE KENNtsvRAcEN

lngedeeld naar de fasen in de beleidscyclus heeft meer dan de

helft van de kennisvragen (54./') betrekking op de uitvoering,
zowel bij het totaal aan kennisvragen als bij de vragen die
afkomstig zijn van de AWPG'en. Deze vragen kenmerken zich
door de 'Hoe...'-vraag. lngedeeld naar 0GGZ-tad der, heeft zzo/o

van de vragen betrekking op de doelgroep 'Algemene bevolking'
en t67o op de doelgroep 'Kwetsbaar in de gemeenschap'. lnge-
deeld naar doelgroep, heeft voor het totaal aan kennisvragen
een vijfde van de vragen betrekking op de professionals zelf. Bij

de kennisvragen afkomstig van AWPG'en tigt dit anders. Hier
heeft bijna een kwart van de vragen betrekking op jeugdigen
(zl'/ò en r5o/o op de algemene bevolking. De professional staat
minder vaak centraal (8"/'). Bij het coderen van de kennisvragen
naar onderwerpen viel de grote verscheidenheid van onderwer-
pen op. ln totaal werden 6z onderwerpen benoemd, deze zijn
ondergebracht in acht thema's. Thema's die door de vragen
worden geadresseerd betreffen vooral Zorg en organisatie
daarvan G8"/ò enlof het centraal stellen van de burger (3oþ.
Thema's die door de vragen afkomstig van AWPG'en worden
geadresseerd betreffen vooraI gezondheid (+S7") en/of het
centraal stellen van de burger (4r7o). lngedeetd naar setting
hebben de meest vragen vooraI betrekking op het sociaaI do-
mein (4r7.) en/of andere zorgechelons (¡r7"). De wijk wordt
minder vaak genoemd (g7"). Mogetijk wordt de wijk minder vaak
genoemd, omdat dit als vanzelfsprekend onderdeel wordt ge-

zien van het sociaaI domein.

Rgsulrnren FocuscRoEpEN

Een ongeordende bundeting van de geïnventariseerde regionale
kennisvragen is in een focusgroep besproken met zes directeu-
ren pubtieke gezondheid (DPG). ln deze focusgroep is vooral
besproken hoe de GGD'en en de AWPG'en een bijdrage kunnen
leveren aan de kennis die nodig is om preventie in het sociaal
domein te versterken. De belangrijkste legitimatie hiervoor
komt volgens de directeuren voort uit het feit dat monitoring,
signalering en advies tot de kerntaak van de GGD behoort.2 De

mon¡tor en adviesfunctie van de GGD'en dient dan wel beter te
worden toegesneden op de informatiebehoefte van gemeenten

en andere samenwerkingspartners in het sociaaI domein. Be-

langrilk is hierbij te focussen op de wijk, en aan te sluiten op wat
er al aan gegevens wordt verzameld, zowel lokaal als tandetijk.
Voor de kennisontwikkeling ziln de veranderende rollen en sa-
menwerking een belangrijke uitdaging. Tot slot zien de direc-
teuren kansen om werkend vanuit het concept van positieve
gezondheid, preventie en gezondheid in het sociaal domein te
versterken, ondanks de huidige gerichtheid op individuele hutp
en ondersteuning.3

Tijdens een tweede focusgroep zijn de resultaten besproken
met enkele coördinatoren AWPG'en, leden van de kerngroep, en

ZonMw-medewerkers. Zij concludeerden dat er veel vragen in

het veld zijn, en deze lang niet allemaal (tandetijk) in beeld zijn.
Tevens stelden zij vast dat er een mismatch is tussen kennis-
vraag en -aanbod. Zo zijn er veel kennisvragen uit de pubtieke
gezondheid die mogetiik beantwoord kunnen worden met ken-
nis van kennisdragers in het sociale domein. De focusgroep
constateerde eveneens dat de professionele ontwikketing bij de

kennisvragen voorop lijkt te staan. Deze passen echter niet in
het vijfde Preventieprogramma van ZonMw, omdat dit een on-
derzoeksprogramma is. De focusgroep concludeerde dat de
verantwoordetijkheid voor de kennisfunctie in het nieuwe ste[-
sel niet meer vanzetfsprekend centraal is betegd, zodat het niet
duidelijk is wat centraaI en decentraaI kan of moet. Bovendien
werd geconcludeerd dat de kennisinfrastructuren publieke ge-

