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Onderwerp: (Concept) Toekomstvisie ‘Wij maken gezond gewoon 2023-2033’   

 

 

Geachte raad, 

Geacht college, 

 

Wij bieden u hierbij, zoals besproken op 1 december jl. met ons algemeen bestuur van de GGD West-

Brabant, de conceptversie van onze Toekomstvisie ‘Wij maken gezond gewoon 2023-2033’ aan.  

 

De afgelopen jaren hebben we samen gewerkt aan de ambities van onze ‘Agenda van de Toekomst’ 

2018-2022. Hierbij lag de focus op gelijke gezondheidskansen, preventie verbreden en verdiepen en 

een gezonde en veilige leefomgeving. We hebben de afgelopen jaren op deze thema’s stappen gezet, 

maar tegelijk zijn er nog steeds genoeg uitdagingen binnen de Publieke Gezondheid in onze regio. Dat 

kwam ook weer tot uiting in de sessies die we hebben georganiseerd voor onze nieuwe toekomstvisie, 

die in tegenstelling tot de vorige, nu een doorkijk heeft van circa 10 jaar. Want, mede door de 

coronatijd, beseffen we ons dat de uitdagingen op het gebied van (positieve) gezondheid complex zijn 

en een lange adem van ons allen vergen. Ze komen dus zeker terug in onze nieuwe visie, waarin we 

samen aan de lat staan om gezond gewoon te maken. 

 

Wij maken gezond gewoon 

Stel je eens voor… een samenleving waarin iedereen zo gezond als mogelijk kan opgroeien en ouder 

worden, binnen de mogelijkheden die een ieder daarvoor heeft. Waar onze omgeving zo is ingericht 

dat gezonde keuzes de meest logische keuzes zijn. En waar gezondheid als vanzelfsprekend bovenaan 

iedere (politieke) agenda staat.  

Eenvoudig?  Zeker niet!  

Nodig?   Zeker wel! 

https://www.allesisgezondheid.nl/knowledgebase/positieve-gezondheid/
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Er is geen tijd te verliezen. De manier waarop we met gezondheid omgaan, moet radicaal veranderen. 

Als wij vandaag niets doen, is het morgen niet beter.  

Een gezonde toekomst is een toekomst waar een zo goed mogelijke gezondheid als vanzelfsprekend 

prioriteit nummer 1 is, volgens het gedachtegoed van positieve gezondheid. Waar iedereen een eerlijke 

kans op een gezond leven heeft. In een omgeving die ons zo gezond mogelijk maakt en houdt. En 

waarin ons zorgstelsel zelf ook gezond kan zijn. Daarom staan wij op en laten ons geluid horen: 

gedurfd waar dat moet, vernieuwend waar dat kan en altijd eerlijk en betrouwbaar. Gezond gewoon 

maken, vraagt namelijk om ongewone dingen. Dingen die we (nog) niet als vanzelf doen, maar die wel 

hard nodig zijn om ons gezonde geluid te laten horen. Iedere dag weer. Zo maken we samen het 

verschil. En maken we gezond gewoon. 

Deze visie laat zien welke ambitie we met elkaar willen waarmaken en wat we daarbij belangrijk 

vinden. Het is een startpunt om gezamenlijk de invulling hiervan te bepalen. En biedt focus om koers 

te houden in een tijd en omgeving waarin verandering de enige constante is.  

Een gezamenlijk proces 

Bestuurders, gemeenteraden, partners en collega’s zijn al in een vroeg stadium uitgenodigd om mee te 

praten over deze toekomstvisie. De afgelopen periode is er in een zestal visiecafés met deze 

genodigden en door pop-ups met inwoners veel inhoud opgehaald voor de toekomstvisie. We hebben 

het als toegevoegde waarde ervaren dat er multidisciplinair over de toekomst van de Publieke 

Gezondheid en de rol hierin van onze GGD is gesproken. Vanuit deze opbrengst is een rode draad 

geformuleerd, waarop via een open uitnodiging aan de deelnemers van de visiecafés door een 

afvaardiging hiervan is gereflecteerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot deze toekomstvisie. Dit traject is 

geschetst in bijgevoegde procesplaat.  

 

Belangrijke aandacht in de nieuwe visie gaat uit naar de lange termijn ambitie hoe we de publieke 

gezondheid van onze inwoners kunnen versterken. We hebben oog voor het ongelijk investeren in 

gelijke kansen, de kansen voor gezondheidsbevordering en preventie, de verschillende 

aandachtspunten in de gezonde levensloop en hoe we voorbereid kunnen zijn op het onverwachte. De 

visie werkt vanuit maatschappelijke aandachtspunten en vertaalt deze naar de opdracht voor de GGD 

(als organisatie).  

 

Tijdens de visiecafés zagen we veel overeenkomsten tussen de werkgebieden van de GGD West-

Brabant en GGD Hart voor Brabant. Daarom hebben we één gezamenlijke toekomstvisie 2023-2033 

ontwikkeld voor zowel GGD West-Brabant als Hart voor Brabant. De regionale en/of lokale 

accentverschillen krijgen uitwerking in het beleidsplan 2023-2027 e.v. per GGD en de inzet vanuit de 

GGD, die kan verschillen op basis van de behoefte. Onze ambities uit dit beleidsplan worden weer 

vertaald naar onze jaarlijkse beleidsbegroting en vervolgens intern naar de sector- en teamplannen. 

We maken monitoring van de voortgang hierin mogelijk.  
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Aan de vertaling van de toekomstvisie naar een beleidsplan voor de komende 4 jaar wordt momenteel 

druk gewerkt en u wordt binnenkort uitgenodigd om hierover mee te praten in een 

pressurecookersessie in januari 2023. Dit beleidsplan 2023-2027 wordt tegelijk met de 

beleidsbegroting 2024 aan u aangeboden medio april 2023.  

 

Vervolgproces tot definitieve vaststelling van de toekomstvisie 

In januari organiseren we daarnaast een online raadswebinar om onze toekomstvisie verder aan u toe 

te lichten. Uiteraard zijn we ook altijd bereid om bij uw raadsvergaderingen aan te sluiten en het 

gesprek over de toekomstvisie en onze uitdagingen hierin, met u aan te gaan. U kunt dit kenbaar 

maken via Bianca van Iersel, directiesecretaris en bereikbaar via 06-42336895 of 

b.iersel@ggdwestbrabant.nl. Uw raad kan tot 1 februari a.s. een zienswijze geven op onze 

toekomstvisie. De definitieve versie ligt vervolgens in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 

februari 2023 ter besluitvorming voor.  

 

We willen het gezonde geluid laten horen om samen met gemeenten, partners en collega’s te werken 

aan een gezond, veilig en gelukkig West-Brabant, nu én in de toekomst! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

S. Baan 

Directeur publieke gezondheid 

 

Cc: ambtenaren Volksgezondheid 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

• Toekomstvisie ‘Wij maken gezond gewoon 2023-2033’ - GGD West-Brabant 

• Procesplaat Toekomstvisie 
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