GGD MISSIE /// VISIE

‘Samen
werken aan
gezonder en
veiliger leven
in Zeeland!’

‘Een
leven
lang
meedoen’

Want Zeeuwen die zich goed
voelen, kunnen langer meedoen
en van betekenis zijn in de
samenleving. Jezelf goed voelen is
afhankelijk van meer dan alleen
lichamelijk functioneren. Het
is ook in balans zijn, mentaal,
spiritueel én sociaal. Gezondheid
is iets waar niet alleen mensen
in de zorg aan werken, maar elk
mens op zijn manier.

Positieve gezondheid als uitganspunt
We gaan uit van positieve gezondheid. De nadruk ligt niet op
beter maken, maar op beter vóelen. En dat hangt af van veel
meer dan alleen het lichamelijk functioneren van mensen. Zijn
ze positief gestemd? Weten ze hun leven betekenis te geven?
Zijn er voldoende sociale contacten? Is het mogelijk om voor
zichzelf zorgen? Hoe ervaren ze de kwaliteit van hun leven?
We gaan daarbij uit van wat mensen zelf kunnen doen. In
plaats van hun beperkingen, benadrukken we hun mogelijkheden. We leggen de focus op gezondheid, in plaats van op ziekte.
Gezonde keuzes makkelijker maken
Gezond leven, je goed voelen. Het is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Hoe gezond je bent, hangt grotendeels af van
de omgeving waarin je opgroeit en leeft. Daarom proberen
wij gezonde keuzes makkelijker te maken. Dat is voor ons
een belangrijk uitgangspunt. We ondersteunen mensen bij
het maken van gezonde keuzes. Dat doen we niet alleen door
aandacht te vragen voor preventie, maar ook voor een veilige
omgeving, zowel in fysiek als sociaal opzicht.
Samen met anderen
Gezonder en veiliger leven in Zeeland. Dat krijgen we als GGD
natuurlijk niet voor elkaar zonder samenwerking met anderen.
Onze bijdrage aan zorgen dat Zeeuwen een leven lang mee
kunnen doen, is onderdeel van een groter geheel. We kiezen
dan ook voor een geïntegreerde in plaats van een geïsoleerde
aanpak. We doen het samen met partners. Want als je een
vraagstuk benadert vanuit verschillende gezichtspunten, kom
je eerder tot een oplossing die echt werkt.

Zeeuwen die een leven lang meedoen: dat is ons streven. Maar hoe
maken we die ambitie waar? We hebben vier uitgangspunten die
ons daarbij helpen, vier uitgangspunten die zowel gelden voor de
organisatie als geheel als voor de mensen die er werken.

We zijn:

deskundig

doeltreffend

actief

samen

Samenwerkingspartners en inwoners
kunnen bij ons terecht voor specialistische
kennis op het gebied van volksgezondheid.
Wij weten hoe we gezonder en veiliger leven
in Zeeland kunnen bevorderen. We zijn
nieuwsgierig, volgen ontwikkelingen op ons
vakgebied en blijven leren.
Anderen leren van ons en wij leren van
anderen. We stellen vragen, luisteren en
staan open voor andermans mening en
deskundigheid. We vinden het zinvol kennis
en ervaringen met hen te delen.

DOELTREFFEND
We willen verschil maken. Ons handelen is
gericht op gezondheidswinst. Dat betekent
ook dat we onszelf regelmatig de vraag
stellen: draagt dit aantoonbaar bij aan een
gezonder en veiliger Zeeland?
Resultaten zijn dus belangrijk voor ons.
Daar maken we afspraken over met collega’s
en met samenwerkingspartners. En daar
houden we ons ook aan.
We hechten aan een aanpak die bewezen
werkt, maar er is ook ruimte voor innovatie
en experiment. Hebben we ideeën over hoe
iets beter of effectiever kan? Dan hebben we
het lef om dingen daadwerkelijk anders te
doen. Daarbij hebben we altijd oog voor de
omgeving waarin we werken.

ACTIEF
De gezondheid en veiligheid van Zeeuwen
gaat ons aan het hart. We houden van ons
werk, zijn betrokken en stralen dat ook uit.
Samen met onze partners leveren we
gevraagd en soms ongevraagd een
bijdrage aan het oplossen van sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Als
ontwikkelingen in de samenleving een
antwoord vergen, dan vragen we daar
aandacht voor.
We zijn nieuwsgierig, ondernemend en zien
kansen. We zoeken nieuwe partners op,
met wie we samen werken aan gezonder en
veiliger leven in Zeeland.

SAMEN
Resultaten behalen op het gebied van publieke
gezondheid kunnen we niet alleen. Daar zijn we
ons van bewust. We werken goed samen, met
onze teamgenoten, met andere GGD-collega’s
en met collega’s van samenwerkingspartners.
Samenwerken betekent de ene keer dat we ergens het voortouw in nemen en de andere keer
dat we een deelnemende rol hebben. Samenwerken betekent soms ook compromissen sluiten.
De manier waarop we samenwerken is altijd
ondergeschikt aan het doel dat we gezamenlijk
willen bereiken.
Goed samenwerken betekent ook dat we open
en eerlijk zijn naar elkaar toe, soms zelfs kritisch, maar altijd met een positieve insteek.
We vertellen over wat we meemaken, bieden
en vragen hulp. We kijken wat we voor elkaar
kunnen betekenen.

