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Startnotitie sociaal Akkoord

1. Wat moeten we verstaan onder ‘startfoto’?

Dit is een stand van zaken, in kwantitatieve zin (cijfers dus) van Oudewater. Een nulmeting die 
heel feitelijk weergeeft hoe het nu (meest recente meetdatum) is.

2. Welke data worden gebruikt om te komen tot deze ‘foto’?

Gegevens vanuit onderzoeken van de GGD, gegevens die het CBS ter beschikking stelt, gegevens 
vanuit onze eigen systemen.

3. Welke partners worden er in punt 3, doelstelling bedoeld? Zijn dit ook de partners waarmee 
het nieuwe sociaal akkoord wordt vormgegeven?

Zeker.

4. Wat wordt er met de inbreng van de verschillende partners gedaan? Hoe worden zij, naast 
het leveren van input, actief betrokken bij het opstellen van het akkoord?

De inbreng van partners en gemeente gezamenlijk vormen het sociaal akkoord. Zie ook 5.

5. Voor het ophalen van input bij de verschillende partijen, het uitwerken hiervan en het 
opstellen van het nieuwe akkoord is, denken wij op de planning te zien, 3 maanden 
uitgetrokken. Is dit voor de verschillende partners niet een te korte tijd om input te leveren 
en ook actief bij het vervolg betrokken te zijn/blijven ?

Uiteraard is dit niet het enige moment waarop we contact hebben met de partners met wie we in 
gesprek gaan. Als voorbeeld de gesprekken rondom armoede, of ouderen, of vitaliteitsakkoord. In de 
gesprekken die al lopen, komen zaken aan de orde die in dit sociaal akkoord worden opgenomen. In 
het sociaal akkoord worden ook zaken bij elkaar gebracht die al in ontwikkeling zijn.  De meeste 
partners zijn dus al betrokken. 
De afgelopen jaren zijn er verschillende netwerktafels ontstaan. De betrokkenheid is dus breder dan 
alleen de twee geplande bijeenkomsten. Die zijn bedoeld om het geheel met elkaar te overzien en 
vast te leggen.

6. Kan het begrip ‘positieve gezondheid’ nader toegelicht worden?

Positieve gezondheid gaat uit van een brede blik op gezondheid, meer dan het niet aanwezig zijn van 
ziekten. Het maakt dat je breder kijkt naar wat invloed heeft op welzijn en gezondheid. Gezondheid 
als het vermogen om te kunnen gaan met uitdagingen in het leven. Zo ook in het sociaal domein: 



alles heeft verbinding met elkaar; in een gezin met kan je zorg in zetten voor het kind met 
gedragsproblemen, maar misschien hebben de problemen uiteindelijk wel te maken met stress in het
gezin door armoede. 

Landelijk wordt positieve gezondheid ook omarmd als gedachtengoed en is het opgenomen in de 
landelijke gezondheidsnota en ook drager van de nieuwe brede SPUK, waarin verschillende 
regelingen rondom gezondheid, sport, cultuur, sociale basis en preventie worden samengebracht.

https://www.iph.nl/positieve-gezondheid/wat-is-het/ 
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