zondheid en sociaal domein niet (goed) verbonden zijn. Dit is de
een van de oorzaken van de eerder geconstateerde mismatch.
Het roept ook de vraag op of en in hoeverre publieke gezond-
heid en sociaaI domein elkaar overtappen. Tot stot benoemde de
focusgroep nog blínde vlekken op de kennisagenda, zoals de
openbare geestetijke gezondheidszorg en de sociaaI kwetsba-
ren op straat, maar ook de actualiteit van de kennisagenda en
de responsiviteit van de kennisontwikkeling.

D¡ruxntcnrn¡e EN vooR EEN vERNtEUwDE KENNIstNFRA-

STRUCTUUR

De bevindingen van de Quick Scan en de ervaring met de ge-

hanteerde werkwijze zijn vertaald naar denkrichtingen voor de
ontwikkeling van een (duurzame) kennisinfrastructuur in de

toekomst.

Voor een betere afstemming en samenwerking bii het ontwik-
kelen en delen van kennis ligt het voor de hand het 'opnieuw
rritvinden van het wiel' te willen voorkomen. Dit gaat echter
voorbij aan de unieke context van ieder vraagstuk en de nood-
zaak om aan te sluiten bij tokate vraagstukken. Het is eerder de
kunst om op meer plaatsen te experimenteren en de gelijk-
soortige [okale parels hieruit verstandig te verbinden. Daar-
naast is het betangrijk om de eigen professionaliteit van de
publieke gezondheid te blijven ontwikkelen, net als die van het
sociaal domein. Complexe vraagstukken vragen immers juist om
die verschillende expertises en perspectieven. Samenwerken is
daarbij een kerncompetentie, dit teidt ook tot veeI kennisvra-
gen. Niet alteen tussen professionals, maar ook tussen organi-
saties. Elkaar teren kennen en weten wat je aan elkaar hebt is
een belangrijke voorwaarde om de meerwaarde van de ander te
(h)erkennen. Een duidetijk profiel hetpt om deze meerwaarde te
definiëren en uit te dragen.

Voor meer decentrale sturing van de nationale kennisagenda
wordt de werkwijze van deze Quick Scan, vqaarbij regionale
kennisnetwerken de regionale vraagstukken ophalen, als een
zinvolte activiteit ervaren door atle betrokkenen. Dit hetpt de
regionale kennisnetwerken bovendien om tot een regionale
kennisagenda te komen en zich in de eigen regio beter te pro.

fileren. Een kennisagenda die meer op basis van decentrale
sturing tot stand komt, betekent ook een paradigmashift voor
tandetijke partijen, voor zowel de beleidsparti, (VWS, van stu-
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rend naar dienend) als voor kennisinstetlingen (van oriëntatie
op tandetijk beteíd naar oriêntatie op lokaaI beteid). De vertaling
van de opgehaalde regionale kennisvragen naar een kennis-
agenda wordt gezien ats een gezamenlijke opgave voor de lan-
detijke partijen en de tokate partijen, waarbij er tegetijkertiid
afspraken kunnen worden gemaakt over de taakverdeling tus-
sen de tandelijke en lokate partijen bij het oppakken en uitwer-
ken van de vraagstukken.

Voor het stimuleren van het delen en benutten van kennis zou-
den de kennisinfrastructuren pubtieke gezondheid en sociaaI
domein verbonden moeten worden. Juist nu, nu in beide do-
meinen initiatieven worden genomen om de kennisinfrastruc-
tuur aan te passen aan de decentralisaties. Op regionaaI niveau
l<an het verbinden van de Academische Werkplaatsen en de

Wmo-werkplaatsen leiden tot een kansrilke kruisbestuiving
tussen de meer wetenschappetijke en de meer toegepaste
werkwijzen die hierin gangbaar zíjn, om zo comptexe vraag-
stukken op te lossen. Om snet bestaande kennis te kunnen
mobiliseren voor nieuwe vraagstukken is daarnaast een duur-
zame kennisontwikketing nodig, dat wil zeggen een die rekening
houdt met de bruikbaarheid van kennis voor de vraagstukken
van de toekomst. En om de professional zelf verantwoording te
laten dragen voor het professionele handeten zijn sturing en

faciliteiten nodig, niet alleen op het haten van kennis, maar ook
op het brengen. Regionale kennisnetwerken kunnen hierbij een

aanjagende en faciliterende rol spelen terwiit tandelijke partiien
helpend kunnen zijn bij het beschikbaar en toepasbaar maken
van kennis.

