
Het verhaal van GGDrU

Werken aan een gezonde regio Utrecht



Aanleiding
GGDrU is verantwoordelijk voor een veelheid aan 
taken. De zichtbaarheid daarvan voor de buiten
wereld kan beter. Eén van de opdrachten die  
GGDrU heeft, is in een veranderende omgeving  
blijvend aan te sluiten bij wat inwoners doen, wil
len en nodig hebben. Daarom neemt GGDrU haar 
ambities, doelstellingen, kernwaarden en manier van 
werken regelmatig onder de loep.

GGDrU is door diverse fusies de afgelopen jaren 
in korte tijd fors gegroeid. Medewerkers kennen te  
vaak alleen hun eigen werk. Dit is best te verkla
ren vanuit onze historie, maar past niet meer in het 
huidige veranderde gezondheidslandschap. Er is 
behoefte aan een duidelijk beeld van iedereen in  
de organisatie van ‘waar je van bent’ als GGDrU.

Bestuursagenda 2016-2019
Met de twee speerpunten uit de Bestuursagenda 
20162019 GGDrU; ‘extern zichtbaar worden’ en 
‘interne cohesie tot stand brengen’, stond GGDrU  
stil bij de vragen: Welk verschil willen wij maken 
voor de inwoners van regio Utrecht? Wat voor een 
GGD past daarbij? Wat is onze koers? Aan welke 
maatschappelijke waarden draagt GGDrU bij?

Om input hiervoor te krijgen zijn veel waardevolle 
gesprekken gevoerd, zowel intern als extern, met 
medewerkers, bestuurders en stakeholders.

GEZONDHEID EN PREVENTIE

Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat wij doen. 
Vanuit onze brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen 
én beschermen we de gezondheid van alle inwoners in regio Utrecht. 
We hebben een positieve blik op gezondheid: we kijken naar individuele 
mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving.  
Want gezondheid is zoveel meer dan nietziek zijn.

Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar voren  
dat de maatschappelijke waarden van GGDrU zich 
richten op ‘gezondheid en preventie’; dat is waarmee 
GGDrU hét verschil voor inwoners van regio Utrecht 
maakt.

Inleiding



Kernboodschap GGDrU:

Voor de inwoners van regio Utrecht 

en toekomstige generaties werken 

wij - samen met anderen - aan een 

samenleving die gericht is op gezond 

en veilig leven, waarin iedereen 

uitgenodigd wordt om mee te doen 

en gezonde keuzes te maken en 

waarin gezondheidsbedreigingen alert 

gesignaleerd worden.

GGDrU: zichtbaar, verbindend, alert, onafhankelijk, eigentijds

The making of ‘Het verhaal van GGDrU’

A
Wij bejegenen iedereen met 
respect 
Kernwaarde: gelijkheid
Iedereen heeft recht op zijn 
eigen mening. We bejegenen 
mensen op een open en 
vriendelijke manier en laten 
iedereen in zijn waarde.

B 
Wij werken samen in 
netwerken
Kernwaarden: netwerken, 
integraliteit
We werken samen in 
netwerken van professionals, 
politici, vrijwilligers en 
inwoners. Wij geloven dat we 
alleen met elkaar het beste 
resultaat behalen.

C 
We kijken of het goed gaat en 
komen in actie als het nodig is
Kernwaarden: 
verantwoordelijkheid, 
vertrouwen, besluitvaardigheid
We onderzoeken, signaleren 
en letten op risico’s die de 
gezondheid van inwoners 
bedreigen, zowel voor het 
individu als de samenlveing. 
We komen in actie zodra het 
nodig is.

D 
Wij staan positief in het leven
Kernwaarden: positieve 
houding, creativiteit, flexibiliteit, 
klantvriendelijkheid
We kijken naar wat mensen 
kunnen, we gaan uit van hun 
kracht. We kijken vooruit. We 
kijken naar wat goed gaat 
en bouwen daarop voort. We 
zoeken naar oplossingen die 
bij de situatie passen.
Elke dag streven we ernaar 
dat de mensen waarmee 
wij in aanraking komen 
blij en tevreden over onze 
dienstverlening zijn.

