
A
Wij bejegenen iedereen met respect 
Kernwaarden: collegialiteit, vertrouwen, 
vriendelijkheid
Iedereen heeft recht op zijn eigen mening. 
We bejegenen iedereen op een open en 
vriendelijke manier en laten iedereen in zijn 
waarde.

B
Wij werken samen in netwerken
Kernwaarde: gezamenlijkheid
We doen het niet alleen, we zijn onderdeel 
van netwerken van professionals, politici, 
vrijwilligers en inwoners. Wij geloven dat we 
alleen met elkaar het beste resultaat behalen.

C
We kijken of het goed gaat en nemen onze 
verantwoordelijkheid als het nodig is
Kernwaarden: verantwoordelijkheid, 
betrouwbaarheid, besluitvaardigheid
We onderzoeken en signaleren risico’s die de 
gezondheid van inwoners bedreigen, zowel 
voor het individu als de samenleving. We 
nemen onze verantwoordelijkheid als het 
nodig is.

D
Wij vergaren en delen kennis 
Kernwaarden: kwaliteit, professionaliteit, 
excellentie
We vergaren en delen kennis om de kwaliteit 
van de publieke gezondheid te verbeteren. 
In onze contacten met gemeenten, inwoners 
en partners baseren wij ons op onze kennis 
vanuit onderzoek en onze deskundigheid en 
ervaring met de dagelijkse praktijk. Wij blijven 
leren en onszelf ontwikkelen. We nemen deel 
aan kennisnetwerken. Ons doel is de kwaliteit 
van ons werk te verbeteren en om al onze 
kennis over te dragen zodat anderen daar hun 
voordeel mee kunnen doen. 

E
Wij staan midden in de samenleving
Kernwaarden: betrokkenheid, zichtbaarheid, 
loyaliteit
We zoeken de inwoners en gemeenten op. 
We werken midden in de samenleving en zijn 
zowel fysiek als digitaal zichtbaar. We zijn 
er voor alle inwoners van de regio. We zien 
alle kinderen en hun ouders, of opvoeders. 
We weten wat er speelt in de samenleving. 
We zijn altijd in de buurt als vraagbaak en 
steunpilaar. Of het nu gaat om opgroeien 
en opvoeden, een gezonde leefstijl, of om 
kwetsbare groepen. 

F
Wij gaan voor het resultaat
Kernwaarden: resultaatgerichtheid, flexibiliteit, 
creativiteit
We kijken kritisch naar ons eigen en elkaars 
werk en de effectiviteit daarvan.  Wij focussen 
op onze doelen en staan ervoor open om 
nieuwe wegen te bewandelen. We gaan 
bewust om met de middelen die we hebben.  

1. 
Inwoners wonen, leven, gaan naar school en werken in een veilige 
omgeving waar aandacht is voor gezondheid.
We werken samen in een groot netwerk van inwoners, vrijwilligers 
en professionals die betrokken zijn bij een gezonde leefomgeving, 
zoals mensen die zich bezighouden met sport, participatie, veiligheid, 
inrichting van openbare ruimten. We dragen bij aan een gezonde en 
veilige leefomgeving. Per wijk kijken we waar behoefte aan is.

2. 
Iedereen moet zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.
Een goede start maakt kinderen in hun latere leven weerbaarder. 
Daarom zien we ieder kind en ondersteunen we ouders bij de 
opvoeding. We zijn er voor jongeren en volwassenen. We bespreken 
een gezonde leefstijl en maken mensen gezondheidsvaardig.  
Door gezonde keuzes aantrekkelijk te maken.

3. 
Iedereen mag meedoen.
Iedereen is waardevol. Iedereen heeft recht op een zo gezond en 
veilig mogelijk leven. We zijn er dus voor iedereen, ook voor diegenen 
met wie het goed gaat. We geven aandacht aan mensen die extra 
steun nodig hebben, de kwetsbaren in de samenleving, zodat zij in 
staat zijn volwaardig deel te nemen aan de samenleving. 

4. 
Bedreigingen van de publieke gezondheid worden afgewend.
We onderzoeken en signaleren risico’s die de gezondheid van de  
inwoners bedreigen, zowel voor het individu als voor de hele samen-
leving. Ieder mens staat aan het stuur van zijn eigen leven, maar als 
het nodig is, komen wij in actie. Voorbeelden hiervan zijn: huishoudens 
die zo vervuild raken dat het onveilig wordt, onveilige situaties bij een 
opvang, een dreigende uitbraak van een besmettelijke ziekte.

beschermenbevorderen
versterken

GEZONDHEID
We bevorderen én beschermen gezondheid. Zodat iedereen in regio Utrecht  

gezond kan meedoen in de samenleving op zijn of haar eigen manier. 
We hebben een positieve kijk op gezondheid; we monitoren risico’s én kansen. 

We nemen onze (medische) kennis mee in onze adviezen en taken. 
We houden rekening met de belangen van het individu en de groep.

het verhaal

1)   Wat vindt u van dit verhaal? Wat is uw eerste reactie?

2. Spreekt dit verhaal u aan?  
Wat wel, helemaal niet, of niet helemaal? En waarom?

3. Herkent u dit verhaal persoonlijk? Waar komt u GGDrU tegen? 

4. Wat mist u in het verhaal? Wat zou u toe willen voegen?

5. Ziet u mogelijkheden en kansen voor contact en samenwerking?  
Welke zijn dat?

MEEDOEN

HIER STAAT GGDrU VOOR

COLLEGIALITEIT 

VERTROUWEN

VRIENDELIJKHEID

GEZAMENLIJKHEID VERANTWOORDELIJKHEID 

BETROUWBAARHEID

BESLUITVAARDIGHEID

KWALITEIT 

PROFESSIONALITEIT

EXCELLENTIE

BETROKKENHEID

ZICHTBAARHEID 

LOYALITEIT

RESULTAATGERICHTHEID 

FLEXIBILITEIT 

CREATIVITEIT

WE WERKEN VANUIT KERNWAARDEN

WE STAAN POSITIEF IN HET LEVEN
We denken in mogelijkheden. We sluiten aan bij ieders kracht en kijken naar wat goed gaat. Daar bouwen we op voort. We zoeken naar oplossingen die bij de situatie passen. 


