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INLEIDING
Gezond en Gelukkig Den Haag (GGDH) heeft de gemeenschappelijke ambitie om
de gezondheidsverschillen in Den Haag te verkleinen. Natuurlijk staat dit niet los
van andere beleidsterreinen en bewegingen in de stad: gezondheidskansen zijn in
Nederland ongelijk verdeeld. Niet alleen wat het aantal geleefde jaren betreft, waar
wel 15 jaar verschil in kan zitten, maar ook in de mate van ervaren gezondheid.
Beschikbare hulpbronnen en vaardigheden zijn afhankelijk van de plek waar je wieg
staat, de opleiding en het inkomen van je ouders, het al dan niet beschikken over een
sociaal netwerk en de kwaliteit van de leefomgeving.

Programma Zuidwest
Juist daarom biedt de integrale benadering van het
Programma Zuidwest zoveel kansen en hebben we dit
aangegrepen om binnen de Alliantie Zuidwest het thema
“Gezondheid & Vitaliteit” mede vorm te geven. Deze
Alliantie beschrijft de ambitie voor Den Haag Zuidwest als
volgt: Voor 2040 is het doel dat de bewoners van Zuidwest
zich net zo gezond voelen, een net zo goede schoolbaan
doorlopen, zich net zo veilig, thuis, met elkaar verbonden
voelen, waar mogelijk deelnemen aan de arbeidsmarkt
en in ieder geval bestaanszekerheid kennen en schuldenzorgenvrij zijn, en evengoed wonen als een gemiddelde
Hagenaar. Ook buiten Zuidwest zien we vanuit
Volksgezondheidbeleid van de gemeente verbindingen
ontstaan naar Sport, Leefomgeving, Onderwijs en Werk.
Dit is een zeer positieve ontwikkeling, omdat hiermee
“veroorzakers van ongezondheid” worden aangepakt.
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Dit kan het model van Machteld Huber zijn (positieve gezondheid),
maar ook bijvoorbeeld het 4D-model

Drie thema’s binnen Ziekte & zorg
naar Gezondheid & gedrag
naar Mens & Maatschappij
Binnen ons netwerk – het sociaal en medisch domein
– geven we invulling aan bovenstaande ambitie vanuit
het gedachtegoed “van Ziekte & zorg naar Gezondheid &
gedrag naar Mens & maatschappij”. Dit is de basis voor hoe
we denken, aanjagen en inspireren. Middels activiteiten in
thema 1 dragen we hieraan bij. De aandacht in de zorg gaat
immers uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen,
en hoe we die kunnen oplossen. Vanuit Gezond en
Gelukkig Den Haag (GGDH) leggen we de focus op
(positieve) gezondheid 1: op mensen zelf, op hun veerkracht
en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Net als in 2021 hebben we hierbinnen twee thema’s
waarop we ons extra inzetten. Ten eerste de Preventie
coalitie, met een nadruk op Moerwijk en Laak (thema 2).
De Preventietafel is de plek waar we gezamenlijk richting
bepalen. Ten tweede de samenwerking tussen sociaal en
medisch domein in de wijken (thema 3). Voor dit thema
zijn de Systeemtafel, de Tafel Arbeidsmarkt & onderwijs en
de Coalitie Technologie de plekken waar we gezamenlijk
richting bepalen.

