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Samenvatting

Dit proefschrift behandelt de samenwerking tussen organisaties die bijdragen aan
de publieke gezondheidszorg en de complexe wijze waarop die samenwerking bij
innovatieve projecten gecontinueerd of ‘verankerd’ kan worden via besluitvorming
op bestuurlijk niveau.

Hoofdstuk 1 bevat de probleemstelling. Gezondheid en ook de publieke gezond-
heidszorg winnen aan belang. Op lokaal niveau zijn gemeenten en de GGD be-
langrijke spelers, met name op het terrein van gezondheidsbevordering.
Bevordering van gezond gedrag vraagt om duurzame samenwerking tussen deze en
andere preventiespelers; dat stelt de betrokken partijen voor een belangrijke uitda-
ging. Kenmerkend voor de Nederlandse situatie is de wettelijke rol van de ge-
meenten en de functie van de GGD als regionale professionele organisatie ten
dienste van de gemeenten. Door zijn professionele positie is de GGD bij uitstek
aangewezen een rol te spelen als makelaar om regionale en lokale samenwerking te
realiseren. De wettelijke bevoegdheden om die rol te vervullen zijn echter beperkt,
en de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij gemeenten. In dit spanningsveld is
kennis nodig over hoe verankering van samenwerking in de praktijk verloopt, welke
factoren daarbij een rol spelen en hoe die factoren te beïnvloeden zijn. 
De literatuur op dit gebied is nog schaars. Om nieuwe kennis te genereren is het
belangrijk de ervaringen van voorbeeldprojecten te benutten. Eén zo’n voorbeeld-
project is het project Hartslag Limburg uit de regio Zuidelijk Zuid-Limburg (Maas-
tricht en omliggende gemeenten). In deze regio is van 1998 tot en met 2004 een
intensieve samenwerking gerealiseerd tussen de GGD, gemeenten, huisartsen, zie-
kenhuis, de universiteit (UM) en andere lokale partners, met als doelen hartvaat-
ziekten te verminderen en een blijvende vernieuwing in de samenwerking te reali-
seren. Medio 2002 gaven alle lokale partners aan de bestaande samenwerking in
principe te willen continueren. Mede gezien het evaluatieonderzoek dat al ter
plaatse liep naar uitvoeringsprocessen, effecten en kosteneffectiviteit, bood deze
casus een uitgelezen kans om processen op bestuurlijk niveau te onderzoeken. De
centrale vraagstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: ‘Op welke ma-
nier en in welke mate kan verandermanagement vanuit de GGD, gegeven de context
van lokale omstandigheden en externe factoren, bijdragen aan bestuurlijke verankering
van regionale samenwerking in de publieke gezondheidszorg?’

Hoofdstuk 2 gaat over de opbouw van Hartslag Limburg als modelproject in de
periode van 1994 tot 1998. Uitgangspunt bij de start van het project is dat zowel
de lokale bevolking als de aanwezige zorgverleners en instellingen worden betrok-
ken bij gezondheidsbevorderende acties en werkwijzen. Dit resulteert in twee deel-
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projecten: een gemeentelijk - of ‘community’-project, waarin GGD, gemeenten,
welzijnswerk en lokale organisaties samenwerken om een gezonde leefstijl te bevor-
deren, en een zogenoemd hoogrisico-project waarin GGD, huisartsen en het zie-
kenhuis samenwerken ter verbetering van de begeleiding van patiënten met een
hoog risico op hartvaatziekte. In de ruim drie jaar durende opbouwfase worden
stapsgewijs bijdragen vanuit onderzoek, praktijk en beleid aan elkaar gesmeed. De
kenmerkende elementen van de organisatiestructuur en de factoren die de opbouw
van de samenwerking hebben bevorderd dan wel belemmerd, komen aan de orde.
De conclusie is dat in de casus de meedenkende en stimulerende rol van een hoofd-
sponsor, lokale politieke betrokkenheid, een positief investeringsklimaat, stapsge-
wijze opbouw met partners die al langere tijd samenwerken, en sociaal onderne-
merschap, de totstandkoming van samenwerking hebben bevorderd. Reflectie op
deze factoren, plus de ervaringen die in de loop der jaren het project zijn opge-
daan, leidden tot de ambitie de beoogde verankering van de samenwerking onder-
zoekbaar te maken.

Hoofdstuk 3 start met de beschrijving van het theoretisch model. Dit zogenoem-
de ‘WIZ’-model is eerder door de capaciteitsgroep Beleid, Economie & Organi-
satie van de Zorg van de UM ontwikkeld en aangepast aan de setting van het be-
stuurlijke niveau van de publieke gezondheidszorg. Het model onderscheidt vier
dimensies of clusters van factoren, die van invloed zijn op de bestuurlijke veranke-
ring van samenwerking. Verandermanagement (1), onder andere bestaand uit visie,
sociaal ondernemerschap en beïnvloedingsstrategieën, moet leiden tot de gewenste
bestuurlijke verankering van samenwerking, maar wordt beïnvloed door externe
factoren (2), de lokale context (3) en de mate van draagvlak (4). De mate van be-
stuurlijke verankering wordt bepaald aan de hand van vier aspecten: formalisatie-
graad, duurzaamheid, inzet van mensen en middelen, en reikwijdte. Aan de hand
van dit model is de centrale vraagstelling uitgewerkt in deelvragen. Deze deelvra-
gen betreffen de resultaten per dimensie en de relatie tussen de dimensies, zoals de
vraag in hoeverre de uitgevoerde verandermanagement-acties effect hebben op het
draagvlak en de bestuurlijke verankering. Validering met behulp van een expertpa-
nel heeft geleid tot een verrijking van het model, waarbij het accent meer kwam te
liggen op de belangenstrijd tussen actoren en de gemeentelijke regierol als onder-
deel van de dimensie lokale context, en de rol van leiderschap als onderdeel van
verandermanagement. 
Hierna komt de onderzoeksmethode aan de orde. Deze heeft bestaan uit een zo-
genoemde ‘embedded’ single case study naar de casus Hartslag Limburg over de
periode oktober 2002 tot oktober 2005. Dataverzameling heeft plaatsgevonden
door documentstudie en door twee dataverzamelingsrondes met schriftelijke en-
quêtes en individuele interviews met actoren. Deze rondes vonden plaats in de
loop van 2003 en 2004. De actoren in dit onderzoek zijn de portefeuillehouders
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volksgezondheid van de vijf gemeenten in de regio Maastricht, leden van gemeen-
telijke raadscommissies, ambtenaren volksgezondheid, directie, staf, middelma-
nagement en de projectleider Hartslag Limburg van de GGD, directie en middel-
management van het regionale welzijnswerk, participerende huisartsen in de regio,
de directie van het azM, het management van de afdeling Cardiologie en het late-
re Hart-Vaatcentrum i.o. van het azM en de contactpersoon van de zorgverzeke-
raar. Eerste stap in de analyse was het opstellen van een tabelvormige feitenbe-
schrijving vanuit de documentstudie, waarbij data chronologisch en op geleide
van het WIZ-model zijn geordend. De feitelijke analyse van de data vond plaats
door middel van een zogenoemde tijdreeksanalyse, waarbij de data uit de drie
bronnen - feitenbeschrijving, enquêtes en interviews - onderling werden vergele-
ken (triangulatie). 

