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1 Inleiding 

iResearch heeft in opdracht van JOGG de huidige kennis met betrekking tot de borging 

van een integrale gezondheidsaanpak in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit ten behoeve 

van de lokale inbedding en borging van de JOGG-aanpak in een JOGG-gemeente. JOGG 

heeft voor het opstellen van dit kennisdossier gebruik gemaakt van een iContract van 15 

uur. Gezien het beperkt aantal uur dat besteed is aan dit kennisdossier, beoogt dit dossier 

niet volledig te zijn.  

Voor deze opdracht is gekeken naar de volgende vragen:  

- Wat is borging? 

- Welke elementen dragen bij aan borging? 

- Bestaan er tools om borging te bewerkstelligen? 

- Hoe meet je borging? 

In de volgende hoofdstukken worden de bovenstaande vragen nader uitgewerkt en wordt 

een antwoord gegeven op deze vragen. Elk hoofdstuk begint met de kernbevinding. 

Vervolgens wordt de informatie uit de wetenschappelijke literatuur uitgewerkt en daarna 

de informatie uit het veld. Voor het vinden van wetenschappelijke literatuur is gezocht in 

nationale en internationale online literatuurdatabases. De informatie uit het veld omvat 

informatie van websites van relevante (gezondheids)zorgorganisaties zoals kennisinstituten 

en het RIVM. Gezien het beperkt aantal uren die voor deze opdracht beschikbaar was, kon 

geen diepgaande zoekstrategie gehanteerd worden. De bronnen die zijn geraadpleegd en 

de documenten die voor JOGG in een vervolgtraject mogelijk interessant zijn, worden 

samen met de relevante contactpersonen in het laatste hoofdstuk genoemd.  

  



2 | Kennisdossier: Borging van een integrale gezondheidsaanpak 

2 Wat is borging? 

Kernbevinding 

Op basis van de gevonden informatie kan gesteld worden dat er geen 

eenduidige definitie voor borging is. De volgende omschrijving omvat de 

belangrijkste punten uit de gevonden informatie:  

Borging is een dynamisch proces waarbij partners en bestuurders werken aan het 

verankeren van programmaonderdelen in de organisatiestructuur. Hierbij wordt 

de community-capaciteit versterkt en wordt getracht om blijvende/ langdurige 

gezondheidseffecten te behalen.  

 

 Uit de literatuur 

Bij het zoeken naar een beschrijving van borging, stuit men al snel op de verschillende 

termen en begrippen die in plaats van borging worden gebruikt [1,2]. In de internationale 

literatuur wordt bijvoorbeeld gesproken over sustainibility, institutionalization, continuation, 

maintenance, incorporation, integration, community ownership, en capacity building. In het 

Nederlands zijn verankering, bestendiging, inbedding en duurzaamheid voorbeelden van 

vergelijkbare begrippen.   

Vermeer e.a. nam het begrip duurzaamheid als uitgangspunt en inventariseerde de 

internationale literatuur om duidelijk te maken wat hieronder verstaan kan worden binnen 

de wijkgerichte gezondheidsbevordering. Vermeer geeft aan dat het conceptueel model 

van Shediac-Rizkallah en Bone [3] het meest bruikbare raamwerk lijkt te zijn om het 

begrip te beschrijven. Deze is specifiek gericht op community-programma’s. Het model 

van Shediac-Rizkallah onderscheidt drie betekenisdimensies:  

1. Blijvende/ langdurige gezondheidseffecten; 

Er is aandacht voor de lange termijn effecten van gezondheidsbevorderende 

programma’s op de gezondheid, het gedrag en de leefomgeving van mensen. 

2. Verankeren van programma-onderdelen in een organisatiestructuur; 

Het programma gaat uiteindelijk op in bestaande organisaties. Maatregelen zijn 

(deels) opgenomen in (nationale) standaarden, wetgeving en beleid.  

3. Het versterken van de community-capaciteit. 

Gedragsverandering kan het best gerealiseerd worden met interventies die 

ingrijpen op de community als geheel. Continuïteit wordt gerealiseerd door de 

vaardigheden van bewoners en samenwerkingspartners in een community 

dusdanig te versterken dat zij zelf in staat zijn om (gezondheids)problemen op te 

lossen. 
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 Uit het veld 

 Kennisdossier Borging ZonMw-programma Gezonde Slagkracht 

In de omschrijving van borging in het kennisdossier Borging ZonMw-programma Gezonde 

Slagkracht [2] zijn de dimensies uit het model van Shediac-Rizkallah terug te leiden: 

 

Borging is meer dan na afloop van een project middelen vrijmaken om het project te kunnen 

voortzetten. Het doel van het borgen van integraal lokaal gezondheidsbeleid is het structureel 

bestendigen van een aanpak die leidt tot gewenste (gezondheids)effecten. Dit betekent dat er 

in de betreffende community (bijvoorbeeld een gemeente) de noodzakelijke condities 

aanwezig moeten zijn om de succesvolle interventies die bijdragen aan deze effecten te 

continueren. Het is van belang dat deze aanpak geïntegreerd wordt in de werkwijze en cultuur 

van alle betrokkenen. Borging betekent van begin af aan rekening houden met de toekomst, 

nieuwe kansen zien en benutten, actief onderzoeken en blijven aansluiten bij belangen van 

relevante samenwerkingspartners. Ook betekent het draagvlak creëren, continue communicatie 

met alle betrokkenen en enthousiasme stimuleren en vasthouden. Borging is daarmee niet 

alleen een proces waarin beleid wordt vastgelegd in documenten en gefaciliteerd wordt met 

middelen. Borging is vooral ook een beweging, een creatief, dynamisch proces gericht op 

mensen. 

 Themadossier Borging van lokale sportinitiatieven, NISB 

In het themadossier Borging van lokale sportinitiatieven van het NISB1 [4] staat het 

volgende als uitleg/omschrijving van het begrip borging:  

- Borging en continuering zijn twee verschillende dingen. Borging gaat er om dat in 

beleid of in hoofden van belangrijke mensen het gedachtegoed een plek heeft 

gekregen. Continuering richt zich op vervolg van het project. Belangrijke vragen 

daarbij zijn: waar is geld voor vervolg? Welke programma’s lopen door waarbij het 

aan kan sluiten? Met wie of welke partij moet ik gaan praten? Wat is er nodig aan 

ondersteunende documenten en/of instrumenten? 

- Borging gaat over ‘vasthouden van wat is gerealiseerd of bereikt’. 

- Vaak wordt gedacht: “als ik de financiën heb geregeld, dan is de borging ook 

geregeld” maar borging is meer dan alleen het na afloop van een project zorgen 

voor structurele financiële middelen. 

- Borging is niet iets eenmaligs, maar is een dynamisch proces dat geen eind- of 

beginpunt heeft. 

 Loket Gezond Leven  

Op de website Loket Gezond Leven [5] staat borging als zorg voor continuïteit:  

Borging is meer dan achteraf middelen vrijmaken om activiteiten voort te zetten. Borging is 

vooral een proces dat met partners en bestuurders doorlopen wordt. Met de 

samenwerkingspartners bespreekt u de mogelijkheden voor borging om deze daarna vorm te 

geven. Het gaat daarbij om het proces van formele besluitvorming en om gedragen, concrete 

                                                

1 Dit kennisdossier is gericht op lokale sportinitiatieven en niet 1-op-1 te vergelijken met integrale 

gezondheidsaanpakken. De informatie uit dit dossier kan echter wel relevant zijn/ inzicht geven voor de borging 

van een integrale gezondheidsaanpak.   
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werkafspraken. Borging betekent dus ook dat u de samenwerking onderhoudt. Borging is een 

doorlopende activiteit. 