Richten en inrichten
Tot slot: Gezond en Gelukkig Den Haag is een
netwerkorganisatie. Het is geen instituut, projectenbureau
of uitvoeringsorganisatie. Vanuit Gezond en Gelukkig
Den Haag kunnen we onze gemeenschappelijk ambitie
“richten” en “inrichten”; in Regiegroep, Kernteam,
Preventietafel, Systeemtafel, Tafel Arbeidsmarkt &
onderwijs en Coalitie Technologie leveren we hier aan
een bijdrage. We zien dat dit in 2021 ook heeft geleid tot
concrete projecten en programma’s die in 2022 gaan lopen.
In het jaarplan hebben we ook enkele activiteiten waarin
we “verrichten”; echter het overgrote deel hiervan zal altijd
liggen bij de uitvoerende partners. Als wij met elkaar de
koers van alle partners in ons netwerk met 5% kunnen
verschuiven (als een collectief) is onze missie geslaagd.
Wij maken hierin graag “het onzichtbare zichtbaar”, want
veel organisaties hebben al mooie voorbeelden in deze
beweging.
In de volgende paragrafen worden de drie thema’s nader
uitgewerkt.
Jaarplan Gezond en Gelukkig Den Haag 2022
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THEMA 1
Aanjagen en inspireren van de beweging naar gezondheid
Onze ambitie/richting over twee jaar op dit thema:
Het maatschappelijk rendement van gezondheid en geluk wordt erkend.
Organisaties binnen het netwerk van GGDH zijn geïnspireerd op het samenwerken
met inwoners en erkennen dat zij in de beweging zitten “van Ziekte & zorg naar
Gezondheid & gedrag naar Mens en maatschappij”. Hierbinnen wordt gedacht vanuit
overvloed in plaats van vanuit tekorten; het gaat niet om méér maar om anders
werken. Organisaties hebben het gedachtegoed vertaald naar hun eigen interne
organisatie. Thema 1 is hiermee een onderlegger voor de andere twee thema’s.

Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid:
“Bij de vorming van het programma Zuidwest en de Alliantie Gezondheid
en Vitaliteit konden we gebruik maken van wat we met Gezond en
Gelukkig Den Haag de afgelopen jaren hebben geleerd; we konden
dit 1-op-1 gebruiken. We kunnen daarbij goed gebruik maken van het
netwerk en de sterke samenwerkingsrelaties die Gezond en Gelukkig
Den Haag in de stad heeft opgebouwd. Gezond en Gelukkig Den Haag
legt sterk de nadruk op de relatie van andere levensdomeinen met
gezondheid. Niet alleen wat betreft Onderwijs, maar ook met werk,
inkomen, wonen en de inrichting van de openbare ruimte. Dit komt nu
niet alleen in de Alliantie gezondheid en Vitaliteit ook goed tot uitdrukking,
maar zeker ook in de andere allianties.”

Onze bijdrage die wij binnen dit thema willen leveren in 2022:
Bijdrage aan inrichting:
Viermaal per jaar organiseren van Breed Overleg,
waarbij circa 100 beleidsmakers, bestuurders en
actieve professionals worden uitgenodigd om elkaar te
inspireren.
Verbindingen leggen binnen het netwerk:
netwerkpartners helpen elkaar te kunnen vinden over
de domeinen heen.
Gesprekken met betrokkenen binnen het netwerk om
bewustzijn te creëren op hun bijdrage aan de transitie.
Ondersteunen van de ambitie tot het realiseren van
“Health in all policies” bij de gemeente, met extra nadruk
op Den Haag Zuidwest.
Bijdragen aan een duurzaam intergenerationeel
preventiebeleid met een sterke verbinding tussen
strategie, beleid en praktijk (Preventietafel).
Gezamenlijk voorzitterschap Alliantie Gezondheid &
Vitaliteit Zuidwest door Jet Bussemakers (als voorzitter
van GGDH) en Gerben Hagenaars (directeur OCW en lid
Regiegroep GGDH).

Bijdrage aan verrichting:
Het onzichtbare zichtbaar maken: middels artikelen en
filmpjes laten zien welke bijdrage organisaties hebben
aan deze ambitie. Verspreiding via Linkedin, nieuwsbrief,
website.
Ondersteuning en versterking bij subsidieaanvragen die
vallen binnen het gedachtegoed van Ziekte & zorg naar
Gezondheid & gedrag naar Mens & maatschappij.