Tor slor
Naast een riil<e opbrengstvan 233 regionale kennisvragen van-

uit de publieke gezondheid voor het sociaaI domein heeft de

Quick Scan ook denkrichtingen opgeleverd voor een kennisin-

frastructuur waarin de tandetijke kennisagenda (mede) bepaatd

wordt door tol<ale vraagstukken en waarin de positie van de

publieke gezondheid richting het sociaal domein wordt ver-

sterkt. De rode draad door alte denkrichtingen is het leggen en

verduurzamen van verbindingen. Hiervoor is wel regie nodig, op

landeliik én op [okaal niveau.

Het volledige rapport is te vinden op: http://www.zonmw.nl/n[/
pu bticaties/detait/q uick-scan-regionale-kennisagenda-publie-

ke-gezond heid-voor-het-sociaal-domein

Lrrsn¡ruun
r. Bon-Martens MIH van, Oers H van. Op weg naar een Lande-

tijke dekkend netwerk van regionale Kennisnetwerken

Pubtieke Gezondheid. lntentieverktaring. Den Haag: Kern-

groep Kennisinfrastructuur Publieke Gezondheid, zor3.
z. Ministerie van VWS. Betrouwbare publieke gezondheid:

Gezamenlijke verantwoordetiikheid van gemeenten en Rijk.

Kamerbrief TK 6z9z87-rzz954-PG. Den Haag,: VWS, zor4.

3. Huber M, Knottnerus lA, Green L et ol. How should we define
heatth? BM) zott ;343:d 4t63.
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Marja van Bon-Martens, Trimbos-inst¡tuut, Utrecht,
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Reactie TonMw op de Quick Scan regionale kennisagenda
Publieke Gezondheid voor het Sociaal Dome¡n
Marie-José van Rooy'

ZonMw wil maatschappeliike impact bereiken met haar pro-
gramma's. Door regionale kennisvragen van beleìd en praktijk
in haar programmering op te nemen, hoopt zii met haar pro-
gromma's mede het verschil in gemeenten en regìo's te kunnen
gaan maken bijvoorbeeld in gezondheid van burgers en kosten.
De'Quick Scan regìonale kennisagendo Publieke Gezondheid
voor het Sociaql Domeín' heeft regionole kennisvragen opgele-
verd die in eerste instantie als input gebruÌkt gaan worden voor
h et v¡ ¡ fd e p reve nti e p ro g rom m q.

V¡¡¡ ur'¡oeu,r< NAAR LoKAAL

Het Rijk heeft sinds 2015 verantwoordetijkheden, taken en

budget op het gebied van ondersteuning, jeugdzorg en werk en

inkomen overgehevetd naar gemeenten. Het achterliggende
doel is dat gemeenten de zorg en ondersteuning dicht bij huis
gaan organiseren, híervoor innovatieve aanpakken en maatwerk

ontwikkelen en bezuinigingen doorvoeren om de zorg in de

toekomst betaalbaar te houden. De overheveling van taken en

verantwoordeliikheden van tandetijk naar lokaal heeft conse-
quenties voor de kennisinfrastructuur en de rollen van de ver-

schillende stakehotders in het sociaal domein.
Ontwikket- en innovatievraagstukken ontstaan voortaan dus

voornametijk op lokaat niveau, bij gemeenten. Gemeenten staan

voor de opdracht om het sociaat domein vorm te geven en te
'transformeren', samen met hun uitvoerende partners zoats

zorg- en welzijnsinstellingen, bedriiven, UWV, enzovoorts. Voor
de uitvoering kopen zij - in samenspraak,met zorgverzekeraars

- zorg en ondersteuning in. Om hun beleid en inkoop te kunnen

onderbouwen witlen zij weten 'wat werkt' en wat 'doelmatig is'.
Dit vraagt om lokale ontwikkeling en toepassing van kennis en

monitoring.

