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Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis?
De Bros:


is een dashboard met informatie over de leefomgeving in relatie tot
gezondheidsbeleving van Brabanders.



gebaseerd op de kernwaarden van de gezonde leefomgeving: gezonde
leefomgeving, gezonde mobiliteit en gezonde gebouwen.



combineert feitelijke data over leefomgeving met de beleving van inwoners
op gelaagde kaarten .



beschrijft kansen en inspiraties voor gezondheid en een gezonde inrichting
van de leefomgeving

www.academischewerkplaatsmmk.nl
awmmk@vggm.nl

Aanbevelingen
De BrOS sluit aan bij conclusies en aanbevelingen van een vorig onderzoek van de Academische
Werkplaats Medische Milieukunde, namelijk Leefomgeving in Beeld. Uit dit onderzoek is gebleken
dat er behoefte is aan een website die de gezonde leefomgeving in beeld brengt. De BrOS voldoet
aan een aantal aanbevelingen uit dit onderzoek:
-

Aansluiten bij een bestaande en bekende website

-

Het toetsen van de website bij gemeenten op verschillende momenten tijdens de
ontwikkeling (middels de SCRUM methodiek)

-

Het aan bod komen van zowel gezondheid beschermende als gezondheid bevorderende
factoren

-

Het vergelijken van gemeenten met elkaar of met de regio

-

Het beschikbaar zijn van cijfers op wijk- en gemeenteniveau

-

Het ondersteunen van cijfers met grafieken en kaarten

-

Cijfers moeten downloadbaar zijn

-

De indicatoren moeten door een groep deskundige mensen, met expertise op/affiniteit met
milieu en gezondheid en epidemiologie ontwikkeld en beoordeeld worden.

Op 14 december 2018 hebben de Brabantse Provinciale Staten de omgevingsvisie vastgesteld met
gezonde leefomgeving als essentieel onderdeel. De Provinciale Staten namen bij het voorstel een
motie aan die het college oproept om de Brabantse Omgevingsscan vanaf de vaststelling van de
Omgevingsvisie te implementeren in de nieuwe werkwijze.

Samenvatting van onderzoek
De Brabantse Omgevingsscan (BrOS) is primair bedoeld voor bestuurders en beleidsmakers in NoordBrabant om gezondheid een integrale plek te kunnen geven binnen de omgevingsvisies en
omgevingsplannen. De BrOS is een dasboard met informatie over leefomgeving in relatie tot gezondheid,
in drie belangrijke thema’s: gezonde leefomgeving, gezonde mobiliteit en gezonde gebouwen. De BrOS
combineert de belevingscijfers en objectieve cijfers over omgeving en gezondheid op kaarten en de
toevoeging van kansen en inspiraties voor een gezonde leefomgeving. De BrOS is ontwikkeld met behulp
van de Scrum-methode. De stakeholders -zoals gemeenten en andere belanghebbende organisaties- zijn
regelmatig betrokken bij de ontwikkeling van de BrOS via reviews. Zo hebben we bestaande kennis benut
en sluit het resultaat optimaal aan bij de wensen en behoeften van gebruikers. Stakeholders zijn o.a:
de gemeenten Eindhoven, Oisterwijk, Moerdijk, Oirschot, Boxtel/ Sint Michielsgestel, Uden, Tilburg en
Geertruidenberg, partners van de Brabantse Health Deal, Waterschappen, Omgevingsdiensten, RIVM en
de provincie Noord-Brabant.
Milieu en Gezondheid bij GGD’en
De GGD levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor
iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De belangrijkste
speerpunten zijn ‘een gezonde leefomgeving’ en ‘een gezond binnenmilieu’.
De afdeling Milieu en Gezondheid geeft onderbouwde gezondheidsadviezen
voor beleid over milieugerelateerde onderwerpen. Als onafhankelijke partij
denkt de GGD graag met de gemeente mee.

www.academischewerkplaatsmmk.nl
awmmk@vggm.nl

Link naar onderzoeksrapport
Klik hier voor de eindrapportage

Contactgegevens onderzoeker
Naam Inge van den Broek
Organisatie: team GMV GGD’en Brabant
E-mailadres: i.broek@ggdgmv.nl
Telefoonnummer: 0900-3868686
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