Ondersteunen van verrichting door
samenwerkingsverbanden van netwerkpartners, zoals
bijvoorbeeld:
Het plan om te komen tot een tweede editie van de
Health Innovation School Haaglanden, waarbij 50
professionals uit sociaal en medisch domein samen
leren en ontwikkelen.
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Ingrid Wolf,
voorzitter Stichting Transmurale Zorg:
“Door het netwerk van GGDH lag
er een basis om een unieke Health
Innovation School kunnen organiseren.
Uniek omdat van de 50 professionals
maar liefst 20 professionals uit het
sociaal domein hebben deelgenomen.
Hierdoor hebben deelnemers ook echt
domeinoverstijgend met elkaar kunnen
leren en ontwikkelen. Wij zijn er trots op
dat we vanuit de Stichting Transmurale
Zorg op deze manier een bijdrage
hebben kunnen leveren in de beweging
naar een gezond en gelukkig Den Haag.”
Klik hier voor verslagen van de Health
Innovation School.

Prof. Dr. Hanno Pijl, hoogleraar
diabetologie, onder andere
mede-initiatiefnemer Nederlands
innovatiecentrum voor
Leefstijlgeneeskunde): “Ik ben heel blij
dat het Breed Overleg van 30 november
2021 ging over Leefstijl als medicijn.
Bijna alle chronische ziekten waar we
mee kampen worden veroorzaakt door
wisselwerking tussen ons gedrag en
onze genen. Het is daarom essentieel
dat leefstijlinterventies integraal deel
worden van onze gezondheidszorg. We
zien in Den Haag steeds meer initiatieven
waarbij het medisch perspectief
aanleiding is voor leefstijlverandering,
zoals de Nationale Diabetes Challenge,
de Gecombineerde Leefstijlinterventie
(GLI), Diablend of een Leefstijlcentrum bij
het HagaZiekenhuis. Door gesprekken
hierover te voeren in het Breed Overleg
ontstaat er samenhang en wordt de
benodigde samenwerking tussen de
domeinen nog meer evident.”
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THEMA 2
Preventiecoalitie met focus op Moerwijk en Laak
Onze ambitie/richting over twee jaar op dit thema:
Moerwijk en Laakkwartier zijn best practices van de manier waarop inwoners
en professionals samenwerken aan andere vormen van preventie, die wél beter
aansluiten bij de leefwereld van inwoners. Er zijn nieuwe aanpakken ontwikkeld, maar
ook verbinding gemaakt met bestaande (evidence-based) aanpakken, die bijdragen
aan de ervaren gezondheid, het (mentale) welbevinden en de eigen regie en daarmee
aan de vitaliteit van de wijk. Als vervolg hierop is de ervaren (positieve) gezondheid
van bewoners verbeterd. Op de langere termijn gaat dit ertoe leiden dat minder vaak
onnodig wordt doorverwezen naar medisch specialistische zorg.

We hebben geconstateerd dat de afstand tot het aanbod en hulp vaak te groot is én dat
het aanbod niet goed aansluit bij de behoefte van bewoners. We zijn daarom afgelopen
jaar gestart met community-up werken in de wijken Laak en Moerwijk. De mensen om
wie het gaat bedenken oplossingen samen met de professionals en organisaties. Vaak
wordt daarbij de term co-creatie gebruikt. Kern is dat alle partijen hun expertise en
assets inbrengen, voortbouwen op elkaars perspectieven en zo tot gemeenschappelijke
oplossingen komen waarin ieders inbreng optimaal tot uitdrukking komt en elkaar aanvult.
Community-up werken beoogt ervoor te zorgen dat inwoners en professionals medeeigenaar zijn en samen verder kunnen bouwen aan de realisatie van hun eigen ideeën.

Ahlam Benali, bewoner (en inmiddels ook actieonderzoeker) uit Moerwijk:
“Wat nu op mijn pad komt, geeft me het gevoel dat ik iets kan betekenen
voor de wijk, ook zonder HBO of universiteit. Dat geeft heel veel
voldoening. Ik besef nu dat ik hier kan en mag meebepalen, en mag weten
wat er speelt en hoe het in elkaar zit. Dat gevoel en die kennis zorgt dat je
minder snel wijst naar instanties of de gemeente, maar jezelf en anderen
de vraag kan stellen: wat doe en kan jij zelf?”