Hoofdstuk 4 biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de feitenbe-
schrijving: de mate van bestuurlijke verankering ten tijde van begin- en eindmeting
(paragraaf 4.2) en een chronologische verslag van de gebeurtenissen die zich in de
tussenliggende tijd afspeelden (paragraaf 4.3). De bereikte bestuurlijke veranke-
ring in 2005 blijkt een grillig patroon te vertonen. In de samenwerking tussen de
GGD en gemeenten is er vooruitgang geboekt op twee van de vier aspecten, na-
melijk formalisatiegraad en duurzaamheid. Hartslag Limburg is omgevormd naar
een tweetal producten die opgenomen zijn in het basispakket van de GGD. Dit
houdt in dat alle gemeenten dit pakket standaard afnemen. Op de andere twee
aspecten, inzet van middelen en reikwijdte echter, is sprake van een duidelijke afna-
me van de samenwerking. Door forse krimp van het budget is de samenwerkings-
structuur met inzet van ambtenaren en lokale werkgroepen afgebroken. Het ni-
veau van de samenwerking is daardoor ongeveer met de helft gedaald.
Opmerkelijk is dus dat opname van Hartslag Limburg in gemeentelijke nota’s niet
heeft geleid tot het beoogde niveau van bestuurlijke verankering. Daarnaast is –
mede door het ontbreken van structurele financiering - de samenwerking met de
huisartsen beëindigd, terwijl de samenwerking met het ziekenhuis op ongeveer
gelijk niveau voor de duur van tweeënhalf jaar wordt gecontinueerd.
Het chronologische verslag biedt vervolgens een eerste, ingekorte, blik op de ont-
wikkelingen in de periode 2002 tot en met 2005, op basis van de feitenbeschrij-
ving. Hieruit blijkt dat de meeste gebeurtenissen plaatsvonden bij het gemeentelij-
ke deel van Hartslag Limburg. De verdere analyse betreft daarom grotendeels de
samenwerking tussen de GGD en de gemeenten; het perspectief van de samen-
werking tussen de GGD, huisartsen en academisch ziekenhuis wordt summier
behandeld. Hoofdstuk 4 besluit met een voorlopige opsomming van de factoren
die invloed hebben gehad op het eindresultaat wat betreft de bestuurlijke veranke-
ring: landelijk de bezuiniging op het gemeentefonds en lokaal een stroeve relatie
tussen de GGD en gemeenten, financiële tegenvallers, het fusietraject van de Zuid-
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Limburgse GGD’en en mogelijk tekortschieten van het verandermanagement. In
de latere hoofdstukken volgt een diepgaande analyse aan de hand van de verschil-
lende dimensies van het WIZ-model.

Hoofdstuk 5 biedt een analyse van de dimensie externe factoren van het WIZ-
model. Paragraaf 5.2 behandelt de invloed van het landelijke beleid, en paragraaf
5.3 de opstelling van landelijke financiers. Geconcludeerd wordt dat het landelijke
beleid nieuwe verplichtingen en richtlijnen schept voor professionals en bestuur-
ders op lokaal niveau, zonder dat er duidelijkheid is over adequate financiering.
Gevolg is dat landelijke organisaties (VNG, GGD Nederland) en het Rijk elkaar
aanspreken: de hete aardappel wordt heen en weer geschoven. Toen deze discussie
in het begin van 2003 nog liep, kortte het Rijk ook nog eens flink op het gemeen-
tefonds. Bij lokale bestuurders roept deze ontwikkeling een breed gedeelde reactie
op: de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en de preventienota van het mi-
nisterie van VWS wil men best serieus nemen, maar zonder extra geld voor gezond-
heidsbevordering, en helemaal bij extra generieke bezuinigingen, acht men zich
niet in staat een vernieuwende aanpak te implementeren. Een soortgelijke ontwik-
keling doet zich voor in de samenwerking van de GGD met huisartsen en het zie-
kenhuis: landelijk ontbreekt er duidelijkheid over financiering en ook de zorgverze-
keraar laat weten niet langer te beschikken over additionele middelen voor preven-
tie. Het klimaat voor bestuurlijke verankering van samenwerking rondom Hartslag
Limburg komt door deze externe factoren vanaf begin 2003 flink onder druk te
staan.

