Tools voor integraal werken
Doel

Ondersteuning bieden bij integraal werken aan gezondheidsbevordering rond thema’s als
gezond gewicht en bewegen, participeren in de buurt, een gezonde inrichting van de
leefomgeving of de aanpak van gezondheidsachterstanden.

Beschrijving methode

De methode is per tool verschillend. In het rapport ‘Keuzepakket met tools voor integraal
werken op lokaal en regionaal niveau’ is meer achtergrondinformatie daarover te vinden
(pagina 25 t/m 44).

Producten

Soort instrument

Toolbox

Planfase

Initiatief Ontwerp

Uitwerking

Realisatie

Evaluatie/Monitoring

Schaalniveau

Woning

Gemeente

Provincie

Nationaal

Kwalitatief / Kwantitatief

Kwalitatief

Geïntegreerde wijkprofielen
Community analyse
Handboek determinanten beleidsscreening
Gezondheidseffectschatting
Gezondheidseffectschatting stad en milieu
Volksgezondheid toekomst verkenning spel
Handboek Quick scan facetbeleid
Responsive evaluatie integrale actie
Spelsimulatie knowledge align lab
Monitor academische werkplaatsen publieke gezondheid
Checklist intersectoraal coordinated action
Instrumenten om samenwerking te toetsen en verbeteren in eerstelijns
Checklist integraal gezondheidsbeleid
Checklist hoe ver ben ik met mijn integrale aanpak
Maturity model health in all policies
Intersectorale kosten en baten van interventies
Maatschappelijke kosten en baten analyse
Concept map integraal gezondheidsbeleid
Behavior change ball
E-book preventie en zorg verbinden in de praktijk
Draaiboek integrale samenwerking bij wijkgerichte aanpak gezondheidsverschillen
Een gezonde regio

Wijk

Semi Kwantitatief

Kwantitatief

Thema’s
Milieu/Bronnen
Gezondheidsbevordering

Gezond gewicht, bewegen, gezonde inrichting van de leefomgeving

Sociale kwaliteit

Betrokkenheid bij buurt, sociale cohesie

Natuur en water
Duurzaamheid
Effectmaat
Toetsing aan een norm

nee

Benodigde gegevens

Afhankelijk van het type instrument

Voorwaarden
Voordelen

Duidelijk overzicht met een veelheid aan instrumenten. Gesorteerd aan de hand van
verschillende onderwerpen; gezondheidssituatie, beleidskeuzes, draagvlak in netwerk,
samenwerken, beleidsintegratie, kosten-baten, denkkader en inspireren.

Nadelen

Dit overzicht met tools voor integraal werken is geen uitputtend overzicht.

Hoe en door wie uit te
voeren

Beleidsmakers en professionals binnen en buiten de volksgezondheid

Eigenaar, contactpersoon

Ilse Storm (RIVM; ilse.storm@rivm.nl); Hans van Oers (RIVM; hans.van.oers@rivm.nl)
De partijen waarmee dit overzicht met tools tot stand is gekomen zijn partners die nauw
betrokken zijn bij het lokale en regionale veld (Pharos, Platform31, GGD GHOR NL, CGL) en
negen onderzoeksgroepen uit het consortium ‘Instruments voor Integrated Action (i4i)’.

Bron (Weblink),
introductiejaar

https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/gezondheidsbeleid-maken/integraalbeleid/tools-integraal-werken

Voorbeeld-projecten
Evaluatie instrument

https://www.loketgezondleven.nl/sites/default/files/20150180%20Keuzepakket%20met%20tools%20voor%20integraal%20werken%20op%20lokaal%2
0en%20regionaal%20niveau.pdf
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