Onze bijdrage die we binnen dit thema willen leveren in 2022:
Bijdrage aan inrichting:
Opdrachtgeverschap van een zogenaamd Sociaal
Contract Moerwijk vanuit de Regiegroep Gezond en
Gelukkig Den Haag, om zo ruimte te bieden aan een
andere manier van organiseren, financieren en sturen
met zeggenschap vanuit de wijk. In het eerste kwartaal
2022 wordt een verkenning met plan van aanpak
opgeleverd.
Leren en reflecteren op processen in Moerwijk en
Laak, zodat deze kennis bruikbaar is voor een Haagse
preventieaanpak en de Alliantie Zuidwest.

Bijdrage aan verrichting:
Faciliteren van co-creatie tussen inwoners,
professionals en beleidsmakers in Moerwijk en Laak.
Creëren van ruimte en randvoorwaarden voor realisatie
van plannen uit de wijk en de cultuurverandering die
nodig is voor de beweging van Ziekte en zorg naar
Gezondheid en gedrag en Mens en maatschappij.
Faciliteren dat er coalities in de twee wijken ontstaan
die hiervoor verantwoordelijkheid nemen.
Een proces- en effectevaluatie op de Preventiecoalitie
Moerwijk/Laak.

Ondersteunen van verrichting door
samenwerkingsverbanden van netwerkpartners, zoals
bijvoorbeeld:
Start Gezonde basisschool van de toekomst in Zuidwest.
Versterking Kansrijke Start in Zuidwest.
Versterking Haagse Aanpak Gezond Gewicht in
Zuidwest.
Verbeteren mentale gezondheid jongeren in Zuidwest.
Ontwikkelen Haagse preventieaanpak ten behoeve van
beleidsontwikkeling.

Jaarplan Gezond en Gelukkig Den Haag 2022
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Renate Stuger, bewoner Moerwijk over
meedoen aan Actieonderzoek:
“Het helpt in zo’n proces dat er iemand
meekijkt die structuur geeft, maar ons
ook vrij laat in onze inbreng. Het is
vanaf het begin af aan duidelijk dat het
gaat om ónze ideeën in plaats van om
oplossingen die iemand van buitenaf
bedenkt. Dat heb ik vaak genoeg
meegemaakt, maar dat soort initiatieven
bloeden snel dood. Hier maken we er
zelf onderdeel van uit. Dat maakt dat je
er ook moeite voor wilt doen. Het gaat
om zaken waar je zelf behoefte aan
hebt.”

In deze video nemen
Participatief Actieonderzoeker
Madelon Eelderink en
deelnemer Brian Eernesse
ons mee tijdens een van de
focusgroepen in Laak.

Ivo Knotnerus, Regiomanager Menzis:
“In 2021 zijn we gestart met de
Preventiecoalitie, Menzis is hier
hoofdaanvrager van. Preventie vinden
we bij Menzis heel belangrijk. Daar
maken we ons al lange tijd sterk voor.
Volgens ons zijn preventie en het
stimuleren van een gezonde leefstijl
essentieel om de gezondheidszorg
ook in de toekomst toegankelijk en
betaalbaar te houden. In Den Haag is de
Preventietafel van Gezond en Gelukkig
Den Haag de plek waar we elkaar
ontmoeten en waar we bespreken
hoe we hier met partijen invulling aan
kunnen geven. Dat doen we uiteindelijk
voor een leefkrachtiger Den Haag.”