Hoofdstuk 6 biedt een analyse van de dimensie lokale context. Drie paragrafen be-
handelen de afzonderlijke factoren binnen deze dimensie. Paragraaf 6.2 laat zien
dat er in de bestaande samenwerkingsrelaties tussen GGD en gemeenten sprake is
geweest van een “stroeve relatie”. Paragraaf 6.3 beschrijft hoe drie kenmerken van
bedrijfsvoering een belemmerende invloed hebben uitgeoefend op de verankering
van het community-deel van Hartslag Limburg (samenwerking gemeenten, GGD
en welzijnswerk): gebrek aan financiële transparantie, een verschil in visie op de
eindigheid van projecten en de fusie tussen de drie Zuid-Limburgse GGD’en. In
paragraaf 6.4 komt naar voren dat GGD en gemeenten in de samenwerking op
vijf thema’s belangenstrijd voeren: concurrentie om beleidsprioriteit binnen de
GGD-taken, ‘investeren of bezuinigen’, ‘welzijn òf gezondheid’, ‘lokaal of regio-
naal’ en ‘de dubbele pet’ van de wethouder die tegelijk GGD-bestuurder is. Die
belangenstrijd leidt er onder andere toe dat investeringen in innovatie uitblijven.
Als grootste gemene deler voor de vijf belangenstrijdthema’s is een gebrekkige re-
gierol van gemeenten aan te wijzen. De drie factoren samenvattend luidt de con-
clusie dat de dimensie ‘lokale context’ ongunstig is geweest voor de bestuurlijke
verankering van het community-deel van Hartslag Limburg. De zich opstapelende
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belemmeringen, bijna allemaal samenhangend met gebrek aan geld, spelen zowel
in 2003 als in 2004, waardoor de druk in deze jaren alleen maar is toegenomen.
De aard van de lokale context, samen met de in hoofdstuk 5 beschreven aard van
de externe factoren, laat zien dat het GGD-verandermanagement in een ongun-
stig klimaat heeft moeten opereren.

Hoofdstuk 7 gaat nader in op het definiëren van de begrippen regierol gemeen-
ten, leiderschap en verandermanagement. Dit is nodig omdat de conclusie van
hoofdstuk 6 duidt op een gebrekkige regierol door gemeenten. Analyse van de
dimensie verandermanagement (vanuit de GGD) en de factor leiderschap daar-
binnen, kan alleen plaatsvinden wanneer helder is hoe deze twee zich verhouden
tot de gemeentelijke regierol. Paragraaf 7.2 geeft een beknopt overzicht van de
verschillende theoretische visies op het begrip leiderschap. Dit leidt in paragraaf
7.3 tot de volgende algemene definitie van dit begrip: leiderschap is een weder-
zijds beïnvloedende relatie tussen een leider en zijn volgers, gericht op het berei-
ken van tastbare resultaten die passen binnen de gedeelde gemeenschappelijke
doelen; gebrek aan leiderschap wordt gekenmerkt door het vermijden van actie en
besluitvorming, het negeren van verantwoordelijkheid en het ongebruikt laten van
autoriteit.
Deze definitie vormt in paragraaf 7.4 het vertrekpunt voor een definitie van het
begrip regierol van gemeenten als een bijzondere vorm van sturen die is gericht op
de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen tot een meer samenhan-
gend geheel, met het oog op een bepaald resultaat. Deze regievoering vereist een
duidelijke gemeentelijke visie, die vertaald wordt in een politiek-bestuurlijke en
ambtelijke prioriteitstelling, evenals het vaststellen van de daarvoor benodigde en
beschikbare gemeentelijke middelen. Daarentegen wordt een gebrekkige regierol
gekenmerkt door het vermijden van besluitvorming over politiek-bestuurlijke en
ambtelijke prioriteiten, het negeren van verantwoordelijkheid voor het vaststellen
van benodigde middelen en het ongebruikt laten van autoriteit. Het uitvoerende
deel van de regierol heeft de gemeente grotendeels ondergebracht bij de GGD. 
In paragraaf 7.5 volgt een precisering van de begrippen verandermanagement en
leiderschap vanuit de GGD. Kern van de gekozen definitie voor leiderschap van-
uit de GGD is de focus op de strategische rol van de directeur van de GGD bij
het formuleren van (uitvoerende) doelen en de mate van inzet van de eigen auto-
riteit om die doelen te bereiken. Paragraaf 7.6 sluit af met een aanpassing van het
WIZ-model waarin de factor regierol gemeenten is toegevoegd aan de dimensie
lokale context (figuur 7.1).

Hoofdstuk 8 behandelt de verandermanagement-acties (kortweg: veranderacties)
die vanuit de GGD zijn ondernomen. Binnen de dimensie zijn vijf factoren on-
derscheiden: visie, sociaal ondernemerschap, beïnvloedingsstrategieën, netwerkont-
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wikkeling en leiderschap. De eerste vier factoren worden samengevat onder de
noemer operationeel verandermanagement. De factor leiderschap heeft specifiek
betrekking op de rol van de directeur als actor. Paragraaf 8.2 geeft een overzicht
uit de feitenbeschrijving van de aantallen veranderacties per factor, als opmaat
voor 8.3. Paragraaf 8.3 brengt hierin meer betekenis aan door een chronologi-
sche beschrijving van de belangrijkste veranderacties per jaartal. In deze para-
graaf wordt de tijdreeksanalyse gecompleteerd door triangulatie met data uit in-
terviews en enquêtes; aandachtspunt bij deze triangulatie is voorts in hoeverre
de veranderacties effect sorteerden op draagvlak en verankering. Paragraaf 8.4
laat zien dat er een vergelijking mogelijk is tussen drie (deel)casussen binnen de
casus Hartslag Limburg: het traject tussen GGD en gemeente Maastricht als
voorbeeld van tekortschieten van verandermanagement en leiderschap, en de
casus Margraten en de casus azM als geslaagde voorbeelden. Een belangrijk deel
van de veranderacties van de GGD heeft een gunstig effect gehad op het draag-
vlak voor verankering, met name in het begin van het verankeringstraject in de
eerste helft van 2003. Dit leidde tot opname van Hartslag Limburg in gemeen-
telijke nota’s en in het beleid van het azM. Vanaf medio 2003 echter blijkt dat
de acties vanuit de GGD onvoldoende zijn en het draagvlak nog wankel is. Dan
blijkt dat het verandermanagement geen grip heeft op de plannen van de ge-
meente Maastricht, en tekortschiet op momenten waarop het nodig was geweest
gemeenten te confronteren met eerdere afspraken. Kansen voor coalitievorming
en het tonen van leiderschap blijven onbenut. Ondanks de opgelegde bezuini-
gingen accepteert de directeur van de GGD de opdracht van de gemeenten om
Hartslag Limburg te continueren. Op 15 april 2004 bericht de Volkskrant op
de voorpagina over de positieve evaluatiecijfers die diezelfde ochtend op het
Nationale Congres Volksgezondheid te Rotterdam door RIVM en GGD wor-
den gepresenteerd. Deze opvallende veranderactie blijkt nog niet doorslagge-
vend. Wel blijkt dat de aanpak in Margraten effectief is dankzij de combinatie
met een gunstige lokale context (regierol portefeuillehouder en timing). Deze
gunstige combinatie ontbreekt in Maastricht, waar de resultaten te laat komen
om de bezuinigingen terug te draaien. In de samenwerking met het azM heeft
de directie van het ziekenhuis een actieve regierol en is er sprake van additionele
externe financiering. Het contrast in de (deel)casussen laat zien dat als sterk lei-
derschap vanuit de GGD ontbreekt, de kans groot is dat het verankeringsresul-
taat mager is.