' ZonMw, Den Haag
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Rrcrouanl EN TANDELUK coönorneneru EN coMBtNEREN

Uit de Quick Scan komen 74 regionale kennis- en professiona-

liseringsvragen naar voren, verzameld in de regio's door de

Academische Werkplaatsen Pubtieke Gezondheid (AWPG). Veet

daarvan bliiken landetijk nog niet op het netvties te staan.
Daarnaast ziin 35 kennisvragen opgehaatd bii tien tandetijke

kennisinstituten. ln verschillende regio's en gemeenten b[íjken

bijna dezelfde onderzoeksvragen urgent te zijn zonder dat men

dit van elkaar weet. Overzicht en coördinatie van regionale

vraagarticulatie en kennisagenda's in een landelijke kennis-

agenda blijkt dus nodig. Wat verder opviel aan de Quick Scan

is dat voor veel l<ennisvragen al kennis beschikbaar is.

Gemeenten laten echter horen dat zij niet weten waar zij met
hun kennis(vraag) terecht kunnen. De kennis is versnipperd
over regionale en landelijke kennisnetwerken en -instituten en

nog onvotdoende gebundeld in integrale thema's. Bovendien is

deze kennis nog niet geschikt om direct in een andere gemeente
(en dus in een andere context) toe te passen. Dit schreeuwt om

samenwerking: enerzijds tussen regionale kennisnetwerken

onderling en anderzijds tussen de regionale netwerken en ken-
nisinstituten op tandetijk niveau.

Zou één portaI voor alle kennis voor het sociaal domein en
publieke gezondheid tot de toekomstige mogetijkheden beho-
ren? Hierop kan gezamenlijk kennis gebundetd worden rondom
integrale thema's die aansluiten op regionale vraagstukken.

Soclnnl DoMETN ¡N Puett¡K¡ Gezo¡,loHeto vERBtNDEN

De elf AWPG'en bleken goed in staat de regionale vraagarti-
cutatie te organiseren. Samen met relevante andere netwerken
uit het sociaal domein en de publieke gezondheid in hun regio

leverden zij kennisvragen aan. Een bijkomend voordeel van

deze aanpak is dat de regionale partijen etkaar leerden ken-
nen. Dit is mogetijk een opstapje naar een betere samenwer-
king van publieke gezondheid en het sociaal domein in de
regio's. Die samenwerking zou meer vanzelfsprekend moeten
worden. De kern van het lokale gemeentetijk beteid draait
immers om een participatiemaatschappij die van inwoners
vraagt eigen kracht te benutten en mee te doen aan het
maatschappelijk leven, in werk, onderwijs en breed in de

samenleving. De basis hiervoor is dat burgers gezond zijn en

blijven. 0m de gezondheid van hun burgers te bevorderen
kunnen gemeenten (meer) profíteren van de praktijk en ken-
nisinfrastructu ur van de publieke gezondheid.

Togtst¡lesr¡ISTRUMENT KENNTSAGENDA '

Afsluitend wit ik nog enkele woorden wijden aan de mooie

manier waarop de Kerngroep Kennis infrastructuur Publieke

Gezondheid (KlS) de Quick Scan heeft aan gepakt. Om te kun-

nen beoordelen of een kennisagenda gebruikt kan worden voor
de programmering van ZonMw, is een toetsingsinstrument ont-

wikketd. Hiermee wordt getoetst hoe en met welk doel de

agenda tot stand is gekomen, welke onderdelen erin zitten, wat
de herkomst daarvan is, wie de samenstellers zijn, wie verder

betrokken waren en vooral ook of er rekening is gehouden met

onderzoekbaarheid en kennisbenutting.
De Quick Scan is in opdracht van ZonMw zelf tot stand ge-

komen met het doel regionale kennisvragen op te halen voor
de programmering van het viifde preventieprogramma. Alle

relevante regionate kennisnetwerken, tien tandetijke kennis-

instituten en de directeuren publieke gezondheid hebben mee-

gewerkt, waarmee veel belanghebbenden uit de praktijk, beteid
en onderzoek mede-eigenaar zijn geworden van de kennis-