Annette de Boer, directeur GGD Haaglanden en voorzitter Preventietafel:
“We zijn inmiddels twee jaar met elkaar op weg en staan nog steeds voor een behoorlijke uitdaging als het gaat
om gelijke kansen op een goede gezondheid. Een uitdaging waaraan we allemaal al een bijdrage leveren. Maar een
uitdaging die ons vooral ook vraagt om samen te werken, met elkaar en met bewoners. Dit vraagt ons voorbij onze
eigen belangen te denken en te doen. Hierin wil ik een actieve rol vervullen. Vanuit de GGD en als voorzitter van de
preventietafel.”
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THEMA 3
Samenwerking sociaal en medisch domein in de wijk
Onze ambitie/richting over twee jaar op dit thema:
Professionals van het sociaal en medisch domein weten elkaar (nog beter) te vinden
om samen te kunnen werken aan de (positieve) gezondheid van patiënten/inwoners.
Inwoners ervaren dat professionals domeinoverstijgend met elkaar en met hen
samenwerken en oog hebben voor de kracht van de wijk.Huisartspraktijken worden
ondersteund om hun weg in het sociaal domein (van buurtsportcoach en helpdesk
geldzaken tot wandelgroepen) te vinden. Professionals werken domeinoverstijgend
samen voor kwetsbare inwoners/doelgroepen (jeugd, volwassenen met chronische
klachten, GGZ), bijvoorbeeld middels Krachtige Basiszorg of Welzijn op Recept. We leren
van voorbeeldwijken en nemen deze ervaringen mee naar andere wijken in de stad.

Om invulling te kunnen geven aan de beweging van Ziekte & zorg naar Gezondheid & gedrag naar
Mens & maatschappij is samenwerking tussen het sociaal en medisch domein een belangrijke
basis. Voor veel professionals – uit het medisch domein, maar ook uit de Jeugd en Maatschappelijke
Ondersteuning (JMO) – is het vertrekpunt ziekte. Uitdaging is om hierbij geen processen te gaan
optimaliseren volgens de huidige werkwijze, maar aansluiting te vinden bij de krachten en
mogelijkheden in de wijk en ruimte te bieden aan de community-up benadering.
We hebben binnen dit thema rekening te houden met de snelheid waarin huisartsen zich willen
en kunnen organiseren – wij dragen de versterking van het wijkmanagement dan ook een warm
hart toe.

Onze bijdrage die we binnen dit thema willen leveren in 2022:
Bijdrage aan inrichting:
Onderzoeken hoe diverse lopende initiatieven rondom
“leefstijl als medicijn” (Lifestyle4health, 2Diabeat, Cities
Changing Diabetes, National Diabetes Challenge, GLI etc)
kunnen worden verbonden en versterkt (Preventietafel).
Aanjagen van een coalitie om ketensamenwerking
op leefstijl en mentale gezondheid voor de stad vorm
te geven, zodat er een houvast is voor professionals
hoe op dit gebied samengewerkt kan worden tussen
medisch en sociaal domein (Preventietafel).
Aanjagen van een coalitie van JMO-organisatie
en 1e lijn – in samenwerking met gemeente en
zorgverzekeraars - om randvoorwaarden te creëren om
samenwerking rondom kwetsbare doelgroepen in de
wijk te bevorderen, met een focus op Zuidwest en Laak.

Zogenaamde “wijkscans” zouden hierbij behulpzaam
kunnen zijn. (Systeemtafel).
Planvorming om nog meer datagedreven te werken in
samenwerking sociaal en medisch domein.
Bijdrage aan verrichting:
In kaart brengen waar reeds “vooruitlopende” wijken in
deze samenwerking rondom kwetsbare doelgroepen
tegenaan lopen c.q. welke systeemknelpunten zij
ervaren. (Systeemtafel).
Aanjagen en monitoren van een pilot Opschaling Welzijn
op Recept in Loosduinen (Systeemtafel).
Analyse op knelpunten GGZ keten vanuit wijkperspectief
(Systeemtafel).