Hoofdstuk 9 belicht de regierol van de gemeenten in de casus. Triangulatie van
data laat zien dat die regierol op een reeks van cruciale onderdelen tekort schoot.
De gemeentelijke visie, vastgelegd in de nota lokaal gezondheidsbeleid, wordt
niet vertaald in een prioriteitstelling; eerdere afspraken met andere actoren wor-
den niet gehonoreerd; afstemming in de tijd met lopend onderzoek wordt be-
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loofd maar niet waargemaakt; de interne regie schiet tekort; en benodigde mid-
delen worden wegbezuinigd, in plaats van toegekend onder twee verschillende
noemers (bij het welzijnswerk en bij de GGD). Dit tekort aan regie speelt voor-
al in de dominante gemeente Maastricht, maar uiteindelijk heeft de Maastrichtse
bezuiniging ook consequenties voor de andere portefeuillehouders. De andere
gemeenten weigeren namelijk om naar rato méér bij te dragen dan Maastricht
(regionale belangenstrijd). In interviews bevestigen enkele portefeuille-houders
dat gemeenten “nog in die regierol moeten groeien”. Daar waar die regierol wel
consequent wordt ingevuld, zoals in de casus Margraten, en waar die blijkt sa-
men te vallen met andere positieve factoren (verandermanagement en een gun-
stige timing), is het verankerings-resultaat ook positief. (Later wordt dit resul-
taat overigens weer teniet gedaan door de hierboven genoemde regionale belan-
genstrijd.) Al met al bevestigt het bovenstaande het belang van de opname van
de factor regierol van gemeenten in de dimensie lokale context van het WIZ-model.

In hoofdstuk 10 komt de dimensie draagvlak aan bod. Het gaat hier zowel om
determinanten (doelstelling, belang, win-win, consensus en sense of urgency) als om
uitingsvormen (onderling vertrouwen, tonen van betrokkenheid, adaptatie) van
draagvlak. Paragraaf 10.2 biedt een overzicht van de resultaten uit de feitenbe-
schrijving, paragraaf 10.3 de resultaten uit de enquêtes en 10.4 de resultaten uit
interviews. In paragraaf 10.5 volgt de triangulatie van deze drie bronnen. De
conclusie hieruit is dat doelstelling en werkwijze van de samenwerking op een
ruim maar deels kwetsbaar draagvlak kunnen rekenen. Als zij het belang van de
samenwerking afzetten tegen andere prioriteiten blijken portefeuillehouders te-
rughoudender te zijn dan de gemiddelde respondent uit de enquêtes, inclusief
ambtenaren en raadsleden. Op de stelling “Het is noodzakelijk dat in onze regio
het investeringsbedrag van Hartslag Limburg minimaal gehandhaafd blijft” ant-
woordt tachtig procent van de respondenten in beide jaren het daar ‘tamelijk tot
geheel eens’ mee te zijn. De financiën, met name de dreigende bezuinigingen,
lijken echter een zwaardere druk te leggen op het draagvlak bij de bestuurders.
Verder blijkt de win-win-factor, de mate waarin betrokkenen meer voordeel dan
nadeel ervaren, in 2003 bij de helft van de respondenten positief uit te vallen; bij
gemeenten scoort deze factor wat lager en het aantal negatief gestemden neemt
in 2004 toe. In 2004 blijkt de overeenstemming over de regie (factor consensus)
afgenomen te zijn; een andere conclusie is dat het urgentiebesef bij portefeuille-
houders en GGD-directie tekortschoot (factor sense of urgency).
Onder de noemer uitingsvormen van draagvlak signaleert bijna de helft van de
respondenten in 2004 een dalend onderling vertrouwen. De factor tonen van be-
trokkenheid betreft gebeurtenissen of uitspraken waarin concrete stappen voor
de inzet van mensen en middelen worden genomen. Ten aanzien van deze factor
blijkt dat het ontbreken van tonen van betrokkenheid op de noodzakelijke mo-
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menten méér zegt over het feitelijke draagvlak dan de gevonden positieve uitin-
gen van betrokkenheid. Conclusie is dat een gebrek aan urgentiebesef en het ont-
breken van het tonen van betrokkenheid, belangrijke signalen zijn voor een drei-
gend gebrek aan draagvlak. Al met al levert dit een beeld op van een oorspron-
kelijk ruim maar kwetsbaar draagvlak, twijfels bij bestuurders over de financiële
haalbaarheid, uitblijven van de benodigde concrete stappen en een teruglopende
overeenstemming over de regie. Dit beeld past bij het uiteindelijk bereikte, rela-
tief magere verankeringsresultaat.