3 Welke elementen dragen bij aan 

borging?  

Kernbevinding 

De gevonden informatie over borging geeft tal van lijstjes met 

borgingselementen. iResearch heeft deze gecategoriseerd en teruggebracht 

naar onderstaande zes elementen. In bijlage 1 wordt deze analyse 

weergegeven.  

1. Politiek bestuurlijk draagvlak  

2. Goede samenwerking met de juiste samenwerkingspartners en 

voldoende commitment 

3. Kartrekkende programmaleider 

4. Voldoende (eenvoudige) concrete programma-activiteiten 

5. Aansprekende (kleine en grote) resultaten zichtbaar maken 

6. Burgerparticipatie  

 

 Uit de literatuur 

Vermeer e.a. [1] konden uit de literatuur maar liefst 129 factoren destilleren die van 

invloed kunnen zijn op de duurzaamheid van wijkgerichte gezondheidsprogramma’s. Zij 

hebben deze geclusterd en gecategoriseerd tot zeven factoren en als volgt toegelicht: 

1. (Politiek bestuurlijke en de community) context: 

- Voldoende draagvlak voor het programma bij financiers (gemeenten, 

zorgverzekeraars of particuliere organisaties) 

- Inrichting van het bestuurlijke apparaat waarin beleid en middelen d.m.v. 

burgerparticipatie kunnen worden aangepast aan lokale omstandigheden en 

behoeften 

- Wetten en regelgeving voor beleidsmatige verankering. 

- Community willingness: Bereidheid op het niveau van de community om zich 

langdurig te willen committeren aan een programma. Hiervoor is het 

belangrijk dat: 

o Er voldoende sociale cohesie en betrokkenheid is; 

o Bewoners vertrouwen hebben in instanties; 

o Men interesse heeft in gezondheid of een gezonde leefstijl; 

o Er geen nijpende problemen zijn die eerst opgelost moeten worden.  
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- Community ability: Community is in staat om bepaalde programma-

onderdelen voort te zetten. Hiervoor is het belangrijk dat: 

o Bewoners de juiste vaardigheden bezitten; 

o Bewoners voldoende middelen ter beschikking hebben (tijd, geld); 

o Het helpt als er in de community al een structuur van samenwerking in 

besluitvorming is waar het programma op voortboduurt (bijv. 

buurtraden of andersoortige wijkorganisaties). 

  

2. Kartrekkende organisatie: 

De organisatie die formeel verantwoordelijk is voor het coördineren van het 

programma (vaak GGD’en, al zullen financiers graag zien dat opgestarte 

programma’s overgenomen en voortgezet worden door de wijkorganisaties). Het is 

belangrijk dat/ werkt bevorderend als de kartrekkende organisatie..  

- Een sterke en stabiele organisationele basis heeft; 

- De mogelijkheid heeft om bepaalde programma-onderdelen op te nemen in 

de organisatiestructuur; 

- Een inhoudelijke missie en taakstelling heeft die past bij de doelstellingen van 

het community programma; 

- Al bestaande banden heeft met de wijk; 

- Ervaring heeft met community participatie en voldoende flexibel is om te 

kunnen anticiperen op wensen van de community. 

3. Leiderschap 

Een programmaleider acteert op verschillende niveaus. Belangrijke taken voor de 

programmaleider zijn: 

- Voortgang van het programma boeken, nieuwe initiatieven ontplooien en 

afspraken maken; 

- Verantwoordelijk voor de inhoudelijke en beheersmatige kant: het opzetten 

van een samenwerkingsstructuur, het plan van aanpak en het sturen en 

bewaken van het proces; 

- Met sterke onderhandelingsvaardigheden de belangen van organisaties en 

individuen koppelen; 

- Door een “empowerende” leiderschapsstijl ervoor zorgen dat de capaciteiten 

van de community versterkt worden; 

- Lobbyen voor structurele financiering 

4. Samenwerking 

Om de duurzaamheid van de samenwerking te vergroten, wordt vaak gesproken 

over formalisatie waarbij betrekkelijk vrijblijvende samenwerkingsverbanden 

geleidelijk transformeren tot formele organisaties. Hiervoor zijn de volgende 

punten van belang: 

- Het formuleren van afspraken voor de langere termijn; 



6 | Kennisdossier: Borging van een integrale gezondheidsaanpak 

- Betrokken organisaties gaan een langdurig commitment aan en stellen 

structurele middelen (geld, personeel) ter beschikking (voor de continuïteit en 

voor het gevoel van eigenaarschap); 

- De belangen van verschillende partners komen tot hun recht; 

- Organisatievorm past bij de bestaande structuur van samenwerking en 

besluitvorming in de community. 

5. Samenwerkingspartners 

Voor een optimale deelname van partners aan de samenwerking, is het volgende 

belangrijk: 

- Partners ervaren voordeel bij hun deelname aan de samenwerking; 

- Partners hebben het idee dat de juiste partners aan tafel zitten in termen van 

expertise, achtergrond en discipline, maar ook in termen van machte en 

invloed binnen de eigen organisatie; 

- De juiste mensen worden op het juiste moment betrokken; 

- Voor vrijwilligers is het belangrijk dat zij als gelijkwaardige partners naast de 

professionele organisaties deelnemen; 

- Bewoners worden in de vroege fase van de samenwerking betrokken, 

bewoners verstaan hetzelfde onder participatie als de professionals en er 

bestaat duidelijkheid over de mate van inspraak van bewoners.  

6. Interventies 

Hierbij is het belangrijk te realiseren dat: 

- Eenvoudig te organiseren activiteiten die op zichzelf staan, zoals 

voorlichtingsbijeenkomsten, meestal geen duurzaam gezondheidseffect 

sorteren, maar wel zorgen voor een snel resultaat in termen van bereik en dat 

partners gezamenlijk leren wat werkt en wat niet. Hierdoor ontstaat er 

draagvlak en vertrouwen onder de partners.  

- Beleidsaanpassingen en omgevingsveranderingen zijn lastiger te realiseren, 

maar kunnen zorgen voor blijvende gezondheidseffecten op de langere 

termijn en duurzame omgevingsaanpassingen.  

- Voor het voortzetten van activiteiten is het van belang dat ze aangepast 

kunnen worden aan de lokale behoeften van de partners en dat de financiën 

geregeld zijn. 

7. Uitkomsten 

Projecten die erin slagen om kleine en grote successen zichtbaar te maken voor de 

subsidiegevers, maar ook voor de samenwerkingspartners binnen de coalitie, 

hebben meer kans op continuering. Hierbij kan gekeken worden in effecten in 

termen van: 

- Gezondheidswinst en sociale indicatoren; 
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- Versterking van de capaciteit van de community om zelf problemen aan te 

pakken. 

 

 Uit het veld 

 Kennisdossier Borging ZonMw-programma Gezonde Slagkracht 

In het kennisdossier Borging ZonMw-programma Gezonde Slagkracht [2] worden 10 

succesfactoren voor kansrijke borging van integraal lokaal gezondheidsbeleid genoemd. 