vragen. Wetticht hadden gemeenten zélf, maar ook zorgverze-

keraars en burgers explicieter betrokken kunnen worden. De

kennisvragen zijn op vijf manieren geordend waardoor goed

afgebakende en onderzoekbare onderwerpen zijn ontstaan.
De Quick Scan is door het scannende karakter een inventa-

risatie en nog onvoldoende onderbouwd voor een kennis-

agenda. De kerngroep KIS adviseert deze vragen dan ook eerst

te toetsen aan de bestaande kennis - bijvoorbeeld via een

kennissynthese - en te prioriteren voordat ze vertaald kunnen

worden naar een kennisagenda. De agenda komt niet uit de

lucht valten, maar ís duidelijk ingebed in de ontwikkelingen van

het sociaal domein.

Bovenstaande ontwikkelingen van landelijk naar [okaal

hebben consequenties voor de rollen en posities van lokale en

tandetijke partijen. Ook ZonMw onderzoekt hoe haar inhoude-

tijke en organisatorische positie en rol ten opzichte van ge-

meenten en kennisinfrastructuur van het sociaal domein ver-

andert. Om kennis uit programma's bruikbaar te laten zijn voor
oplossingen van gemeentetijke/regionate vraagstukken lijkt
samenwerking met regionale partijen en gemeenten zélf voor-

waarde.

Co n ngs po l,l D E NTI EADRES

Marie-José van Rooy, ZonMw, Den Haag,
e-mai[: rooy@zonmw.nl
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Reactie VNG op de Quíck Scan regionale kennisagenda
Publieke Gezondheid voor het Sociaa[ Domein
Frans Rutjesl

ln de inleíding van de Quick scan wordt beknopt en helder

beschreven hoe er gekeken wordt naor belang en positie van

een kennisinfrastructuur, zowel in de sector publieke gezond-

heid als in het sociaal domein. Het is goed om te zien dat de
(probleem)analyse op hoofdlijnen dezelfde is. De kennisinfra-

structuur moet zich vormen naar de gewijzigde behoeften in het
sociaal domein ols gevolg van de decentralisotie en de trans-

formatie. Dat betekent onder andere meer oandacht voor de

verbinding (lees: samenwerking) in de regio en tussen regio-

nale (kennis) netwerken en landelijke en regionale netwerken.

En ook meer investeren in het ontsluiten van bestaande kennìs.

Gemeenten hebben behoefte aan kortcyclisch ("meedenk")

advies. Deze "korte klap" of "rapid response" wordt in de hui-

dige structuren onvoldoende bediend. In de QuickScan wordt

ook verwezen naar Jeugdgezondheidszorg. De GGD is op dat
gebied niet de enige speler. Het is dus von belang ook andere

relevante actoren hierbii te betrekken, zoals Actiz.

WelrE less¡N LEERT HET nnpponr?
Bij het hervormen van de kennisinfrastructuur naar de behoef-

ten van de transformatie is het tijd om over te stappen van

analyse en consensusvorming naar gecoördineerde actie en

verandering. Een paar do's and dont's:
. Niet teveel ego. Een goed functionerende kennisinfrastruc-

tuur vraagt om samenwerking en een open houding. ln de

sector publieke gezondheid loopt men voorop waar het ver-

binding tussen wetenschap en praktijk betreft. Ook de ge-

zondheidsmonitor is een sterk merk waar het sociaaI domein

zijn voordeel mee kan doen. Dat biedt een stevige basis. De

uitdaging ligt vooral voor GGD'en om hun expertise in dienst

te stellen van de vele partners, in en buiten het gemeente-

huis, die ze tegen gaan komen in het sociale domein.
. Ga samen aan de slag en maak je resultaten zichtbaar. En

houd de deur open voor nieuwkomers. We hoeven bijvoor-

beeld de term sociaal domein niet nader te definiëren voordat

we samen aan de slag gaan. De werkptaatsen sociaal domein
(de Wmo-werkplaatsen) en de academische werkplaatsen
pubtieke gezondheid hebben etkaar al op veel plaatsen ge-

vonden. Gemeenten hebben etkaar ontdekt, en zijn via de

werkptaatsen sociaal domein actiever betrokken bij kennis-

ontwikketing en professionalisering in de regio. Dat heeft te
maken met het feit dat de werkplaatsen daar hard aan wer-

ken, en ook omdat in de subsidievoorwaarden voor de werk-

ptaatsen een gemeentetijke handtekening werd gevraagd.