Hoofdstuk 11 bevat een presentatie van de conclusies en aanbevelingen. Het
antwoord op de centrale vraagstelling luidt dat verandermanagement vanuit de
GGD ondanks het gebrek aan landelijke financiering voor lokale preventiepro-
gramma’s een belangrijke bijdrage kan leveren aan bestuurlijke verankering van
regionale samenwerking in de publieke gezondheidszorg. Die bijdrage bestaat
enerzijds uit voldoende operationeel verandermanagement, anderzijds uit leider-
schap dat in staat is om preventie overeind te houden in de belangenstrijd met
andere prioriteiten. Het vermogen resultaatcijfers te presenteren vormt een be-
langrijk maar niet doorslaggevend element binnen het operationele veranderma-
nagement. De mate waarin verandermanagement succesvol kan zijn, is zeker
mede afhankelijk van de lokale context, met name van de wijze waarop gemeen-
ten de regierol invullen. Die regierol betreft zowel de bestuurlijke visie, de prio-
riteitstelling en de toekenning van middelen, als de interne ambtelijke regie. De
regierol houdt verder een goede afstemming in van het gemeentelijke besluitvor-
mingsproces met de professionele processen van uitvoering en evaluatieonder-
zoek. Verankering van bestuurlijke samenwerking is vooral een kwestie van regie
nemen, zowel door de gemeente als door de GGD. Voor het vakgebied van de
gezondheidsbevordering, dat in een relatief zwakke positie verkeert ten opzichte
van andere GGD-taken, betekent dit dat alleen met actieve steun van de GGD-
directie en onder regie van de gemeente verankering van samenwerking is te rea-
liseren. Deze conclusie betekent voor de praktijk dat het samenspel van de ge-
meentelijke regierol, leiderschap en operationeel verandermanagement verbeterd
zou moeten worden. 
In de discussie (paragraaf 11.3) komen vier verbeterpunten aan bod: 1) een be-
tere afstemming van het politieke besluitvormingsproces op het professionele
evaluatieproces, met begrip voor langetermijnplanning en de beperkte meetbaar-
heid van resultaten; 2) vergroting van de betrokkenheid van gemeenten bij in-
novaties in de publieke gezondheid, zodat zij de uitkomsten van geslaagde expe-
rimenten ook daadwerkelijk willen toepassen; 3) om het onderwerp op de poli-
tieke agenda te houden dient de GGD coalities te kunnen aangaan met andere
partijen om bij de politiek te lobbyen; dit vergt een GGD-bestuur dat los staat
van de politiek; 4) aandacht voor de vraag hoe leiderschap en verandermanage-
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ment vanuit de GGD verder ontwikkelt kunnen worden. 
Paragraaf 11.4, de beschouwing, gaat in op de sterke en zwakke kanten van de
onderzoeks-opzet. Sterke kanten zijn de uitgebreide feitenverzameling en de tri-
angulatie van feiten en meningen. Zwak punt is de mogelijkheid van selectiebi-
as. Deze bias is zo veel mogelijk bestreden door validering van data met direct
betrokkenen en externe experts. Belangrijk is verder de validiteit en betrouw-
baarheid van de toepassing van het WIZ-model. De validiteit is tijdens het on-
derzoek verbeterd door toevoeging van vier factoren (belangenstrijd, leiderschap,
urgentiebesef en regierol gemeenten) en de betrouwbaarheid is getest door de
labelling van gebeurtenissen en meningen uit te laten voeren door verschillende
‘assessors’ (beoordelaars) en deze onderling te vergelijken. De conclusie is dat de
gevonden resultaten voldoende valide en betrouwbaar zijn om de hieruit getrok-
ken conclusies en aanbevelingen te rechtvaardigen. 
Paragraaf 11.5 biedt een vertaling van de vier punten uit paragraaf 11.3 naar
een vijftal aanbevelingen. De eerste aanbeveling betreft een pleidooi voor gede-
tailleerde afspraken tussen gemeenten en GGD over continuering op lange ter-
mijn van breed opgezette preventieprogramma’s, die vastgelegd worden in raads-
besluiten. De tweede aanbeveling houdt een pleidooi in voor een sterkere be-
trokkenheid van gemeenten bij de toekenning van innovatie-gelden. Ten derde
wordt gepleit voor de afschaffing van de dubbele-pet-constructie voor GGD-
bestuurders en voor versterking van dit bestuur met vertegenwoordigers uit het
veld met voldoende professionele kennis en een onafhankelijke positie ten op-
zichte van het gemeentelijke bestuur. Gesuggereerd wordt om hierbij ook de
zich sterk ontwikkelende ROS’en (Regionale OndersteuningsStructuur voor de
eerste lijn) te betrekken. De vierde aanbeveling betreft de ontwikkeling van een
landelijk erkende set van ‘procesindicatoren voor gezondheidsbevordering’. De
laatste aanbeveling, ten slotte, betreft een pleidooi voor nader onderzoek naar de
mogelijkheden om de leiderschapsrol vanuit de GGD verder te ontwikkelen en
te stimuleren.
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The administrative embedment of

innovations in public health care;

lessons learned from the Hartslag

Limburg case. 

Summary

This thesis deals with the collaboration between organisations that contribute to pub-
lic health care and with the complex way in which such collaboration on innovative
projects can be continued or embedded through administrative decision-making.

