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De GO! methode 
 
Dit document is een bijlage bij het GO! werkboek en bevat specifieke 
informatie over een deel van het project GO! Noord Nederland. Meer 
informatie over GO! Noord Nederland en het volledige werkboek is te vinden 
op www.rivm.nl/gonoordnederland. 
 
Doel van GO! is om door een andere inrichting van de fysieke leefomgeving 
een bijdrage te leveren aan de gezondheid van bewoners. De GO! methode is 
een cyclische aanpak in zes stappen op basis van ‘rapid assessment’ voor het 
uitvragen en opstellen van de meest relevante thema’s:  

• Snel bepalen wat de belangrijke thema’s zijn (80/20 regel: 80% 
informatie is genoeg). 

• Combineren van verschillende soorten kennis (bewoners, statistiek, 
ambtelijk). 

• Ga voor optimale kennis in plaats van maximale kennis over een 
wijk/dorp. 

• Alleen vragen die doorslaggevend zijn voor besluiten meenemen. 
• Uitzonderingen geven belangrijke aanvullende informatie: klopt het 

algemene beeld? 
 

 
Stap 1 heeft tot doel een overzicht te maken van de belangrijkste thema’s 
en maatschappelijke ontwikkelingen in de leefomgeving en de gezondheid, op 
basis van gegevens van o.a. de GGD-en, provincies en gemeenten: regionale 
kennisagenda.  

http://www.rivm.nl/gonoordnederland
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Stap 2 is het opstellen van wijk/dorpsprofielen vanuit de kennisagenda op basis van 
beschikbare data op een zo laag mogelijk schaalniveau op alle gebieden van de gezonde 
leefomgeving: gezonde natuurlijke omgeving, gezonde gebouwde omgeving, gezonde 
voorzieningen, gezond contact. Samen met de algemene gegevens over de bevolking en 
gezondheid leveren die een dataroos op die in één oogopslag de status op een aantal 
basisindicatoren van gezonde leefomgeving laat zien van een dorp/wijk in vergelijking 
met zijn omgeving.  
 

 
Stap 3 is de kern van de GO! methode: in gesprek met kleine maar afgewogen groep 
bewoners (o.a. ouderen/jongeren/ondernemers/alleenstaanden/gezinnen/huisarts) over 
lokale plekken en routes in de wijk/dorp die belangrijk zijn. Op deze uitkomsten wordt 
samen met deze groep stakeholders een verdiepingsslag gemaakt aan de hand van de 
data uit de wijk/dorpsprofielen. Zo ontstaat in één bijeenkomst een overzicht van 
thema’s die kansrijk en relevant zijn om de gezonde leefomgeving te versterken. 
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Stap 4 is het maken van integrale maatregelsets voor deze kansrijke en relevante 
thema’s door experts, op basis van effectiviteit van de maatregelen en synergie tussen 
de verschillende domeinen van gezonde leefomgeving (op basis van o.a. database gids 
gezond leven / loket gezond leven). Hierdoor ontstaan meerdere 
handelingsperspectieven voor een gemeente op thema’s om de gezonde leefomgeving te 
versterken, op thema’s waar draagvlak voor is.  
 
Stap 5 is de keuze en implementatie van één van de maatregelsets door de gemeente in 
samenspraak met de bewoners. 
 
Stap 6 is het meten van het effect van de ingevoerde maatregelen op gezondheid via 
monitoring en evaluatie: bevorderen de maatregelen de gezondheid, voor wie en op 
welke termijn?  
 
Op basis van de uitkomsten uit stap 6 kan een volgende logische stap worden bepaald 
om de leefomgeving in een wijk/dorp gezonder te maken (cyclisch proces). 
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De kracht van GO! 
1. GO! voegt naast gezondheidsbevordering ook gezondheidsbescherming (milieu) 

én gezondheidsondersteuning (mobiliteit, (zorg)voorzieningen, 
samenredzaamheid/sociale samenhang) toe; 

2. GO! is echt bottom-up en integraal door met een lege kaart te beginnen – 
bewoners denken van nature integraal over de leefomgeving; 

3. GO! combineert kwalitatieve en kwantitatieve data en warme (zelfgerapporteerde) 
en koude data 

4. GO! heeft aandacht voor collectieve kansen om mee te doen, naast het aanbod in 
de leefomgeving om als individu te gebruiken 

5. GO! is gebaseerd op gedegen omgevingsanalyse door bijv. de passende 
samenstelling van de stakeholdersgroep, maatwerk passend bij de 
visie/organisatie van de gemeente en het opstellen van wijk/dorpsprofielen met 
daarin indicatoren die ook het ‘verhaal’ van een wijk/dorp vertellen (o.a. 
cultuurhistorische elementen en buurtinitiatieven) 

6. GO! maakt integraal beleid werkbaar/uitvoerbaar door het zetten van kleine 
stappen in het uitvoeringsproces, vanuit het perspectief van PCDA cyclus (zie 
figuur), waarbij de maatregelen op basis van monitoring worden 
uitgebreid/aangepast en zo organisch tot een steeds gezondere leefomgeving 
leiden (geen grote 5 jarenplannen voor een wijk/dorp die inflexibel en risicovol 
zijn, maar kansrijke kleine stappen die uitgroeien tot grote impact) 

7. GO! selecteert integrale maatregelen die bewezen effectief zijn 
8. GO! heeft niet alleen oog voor nieuwe innovatieve maatregelen, maar ook voor de 

basis op orde  
9. GO! richt zich niet alleen op de stedelijke omgeving, maar heeft de methode ook 

doorontwikkeld voor kleine kernen 
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