Deze zijn tot stand gekomen op basis van rapportages van Gezonde Slagkracht-projecten, 

interviews met projectleiders en gesprekken die de programmacommissie Gezonde 

Slagkracht heeft gevoerd met bestuurlijk verantwoordelijken. De factoren komen overeen 

met de die van Vermeer e.a. die hierboven genoemd staan: 

1. Breed bestuurlijk draagvlak:  

Maak zichtbaar wat de lokale gezondheidsproblemen zijn en waar die vooral 

spelen. En geef aan wat deze problemen voor gevolgen hebben voor de burgers. 

Geef daarbij toepasbare oplossingsrichtingen aan, die bestuurders helpen om het 

vraagstuk adequaat te kunnen aanpakken. 

2. Verbind gezondheid met belangrijke actuele lokale politieke en bestuurlijke 

thema’s en initiatieven  

Sluit aan bij actuele (bestuurlijke) ontwikkelingen. Gemeenten erkennen het belang 

van een integrale aanpak bij lokaal gezondheidsbeleid. Sluit, ook wat timing betreft, 

aan op de lokale politieke agenda. Tijdens verkiezingen is er extra politiek-

bestuurlijke interesse voor inhoudelijke maatschappelijke thema’s en 

beleidskeuzes. Periodieke inhoudelijke presentaties aan college en gemeenteraad 

genereren betrokkenheid en werken enthousiasmerend.  

3. Een actieve en zichtbare rol van bestuurders 

Sluit aan bij de ambities van de bestuurder en zorg ervoor dat de bestuurder 

(wethouder of burgermeester) zich kan profileren met aansprekende resultaten. 

Geef de bestuurder een handvat om in zijn netwerk of binnen zijn taken en 

mogelijkheden een concrete en dus ook zichtbare bijdrage te leveren. 

4. Betrokken managers en vaardige programmaleiders 

Betrek managers tijdig bij het formuleren en vaststellen van de integrale doelen. 

Sluit aan op de missie en doelen van de betreffende organisatie of sector waar de 

managers werkzaam zijn. Sluit wat timing betreft aan op de lokale 

begrotingscyclus. Zorg voor vaardige en gepassioneerde programmaleiders.  

5. Interactieve beleidsvorming 

Het is cruciaal om vanaf de start stakeholders bij de beleidsvorming te betrekken. 

De duurzaamheid van de samenwerking wordt vergroot als vrijblijvende 

samenwerkingsverbanden transformeren naar formelere organisatievormen. 

Aandachtspunt is dat de inbreng en positie van burgerparticipatie hierbij wordt 

meegenomen. 

6. Gezondheid gelabeld aan een lokaal maatschappelijke vraagstuk 

Kies een manifest maatschappelijk vraagstuk en ontwerp een integraal 

interventieprogramma dat aansluit bij de lokale omstandigheden en cultuur. 
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7. Actieve, betrokken burgers 

Voor burgerparticipatie is het essentieel om aansluiting te zoeken bij wat ‘de 

doelgroep’ zelf bezighoudt. Het past bij het huidige overheidsbeleid om bij de 

aanpak van maatschappelijke vraagstukken steeds meer bij de burgers zelf te 

leggen, zo nodig gefaciliteerd vanuit de overheid. Dit wordt ook wel 

‘overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven’ genoemd. Onderzoek laat zien dat 

deze laatste vorm, waarbij sprake is van co-creatie, duurzaam resultaat oplevert. 

8. Verbeeldend communiceren 

Maak gezondheid concreet. Organiseer regelmatig bijeenkomsten waarbij lokale 

bestuurders, managers, professionals en burgers elkaar ontmoeten, informeren en 

inspireren. 

9. Aansprekende resultaten 

Het is belangrijk om concrete lokale resultaten en successen zichtbaar te maken. 

Cijfers zijn belangrijk. Voor bestuurders zijn actieve betrokkenheid en een positieve 

waardering, zowel van samenwerkingspartners, de gemeenteraad, de pers als 

burgers, een maat voor succes. Voor bewoners is het belangrijk dat wat er wordt 

afgesproken en door de gemeente wordt toegezegd, ook daadwerkelijk gebeurt. 

10. Beschikbaarheid van benodigde randvoorwaarden 

Betrokkenen, zowel professionals als vrijwilligers, moeten kunnen beschikken over 

voldoende tijd, middelen en expertise om de benodigde capaciteit voor de 

continuering van de gewenste effecten te kunnen waarmaken. Maak concrete 

afspraken over inzet van middelen en menskracht. Benoem hierbij wat de 

toegevoegde waarde is voor de betrokken partijen, om zo hun investering in 

capaciteit te onderbouwen. 

 Themadossier Borging van lokale sportinitiatieven, NISB 

Het kennisdossier Borging van lokale sportinitiatieven van het NISB [4] geeft ook 

onderdelen van borging. Deze zijn opgesteld door Sport in de buurt en verder 

aangevuld/verrijkt tijdens een expertmeeting over borging van Sportimpulsinitiatieven. De 

onderdelen zijn: 

1. Borging van financiën 

Wanneer financiering vanuit de overheid gezien wordt als extra, als ‘krenten in de 

pap’, is dat een stevigere ondergrond voor financiële borging dan wanneer deze 

financiering wordt gezien als basisfinanciering. De noodzaak om zelf inkomsten te 

generen wordt dan immers groter. 

Het bundelen van verschillende financiële stromen biedt mogelijkheden voor de 

borging van financiën. Denk aan financiële stromen als financiering vanuit het 

publieke domein (gemeente, scholen), sponsoring vanuit het bedrijfsleven, een 

bijdrage van een commerciële sportaanbieder en de eigen bijdrage van de 

deelnemers. 

- Maak een meerjaren begroting, inclusief verdienmodel; 

- Biedt zo weinig mogelijk of kort mogelijk gratis activiteiten aan 

- Denk ook aan inzet van uren/materialen etc. 

2. Borging van kennis 
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Het belangrijk is om het project overdraagbaar te maken aan anderen. Het gaat 

hier bijvoorbeeld over sjablonen voor brieven naar deelnemers, contacten met 

verschillende organisaties/ betrokkenen, wijze van benaderen van deelnemers, pers 

e.a. en methode voor het plannen van activiteiten etc. 

Daarom is het van belang om zoveel mogelijk kennis die bij de verschillende 

projectleden aanwezig is op papier te zetten en actief te delen.  

 

Tevens wordt een gedegen behoefteonderzoek gezien als belangrijke voorwaarde 

voor een goede borging van kennis, waarna alle ontwikkelingen vastgelegd moeten 

worden in een eenvoudige database/ documenten. 

3. Borging van kwaliteit  

Borging (en verder ontwikkeling) van kwaliteit kan via het kwaliteitsmodel van 

Deming. Dit model bestaat uit vier onderdelen. Kort iets over deze vier onderdelen: 

1. Plan. Dit is de fase van planvorming (doelen, activiteiten, op te leveren 

resultaten, etc.).  

2. Do. Uitvoeren van het plan/de interventie. 

3. Check. Nagaan of wat in het plan staat of is bedacht ook daadwerkelijk wordt 

uitgevoerd. Dit gaat dus over het volgen van de voortgang van het project 

(zowel procesmatig als wat betreft output en outcome. Hierdoor wordt duidelijk 

wat al dan niet kan worden verbeterd. 

4. Act. Er moet ook iets worden gedaan met de constateringen uit de 'Check'.  Dat 

betekent dat er wijzigingen in het plan (ofwel in het organiseren) aangebracht 

moeten worden. Acties worden uitgezet om de resultaten te verbeteren. 