Chapter 1 formulates the problems. Health as well as public health care are seen
as increasingly important. At a local level, municipalities and the Municipal
Health Service (GGD) are key players, especially in the area of health promotion.
Promoting healthy behaviour requires durable collaboration between these and
other prevention partners. This poses a weighty challenge to the parties involved.
The Dutch situation is characterised by the legal role of municipalities and the
function of the GGD as a regional professional organisation at the service of the
municipalities. Its professional position makes the GGD the pre-eminent broker
for regional and local collaboration. It has limited legal means, however, to take
on this role, and the administrative responsibility lies with the municipalities.
Within this area of tension, knowledge is needed about how the embedment of
collaboration works in practice, which factors play a part in it and how those fac-
tors can be influenced. There is not much literature about this. In order to gener-
ate fresh knowledge, it is important to tap into the experience of exemplary proj-
ects. One such project is Hartslag Limburg (Heartbeat Limburg) from the region
of Southern South Limburg (Maastricht and surrounding municipalities). This
region was the scene of intensive collaboration from 1998 to 2004 between the
GGD, municipalities, family doctors, the University Hospital Maastricht (azM),
the Maastricht University (UM) and other local partners, with the goal of reduc-
ing cardiovascular diseases and ensuring permanent innovation in their collabora-
tion. Among other things, ongoing evaluation studies into implementation
processes, effects and cost effectiveness turned this case into an excellent opportu-
nity to study processes at the administrative level. The central question of the
study was: ‘In what way and to what extent can change management from the GGD,
within the context of local circumstances and external factors, contribute to the admin-
istrative embedment of regional collaboration in public health care?’
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Chapter 2 describes how Hartslag Limburg was set up as a model project from
1994 to 1998. The leading principle at the start of the project was the involve-
ment in health-promoting actions and procedures of both the local population
and the care providers and institutions on the scene. This resulted in two sub-
sidiary projects: a municipal or ‘community’ project, in which the GGD, munici-
palities, welfare work and local organisations collaborated to promote healthy
lifestyles, and a so-called high-risk project which saw collaboration between the
GGD, family doctors and the hospital to improve the support of patients at high
risk of cardiovascular disease. In the build-up phase, which lasted over three years,
contributions from research, practice and policy were welded together piece by
piece. We look at the characterising elements of the organisational structure and
the factors that have contributed to collaboration or, instead, impeded it. The
conclusion is that in this case, collaboration was improved by the involved and
stimulating role of a main sponsor, local political commitment, a positive invest-
ment climate, a step-by-step approach with partners with a history of cooperation,
and social entrepreneurship. Reflection on these factors, coupled with the experi-
ences from the project years, has led to the ambition to make the intended
embedment of this collaboration amenable to investigation.

Chapter 3 starts out with a description of the theoretical model. This so-called
‘WIZ’ model was developed by the UM’s capacity group Beleid, Economie &
Organisatie van de Zorg (Policy, Economy and Organisation of Care), and was
adapted to the setting of the administrative level of public health care. The model
distinguishes between four dimensions or clusters of factors that have influenced
the administrative embedment of collaboration. Change management (1) – con-
sisting of vision, social entrepreneurship and strategies for exerting influence,
among other elements – should lead to the desired administrative embedment of
collaboration, but is influenced by external factors (2), the local context (3) and the
extent of support (4). The extent of administrative embedment is determined by
looking at four aspects: degree of formalisation, durability, employment of people
and means, and range. Following this model, the central question has been split
up into sub-questions which address the results per dimension and the relation-
ships between dimensions. An example is the question to what extent the change
management actions put into effect are influencing the support base and the
administrative embedment. Validation with the help of an expert panel has
enriched the model, putting more of an emphasis on the conflict of interest
between stakeholders and the municipal directing role as part of the local-context
dimension, and the role of leadership as part of change management.
We then deal with the research method. This consisted of a so-called ‘embedded’
single-case study into Hartslag Limburg from October 2002 to October 2005.
Data collection took place through a review of the documentation and two data
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collection rounds, held through 2003 and 2004, with written questionnaires and
individual interviews with stakeholders. The stakeholders in this study are the
public health administrators of the five municipalities in the region of Maastricht,
members of the municipal council committees, public health civil servants, direc-
tion, staff, middle management and the Hartslag Limburg project leader of the
GGD, direction and middle management of regional welfare work, participating
family doctors in the region, the direction of the azM, the management of the
Cardiology department and the later Cardiovascular Centre of the azM and the
healthcare insurer’s contact person. The first step in the analysis was a description
of the events in a table, working from the documentation study, in which data
was ordered chronologically and following the WIZ model. The factual data
analysis was carried out through a so-called time sequence analysis, in which the
data from three sources – factual description, questionnaires and interviews – was
compared (triangulation).

Chapter 4 offers an overview of the main results of the factual description: the
extent of administrative embedment at the time of the initial and final measure-
ments (paragraph 4.2), and a chronological report of the events that took place
between the two measurements (paragraph 4.3). The accomplished administrative
embedment in 2005 shows an uneven pattern. In the collaboration between the
GGD and municipalities, progress has been made in two of four aspects: the
degree of formalisation and durability. Hartslag Limburg was converted into two
products that have been incorporated into the GGD’s basic package which all
municipalities are using. The other two aspects, however, employment of means and
scope, show a clear decline in collaboration. A significant reduction of the budget
has broken up the collaborative structure where civil servants and local working
groups were involved, causing the level of collaboration to decline to about half of
its former extent. Remarkably, the adoption of Hartslag Limburg in municipal
policy documents has not led to the intended level of administrative embedment.
Further, collaboration with family doctors has ended, partly due to a lack of struc-
tural funding, while collaboration with the hospital will be sustained at roughly
the same level for two and a half years.
The chronological report then offers a preliminary, condensed view of develop-
ments from 2002 to 2005 based on the factual description. This shows that most
of the events took place on the municipal side of Hartslag Limburg. The remain-
ing analysis, therefore, largely concerns the collaboration between the GGD and
the municipalities. The perspective on the collaboration between the GGD, fami-
ly doctors and the university hospital is dealt with briefly. Chapter 4 ends with a
preliminary enumeration of the factors that have influenced the end result where
it comes to administrative embedment: nationwide, a cut in municipal funding
and locally, a difficult relationship between the GGD and municipalities, financial
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disappointments, the fusion process between the Southern Limburg GGDs and
the possible shortcomings of the change management. Later chapters offer an in-
depth analysis structured along the individual dimensions of the WIZ model.

Chapter 5 offers an analysis of the external factors dimension of the WIZ model.
Paragraph 5.2 goes into the influence of national policy, while paragraph 5.3 deals
with the attitude of national funding agencies. The conclusion is that the national
policy creates new obligations and guidelines for professionals and administrators
at the local level without there being clarity about adequate funding. As a result,
national organisations (the Association of Netherlands Municipalities – VNG;
GGD Nederland) and the national government are passing responsibility around.
While this discussion was ongoing, at the start of 2003, the national government
went so far as to cut back significantly on municipal funding. Among local gov-
ernment, this development has led to a broadly shared reaction: there is a will to
take the Collective Prevention Act and the Health Ministry’s Prevention Policy
Document seriously, but a lack of extra funding for health promotion – not to
mention additional generic cuts in funding – is seen as preventing the implemen-
tation of an innovative approach. A similar development can be seen in the col-
laboration between the GGD on the one hand and family doctors and the hospi-
tal on the other hand: on the national level there is insecurity about funding, and
healthcare insurers are saying they no longer dispose of additional means for pre-
vention. As of early 2003, these external factors have considerably eroded the cli-
mate for administrative embedment of the collaboration around Hartslag
Limburg.

