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Definitie gezonde leefomgeving  (Position paper VNG)

Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als 
prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en 
waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is.

Gezonde leefomgeving betekent zowel beschermen van 
inwoners tegen gezondheidsschade als bevorderen 
van gezond gedrag. 

Ons gedrag wordt door de leefomgeving beïnvloed: de 
leefomgeving kan uitnodigen tot beweging, spel, sporten, 
ontmoeting en gezond eten. 
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GB thema’s in relatie tot een gezonde 
leefomgeving

Bewegen: actief vervoer, recreëren, spelen, sporten

Voeding: gezonde voedselomgeving, gezonde keuze 
makkelijk maken

Roken: rookvrije omgeving

Klimaatadaptatie: hitte

Gezonde school: voeding, bewegen en sport, groene en 
beweegvriendelijke schoolpleinen, binnenmilieu
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We bewegen steeds minder



Bewegen
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Aanbod ongezond voedsel nam in 10 jaar tijd sterk toe (Pointer)

Onze voedselomgeving



Rookvrije omgeving
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Gezonde school 
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Aanpak hitte
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Inzet leefomgeving vanuit gezondheidsbevordering

➢ Visie GGD

Voorvechter gelijke kansen op gezondheid & adviseur voor een 
gezonde leefomgeving

➢ Position paper VNG

Uitgangspunten zoals  oa Participatie als kern van de aanpak en 
Urgente problemen pakken we als eerste aan
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Gezonde leefomgeving?

Een ervaringsanalyse van Morgenstond

Nori van Balkom – Bruggenbouwer Wijken
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Diversiteit
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Een indruk
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Wat ze zien…
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Stenen en Groen

Ongebruikt groenVersteende auto-vrije zones
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Spelen = bewegen

Lege en op elkaar 
lijkende speeltuinen
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Wat zijn de thema’s

Veiligheid
Speel-

beweegaanbod
Aantrekkelijk 

groen
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Vervuilde buitenruimte
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Wat betekent 
gezondheid voor 
bewoners uit 
Morgenstond? 
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“Wil je dat kinderen gezond ontwikkelen dan heb je veilig en 
aantrekkelijk groen nodig. Wij hebben geen tuin, dus we zijn 
afhankelijk van de omgeving. Wandelen in het Zuiderpark doen we 
niet meer, het zit vol met zwervers en drinkende mensen en de 
speeltuinen zijn er zo ‘koud’ gemaakt. Van metaal, plastic en kunstgras. 
Mijn kinderen willen ontprikkelen, ze willen voelen aan zand, stampen 
in plassen, klimmen op hout. Om dat te doen pakken we de auto, naar 
Kijkduin bijvoorbeeld. Zo wordt zo’n activiteit al snel een uitje. Dat doe 
je niet even snel met kleine kinderen…”

Vanessa, 32 jaar



“Buiten-zijn is voor mij het ultieme gezondheidsgevoel; bewegen, in de 
natuur, frisse lucht. De ruimte bij de Exloostraat is zo enorm, helemaal 
auto-vrij en dan zo ontzettend saai ingericht. Dit is toch een perfecte 
plek voor stadsboerderij? Leuk voor jong en oud. Het nieuwe houten 
speeltuintje daar vinden mijn kinderen heel mooi, maar ze zijn net te 
oud om daar nog echt veel plezier van te hebben. Wij bezoeken nu 
vaak het nieuwe park midden in Laak, waar de dieren alle ruimte 
hebben, waar je lekker kan wandelen en ook educatieve moestuintjes 
zijn. Voor ieder wat wils, dat moet hier ook kunnen.”

Fatma, 43 jaar
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“Ik wil veel meer wandelen, maar ik sta helemaal op scherp als het om 
verkeer gaat, hier tussen de Dedemsvaartweg en de Hengelolaan 
wordt zo hard gereden. Tussen al die geparkeerde auto’s heb je ook 
ontzettend slecht zicht op de weg. Zo zonde want dat weerhoudt mij 
echt van een wandeling tussen de groene voetbalvelden hierachter.”