Het model is een cirkel: na de besluiten over de verbeteringen (Act), zal er opnieuw 

ge-Pland moeten worden (lees: aanpassingen doorgevoerd worden), waarna weer 

de uitvoering wordt gedaan (Do), die weer wordt gevolgd of gemeten (Check). Het 

gaat dus om een voortdurend proces van plannen, uitvoeren, meten/volgen en 

aanpassen.  

4. Borging van samenwerking 

Daar waar meerdere partijen elkaar weten te vinden en vanuit hun eigen expertise 

betrokken kunnen zijn bij het project, blijkt meer kans te zijn op structurele 

inbedding van de ontwikkelde activiteiten. 

Voor goede borging van de samenwerking zijn stabiele ankerpunten 

(organisaties/mensen) nodig. Zij houden het net(werk)/ de samenwerking bij 

elkaar.  

Betrokkenheid van meerdere specialisten en draagvlak op alle niveaus worden 

gezien als een succesfactor voor het borgen van de samenwerking.  

 

Om de samenwerking stevig te borgen, is het van belang om de gedeelde belangen 

duidelijk te beschrijven. Ook de doelen van de betrokken organisaties dienen 

duidelijk helder te zijn en te worden gedeeld. Hier kan namelijk verschil in zitten. Er 

moet zowel focus zijn op het langere termijn (een doel formuleren voor na twee 

jaar) als op de korte termijn. Ook is het van belang om behaalde successen te laten 

zien. Het vieren van successen is belangrijk om de energie en draagvlak in de 

samenwerking te behouden (‘zie het levert iets op!’). Vroegtijdig het gesprek over 

borging van samenwerking aangaan wordt ook als een succesfactor ervaren. 
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5. Borging van professionaliteit 

Borging van professionaliteit vindt op verschillende niveaus plaats. Het is van 

belang om geen verschil te maken tussen mensen die als professional betrokken 

zijn en mensen die dat vrijwillig zijn. Door voor iedereen een goede overdracht van 

professionele kennis te verzorgen, is de borging van professionaliteit het beste 

vormgegeven. 

Borging van de kennis en kunde van de aanbieder van een activiteit, c.q. de 

uitvoerder van de interventie kan gedaan worden door het opzetten van train-de-

trainer trajecten en bijvoorbeeld aan de hand van het beschrijven van het aanbod 

en relevante informatie in een handboek. 

Het is belangrijk om kennisdeling tussen de betrokkenen actief vorm te geven. Dit 

kan door intervisiebijeenkomsten, geven van presentaties, vastleggen van 

bespreekpunten, leskaarten, meelopen met aanbieder, uitvoering niet bij één 

persoon leggen. 

6. Borging van cultuur 

Borging heeft niet alleen te maken met het aanbrengen van bepaalde structuren, 

maar borging gaat ook over het creëren van een gewenste cultuur. Samenwerking 

is een criteria voor borging. Door samen te werken kom je elkaars culturen en 

gewoontes tegen en ontstaat een nieuwe cultuur. Daarom is cultuur ook van 

belang voor een goede borging. 

Cultuur geeft iets aan over de manier waarop ‘iets’ wordt gedaan (of: ‘zo doen we 

het hier nu eenmaal’). Om een nieuwe cultuur te borgen is een aantal zaken van 

belang. Zo is cultuur iets wat niet vaak wordt benadrukt/ uitgesproken, maar iets 

dat ‘ontstaat’. Van belang is om de cultuur die als prettig wordt ervaren, vast te 

leggen op papier. Het gaat in dit geval dan over de cultuur binnen het 

samenwerkingsverband - de organisatiecultuur. Het vastleggen van cultuur klinkt 

wat vreemd maar zorgt ervoor dat iedereen zich bewust wordt van en committeert 

aan de geldende cultuur. Naast het vastleggen, is het van belang om open te 

blijven, elkaar aan te spreken op handhaving van de cultuur en issues 

bespreekbaar maken. Voor sommigen kan het deelnemen aan een samenwerking 

waarin een eigen cultuur ontstaat, voelen als een verlies van eigen identiteit, hier 

mag geen focus op komen.  

Een cultuur, waarin de samenwerkingspartners zich kunnen vinden en zich gekend 

en erkend voelen, blijkt een goede voorspeller van verduurzaming/ borging van de 

samenwerking. 

De succesfactoren voor borging van cultuur worden vooral gekoppeld aan goede 

communicatie. Het blijven afstemmen, delen van het successen, positief blijven en 

zorgen voor een veilige omgeving en een open houding naar elkaar. 

7. Monitoring en evaluatie 

Monitoren moet niet primair worden gedaan vanuit ‘controleren of legitimeren’, 

maar om ‘te leren en te verbeteren’.  
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Monitoring kan vrij eenvoudig maar is meer dan alleen het tellen van het aantal 

deelnemers (output) of de georganiseerde activiteiten. Om goed te kunnen 

monitoren en evalueren (en dus ook bijvoorbeeld in kaart brengen wat geborgd 

moet worden), moet worden gekeken naar zowel de input, het proces (throughput), 

de resultaten (output) als de effecten (outcome). 

Het is van belang om niet alleen na te gaan wat de effecten (outcome) zijn, want 

dan kunnen nauwelijks conclusies worden getrokken. Ook is het dan moeilijk om 

aanbevelingen naar de toekomst te doen en een duidelijk beeld te krijgen wat er 

geborgd moet worden. De wijze waarop het programma is georganiseerd, de 

inhoud van het programma (de activiteiten), hoe er over is gecommuniceerd, het 

enthousiasme waarmee samenwerkingspartners er aan hebben gewerkt, de kosten 

voor de deelnemers, de kwaliteit en wijze van begeleiding, zijn allemaal belangrijke 

factoren voor het al dan niet optreden van effecten. 

Monitoren is ook van belang richting subsidieverstrekkers en potentiële sponsoren. 

Kan inzichtelijk worden gemaakt wat de interventie oplevert, dan neemt de kans 

ook toe dat organisaties de interventie willen omarmen (al dan niet financieel).  

Monitoring en evaluatie is een continu proces. Het wordt als belangrijk gezien om 

de partners en deelnemers ook te betrekken bij monitoring, tussentijdse evaluaties 

uit te voeren en altijd iets te doen met de uitkomsten. Door goede monitoring en 

evaluatie worden de successen duidelijk en kunnen de ‘parels van het project’ 

opgepakt en doorgezet worden terwijl andere zaken wellicht stoppen. Ervaringen 

leren dat hierbij ondersteuning belangrijk is, het is vaak een ondergeschoven 

kindje. 

 Loket Gezond Leven  

Het Loket Gezond Leven [5] geeft de volgende ingrediënten voor borging: 

- Succes borgen vraagt om helderheid over dat succes naar alle betrokkenen. 

Zorg voor een brede verspreiding van de resultaten van het project of 

programma. 

- Stel meetbare doelen voor de borging met een tijdslimiet. 

- Zorg voor flexibiliteit in de borgingsafspraken. Zo kan worden ingesprongen op 

nieuwe ontwikkelingen of een effectievere aanpak. 

- Houd betrokkenen ook op de langere termijn goed aangesloten. 

Communicatie is hierbij erg belangrijk. Koppel bijvoorbeeld regelmatig 

resultaten terug en vier gezamenlijke successen. 

- Zorg ook voor continuïteit van de borgingsactiviteiten. Dat betekent onder 

andere dat ook bij nieuwe medewerkers en bestuur aandacht is voor de 

borgingsafspraken. 

