onderzoek
voor
gemeenten

Gemeenten streven naar gezonde en vitale inwoners die meedoen in
de samenleving. Daarvoor ontwikkelen gemeenten lokaal en regionaal
(gezondheids)beleid, waarbij in alle fasen van de beleidscyclus belangrijke
beslissingen worden genomen. Inzicht uit onderzoek helpt daarbij, bijvoorbeeld door nieuwe perspectieven en kennis in beeld te brengen. Beleid
wordt zo beter onderbouwd en verantwoord. Dat is belangrijk in een
context waarbij financiële ruimte beperkt is en uitdagingen groot zijn.
Onderzoek is bij GGD IJsselland in de basis vormgegeven vanuit de wettelijke taak van epidemiologie.
Dit bestaat voor het grootste deel uit het opzetten
en uitvoeren van de gezondheidsmonitoren
onder verschillende doelgroepen (kinderen, jeugd,
volwassenen en ouderen).
Daarnaast voert de GGD op aanvraag van gemeenten
(soms in samenwerking met andere partijen) ook
onderzoek uit. Bijvoorbeeld op het gebied van
leefstijl en sociaal domein, en ook rond milieu en
maatschappelijke zorg.

GGD-Panel
GGD IJsselland beschikt over een GGDpanel om de mening en ervaringen van
inwoners over allerlei onderwerpen te
peilen, bijvoorbeeld op het gebied van
woonbeleving, psychische gezondheid
en veiligheid.
Voorbeelden
•	Panelonderzoek naar de beleving
van hittestress.
•	Panelonderzoek naar de impact van
corona op het leven en de houding ten
aanzien van de genomen maatregelen.

Deze folder laat zien met welke onderzoeksvragen
gemeenten bij GGD IJsselland terecht kunnen en
hoe het proces van vraagverheldering tot opdrachtformulering verloopt.

Verdiepend onderzoek

Monitoren en evalueren

Vanuit een beleid- en/of praktijksituatie kan het
wenselijk zijn om een specifieke situatie rond een
thema in kaart te brengen. Daarbij kan het gaan om
het inzichtelijk maken van succes- en faalfactoren
voor het slagen van beleid, het presenteren van
beleidsalternatieven of het uitzoeken van de
haalbaarheid van een voorstel. GGD IJsselland kan
hiervoor verdiepend onderzoek uitvoeren in de
vorm van interviews, focusgroepen, vragenlijsten
of participatief actieonderzoek.

Monitoren en evalueren zijn onmisbaar bij het
ontwikkelen en bijsturen van beleid. Monitoren is
structureel zicht houden op het verloop van een
project of programma. Door structureel informatie
te verzamelen kan er tijdig bijgestuurd worden
waar nodig. Evalueren is het resultaat tegen het
licht houden, dit kan tussentijds en/of na afloop.
Door de resultaten en/of effecten van een project
en programma in kaart te brengen, wordt duidelijk
of het gestelde doel is bereikt. GGD IJsselland kan
verschillende onderzoeksmethoden inzetten om
beleid en/of projecten te monitoren en te evalueren.

Ook kan er verdiepend onderzoek worden geïnitieerd op basis van informatie die intern bij de
GGD beschikbaar is. De GGD beschikt namelijk
over veel informatie. Denk aan gegevens van
jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding,
maatschappelijke zorg, milieu & gezondheid, de
gezondheidsmonitoren en het regionale panel.
Daarnaast werkt de GGD samen met verschillende
partners die eveneens data verzamelen. Tot slot kan
aan de hand van landelijke trends een probleem
worden gesignaleerd waar de GGD lokaal of regionaal
onderzoek op inzet.
Voorbeelden
•	Onderzoek naar psychosociale gezondheid
bij agrariërs in de regio IJsselland.
•	Onderzoek naar de wensen en behoeften van
gezinnen in Raalte die in armoede leven.
•	De impact van de coronacrisis op jongeren,
mantelzorgers en zorgmedewerkers in de
regio IJsselland.
•	Onderzoek naar de aard en omvang van
drugsgebruik onder jongeren in Staphorst.
•	Onderzoek naar aandachtsgebieden die een
rol spelen bij het verduurzamen van bestaande
woningen.

Voorbeelden
•	Monitor- en evaluatieonderzoek in Zwolle,
Dalfsen en Staphorst van het programma
Vitaal en Veilig Thuis.
•	Evaluatieonderzoek ‘Deventer aanpak
Gezondheid en Gedrag’.

Hoe verloopt het proces?
Op het moment dat een gemeente contact zoekt
met de GGD, gaan we samen de vraag verhelderen.
Op basis van dit gesprek formuleren we een
opdrachtomschrijving met de doelen, de aanpak
en het eindproduct. Uitvoer van het onderzoek is
altijd maatwerk en wordt aanvullend gefinancierd.
Het onderzoek vindt in nauwe afstemming met de
opdrachtgever plaats.

Waarom kiezen voor de GGD?
GGD IJsselland kent de lokale situatie in de
gemeente goed, heeft een breed netwerk en kan
daardoor snel verbindingen leggen. De onderzoekers
en epidemiologen van de GGD hebben een brede
achtergrond, ervaring met verschillende typen
onderzoek en korte lijnen met universiteiten en
hogescholen. Doordat de GGD geen uitvoerende
rol heeft binnen de gemeente zijn de onderzoekers
onafhankelijk.

Meer informatie
Wil jullie gemeente meer informatie ontvangen
over de verschillende onderzoeksmogelijkheden?
Neem contact op met de accounthouder van
jullie gemeente of stuur een e-mail naar
onderzoek@ggdijsselland.nl.

IJssellandscan
De IJssellandScan is een gezamenlijke
databank van ProScoop en GGD IJsselland
met gezondheidsinformatie van de regio
IJsselland. Op de IJssellandScan staan
ook de verdiepende onderzoeken die
GGD IJsselland heeft uitgevoerd.

onderzoek@ggdijsselland.nl
www.ggdijsselland.nl/gemeenten
Bezoekadres: Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Postadres: Postbus 1453, 8001 BL Zwolle
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