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Progressief Woerden heeft alvast onderstaande vragen bij het raadsvoorstel over de verlenging van de 
Maatschappelijke agenda. 
 

Vraag 1 
Waarom is gekozen voor “positieve gezondheid” als methodiek om de nieuwe MAG aan op te hangen. Kan er 
iets worden toegelicht over het proces om te komen tot deze methodiek. Waren er ook andere theorieën voor 
ogen en is er een keuze obv vergelijking gemaakt?  
 
Antwoord 
Werken vanuit Positieve Gezondheid was, op verzoek van de vorige gemeenteraad, ook in de huidige 
Maatschappelijke Agenda al een van de beleidsprioriteiten. Het is dan ook geen nieuw denkkader. Dit 
gedachtegoed werd alleen vanuit de huidige Maatschappelijke Agenda nog onvoldoende gebruikt en 
toegepast. Positieve Gezondheid als uitgangspunt komt tegemoet aan de wens en behoefte van integraal 
denken, het niet denken in problemen oplossen, maar problemen in hun context oplossen. Veel organisaties 
werken vanuit positieve gezondheid, ook veel van onze lokale partners, zoals de GGD, huisartsen, 
zorgorganisaties, bibliotheek,  Kwadraad. Ook is Positieve Gezondheid inmiddels onderdeel van staand 
Rijksbeleid.  Onder andere de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 heeft oog voor gezondheid in de 
volle breedte. Positieve Gezondheid wordt als paraplu voor deze benadering en als gedachtegoed nadrukkelijk 
genoemd. Krachtig aan Positieve Gezondheid is dat je het op alle niveaus kunt toepassen. Het is taal die 
inwoners begrijpen en heel concreet kunnen toepassen. Tegelijkertijd is het een taal en methodiek die zich 
goed leent om integraal en domeinoverstijgend te werken en dus ook gedeelde taal creëert tussen 
verschillende beleidsterreinen en tussen partners en de gemeente. We sluiten door te werken vanuit dit 
gedachtegoed dan ook aan bij een beweging die in de samenleving al gaande is. Dit gedachtegoed biedt een 
denkkader voor het kijken naar vraagstukken in de samenleving. Er is niet naar alternatieven gezocht omdat 
werken vanuit Positieve Gezondheid op dit moment ook al is opgenomen in de huidige Maatschappelijke 
Agenda en omdat we hiermee aansluiten bij de behoefte van onze partners om dit gedachtegoed concreter 
handen en voeten te geven bij de ontwikkeling en uitvoering van ons beleid.  
 
Vraag 2 
Idem de methodiek van de Lemniscaat van Coppenhagen. Klinkt interessant, maar waarom überhaupt een 
methodiek gebruiken. Is dat gebruikelijk? Hoe is Woerden bij deze methodiek gekomen. Het klinkt ook wat 
arbeidsintensief om een methodiek op te sporen, je eigen te maken. Wat zijn de voordelen hiervan? 
 
Antwoord 
Het proces van herijking van de Maatschappelijke Agenda wordt ook gebruikt voor ontwikkeling van onze 
medewerkers. We verlangen een andere wijze van het kijken naar probleemstukken en het betrekken van onze 
partners daarbij. Het is ook opgenomen als een van de resultaten in de programmabegroting 2023 (programma 
1) om de ambtelijke organisatie beter toe te rusten in het doorlopen van participatieprocessen en betrekken en 
samenwerken met partners en inwoners. Om dat goed te doen, is ontwikkeling nodig. Een methodiek kan daar 
zeer behulpzaam voor zijn, als handvat om aan de slag te gaan met cocreatie. We hebben daarbij gekozen voor 
het bieden van een training aan onze medewerkers in ‘projectmatig creëren’ waarbij de creatielemniscaat van 
Coppenhagen als filosofie wordt gebruikt. Het is een hulpmiddel voor onze medewerkers om gestructureerd en 
onderbouwd beleid te ontwikkelen in samenwerking met partners en inwoners. Deze training wordt vaak 
gegeven aan medewerkers bij gemeenten en organisaties die te maken hebben met vraagstukken waarin veel 
belangen spelen en waarbij het belangrijk is deze in samenwerking met alle betrokken stakeholders op te 
pakken en uit te werken. Deze training kan dus gezien worden als investering in opleiding en training van onze 
medewerkers om hun werk efficiënt en goed te doen. De methodiek zelf krijgt dus geen plek in ons beleid, de 
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denkwijze wel in ons denken en handelen als gemeente. Het helpt ons om nog beter te werken aan een 
gedragen, effectieve en duurzame aanpak.  
 
Vraag 3 
Mag ik aannemen dat ook de participatieraad actief wordt betrokken in het hele proces? Is dit plan ook met de 
participatieraad ook besproken? En kunnen zij zich vinden in deze aanpak? 
 
De participatieraad is een van de stakeholders die betrokken is en wordt bij dit proces. Zij zijn bijgepraat over 
dit proces en het voorstel om de huidige Maatschappelijke Agenda te verlengen. Er is geen advies gevraagd op 
deze aanpak, wel is deze mondeling toegelicht.  In de concept startnotitie die voorligt is uitgewerkt op welke 
wijze de participatieraad en andere stakeholders bij de totstandkoming van de Maatschappelijke Agenda 
betrokken worden. 