- Borg ook de samenwerking. Blijf afstemmen en gebruik maken van elkaars 

netwerken. 
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- Monitor de borgingsafspraken zodat bijsturing mogelijk is. De 

monitorresultaten komen ook van pas bij het behouden van draagvlak en voor 

agendasetting. 

- Zorg voor een trekker die het onderwerp actief onder de aandacht brengt en 

monitort wat er gebeurt. 

 Gezonde School 

Op de website van de Gezonde School is ook aandacht voor borging. Zij geven de volgende 

punten die helpen bij het behoud van de Gezonde School-aanpak: 

- Zorg dat Gezonde School makkelijk in te passen is in bestaande routines, 

zoals lessen, vergaderingen en teamplannen. 

- Benoem (of behoud) een Gezonde School-coördinator; een aanspreekpunt 

voor iedereen, een aanjager. Zorg bij verandering van functie voor overdracht. 

- Maak resultaten zichtbaar; in de schoolkrant, op de website of tijdens een 

vergadering. Successen zien en vieren helpt de aandacht voor Gezonde School 

vast te houden. Formuleer ook tussendoelen die u kunt vieren (bijvoorbeeld 

'50% van de traktaties zijn gezond'). 

- Experimenteer eerst op kleine schaal met de Gezonde School-aanpak. Knip 

grote veranderingen op in overzichtelijke stappen. 

- Richt u op thema's waar de urgentie het hoogst is. Kies hoogstens drie 

thema's waaraan u de komende jaren aandacht wilt besteden. 

- Zorg ervoor dat het traject een duidelijk begin en een eind heeft. Kijk vanaf het 

eindpunt naar de volgende stap. 

- Kies veranderingen die redelijk eenvoudig uit te voeren zijn. 

- Betrek studenten, docenten en andere medewerkers bij het uitvoeren van 

Gezonde School-activiteiten. Denk daarbij ook aan inspraakorganen zoals de 

(centrale) medezeggenschapsraad of studentenraad. 

Op deze website worden ook belemmeringen voor borging gegeven:  

- Veel personeelswisselingen, een reorganisatie, fusie of ontslagronde op school. 

- Een niet reële inschatting van tijd en menskracht om met Gezonde School aan 

de slag te gaan. 

- Geen doelen vaststellen, waardoor u niet weet wat u hebt bereikt. 

- Onvoldoende financiële middelen. 

- Veel haast maken met Gezonde School of juist eindeloos de tijd nemen. 
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 Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek en Stedendriehoek  

Het artikel ‘Borgen is een werkwoord: hoe na vette jaren, in magere jaren vorm te geven 

aan alcoholbeleid voor de jeugd?’ [7] geeft een lijstje met ingrediënten voor borging. Dit 

lijstje is tot stand gekomen naar aanleiding van het borgingsonderzoek van het project 

‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek en Stedendriehoek´.  

- Bekendmaking van de onderzoeksresultaten bij jongeren en ouders; 

- Meetbare borgingsdoelen met een tijdslimiet; 

- Behoud van draagvlak, bij burgers, bestuurders en professionals; 

- Inwerken nieuwe collega’s: de betrokken mensen van gemeenten en 

organisaties – uitvoerend, bestuurlijk, leidinggevend – hebben een actie rol 

gespreel en het onderwerp is hen eigen geworden. Bij ander werk, 

verkiezingen, pensionering of zwangerschap verdwijnt een gemotiveerde 

partner. Nieuwe betrokkenen dienen ingewerkt te worden. Uiteindelijk staat of 

valt het programma met betrokken mensen; 

- Flexibele borgingsafspraken: een overstap naar effectiever gebleken 

activiteiten moet mogelijk zijn. Ook kan met een flexibel borgingspakket 

worden ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen; 

- Borging van de samenwerking: naast borging van activiteiten is ook borging 

van de samenwerking nodig. Juist met de afstemming en het gebruik van 

elkaars netwerken kan grote winst geboekt worden; 

- Monitoring van de borging: de borging wordt in zijn uitvoering gevolgd zodat 

tijdig kan worden bijgestuurd, bijvoorbeeld als de borgingsuitvoering stokt of 

als aansluiting op een trend nodig is; 

- Borgingsactiviteiten, de criteria daarbij: behoud van de opzet van regelgeving, 

handhaving en voorlichting, combinatie van individuele, groeps- en 

massamediale voorlichting, gebleken uitvoerbaarheid of goede opkomst bij 

een activiteit, wettelijke eisen, onderbouwing van een activiteit. 

- Opstellen van een borgingsnotitie.  
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4 Bestaan er tools om borging te 

bewerkstelligen? 

Kernbevinding 

Er zijn geen kant-en-klare tools voor de borging van integrale 

gezondheidsaanpakken gevonden. De gevonden informatie geeft echter wel 

diverse tips die als handreiking kunnen dienen. De concrete tips worden 

hieronder genoemd2, gecategoriseerd naar de elementen van borging uit 

hoofdstuk 3: 

1. Politiek bestuurlijk draagvlak 

a. Sluit aan bij de actuele lokale politieke en bestuurlijke thema’s en 

initiatieven (bv. verkiezingstijd) 

b. Maak de lokale gezondheidsproblemen zichtbaar en reik 

toepasbare oplossingsrichtingen aan 

c. Geef periodieke inhoudelijke presentaties aan college en 

gemeenteraad  

d. Stel een borgingsnotitie op waarin de verschillende elementen 

van borging staan uitgewerkt  

 

2. Goede samenwerking met de juiste samenwerkingspartners en 

voldoende commitment 

a. Maak een krachtenveldanalyse 

b. Formuleer afspraken voor de langere termijn (inzet van middelen 

en menskracht). Zorg voor flexibiliteit in de borgingsafspraken. Zo 

kan worden ingesprongen op nieuwe ontwikkelingen of een 

effectievere aanpak. 

c. Beschrijf gedeelde belangen en laat de belangen van 

verschillende partners tot hun recht komen 

d. Betrek managers tijdig bij het formuleren en vaststellen van de 

integrale doelen en sluit aan bij de missie en doelen van de 

organisatie/sector waar zij werkzaam zijn. 

e. Sluit aan op de lokale begrotingscyclus en maak een meerjaren 

begroting incl. verdienmodel. 

f. Deel de kennis van verschillende projectleden zodat het project 

overdraagbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door: 

intervisiebijeenkomsten, geven van presentaties, vastleggen van 

bespreekpunten, leskaarten, meelopen met aanbieder, uitvoering 

niet bij één persoon leggen. 

g. Vier successen. 

                                                

2 Deze komen zowel uit de informatie in hoofdstuk 3 als hoofdstuk 4. 
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h. Wees open, maak issues bespreekbaar, blijf positief, blijf 

afstemmen en maak gebruik van elkaars netwerken. 

i. Monitor de borgingsafspraken. 

 

3. Kartrekkende programmaleider 

a. Brengt het onderwerp actief onder de aandacht, is aanjager;  

b. Monitort wat er gebeurt; 

c. Is aanspreekpunt voor iedereen; 

 

4. Voldoende (eenvoudige) concrete programma-activiteiten 

a. Sluit aan bij de lokale behoeften 

b. Organiseer regelmatig bijeenkomsten waarbij lokale bestuurders, 

managers, professionals en burgers elkaar ontmoeten, informeren 

en inspireren. 

c. Borging van de kennis en kunde van de aanbieder/uitvoerder van 

een activiteit kan gedaan worden door het opzetten van train-de-

trainer trajecten en bijvoorbeeld aan de hand van het beschrijven 

van het aanbod en relevante informatie in een handboek. 

d. Pas de activiteiten, waar mogelijk, in in bestaande routines. 