Ondersteunen van verrichting door
samenwerkingsverbanden van netwerkpartners, zoals
bijvoorbeeld:
Opschaling en doorontwikkeling Geïntegreerde Leefstijl
Interventie (GLI).
Versterking van Wijkmanagement.
Opschaling Krachtige basiszorg.
Multidisciplinaire overleggen voor zogenaamde
“hotspotters” bij circa 15 huisartspraktijken in de stad.
Businesscase voor extramuraal gebruik heupairbag om
opnames te voorkomen.
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Gerben Hagenaars, Directeur Jeugd,
Wmo & regionale inkoop Jeugdhulp:
“Afgelopen jaar is het draagvlak binnen
onze organisatie voor samenwerking
met het medisch domein verder
toegenomen. De samenwerking binnen
Gezond en Gelukkig Den Haag heeft
hierbij enorm geholpen. We staan
met elkaar voor een grote uitdaging:
professionals hebben al een bomvolle
agenda, we hebben wachtlijsten en
niet iedere wijk is er al klaar voor. Er zijn
desondanks vele voorbeelden van reeds
vruchtbare samenwerkingen in de stad.
Voor inwoners is het essentieel om die
verbinding met elkaar te maken. Zorg
en verder benodigde ondersteuning kan
zo goed op elkaar worden afgestemd.
Ik heb er vertrouwen in dat we met
elkaar stappen blijven maken om hieraan
verdere invulling te geven”

Karin Busch, Hadoks:
“Door het netwerk van de Preventietafel
hebben we de subsidieaanvraag
‘Opschaling en doorontwikkeling van de
Geïntegreerde Leefstijl Interventie (GLI)’
binnen drie weken succesvol kunnen
indienen. We gaan hiermee aan de slag
om de GLI meer onder de aandacht te
brengen (circa 10.000 inwoners komen
jaarlijks in aanmerking), maar vooral ook
om nog veel beter aansluiting te vinden
bij het sociaal domein.”

Margo van Rheenen, lid Raad van Bestuur Xtra:
“Januari 2022 start de pilot om Welzijn op Recept door te ontwikkelen binnen Loosduinen naar een verstevigde
versie. Welzijn op Recept is een effectief instrument om mensen door te verwijzen naar het sociaal domein en
daarmee medicalisering te voorkomen. Op dit moment is het aantal verwijzingen per huisarts nog beperkt: vijf
tot tien verwijzingen per jaar. Ook het aantal deelnemende huisartsen per wijk is nog niet groot. Daardoor is de
vanzelfsprekende relatie tussen het brede sociale domein en medisch domein nog niet goed tot stand gekomen.
Middels de samenwerking binnen GGDH hebben Zorgverzekeraar CZ en de gemeente afspraken gemaakt en kunnen
we het concept als Xtra verder doorontwikkelen”
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OVER GEZOND EN GELUKKIG DEN HAAG
Vanuit Gezond en Gelukkig Den Haag is een aantal overlegvormen geïnitieerd. De
overlegvormen en de samenstelling van de overleggen kunnen variëren in de tijd, al
naar gelang van de behoefte van het netwerk.

Regiegroep

Systeemtafel

De Regiegroep bestaat uit een afvaardiging van de
gemeente Den Haag, zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ)
en de samenwerkende zorg- en welzijnsaanbieders
in de Stichting Transmurale zorg – onder onafhankelijk
voorzitterschap van Jet Bussemaker. Doel is te komen tot
een gemeenschappelijke visie en prioriteitsstelling om de
gezondheidsverschillen in de stad Den Haag te verkleinen.

De komende tijd gaat deze tafel systeemknelpunten
binnen de GGZ-keten in kaart brengen. Het is goed om
te realiseren dat de besluitvorming vaak niet aan de tafel
kan plaatsvinden, maar dat het daar gevoerde gesprek kan
bevorderen dat bepaalde partijen binnen het netwerk tot
afspraken komen.

Kernteam
Het Kernteam is een groepje bevlogen kwartiermakers dat
met een domeinoverstijgende blik aan tafel zit en Gezond
en Gelukkig Den Haag een warm hart toe draagt. Er is
overlap in deelnemers met de andere overlegvormen en
een van de doelen is om synergie tussen de verschillende
overlegvormen en thema’s te realiseren.

Preventietafel
Dankzij de Preventietafel is de Preventiecoalitie tot stand
gekomen, waardoor we ook actief samen kunnen werken
met alles wat aanwezig is in de wijk om te komen tot
een geïntegreerde preventie-aanpak. Hiernaast hebben
we najaar 2021 een inventarisatie gedaan bij betrokken
organisaties wat gewenste doelen zijn om met de
Preventietafel aan te werken. Deze punten zijn opgenomen
in dit jaarplan. Eigenaarschap van de partijen hierin – en
dus aansluiting bij doelen die organisaties hebben – is
hierin belangrijk.