Het kost soms moeite, maar leidt nu al tot nieuwe energie op

veel plaatsen.
. Organiseer regionaat de verbinding tussen bestaande (ken-

nis)netwerken, zoals de academische werkplaatsen pubtieke

gezondheid en de werkplaatsen sociaal domein. En de (nieu-

we) academische werkplaatsen transformatie jeugd. Ga in

gesprek over gezamentijke doeten en de biibehorende pro-

fessionalisering- en kennisvragen en maak concrete uitvoe-

ringsafspraken daarover. Kortom, organiseer regionale ont-

kokering!

Hoe enrl¡cr or VNG DEZE nps ZELF tN pmrrur?
De VNG werkt in een ambtelijke werkgroep samen met G4, G3z

en Netwerk Directeuren Sociale Domein aan dit thema. Ons ge-

meenschappetijke doet is om de bestaande kennisinfrastructuur

beter aan te laten sluiten bii de (transformatie-)opgaven waar
gemeenten voor staan, en om meer verbínding tussen be-

staande regionale en landelijke kennisnetwerken te realiseren.

Hierover zijn we in gesprek met het Rijk (vooral de ministeries

van VWS en SZW) en de relevante landetiike kennisinstellingen.

We proberen op onze website zoveel mogelijk tokate kennis-

netwerken zichtbaar te maken op een digitale kaart. Staat u er

nog niet bij? Metdt u aan!

We stimuleren, met het Rijk, actief de samenwerking tussen

tandetijke kennisinstellingen en streven ernaar om de samen-

werkende tandelijke kennisinstituten in contact te brengen met

lokale en regionale kennisnetwerken. We maken in zo16 samen

met ZonMw een actieplan om vraaggestuurde kennisontwikke-

ling- en deling te organiseren, gericht op gemeentetijke trans-

formatievraagstukken (zoals integrale teams en innovatieve

inkoop van aanbieders). De VNG werkt samen met VWS, GGD

GH0R Nt en RIVM aan het Stimuleringsprogramma 'Betrouw-

bare publieke gezondheid', waarvan een onderdeel is om pu-

blieke gezondheid te verbinden met het sociaal domein. Er is

gebleken dat er binnen gemeenten en door andere spelers al

heel veel gebeurt op dit gebied. De VNG vindt het daarom van

betang om alle goede voorbeelden zoveel mogeliik te delen.

Conn¡spor,¡DENTt EADRES

Frans Rutjes, VNG, Den Haag,
e-mail: frans.rutjes@vng.nl

' VNG, Den Haag
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De Quick Scan regionale l<ennisagendA Publieke
Gezondheid voor het Sociaal Domein gezien vanuit
de GGD-context
Gerard Molleman,' Moniek Pieters'

De Quick Scon verkent de nieuwe kennisvragen die de transÌties
in het sociale domein voor de publíeke gezondheid met zich
meebrengen. Voor de GGD-en vragen de transities een herori-
ëntatie op haar meer maatschappelijk gerichte taken, waar vee!
lokale beleÌdsvrijheid is en maatwerk gewenst is. Naast de ge-
zondheidsbevordering geldt dat ook voor delen van de jeugd-
gezondheidszorg, sociale veÌligheid, de vongnetfunctie en de
monitoring en onderzoeksfunctÌes van de GGD.' Voor de
jeugdgezondheidszorg (JGZ), de vangnetfunctie en gezond-
heidsbevordering is het vooral zaak om aansluiting te vinden bij
de vorming van socÌale wijkteams en de wens om meer inte-
groal te gaan werken. PreventÌe en het vinden van collectieve
oplossingen voor problemenlrraagstukken zijn voor gemeen-
ten belangrijke doelen van de transities. Lokaal kan dat beter
dan vanuit een londelijke sturing. Dat betekent ook meer kon-
sen voor het versterken van het voorueld en meer aandacht
voor preventìe en sociale veìligheid vanuit gemeenten en an-

dere zorgverleners. Dat is te zien in de initiatieven lokaol om
zorg, welzijn en preventie meer met elkaar te verbinden. Het is
voor de GGD van belang daarbij aan te sluiten en in de nabiiheid
van de sociale (wijk)teams present te zijn. Dat kan op verschi!-
lende mqnieren: door actief deel uit te maken van die teams,
zoals de JGZ soms doet, of er nauwe banden mee te hebben om
gezomenlijk preventieve en collectieve octiviteiten op te zetten,
bijvoorbeeld zoals onze gezondheidsmakelaars doen.