 

5. Aansprekende (kleine en grote) resultaten zichtbaar maken 

a. Evalueer in termen van input, throughput, output en outcome 

b. Borg de kwaliteit, b.v. door gebruik te maken van het 

kwaliteitsmodel van Deming; 

c. Monitoring en evaluatie zijn een continu proces. Betrek partners 

en deelnemers hierbij en doe altijd iets met de uitkomsten. 

d. Zorg voor een brede verspreiding van de resultaten. 

e. Organiseer media aandacht. 

 

6. Burgerparticipatie  

a. Betrek bewoners in de vroege fase van het programma en stem 

elkaars bijdrage af 

b. Vrijwilligers/ participerende burgers voelen zich gelijkwaardig 

naast de professionals 

c. Sluit aan bij wat de doelgroep zelf bezighoudt. 

d. Zoek naar een structuur van (liefst bestaande) samenwerking  

 

 Uit de literatuur 

Buiten de wetenschappelijke literatuur die in paragraaf 3 staat genoemd, zijn geen 

aanvullende praktische tips voor borging van integrale gezondheidsaanpakken gevonden. 

De wetenschappelijke literatuur bevat informatie op een abstracter niveau terwijl de 

informatie uit het veld concretere tips geeft.   
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 Uit het veld 

4.2.1 Themadossier Borging van lokale sportinitiatieven, NISB 

Het NISB geeft de volgende tips om te komen tot borging en verankering: 

- Maak een krachtenveld analyse. Wie zijn intermediairs? Wie heeft toegang tot de 

einddoelgroep? 

- Presenteer je project regelmatig aan belangrijke par tijen in het krachtenveld, zoals 

collega’s, managementteam, bewoners en andere relevante partijen. Denk ook aan 

woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars en aan partijen die het gedachtegoed 

straks moeten uitdragen, zoals scholen en sport verenigingen 

- Organiseer media aandacht 

- Vier successen en laat bewoners of de wethouder ermee scoren 

- Maak beweegvriendelijke omgeving onderdeel van integraal beleid door middel van 

een integrale nota 

- Sluit aan bij gemeentelijke programma’s, zoals JOGG, Gezonde Wijk, 

herstructurerings- of onderhoudsprojecten, wijkontwikkelingsplannen 

- Maak gebruik van je informele netwerk van contacten en relaties om het thema en 

de resultaten onder de aandacht te brengen (zie daarvoor ook de tekst bij stap 2 

over draagvlak creëren) 

- Verkiezingstijd? Lever concrete en hapklare tekstblokken aan waarin krachtig 

omschreven is wat de beweegvriendelijke omgeving te bieden heeft. 

 Loket Gezond Leven  

Het Loket Gezond Leven geeft twee checklisten [8,9] die als inspiratie kunnen dienen voor 

de borging van integrale gezondheidsaanpakken: 

1. Checklist Gezondheidsbeleid maken 

Deze checklist gaat in op de volgende issues:   

- Zijn de kaders voor beleid en (wijkgerichte) gezondheidsbevordering helder? 

- Is de vorige beleidsperiode geëvalueerd? 

- Is de gezondheidssituatie van inwoners in kaart gebracht? 

- Verdienen specifieke doelgroepen extra aandacht? 

- Zijn de mogelijkheden voor een integrale aanpak in beeld? 

- Is er voldoende (bestuurlijk) draagvlak en betrokkenheid? 

- Op welke manier zijn andere beleidsterreinen betrokken? 

- Op welke manier zijn externe partners betrokken en wat is de rol van de 

gemeente? 
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- Op welke manier zijn burgers betrokken? 

- Zijn de prioriteiten in de wijk en gemeente gekozen? 

- Zijn er haalbare en meetbare doelstellingen opgesteld? 

- Is er voldoende financiering en capaciteit? 

2. Checklist Uitvoeren, samenwerken en evalueren 

Deze checklist gaat in op de volgende issues:   

- Is nader onderzoek naar de lokale situatie of doelgroepen nodig? 

- Is er een uitvoeringsprogramma en wie stelt(len) dat op? 

- Zijn voor de uitvoering interventies gekozen van goede kwaliteit, die gericht 

zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak? 

- Zijn burgers en doelgroepen betrokken bij de uitvoering? 

- Wordt er samengewerkt met partners in de wijk en gemeente? 

- Op welke manier zijn andere beleidsterreinen betrokken? 

- Is er aandacht voor communicatie? 

- Is er voldoende financiering en capaciteit? 

- Is de evaluatie gepland? 

 Gezonde School 

De website van de Gezonde School beschrijft de volgende punten om de Gezonde School 

activiteiten te borgen: 

- Neem de Gezonde School-aanpak op in het schoolbeleid of de strategienota van 

uw school. Doe dit gezamenlijk met de projectgroep. 

- Laat Gezonde School-activiteiten opnemen in de jaarplannen, met daarbij 

voldoende capaciteit en financiële middelen. Werken aan gezondheid draagt bij 

aan een positief leer- en leefklimaat op school. Gezonde School is bij uitstek een 

manier om daar concreet invulling aan te geven. 

- Evalueer uitgevoerde activiteiten en het doorlopen proces. Leg vast wat er door wie 

is gedaan, wat goed liep en wat de aandachtspunten zijn. 

- Neem succesvolle activiteiten op in het beleidsplan van uw school. 

- Bekijk jaarlijks of de activiteiten nog passen bij de doelen op het gebied van 

gezondheid, en voeg als dat nodig is nieuwe activiteiten toe. 

- Stel voor elke activiteit een medewerker verantwoordelijk en zorg voor vervanging 

bij afwezigheid. 

- Bekijk jaarlijks of de taken en verantwoordelijkheden nog duidelijk zijn en bij wie 

deze liggen. 
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- Zorg voor behoud van kennis bij vertrek van medewerkers door een goede 

overdracht en documentatie. 

- Zorg voor een goede en eerlijke facilitering. Dan blijven medewerkers betrokken en 

kunt u ze aanspreken op het niet nakomen van hun taken. 

- Ga op tijd aan de slag met verbeterpunten uit de evaluatie en laat dit zien aan de 

directie, college van bestuur, collega’s, de gemeente en samenwerkingspartners. 

- Blijf aandacht besteden aan draagvlak. Is er nog enthousiasme? Of is er misschien 

behoefte aan andere activiteiten of aanpak van andere thema’s? Vraag 

medewerkers en eventueel de partners dan ook wat er moet gebeuren om het 

enthousiasme te behouden of om de boel weer vlot te trekken. 

 Invoorzorg! 

Ook binnen zorginstellingen is er aandacht voor de borging van verbeter- en 

veranderingsprocessen. Hoewel deze veranderingen van andere aard zijn dan integrale 

gezondheidsaanpakken, kunnen de tools die hiervoor opgezet zijn, wel behulpzaam zijn. 

Invoorzorg! [10] verwijst naar de volgende tools: 

- Checklist borgen in de organisatie [11] (gebaseerd op de checklist van ZonMw, 

aangevuld met de ervaringen die zijn opgedaan in de In voor zorg-trajecten) 

- Checklist voor borging [12] (opgesteld in het kader van het verbetertraject Plus 

van Vilans.)  

- Instrument ‘De verandering in kaart’ [13] (opgesteld in het kader van het 

verbetertraject Plus van Vilans.)  
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5 Hoe meet je borging? 