Coalitie Technologie
De Coalitie Technologie richt zich op het onderwerp: ‘Zo
lang mogelijk zo gezond mogelijk thuis met behulp van
technologie’. Aanvullend thema is de inzet van technologie
om het personeelstekort tegen te gaan en die voor zoveel
mogelijk mensen in Den Haag bereikbaar, bruikbaar en
beschikbaar te maken.
Daarnaast ziet de coalitie een rol voor zichzelf in creatie
van een roadmap als mogelijkheid onze vele initiatieven
en projecten te versterken en verbinden. Zeker op het
samenbrengen en het verbinden over de ketens heen
(zowel sociaal als medisch domein) liggen nog uitdagingen
die we goed met elkaar op kunnen pakken. Onder
andere de gemeente, Menzis, Haagwonen, Zorgscala,
het HagaZiekenhuis en de Haagse Hogeschool zijn hierbij
betrokken.
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Tafel Arbeidsmarkt en onderwijs

Onderwijs en onderzoek

De tafel Arbeidsmarkt en onderwijs is heel breed
begonnen met het thema ‘uitdagingen op arbeidsmarkt’.
Al snel bleek dat hier al voldoende op wordt samenwerkt
in de regio, bijvoorbeeld binnen ZWconnect. De tafel
ziet wel mogelijkheden om de thema’s van GGDH te
relateren aan arbeidsmarkt. Zo is gezamenlijk een
subsidieaanvraag tot stand gekomen om preventie in
nascholing door te ontwikkelen – deze is december
2021 goedgekeurd. Verder wil men komend jaar een of
meerdere themabijeenkomsten organiseren voor het
GGDH-netwerk.

Tot slot heeft Gezond en Gelukkig Den Haag een sterke
verbinding met onderwijs en onderzoek zoals bijvoorbeeld:

Waar staat
Gezond en Gelukkig
Den Haag voor?

Regionale data-infrastructuur
(LUMC Campus Den Haag)
Het draagvlak voor een Regionale data-infrastructuur is
tegelijk ontstaan met de start van GGDH. Het ontstaan
van de regionale data-infrastructuur is op zich heel
positief, want het is een van de randvoorwaarden
om JZOJP (waar ook GGDH aan bijdraagt) op de
langere termijn te kunnen monitoren. Echter,
vanuit bovenstaande drie thema’s is ook andere
data zeer relevant voor GGDH, denk bijvoorbeeld
aan ervaren gezondheid. De infrastructuur wordt
gelukkig volop gebruikt door andere organisaties en
samenwerkingsverbanden in de regio (o.a. monitoring
substitutie 2e naar 1e lijn) en wij hopen dat dit verder
toeneemt.
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Promotieonderzoek
(LUMC Campus Den Haag)
Vanuit de gemeente Den Haag is 0,5 Fte beschikbaar
gesteld om de netwerksamenwerking en de
governance rondom Gezond en Gelukkig Den Haag te
monitoren en te evalueren. Ook vanuit de Nederlandse
Zorgautoriteit zijn twee promovendi parttime bezig
met promotieonderzoek rondom Gezond en Gelukkig
Den Haag.

Living Labs
(Kenniscentrum Health Innovation Haagse Hogeschool)
De missie van het kenniscentrum Health Innovation is
het geven van een impuls aan sociaal-technologische
innovaties ter bevordering van de (positieve) gezondheid
van kwetsbare burgers in een grootstedelijke context.
Met name het living lab Publieke gezondheid en Haags
Sportkwartier zijn interessant in het kader van het
gedachtegoed van Ziekte & zorg naar Gezondheid &
gedrag naar Mens & maatschappij.

GGDH streeft er naar dat iedere
Haagse burger zich zo gezond en
gelukkig mogelijk kan voelen.
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