
Positieve Gezondheid: 
het woord is aan de burger

Joan Briels, wethouder gemeente Laarbeek 



Vertrekpunt 
gezondheidsbeleid

• Wet publieke 
gezondheid

• Landelijke 
preventienota

• Anno 2009: Laarbeek 
slaat nieuwe weg in

• Draagvlak startnotitie 
uitgaand van brede
definitie Gezondheid



Waarom burgerparticipatie?
• Geloof in eigenaarschap “Mijn”
• Veel vertrouwen in kwaliteit burgers: positieve gezondheid
• Minder tevreden over effect inzet professionals 

E = K x A



Beleidscyclus / Indicatieproces

Probleem 
“Diagnose” 

Beleidsdoelen

Individueel plan 

Beleidsuitvoering

Inzet voorziening 

Evaluatie 

Nieuw consult



Anders 
kijken naar 
burgers, naar 
inwoners, 
naar mensen 
én naar 
processen



Dit vraagt om creativiteit



Olinfgeooljk

Onedoerzk hefet uigeeweztn dat het 
mesnliejk biren de wodoern als geeehl
oepnemt. De voroaawrde om de 
wodoren te keunnn leezn, is dat de 
ertese en lastate lteetr op hun palats
meoetn bejlivn. Dan heernkt ons beirn
de woporodatrnen.



Tel op:
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4100



Geef een fout antwoord! 

• Wat is de hoofdstad van Spanje?

• Hoe hoog is de Eifeltoren?

• Hoe heet de huidige president van de VS?



Dus:

Bewust 
ontsporen



In de praktijk: 2 mooie 
ontwikkeltrajecten

Gezondheidsbeleid 2009
• Selectie thema’s
• Ambassadeurs voor thema’s
• Gedragen beleid

Gezondheidsrace
• Competitie tussen …
• Doel: krijg anderen mee in ..
• Deelnemers bepalen wat gezondheid 

is: > Positieve Gezondheid

Wmo-beleid: “Iedereen doet  
mee!” 2015-2018
• Wereldcafésetting
• Concreet beleid op 7 thema’s: 

variërend van: 
Vrijwilligerswerk 
toekomstbestendig tot Gezonde 
basis tot Zingeving als medicijn

• Big Move
• Werkcafé 
• Dementievriendelijk Laarbeek
• Supersociaal bus
• Mooi voor vrouwen
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Aanbevelingen:

• Laat los, er is geen standaard > de weg is  grillig

• Zoek naar competitie
• Laat burgers écht invloed hebben (zij zijn 

creatief, deskundig, hebben een jaloersmakend 
netwerk, zijn competitief, berekenend, 
verantwoordelijk)

• Denk na over behoud betrokkenheid: dit kost 
veel tijd, gemeentelijke buddy! 

• Beloon!



Vragen, opmerkingen of reacties?