Kernbevinding 

Het monitoren van borging is belangrijk. Op dit moment zijn echter nog geen 

concrete tools beschikbaar om borging van integrale gezondheidsaanpakken 

te meten. In dit hoofdstuk worden een aantal handreikingen gedaan. 

iResearch adviseert JOGG een borgingsmeetinstrument te ontwikkelen (zie 

ook hoofdstuk 6).  

 

Zoals ook uit eerdere hoofdstukken blijkt, is monitoring en evaluatie bij de borging van 

integrale gezondheidsaanpakken van groot belang. Dit wordt zowel in de 

wetenschappelijke literatuur als in de informatie uit het veld aangekaart. Op dit moment 

zijn echter zijn nog geen concrete tools beschikbaar om borging van integrale 

gezondheidsaanpakken te meten.  

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op een tweetal onderzoeken van het Consortium 

Integrated Approach Overweight (CIAO) waarin de evaluatie en implementatie van de 

JOGG-aanpak verder worden onderzocht/ontwikkeld. Beiden zijn nog lopende 

onderzoeken. Vervolgens worden een aantal suggesties gedaan voor indicatoren die bij 

metingen van borging meegenomen kunnen worden. 

 Evaluatie en implementatie van JOGG  
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Van Koperen e.a. [14] van het Consortium Integrated Approach Overweight (CIAO) 

ontwikkelde het JOGG-model die gebruikt wordt voor de implementatie en evaluatie van 

de lokale JOGG aanpak: 

Tevens ontwikkelde Van Koperen e.a. een evaluatieplan voor wijkgerichte aanpakken [15]. 

Dit lege format kan gebruikt worden om het evaluatieplan op te stellen.  

Van der Kleij e.a. [16] van het CIAO ontwikkelde een studie protocol om de implementatie 

van JOGG te onderzoeken. Dit protocol biedt een handvat om de mate van borging te 

meten: 
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Fase 1 omvat een beoordeling van de inhoud, organisatie en sleutelelementen van de 

integrale aanpak. Fase 2 omvat een onderzoek naar de verspreiding van de 

gezondheidsaanpak in de community in de periode van 2 à 3 jaar (betreft zowel de 

samenwerking als de activiteiten). 

  

Document Analysis
Planning documents & minutes of meetings

Semi-structured interview: Project Manager

Phase I
Assessment

Excludation

Approach overweight according to EPODE

Introductory interview: Project Manager

Includation

Phase 0
Introduction

COLLABORATION ACTIVITIES

Questionnaire & Focus Group 

Social Network Analysis

Phase II
Research on diffusion

Semi-structured interviews

Project Management Team

Observations & Interviews:

Community

Online Evaluation Monitor

STUDY PROTOCOL



22 | Kennisdossier: Borging van een integrale gezondheidsaanpak 

 

 Mogelijke indicatoren 

Zoals in paragraaf 1 te lezen is wordt in de internationale literatuur ook wel de term 

capacity building gebruikt wanneer in het Nederlands gesproken wordt over borging. Deze 

paragraaf gaat eerst in op een review waarin de domeinen genoemd worden waarop 

onderzoekers capacity building meten. Vervolgens worden een aantal concrete voorbeelden 

gegeven van hoe borging in Nederland gemeten is of gemeten gaat worden. Tevens 

kunnen procesevaluaties van integrale gezondheidsaanpakken een handreiking zijn om 

meetindicatoren voor borging vast te stellen. De indicatoren uit die evaluaties lijken (deels) 

overeen te komen met de elementen van borging zoals die in hoofdstuk 3 zijn genoemd. 

Gezien de korte tijd, is hier tijdens deze opdracht niet verder op in gegaan. Een aantal 

procesevaluaties van integrale gezondheidsaanpakken wordt onder de leestips genoemd.  

 Review Liberato e.a. 

Liberato e.a. [17] reviewden de domeinen waarin onderzoekers capacity building meten en 

brachten dit terug tot onderstaande negen domeinen, met zes subdomeinen. De 

omschrijving hiervan is opgenomen in bijlage 2.   

- Learning opportunities and skills development 

- Resource mobilization 

- Partnership/linkages/networking 

- Leadership 

- Participatory decision-making 

- Assets-based approach 

- Sense of community 

o Commitment to action 

- Communication 

o Dissemination 

- Development pathway 

o Shared vision and clear goals 

o Community needs assessment 

o Process and outcome monitoring 

o Sustainability 
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 Hartslag Limburg 

Jansen e.a. [18] meetten de volgende aspecten van borging van de integrale wijkaanpak 

Hartslag Limburg: 

- Duurzaamheid/borging van gezondheidseffecten 

- Duurzaamheid/borging van programma-activiteiten (hoe en door wie)  

- Duurzaamheid/borging van de capaciteit (hoeveel en wanneer)  

- Commitment 

 Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek en Stedendriehoek  

Binnen het project ‘Alcoholmatiging Jeugd in de Achterhoek en Stedendriehoek´ [7] wordt 

de borging jaarlijks gemonitord. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met gemeenten en 

instellingen om te bespreken hoe de borging in het borgingsjaar verlopen is: in hoeverre 

zijn de afgesproken activiteiten uitgevoerd en is de aandacht voor alcoholmatiging jeugd in 

stand gebleven. Tijdens de gesprekken wordt een rapportcijfer gevraagd voor de aandacht 

die er is voor alcoholmatiging jeugd in hun gemeenten. 

 Invoorzorg! 

De website Invoorzorg! verwijst naar een meetinstrument voor het vasthouden van 

veranderingen die the National Health Services (NHS) ontwikkelde [19]. Aan de hand van 

een vragenlijst kan een inschatting worden gemaakt hoe groot de kans is dat een 

verandering vastgehouden wordt.  
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6 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van de inventarisatie naar informatie over borging van integrale 

gezondheidsaanpakken, geeft iResearch onderstaande aanbevelingen aan JOGG t.b.v. van 

de lokale inbedding en borging van de JOGG-aanpak in een JOGG-gemeente. 

 

 Inventarisatie in het veld 

De informatie in dit kennisdossier is afkomstig uit wetenschappelijke literatuur of van 

andere (gezondheids)zorgprogramma’s. Om te bekijken hoe lokale JOGG-partners denken 

over borging is een inventarisatie in het veld gewenst. Hiervoor worden de volgende 

activiteiten voorgesteld: 

- Online vragenlijst uit zetten onder alle betrokken JOGG professionals (naast JOGG 

adviseurs en coaches ook samenwerkingspartners in de wijk). Met behulp van 

stellingen kan achterhaald worden of de punten uit dit kennisdossier ook bij de 

JOGG-professionals spelen.  

 

- Met de meest gevorderde gemeenten een expertmeeting houden om diepgaander 

de ervaringen met betrekking tot borging te bespreken. Tevens kan tijdens deze 

meeting geïnventariseerd worden wat gemeenten van het JOGG-bureau nodig 

hebben om (verdere) borging van de JOGG-aanpak te bewerkstelligen.   

 

 

 Ontwikkeling van borgingstool 

Op basis van dit kennisdossier en de resultaten uit de inventarisatie in het veld kan een 

stappenplan opgesteld worden om aan borging van de lokale JOGG-aanpak te werken. 

Naar verwachting moet dit een dynamisch document worden zodat nieuwe inzichten in de 

loop van de jaren waarin gemeenten werken aan de borging van de JOGG-aanpak 

toegevoegd kunnen worden. Een bijlage bij dit stappenplan zou een format voor een 

borgingsnotitie kunnen zijn die gemeenten kunnen gebruiken om de borgingsafspraken 

vast te leggen.  