E 
Wij vergaren en delen kennis 
Kernwaarden: kwaliteit, professionaliteit, 
excellentie
We vergaren en delen kennis om de 
kwaliteit van de publieke gezondheid te 
verbeteren.
In onze contacten met gemeenten, 
inwoners en partners baseren wij ons 
op onze kennis vanuit onderzoek en 
onze deskundigheid en ervaring met de 
dagelijkse praktijk.
Wij blijven leren en onszelf ontwikkelen. 
We nemen deel aan kennisnetwerken. 
Ons doel is de kwaliteit van ons werk te 
verbeteren en om al onze kennis over te 
dragen zodat anderen daar hun voordeel 
mee kunnen doen. 

F 
Wij zijn fysiek en digitaal zichtbaar in de 
samenleving
Waarden: betrokkenheid, zorgzaamheid, 
zichtbaarheid
We zoeken de inwoners en gemeenten 
op. We werken midden in de samenleving.  
We zijn er voor alle inwoners van de regio. 
We zien alle kinderen en hun ouders, of 
opvoeders. We weten wat er speelt in de 
samenleving. We zijn altijd in de buurt als 
vraagbaak en steunpilaar. Of het nu gaat 
om opgroeien en opvoeden, een gezonde 
leefstijl, of om kwetsbare groepen. 

G 
Wij gaan voor het resultaat
Kernwaarde: resultaatgerichtheid
Wij focussen op onze doelen en zoeken 
tekens nieuwe wegen om die te behalen. 
We gaan bewust om met de middelen 
die we hebben en kijken kritisch naar ons 
eigen en elkaars werk en de effectiviteit 
daarvan.

1. 
Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige 
omgeving waar aandacht is voor gezondheid.
We dragen bij aan een gezonde en veilige leefomgeving. Per wijk 
kijken we wat nodig is. We werken samen in een groot netwerk van 
inwoners, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij een 
gezonde leefomgeving, zoals mensen die zich bezighouden met 
sport, participatie, veiligheid, inrichting van openbare ruimten.

2. 
Kinderen kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien.
We investeren in een gezonde start van kinderen en ondersteunen 
ouders bij de opvoeding. We kaarten een gezonde leefstijl aan. We 
maken de gezonde keuzes aantrekkelijk. Wij gaan ervan uit dat een 
goede start kinderen in hun latere leven weerbaarder maakt. 
 

3. 
Iedereen mag meedoen.
Iedereen is waardevol. En iedereen heeft recht op een zo gezond 
en veilig mogelijk leven. Juist de mensen die wat extra steun nodig 
hebben,de kwetsbaren in de samenleving, krijgen onze aandacht, 
zodat zij in staat zijn volwaardig deel te nemen aan de samenleving. 

4. 
Bedreigingen van de publieke gezondheid worden afgewend.
We onderzoeken, signaleren en letten op risico’s die de gezondheid 
van de inwoners bedreigen, zowel voor het individu als voor de hele 
samenleving. Ieder mens staat aan het stuur van zijn eigen leven, 
maar als het nodig is, komen wij in actie. Dat kan bijvoorbeeld zijn als 
een huishouden zo vervuild raakt dat het onveilig wordt. Of wanneer 
er een onveilige situatie is bij een opvang. Of als er een uitbraak dreigt 
van een besmettelijke ziekte.

beschermen bevorderen
versterken

GEZONDHEID

het verhaal

1)   Zijn dit voor jou onze maatschappelijke waarden?

2)   Hoe komen deze waarden tot uitdrukking in jouw werk;  
waaraan kunnen collega’s, klanten en relaties het zien?

3)   Als je één of verschillende tekstblokjes leest, wat vind je daarvan?  
Past deze taal bij ons? Hoe zou jij het willen?