Chapter 6 analyses the dimension of the local context. Three paragraphs go into
the separate factors within this dimension. Paragraph 6.2 shows that there has
been ‘friction’ within the existing collaborative relations between the GGD and
municipalities. Paragraph 6.3 describes how three characteristics of management
have exerted an impeding influence on the embedment of the community part of
Hartslag Limburg (collaboration between municipalities, GGD and welfare
work): a lack of financial transparency, different views on the finiteness of proj-
ects, and the fusion of the three Southern Limburg GGDs. Paragraph 6.4 points
out that the GGD and municipalities are engaged in a conflict of interest on five
themes: internal competition around GGD policy priorities, ‘investing or
economising’, ‘welfare or health’, ‘local or regional’, and the ‘two hats’ of the
municipal administrator (alderman) who is also a GGD administrator. This con-
flict of interest, among other things, leads to a lack of investment in innovation.
The conflict of interest around these five themes is mostly due to inadequate
municipal direction. Looking at these three factors together, we can conclude that
the dimension of the local context has not been conducive to the administrative
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embedment of the community part of Hartslag Limburg. The mounting impedi-
ments, almost all due to a lack of funds, can be seen both in 2003 and 2004, and
have contributed to growing tension. The nature of the local context, along with
the characteristics of the external factors as described in chapter 5, shows that the
GGD’s change management has had to operate in an unfavourable climate.

Chapter 7 looks more closely at the definition of the concepts ‘municipal direc-
tion’, ‘leadership’ and ‘change management’. This is needed, since the conclusion
in chapter 6 points to flawed direction by municipalities. An analysis of the
dimension of change management (from within the GGD) and, within that, the
factor of leadership, can only be carried out when it is clear how these two relate
to municipal direction. Paragraph 7.2 offers a concise overview of the various the-
oretical views of the concept of leadership. In paragraph 7.3 this leads to the fol-
lowing general definition of this concept: leadership is a relationship between a
leader and their followers which both parties can influence and which aims to
reach tangible results fitting the shared communal objectives. A lack of leadership
is characterised by the avoidance of action and decision-making, denial of respon-
sibility and a failure to use authority.
In paragraph 7.4, this definition is taken as the point of departure for a definition
of the concept of municipal direction as a special form of direction aimed at
achieving more unity among stakeholders, their objectives and their actions, with
the goal of achieving a certain result. Such direction requires a clear municipal
vision, translated as the setting of political-administrative priorities, as well as
making decisions about the required and available municipal means to this end.
Flawed direction, on the other hand, is characterised by the avoidance of decision-
making around political-administrative priorities, ignoring the responsibility for
determining required means and a failure to use authority. Municipalities have
delegated most of the executive aspects of the directing role to the GGD.
Paragraph 7.5 fine-tunes the concepts of change management and leadership from
within the GGD. The essence of the chosen definition of leadership from within
the GGD is a focus on the strategic role of the GGD’s director in formulating
(executive) goals and the extent to which they use their personal authority to
reach those goals. Paragraph 7.6 ends with an adaptation of the WIZ model
which sees the addition of the factor of municipal direction to the dimension local
context (figure 7.1).

Chapter 8 deals with the change management actions (in brief: actions for change)
undertaken from within the GGD. Five factors can be distinguished within this
dimension: vision, social entrepreneurship, strategies for exerting influence, network
development and leadership. The first four factors are summed up with the term
operational change management. The leadership factor specifically relates to the
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director’s role as a stakeholder. Paragraph 8.2 offers an overview, taken from the
factual description, of the number of actions for change per factor, as a lead-in to
paragraph 8.3. This paragraph elaborates on the meaning of this by chronological-
ly describing the foremost actions for change in each year. The paragraph com-
pletes the time sequence analysis with triangulation using data from interviews
and questionnaires. This triangulation pays specific attention to the extent to
which the actions for change have had effect in the areas of support and embed-
ment. Paragraph 8.4 demonstrates that three (sub-)cases within the case of
Hartslag Limburg can be compared: the process between the GGD and the
municipality of Maastricht as an example of failing change management and lead-
ership, and the cases of Margraten and azM as examples of success. An important
share of the GGD’s actions for change has had a positive effect on the support for
embedment, especially at the start of the embedment process in the first half of
2003. This led to the adoption of Hartslag Limburg in municipal policy docu-
ments and in the azM’s policy. Midway through 2003, however, it became clear
that the GGD’s actions were insufficient and that support was volatile. The
change management, it turned out, had no influence on the economising plans of
the municipality of Maastricht and fell short at times when it would have been
necessary to remind municipalities of agreements they had bound themselves to.
Opportunities for coalition building and exercising leadership were passed up. In
spite of the imposed cuts in funding, the director of the GGD accepted the brief
from the municipalities to continue Hartslag Limburg. On 15 April 2004, the
front page of the daily Volkskrant carried the positive evaluation figures which
RIVM (National Institute for Public Health and the Environment) and the GGD
had presented in Rotterdam that morning at the National Public Health
Conference. This conspicuous action for change turned out not to be decisive. It
did become clear that the approach in Margraten was effective thanks to the com-
bination with a favourable local context (directing role of the public health
administrator and timing). There was no such favourable combination in
Maastricht, where the results arrived too late to undo the cuts in funding. In its
collaboration with the azM, the hospital management had an active directing role
and there was additional external funding. The contrast of the (sub-)cases shows
that when strong leadership on the part of the GGD is lacking, there is a great
risk of poor embedment.