 

 Ontwikkeling van borgingsmeetinstrument 

Om te bepalen of de borging naar wens verloopt, is een meetinstrument essentieel. 

Hiervoor kan gedacht worden aan een scoringslijst waarin de elementen uit dit 

kennisdossier en de inventarisatie in het veld worden opgenomen. Door middel van een 

online vragenlijst (zie paragraaf 6.1) kan bij gemeenten het belang en de zwaarte van de 

verschillende borgingselementen die in dit kennisdossier naar voren zijn gekomen, 

geïnventariseerd worden. Aan de hand hiervan kan aan elk borgingselement een 

wegingsfactor worden gehangen. Deze wegingsfactoren kunnen mogelijk gebuikt worden 

bij de ontwikkeling van een borgingsmeetinstrument dat vergelijkbaar is met het 

meetinstrument van de NHS.  
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Bijlage 1: Analyse van Borgingselementen3  
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3 De indeling is flexibel. Sommige elementen kunnen bij meerdere hoofdelementen geplaatst worden. Door de verschillende bronnen zijn de elementen niet van een gelijk niiveau. Naast elementen, bevat dit schema ook enkele concrete tips voor 

borging. 

 





   

  

Bijlage 2: Omschrijving domeinen Liberto e.a. 

Domain Sub-domains Definitions 

Learning 

opportunities and 

skills 

development 

 

 Skill development in relation to community capacity development involves identification of knowledge 

gaps [14, 15]  as well as provision of opportunities for skill development [8, 14] . It includes the provision 

of adequate information about learning opportunities [14] , access to funding [14] and networking 

opportunities [8] . Skills development is about creating conditions inside and outside of the community 

that allow skills to develop and find full expression [11] . Lennie [13]  refers to four types of 

empowerment as being integral to supporting community capacity development in relation to skills 

development: i) social empowerment (including new knowledge, awareness and understanding of issues, 

abilities and competence supporting friendships and networking); ii) political empowerment (having a 

voice and being listened to); iii) technological empowerment (confidence to use and speak about, 

information and communication technology); and, iv) psychological empowerment (self-confidence, self-

esteem, feeling more motivated and respected, well-being, happiness and freedom to do things or express 

yourself) [13] . 

Resource 

mobilization 

 Resource is primarily used to refer to funding [12, 17] , but it also refers to availability of people, 

buildings, facilities and time [14] . Resource mobilization refers to the community’s ability to identify and 

to access external and internal resources to help achieve its vision, using the resources in new, creative 

and effective ways [14, 15] . It also refers to community’s ability to make decisions about fair distribution 

and to resolve conflict regarding distribution [14]  including the distribution of common resources e.g. 

sharing of food [16] . 

Partnership/linka

ges/networking 

 Partnership, also referred to as linkages with others [18]  or networking or inter-sectoral participation [3, 

9] , refers to a group of organizations and individuals who share interests, information and resources [15]  

and who are working toward one or more common goals beyond the reach of any one organization or 

individual. Partnership is over time a dynamic and complex process where involvement varies between 

program area, actors and phases [3, 9]  and should allow people with different levels of commitment and 



 

skills to work together and acquire confidence in their abilities as well as broaden their capacities [7]  and 

strengthen their relationship [9] . 

Leadership  Many leadership attributes were described including: the ability to mobilize community participation in 

activities [16] , understand the “big picture”, articulate clear vision and facilitate consensus building and 

collaboration that fosters trust, respect, openness, conflict resolution, creativity, and responsibility among 

members [12] ;  acknowledging community and individual achievements; fostering the development and 

emergence of new leaders [14] , and cultivating community input and action [17] . It also includes ability 

of critical reflection on process to identify areas in which the community group needs to make changes in 

the way they work together, and ability to foster ownership over team decisions suggesting new ideas, 

expressing opinions and pointing out ways to overcome obstacles [9] . 

Participatory 

decision-making 

 Participatory or participating-decision making is defined as a way of addressing root causes of the issues 

identified by the community by the community being actively involved in identifying concerns and in 

problem solving [15] . Ability to express concerns is also a way of participating without being directly 

involved [16] . Ability to negotiate and resolve conflict when present is also a part of this domain [1] . 

Assets-based 

approach 

 Defined as the unique knowledge, skills, gifts and talents possessed by community members [14] . It is 

also the strengths present in all individual community members as well as at the community level that 

forms the basis upon which the community in all of its diversity can develop its visions and act to achieve 

them [11] . It involves identifying skills already in the community and those needed to take action that will 

help achieve a vision [14] through bringing people with different knowledge and skills together [14] . 

Sense of 

community 

 Defined as sense of place and where people do things together [14] , to identify issues and solve 

problems and handle conflicts as a group, having trust between group members and feeling part of the 

community [9, 11] . It also means that community members have positive perceptions of their 

communities, value their diversity, celebrate together and have a sense of control and ownership in 

relation to planning and implementing local programmes and activities [11] . It also means respecting 

and valuing the viewpoints of the community members [7] , understanding community history [6]  and 

showing a sense of compassion [12]. It also refers to the extent to which participants have a shared 



   

  

identity in relation to the community as a physical and social environment and have a willingness to take 

action based on that identity [6] . 

 Commitment to 

action 

This sub-domain of sense of community means commitment to achieving outcomes and positive change 

[7] and commitment to and responsibility for, improving the community [14]. 

Communication  Communication refers to the honest and open sharing of thoughts, ideas, and information between 

people where everyone is informed, take responsibility to share and seek information, and  has a chance 

to say without retaliation and censure [14]. 

 Dissemination This sub-domain of communication means providing a continuous and appropriate feedback to the 

community [7] including information about best practices and lessons learnt from program- 

implementation. It can be evidenced through local dissemination of information through formal and 

informal networks, inter-professional working, linkages between practitioners and researchers, conference 

presentations and peer-reviewed publications. 

Development 

pathway 

 

 

 

Also named as organizational procedures [10], work procedure [7], programme management [4] and 

community structure and is the process of improving them and creating new ones that help community 

members to achieve work plans and goals [15]. The organisational structure includes standards, 

guidelines [8] and how tasks and responsibilities are shared [3]. 

 Shared vision 

and clear goals 

People come together around common issues and work toward a common purpose [11]. Shared vision 

has been defined as “a picture of the community at some time in the future, created through true 

dialogue and consensus with people from all walks of life in the community, painted in enough detail that 

people can imagine it and believe it is possible to reach, built upon individuals’ needs, experiences, and 

aspirations, and inspires and motivates community members to actively reach it” [14]. 

 Community 

needs 

assessment 

It refers to assessing awareness of the issues considered important among community members [15], 

involving community in the  process of asking why [15], and including the interests and ideas of all 

members in the project plan [7] and project implementation and evaluation. 



 

 Process and 

outcome 

monitoring 

It means regularly seeking feedback from participants on what worked well, what did not work well, and 

how project activities could be improved [13]. It includes critical reflection and analysis of successes and 

failures [6]. It aims to explain whether each proposed activity was carried as planned, it identifies the 

outcomes and states whether the process was conducted in a collaborative way [7]. 

 Sustainability 

 

It means capability to maintain delivery of project activities through the community in addition to or 

instead of project partners that may have been involved in initiating the project [1]. It refers to the ability 

of community people to sustain a program’s focus of activity and to gain funding and resource 

commitment [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