4)   Wat zijn voor jou verboden woorden? Waarom?

MEEDOEN

MAATSCHAPPELIJKE WAARDEN: WAARAAN DRAAGT GGDRU BIJ?

GELIJKHEID NETWERKEN, 
INTEGRALITEIT

VERANTWOOR-
DELIJKHEID, 

VERTROUWEN, 
BESLUIT-

VAARDIGHEID

POSITIEVE 
HOUDING, 

CREATIVITEIT, 
FLEXIBILITEIT, 

KLANT-
VRIENDELIJKHEID

KWALITEIT, 
PROFESSIO-

NALITEIT,
EXCELLENTIE

BETROKKENHEID, 
ZORGZAAMHEID, 
ZICHTBAARHEID 

RESULTAAT-
GERICHTHEID

ONZE KERNWAARDEN



Publieke gezondheid: vitale 100+er
Al ruim honderd jaar is de overheid er verantwoorde
lijk voor om risico’s voor de gezondheid van inwoners 
te voorkómen en om een vangnet van zorg en hulp 
te organiseren voor mensen die dat nodig hebben. 
Inwoners hebben in hun eentje niet altijd invloed op 
het voorkomen of vermijden van gezondheidsrisi
co’s, zien de risico’s niet of hebben niet de middelen 
en mogelijkheden om gezonde keuzes te maken. 
De GGD kan de gezondheid van alle inwoners ver
beteren door collectieve maatregelen te nemen en 
andere partijen te adviseren om gezonde keuzes te 
maken. Daar is publieke gezondheid voor.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 
verwoordt dit als volgt: “investeren in een gezonde 

samenleving vanuit het perspectief van opbrengsten 
vergt (..) allereerst een politiek en maatschappelijk 
gesprek over de gedeelde waarden die aan investe
ringen ten grondslag liggen. Deze gedeelde waarden 
vormen de vertrouwensbasis op grond waarvan bur
gers bereid zijn in ‘hun’ verzorgingsstaat te blijven 
investeren.” Burgers maken zich zorgen over de toe
komst van zorg en hulp. Daarom is dit maatschappe
lijk gesprek urgent, zegt de Raad. 

GGDrU maakt deel uit van het zorgsysteem en wil 
zowel in het uitvoerende werk als in het onderzoeks 
en advieswerk bijdragen aan het vertrouwen van 
burgers in onze verzorgingsstaat, specifiek door te 
werken aan de volgende maatschappelijke effecten:

1  Zorgagenda voor een gezonde samenleving, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving 2017

MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN; WAAR DRAAGT GGDrU AAN BIJ?

1.  Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige 
omgeving waar aandacht is voor gezondheid en elkaar.

2. Een gezonde en veilige start voor elk kind.
3. Iedereen moet zich kunnen ontwikkelen en ontplooien.
4. Iedereen kan meedoen.
5. Bedreigingen van de publieke gezondheid worden bestreden. 

Het verhaal van GGDrU
Werken aan een gezonde regio Utrecht

De uitdaging 
aangaan



GGD: altijd al midden in de samenleving
Voorlopers GGDrU
Het is 1 januari 1913 als de eerste grote voorloper 
van onze GGD regio Utrecht  de Gemeentelijke 
Geneeskundigendienst in Amersfoort  wordt opge
richt. Het Amersfoortse stadsbestuur vraagt de 
gemeentegeneesheren om wijkgericht geneeskun
dige zorg te bieden aan armen in de stad. Ook moe
ten zij zich bezighouden met het bevorderen van de 
hygiëne, doodschouw en het inenten van mensen 
tegen infectieziekten (m.n. koepokken). Schoolarts 
Maarten van der Hoeve wordt aangesteld als direc
teur. Zijn belangstelling gaat met name uit naar 
hygiëne en sociale vraagstukken. Hij zet zich in voor 
goede voeding voor kinderen, bekommert zich om 
de noden van armen en misdeelden en behandelt de 
Belgische vluchtelingen.