Pnnrn,r rs wEERBARsnG

De actualiteit laat zien dat dat vaak niet zo eenvoudig is. Ge-

meenten zijn nog zoekende, sociale teams hebben tijd nodig om
hun werkwijze te vinden en de aandacht voor preventieve acties
is vanuit de sociale wijkteams nog niet of nauwelijks van de
grond gekomen. Als het gebeurt dan is het maatwerk dat past
bij de eigen wijk, dorp of gemeente en de samenwerkings-
mogetijkheden die er op die schaal mogetijk zijn.

Uitdagingen voor de GGD tiggen er om daar zo lokaal moge-
tijk bij aan te stuiten. Bijvoorbeeld door in te zetten op verbin-
ding tussen JGZ en huisartsen en de jeugdarts veel actiever te
positioneren in het voorveld en een roI te laten speten in het
demedicatiseren en depsychologiseren van veet vragen. ln Nij-
megen hebben we daar met de huisartsen een convenant over
gesloten. Er is in onze regio gei'nvesteerd in een dekkend net-
werk van gezondheidsmakelaars en Gezonde Schoot adviseurs.

Daarmee kunnen we bijdragen aan het verbinden van zorg en

wetzijn en ook actief zijn met nieuwe doelgroepen, zoals oude-
ren. Ook zetten we in op gedeelde belangen, bijvoorbeeld op
het terugdringen van ziekteverzuim op het ROC, door inzet van
jeugdgezondheidszorg en Gezonde SchooI adviseurs.

Tnnr,¡srr¡s vRAGEN oM MEER MAATwERK EN MTNDER REGELS

De transities vragen om meer maatwerk, minder regels en een

verschuiving van verantwoordetijkheden van het [andelijke naar
het regionale en lokale veld. Dat heeft ook zijn weerslag op de

kennisvragen die naar boven komen en de manier waarop die
beantwoord moeten en kunnen worden.

Kennisvragen hebben vaak betrekking op organisatie, im-
plementatievragen, ontwikkelen van de nieuwe rol van de GGD-

taken, zoats die van de jeugdarts, de bijdrage van de jeugd-
verpleegkundige aan een sociaal wijkteam en de manier waarop

fe de preventieve infrastructuur kunt meten en stapsgewijs kunt
versterken door bijvoorbeeld de inzet van gezondheidsmake-

laars.

Ook de monitoring en onderzoeksfunctie van de GGD veran-
dert. De jaartijkse monitoringsonderzoeken blijven betangrijk
omdat ze op populatieniveau inzicht geven in de stand van de
gezondheíd en de ontwíkkeling van trends die zich in verschil-
lende aspecten daarvan voordoen. Ze bieden een goede basis
om beleidsmaatregelen tegen af te zetten en het betang van
inzet van zorgprogramma's te legitimeren. Tegelijkertijd is er
meer behoefte aan informatie op wijkniveau. De afgelopen jaren

hebben we voor onze gemeenten meer dan 6o wijkprofieten
gemaakt, die aanknopingspunten bieden voor gesprekken met
professionats en burgers in een wijk om na te gaan wat zinvolle
preventieve acties kunnen zijn. En zelfs bij deze profieten mer-

ken we dat het niveau van een wijk vaak nog te grofmazig is.

Er is behoefte om de vele gegevens waar de gemeente over
beschikt te koppelen met gegevens van GGD, huisartsen en

zorginstellingen.
Een logische ontwikketing is daarom dat we in de regio

Nijmegen werken aan het opzetten van een Trusted Third Party-
constructie samen met gemeente, GGD, zorgpartijen,.ieugdzorg,
welzijn en de universiteit (en mogetijk de zgrgverzekeraar) om

over een ¡nstrumentar¡um te kunnen beschikken, dat het mo-
gelijk maakt om beleidsvragen te beantwoorden op een manier
waarop we de privacy van de gegevens waarborgen van de
personen en de gezinnen díe we koppelen.

