
FACTSHEET Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving 

IN HET KORT De Kernwaarden geven handvatten om in gesprek te gaan met of binnen 
gemeenten over een gezonde leefomgeving. Het zijn waarden die idealiter in elk 
ruimtelijk plan aan de orde komen. Advisering over gezonde leefomgeving is altijd 
maatwerk. Bij iedere Kernwaarde staan daarom verschillende voorbeelden van 
mogelijke maatregelen. Deze lijst met maatregelen is vooral bedoeld ter inspiratie 
en om zelf een ‘advies-op-maat’ samen te stellen.  

ILLUSTRATIE 

DOEL Handvatten om met gemeenten en anderen in gesprek te gaan over een gezonde 
leefomgeving. 

DOELGROEP Professionals gericht op gemeentelijk omgevingsbeleid (planologen, ontwerpers, 
milieukundigen, gezondheidskundigen etc.) en gemeentelijk gezondheidsbeleid.  

THEMA’S Gezonde Leefomgeving algemeen, woonomgeving, mobiliteit, gebouwen 

PLANFASE ☒ Idee en Ambitie ☒ Visie ☒ Plan ☐ Uitvoering
☒ Evaluatie / Monitoring

BENODIGDE GEGEVENS  
EXPERTISE 

Er zijn diverse informatiebronnen gebruikt  om de documenten op te stellen. Deze 
kunnen voor regionaal gebruik nader worden gespecificeerd, maar dat is geen 
voorwaarde om de documenten te kunnen gebruiken.  
Expertise: Het document is bedoeld voor gebruik door adviseurs gezonde 
leefomgeving. Zij moeten kunnen beoordelen welke onderdelen relevant zijn in de 
specifieke situatie of regio en welke aanpassingen hierop nog wenselijk zijn.  

METHODE EN PRODUCT De Kernwaarden voor een gezonde leefomgeving zijn opgenomen in een integraal 
clickable PDF document. Drie thema’s zijn nader uitgewerkt, te weten: 
woonomgeving, mobiliteit en gebouwen. In het document zijn ook meerdere 
praatplaten opgenomen met een visuele uitwerking van de kernwaarden. De 
praatplaten zijn beschikbaar op het niveau van regio, buurt (2x) en woning.  
Ook zijn verwijzingen opgenomen naar achterliggende documenten zoals GGD-
richtlijnen. Het PDF document kan hier worden geraadpleegd.  

https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/leefomgeving/publicaties/publicatie/31886-kernwaarden-gezonde-leefomgeving-in-een-nieuwe-opmaak
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/leefomgeving/publicaties/publicatie/31886-kernwaarden-gezonde-leefomgeving-in-een-nieuwe-opmaak


PRAKTIJKVOORBEELDEN Adviezen van GGD’en zijn meestal niet online te vinden. GGD’en gebruiken de 
kernwaarden wel regelmatig als achtergrond bij hun adviezen. Voorbeelden: 
GGD regio Utrecht: https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/organisatie/bestuursagenda-
2019-2023/gezonde-leefomgeving.html  
GGD IJsselland heeft de Kernwaarden gebruikt om bouwstenen op te stellen voor 
gezonde leefomgeving.  
GGD NOG gebruikt de Kernwaarden als kapstok voor hun rapportage over gezonde 
leefomgeving voor gemeenten: https://www.ggdnog.nl/media/1568/infographic-
gezonde-leefomgeving-apeldoorn.pdf 
GGD Zuid Limburg: 
https://www.ggdzl.nl/fileadmin/files/ggdzl/Documenten/Factsheets/Factsheet-
Leefomgeving-2019-GGD-Zuid-Limburg.pdf 

EVALUATIE INSTRUMENT Nee, er is geen evaluatie van het Kernwaarden document uitgevoerd. 

BESCHOUWING De aanleiding voor het opstellen van de Kernwaarden is dat in de Omgevingswet 
minder normen worden opgenomen en er meer afwegingsruimte komt voor het 
(lokaal) bestuur. Met behulp van de Kernwaarden kan men in gesprek over het 
inrichten van een gezonde leefomgeving en welke ruimtelijke keuzes daarvoor van 
belang zijn, zowel voor gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering.  
Het is een kwalitatief document ter inspiratie en bespreking, dat breed benut wordt 
door GGD’en in hun adviesrol over de inrichting van een gezonde leefomgeving.  

BRON (WEBLINK) https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/leefomgeving/publicaties/publicatie/318
86-kernwaarden-gezonde-leefomgeving-in-een-nieuwe-opmaak

OPDRACHTGEVER Vakgroep Milieu en Gezondheid, GGD GHOR Nederland 

LAATSTE VERSIE: JAAR 
VERSIENUMMER 

2020 

DOORONTWIKKELING Levend document: tussentijdse aanvullingen, aanpassing en verbetering is mogelijk. 

GEBRUIK INSTRUMENT Er wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van de Kernwaarden. De pagina op de 
website van GGDGHOR is meer dan 6000 keer bekeken. De statistieken van de 
afzonderlijke onderdelen van de kernwaarden zijn beschikbaar.  
Het hoofddocument over Kernwaarden Gezonde Leefomgeving is ruim 3000 keer 
gedownload. De bijbehorende praatplaten zijn elk 1000-2000 keer gedownload.  
Naar verwachting zullen de documenten met name door GGD’en, Gemeenten en 
hun adviseurs worden gebruikt.  

GEBRUIKSVOORWAARDEN Geen 

CONTACT GGDGHOR: postbus@ggdghor.nl 
Centrum Gezondheid en Milieu (RIVM): cgm@rivm.nl 

Factsheet Kernwaarden Gezonde leefomgeving (V2.0) 

Deze factsheet is opgenomen in de Gids Gezonde Leefomgeving. 
Check hier de meest actuele versie: https://www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten 

Vragen of suggesties? Neem contact op met: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl 

Informatie- en Kennispunt Gezonde Leefomgeving 
Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
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