Twee jaar later, in 1915, wordt een tweede grote 
voorloper van GGDrU opgericht; de Utrechtse 
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst met aan het 
hoofd directeur A. Schuckink Kool. Voor 1915 kende 
Utrecht ook al een vorm van gezondheidszorg, de 
‘commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt’, die 
zich inzette voor het voorkomen en beperken van 
de verspreiding van besmettelijke ziektes als cho
lera (18321833) en mazelen (1833). Net als in 
Amersfoort, is er in Utrecht een wijkstelsel waarin 
de gemeentearts als sociaal verpleegkundige van 
de wijk fungeert op het hele takengebied van de 
GGD. Onder leiding van Schuckink Kool worden 
‘gezondheidswoningen’ ingericht, met goede ven
tilatie, licht etc., voor gezinnen met een tubercu
lose patiënt. In 1930 wordt de term ‘Gezondheid’ 
toegevoegd aan de naam van de GGD en wordt de 
naam gewijzigd in Gemeentelijke Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst (GG&GD).

Op 1 januari 1941 wordt Antoon Tellegen gevraagd 
om directeur te worden van de zojuist opgerichte 
GG&GD Zeist (Gemeentelijke Geneeskundige & 
Gezondheidsdienst). Deze jonge arts doet wat 
hij kan om mensen in nood te helpen. Hij geeft 
medische verzorging aan vluchtelingen voor het 
naziregime en regelt voor hen soms illegale zieken
huisopnamen. Hij keurt Zeistenaren af die worden 
opgeroepen voor de Arbeitsansatz. In zijn eigen 

huis verleent hij onderdak aan Joodse vluchtelingen. 
Gebruikmakend van de auto waar hij als GG&GD
arts de beschikking over heeft, onderhoudt hij con
tacten tussen spionagegroepen. In 1943 wordt hij 
verraden en gefusilleerd. Postuum ontvangt hij voor 
zijn bijzondere moed en optreden het Nederlandse 
Verzetskruis en de Yad Vashem onderscheiding.

GGDrU: zichtbaar, verbindend, alert, onafhankelijk, eigentijds



Principes nog steeds overeind
In de afgelopen 100 jaar zijn mensen steeds langer 
gaan leven en zijn Nederlanders overwegend tevreden 
over hun gezondheid en hun bestaan. Met de veran
derende omstandigheden zijn ook de taken en rol van 
de GGD meebewogen. De principes van voorgangers 
als Van der Hoeve, Schuckink Kool en Tellegen staan 
voor de medewerkers van GGDrU van nu nog steeds 
overeind: Betrokkenheid bij de inwoners, midden in 
de maatschappij staan, opkomen voor de kwetsbaren 
in de samenleving, doen wat nodig is, stelling durven 
nemen en kennis delen.

Gezondheid is meer dan niet-ziek zijn 
Gezondheid betekent voor iedereen iets anders. 
Niet iedereen is even gezond of ervaart gezondheid 
hetzelfde. Gezondheid is meer dan nietziek zijn. 
Ook met een beperking of chronische ziekte kun je 
immers het beste uit je leven halen. Werk en het 
hebben van sociale contacten, bijvoorbeeld, zijn van 
grote invloed op de mate waarin je je gezond voelt. 
Of het gegeven dat je je veilig voelt in je omgeving, 
je frisse lucht inademt en buitenruimte hebt waarin 
je kunt bewegen.

Investeren in gezondheid betekent dus samenwerken 
in het veld met terreinen die de overheid tot haar 
taken rekent. Voorbeelden daarvan zijn dat GGD
medewerkers aansluiten bij sociale wijkactiviteiten in 
gemeenten, of gemeenten adviseren hoe de open
bare ruimte, op basis van de nieuwe omgevingswet, 
zo gezond mogelijk kan worden ingericht.