' GGD Gelderland Zuid, Nijmegen en Academische werkplaats AMpHl,
Radboudumc, Nijmegen

2 GGD Gelderland Zuid, Nílmegen
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Bovenstaande ontwikketingen brengen veel kennisvragen met

zich mee. Die vragen om maatwerk-antwoorden binnen een

specifieke context. Dat vraagt een andere kennisagenda dan de

tandetijke die nu dominant is. Het gaat er niet alleen om of een

interventie effectief is, maar vooral wat de werkzame elementen

van een interventie zijn en hoe de context mede de werkzaam-

heid van een interventie bepaatt.' Dit betekent ook wat voor de

verhouding tussen landelijke kennisinstellingen en de regio. Het

regionale en [okale werk vraagt oog voor diversiteit en pluri-

formiteit.3 En dat staat haaks op het primaat van kennis die

generaliseerbaar ís, waarbii RCT-onderzoek heilig is. De para-

digmawisseling die de transities vragen, vinden we nog maar

mondjesmaat terug in het beleid van landelijke kennisinstetlin-
gen, VWS en in de beoordetingen van de commissies van

ZonMw. lntegraaI werken vraagt ook om een onderzoekspara-

digma waarbii meer aandacht is voor co-creatíe en waarbii niet

op voorhand bekend moet ziin wat de beste interventie is om

onderzoeksmiddelen te kunnen krijgen. Binnen onderzoekspro-

gramma's zal daar nadrukkeliiker ruimte voor moeten komen.

De Quick Scan heeft oog voor bovenstaande ontwikkelingen

en constateert dat er nog veel te winnen is in de verbinding met

het sociale domein. GGD en de AWPG kunnen daar een belang-

riike bijdrage aan leveren. De denkrichtingen die ze presenteren

gaan terecht in op het beter deten van kennis, een andere rol

van landelijke partijen, meer samenwerken van lokaaI en lan-

detijk en een sterkere decentrale aansturing van de nationale

kennisagenda.

De Quick Scan roept op om met elkaar haar kernbood-

schappen uít te dragen en te agenderen en in de praktijk in een

aantal pilots verder uit te werken. Dat vraagt sturing en facili-

teiten en regie op landetiik en lokaal niveau. De tandetijke

overheid - als verantwoordetiike voor het organiseren van de

kennisinfrastructuur - zou er goed aan doen deze verdere ont-

wikkeling met kracht en verve te stimuleren en mogeliik te

maken.
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Connect¡ng knowledge: public health and the sociat domain
Aesrnnct

The decentralizations in public health and the social
domain entail that knowledge questions for research

and professional development more and more are ra¡sed

at the tocat level. At that level new knowledge has to be
developed and also be used. And often this involves
knowledge from both the fietd of public health and the
social domain. This requ¡res new relationships and new
connections in the knowledge infrastructure. Not only
when it comes to local or reg¡onal knowtedge networks;
also the nationwide research institutes and regional
knowledge networks witl have to renew and intensifu
their relationships. A knowledge agenda that evolves
from decentralized information needs, atso represents
a paradigm shift for nationa[ parties, both for the poticy-

makers (the Ministry of Heatth, Welfare and Sports,
from directing to serving) and for nationat knowledge
institutes (from orientation on nat¡onal policy to orien'
tation on tocat poticy). Given the importance of connect-
ing the pubtic heatth domain and the social domain
ZonMw requested an inventory of the regional knowl'
edge questions from the public heatth for the soc¡al
domain in a Quick Scan. In this Spectrum it is summar-
ized what this Quick Scan has produced. Thereafter,
from three perspectives a response is given to the sig-
nificance of this Quick Scan.

Keywords: knowled ge agen da, knowled ge i nfrastructure,
pubtic health, social domain

tsg jaargang 94 I 2c76 nummer 3 spectrum - pagina 88 / www.tsg.bsl'nl