Robbert, 62 jaar
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“Goh, dat lijkt me nou heerlijk hoor. Zo’n echt buurtparkje -
kleinschalig wel, niet zoals het Zuiderpark, maar wat mij betreft in een 
binnentuin - met picknickende mensen, onverharde paadjes, waar je 
langzaam doorheen struint, genietend van water en natuur. Heerlijk! 

Zeynep, 37 jaar
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“ Toen ik alleen nog maar mijn oudste kind had, ging ik wekelijks 
skeeleren in het Zuiderpark, met de kinderwagen voor me. Vanuit onze 
wijk voelt een wandeling naar het Zuiderpark echt als ‘oversteken’ je 
moet de Loevesteinlaan over en dat is bijna onmogelijk als individu, 
laat staan met 3 kinderen onder de 6. Daarnaast vind ik de speeltuinen 
echt gericht op oudere kinderen en is de kinderboerderij voor ons 
gewoon te ver lopen.”

Zeynep, 37 jaar
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• Heb jij een voorbeeld van een omgeving die 
motiveert tot gezonde keuzes?

• Zie je kansen voor jouw eigen buurt?

Inspirerende voorbeelden

17-3-202231



Eetbaar groen
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Van…

Moestuinbak school 
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Naar…
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Play-ground Exloostraat
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Van…
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Naar…
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Uitnodigend groen
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Van…
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Naar…
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Samen verantwoordelijk voor een gezond 
Den Haag
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Vragen? Reacties?



Integrale advisering voor een
gezonde leefomgeving

Steven Westbroek
Adviseur gezonde leefomgeving
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Omgevingswet

Positieve gezondheid



Is gezondheid niet al positief?



“A state of complete physical, mental and 
social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity”



Machteld Huber

Positieve Gezondheid:

• een bredere kijk op gezondheid, 6 dimensies

• Met die bredere benadering draag je bij aan het 
vermogen van mensen om met de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen in het leven 
om te gaan

• Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren. 





Toepassing positieve gezondheid op de Leefomgeving

Thomas Steensma



Lichaamsfuncties
• Ruimte voor sport en speelaparaten

(fysiek functioneren)
• Toegangkelijke voorzieningen zorg

en ondertseuning (medische
waarnemingen)

• Voorzieningen voor specifieke
gezondheidsproblematieken
(klachten en pijn)

Mentaal welbevinden
• Verscheidenheid in 

woningtypologie
• Variatie in leeftijd
• Leegstaande

bebouwing

Zingeving
• Ruimte voor educatie en

toekomstperspectief
• Ruimte voor contemplatie en

zingeving
• Ruimte voor cultuur en idealen

nastreven

Kwaliteit van leven
• Toegang tot gezond voedsel
• Groen water landschap en

natuur
• Cultuurhistorische elementen

Sociaal en maatschappelijk
participeren
• Levendige publieke

ontmoetengsplekken
• Activiteiten op buurtniveau, 

dagbesteding
• Functiemenging

Dagelijks functioneren
• Afstand tot 

basisvoorzieningen
• Bereikbaar

openbaarvervoed
• Beloobaarheid en actief

transport
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Snelweg







Station
Snelweg





Hoeveel (€) positieve gezondheid is positieve gezondheid?



Pilot in provincie Zuid-Holland 

Pilot

• Provincie + GGD’en + gemeente (Dordrecht, Zoetermeer & Rotterdam?)

• Samen leren hoe het concept toe te passen bij gebiedsontwikkeling

Leervragen

• ‘Wat kan je uit het model halen?’ en ‘Hoe kan je het voor je laten werken?’

• Zorg gem. Zoetermeer: hoe incorpereren we het sociaal domein in de 
ontwikkeling van gebied Entrée?



1e sessie in zoetermeer



Pilot in provincie Zuid-Holland 

Eerste resultaten

• Ontdekking van elkaars blinde vlekken → elkaars nut

• Erkenning van elkaars meerwaarde in elkaars processen → samenwerking

• Fysiek domein: “wij gaan budget voor jullie vrijmaken”

• Fysiek domein blij, sociaal domein blij
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Vragen? Reacties?



17-3-202262

Hebben jullie tips voor ons?