Verschillen in gezondheid
De kans op een goede gezondheid is niet voor ieder
een gelijk. Wie in armoede opgroeit, is gemiddeld 19 
jaar van zijn leven minder gezond. Mensen verschil
len in economisch, cultureel opzicht van elkaar en 
ook in de mate waarin zij persoonlijk de vaardighe
den hebben om zelf hun leven en gezondheid positief 
te beïnvloeden. 

Collectieve preventieve maatregelen door gemeen
ten en anderen  ook buiten het terrein van zorg 

en welzijn, bijv. inrichting van de woonomgeving, 
toegankelijke sportvoorzieningen  dragen bij aan 
het verkleinen van deze verschillen. Tegelijkertijd 
betekent ‘meedoen’ in de samenleving voor iedereen 
iets anders. Daarom zoeken we naar aansluiting bij 
wat mensen in een bepaalde context nodig hebben, 
afhankelijk van ieders wensen, talenten en mogelijk
heden.



Kernboodschap GGDrU:

Voor de inwoners van regio Utrecht en toekomstige generaties 

werken wij - samen met anderen - aan een samenleving 

die gericht is op gezond en veilig leven, waarin iedereen 

uitgenodigd wordt om mee te doen en gezonde keuzes te 

maken en waarin gezondheidsbedreigingen alert gesignaleerd 

worden.

GGDrU: lokale partner voor gezondheid en  
preventie 
GGD regio Utrecht is de organisatie die de gemeen
ten hierover adviseert, ondersteunt en verschillende 
taken uitvoert. Wij spannen ons in om voor alle 
inwoners kansen op goede omstandigheden te cre
eren, voor een zo gezond mogelijk leven  thuis, in 
de directe woonomgeving, op school, op het werk en 
in de vrije tijd. Bij GGDrU kunnen inwoners terecht 
voor informatie over hoe zij hun gezondheid kunnen 
verbeteren en risico’s kunnen verkleinen; ouders 
met opvoedvragen, jongeren, reizigers, of mensen 
die zich zorgen maken of hun omgeving een risico 
vormt voor hun gezondheid. GGDrU is er voor ieder
een. En omdat GGDrU iedereen een gelijke kans wil 
geven, doen we extra moeite voor mensen voor wie 
het moeilijker is om zonder hulp gezonde keuzes te 
maken.

Midden in de samenleving
GGDrU staat midden in de samenleving en maakt 
deel uit van een breed netwerk van maatschappe
lijke organisaties uit o.a. de zorg, onderwijs, sport 
en veiligheid. Met onze collega’s binnen en buiten 
GGDrU, werken wij intensief samen om de regio 
Utrecht gezonder te maken. Het leggen van verbin
dingen en het uitwisselen van kennis in het lokale 
sociale domein is daarbij essentieel. Steeds is GGDrU 
op zoek naar maatregelen en interventies die ‘zinnig 
en zuinig’ zijn; door kritisch te kijken naar effecten 
en kosten van eigen en andermans handelen en te 
zoeken naar inventieve alternatieven.

GGDrU onderzoekt en signaleert situaties die de 
gezondheid kunnen bedreigen. Dit kan bijvoorbeeld 
gaan om infectieziekten die worden overgebracht 
door dieren of mensen, zoals door teken of de griep; 
om een milieuincident; om een gevaarlijke situatie 
bij een opvang voor kinderen of ouderen; om een 
huis dat zo vervuild is dat het onveilig wordt; om het 
signaleren van armoede of kindermishandeling of 
om signalen dat een groeiende groep inwoners zich 
niet gezond voelt of ongezond leeft, bijv. als gevolg 
van depressie of overgewicht. Als GGDrU een bedrei
gende situatie signaleert, neemt zij maatregelen of 
adviseert het bestuur, samenwerkingspartners en/of 
inwoners over hoe zij zo efficiënt mogelijk de risico’s 
kunnen verkleinen.

GGDrU: zichtbaar, verbindend, alert, onafhankelijk, eigentijds



GGDrU: zichtbaar, verbindend, alert, onafhankelijk, eigentijds