Chapter 9 highlights the municipal directing role in the case. Data triangulation
shows that this role has failed in a number of crucial aspects. The municipal
vision, recorded in the policy document on local health care policy, was not
reflected in the assignment of priorities; agreements reached before with other
stakeholders were not kept; alignment with ongoing research was pledged but not
fulfilled; the internal direction was inadequate; and the required budget for both
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welfare work and the GGD was cut. This lack of direction was mainly seen in the
dominant municipality of Maastricht, but the cuts in funding there were eventu-
ally felt by the other public health administrators since the other municipalities
refused to have a higher pro rata contribution than Maastricht (regional conflict
of interest). In interviews, some public health administrators confirmed that
municipalities “still need to grow into that directing role”. In places where this
role was given due weight, as in the case of Margraten, and where it coincided
with other positive factors (change management and favourable timing), the
embedment result was also positive. (Later, however, this result was undone by the
aforementioned conflict of interest.) All in all, the preceding confirms the impor-
tance of including the factor of the municipal directing role in the WIZ model’s
local context dimension.

The dimension support is addressed in chapter 10. This concerns both determi-
nants of support (aim, importance, win-win, consensus and sense of urgency) and
expressions of support (mutual trust, showing commitment, adaptation). Paragraph
10.2 offers an overview of the results of the factual description, while paragraphs
10.3 and 10.4 go into the results of the questionnaires and the interviews, respec-
tively. These three sources are triangulated in paragraph 10.5. The conclusion
from this is that the aim and method of this collaboration have broad support,
even if this support is fragile in places. When weighing the importance of the col-
laboration against other priorities, public health administrators turn out to be
more cautious than the average respondent in the questionnaires, including civil
servants and councillors. Eighty percent of respondents in both years indicated
they “agreed partly or wholly” with the statement “It is necessary at least to main-
tain the amount of investment in Hartslag Limburg in our region.” Financial fac-
tors, especially looming budget cuts, appear to exert a stronger influence on the
level of support among administrators. Also, the win-win factor, the extent to
which those involved perceive more of an advantage than a disadvantage, was pos-
itive among half of all respondents in 2003. Among municipalities the score for
this factor was somewhat lower, and the number of negative views rose in 2004.
In that year, agreement on who assumes the directing role (the consensus factor)
turned out to have decreased. Another conclusion is that the sense of urgency
among public health administrators and the GGD direction was lacking.
Under the denominator expressions of support, nearly half of all respondents in
2004 report a decrease in mutual trust. The factor showing commitment relates to
events or statements with which concrete steps are taken to employ people and
means. With respect to this factor, a lack of shown commitment at key moments
turns out to be a more meaningful predictor of the actual support than the posi-
tive expressions of commitment that were recorded. The conclusion from this is
that a lack of a sense of urgency and of shown commitment are important signals
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that point to a threatening lack of support. All in all, this paints the picture of
originally broad but volatile support, doubts among administrators about the
financial feasibility, a failure to undertake the needed concrete steps and declining
agreement about who assumes the directing role. This view is confirmed by the
actual, fairly disappointing embedment result.

Chapter 11 presents the conclusions and recommendations. The answer to the
central question is that change management from within the GGD, in spite of a
lack of national funding for local prevention programmes, can make an important
contribution to the administrative embedment of regional collaboration in public
health care. This contribution exists of sufficient operational change management,
as well as leadership which manages to sustain prevention in the face of a show-
down with competing priorities. The ability to present conclusions in figures is an
important, if not decisive element of operational change management. The extent
to which change management can be successful certainly depends in part on the
local context, in particular the way in which municipalities develop their directing
role. This directing role involves the administrative vision, the setting of priorities
and the assignment of means, as well as the coordination of internal administra-
tive processes. Further, the directing role involves gearing the municipal decision-
making process to the professional processes of program implementation and eval-
uation research. Embedding managerial collaboration is mostly a question of
direction from both the municipality and the GGD. For the professional field of
health promotion, which has a relatively weak position compared to other GGD
responsibilities, this means that the effective embedment of collaborative public
health programmes is only possible with municipal steering and the active support
of the GGD direction. In practice, this conclusion means that the dynamic of the
municipal directing role, leadership and operational change management should
be improved.
The discussion touches on four areas to be improved: 1) better alignment of the
political decision-making process with the professional evaluation process, with
stakeholders accepting that long-term planning may be needed and that results are
measurable to a limited degree only; 2) increasing the involvement of municipali-
ties with innovations in public health care, so that they have a real desire for
implementing the results of successful experiments; 3) in order to keep the issue
on the political agenda, the GGD should be able to build coalitions with other
parties in order to carry out a political lobby – this requires a politically independ-
ent GGD management; 4) attention for the question of how leadership and
change management can be further developed from within the GGD.
Paragraph 11.4, the discussion, looks at the strong and weak points of the study’s
approach. Strong points are the extensive data collection and the triangulation of
facts and opinions. A weak point is the possibility for selection bias. This bias has
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been countered as much as possible by way of data validation with direct stake-
holders as well as external experts. The validity and reliability in the application of
the WIZ model is also important. The validity was improved during the study by
including four factors (conflict of interest, leadership, sense of urgency and
municipal direction), while the reliability was tested by letting different assessors
carry out the labelling of events and opinions and comparing their work. The
conclusion is that the results thus encountered are sufficiently valid and reliable to
justify the conclusions and recommendations derived from them.
Paragraph 11.5 translates the four points from paragraph 11.3 into five recom-
mendations. The first recommendation is a plea for detailed agreements between
municipalities and the GGD about the long-term continuation of broadly based
prevention programmes that are recorded in council decrees. The second recom-
mendation is a plea for closer involvement of municipalities in assigning funds for
innovation. Thirdly, the argument is made for abolishing the double role of
municipal administrators who are also GGD administrators. The GGD manage-
ment should be strengthened with representatives from the field who have suffi-
cient professional knowledge and are independent from the municipal govern-
ment. The suggestion is made to involve the fast-developing ROS (Regional
Support Structures for primary health care) in this. The fourth recommendation
concerns the development of a nationally recognised set of ‘process indicators for
health promotion’. The final recommendation is a plea for further research into
the possibilities for continued development and stimulation of the leadership role
from within the GGD




