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Effectieve 
samenwerking 

omdat gezondheid 
iedereen raakt

AGORA verbindt 
beleid, onderzoek en praktijk

De ontwikkelingen maken dat gemeenten op zoek gaan naar 
kostenbesparing door preventie en meer rendement uit de 
verrichtte inspanningen. Om die reden maakt AGORA de 
cirkel rond tussen kennis uit beleid, onderzoek en praktijk.     
Met deze verbinding baseren we beleid op zowel wetenschappelijk 
bewezen als in de praktijk verworven inzichten waardoor 
publieke gezondheidsprogramma’s steeds effectiever worden.

Ingrijpende veranderingen 
voor beleidsmakers

Gemeenten staan aan de vooravond 
van ingrijpende veranderingen. 
Complexe transitie vraagstukken 
zoals de invoering Participatiewet, 
transitie Jeugdzorg en de 
overheveling van AWBZ-begeleiding 
naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) resulteren 
in een fors aantal extra taken.  
Door de bezuinigingen moet 
met minder budget meer werk 
worden verricht. Binnen de 
publieke gezondheid spreken 
we de burger steeds meer aan 
op zelfredzaamheid en sociale 
participatie. Dit alles stelt u als 
beleidsmaker of maatschappelijk 
professional voor flinke 
uitdagingen.

Efficiënter en effectiever beleid 
AGORA levert een bijdrage in elke fase van 
het beleidsvormingsproces. We geven een 
getoetste onderbouwing voor nieuw te 
vormen beleid, ontwikkelen of verbeteren 
publieke gezondheidsprogramma’s en brengen 
effectiviteit in kaart. Deze werkwijze leidt 
tot kostenbesparingen.

Ontwikkeling van producten 
en interventies 
AGORA selecteert en ontwikkelt met 
behulp van onderzoek de meest effectieve 
beleidsinstrumenten. We ontwikkelen nieuwe 
interventies, passen bestaande interventies 
aan op de lokale context en vertalen bewezen 
effectieve interventies naar de praktijk. 

Professionalisering door scholing
AGORA draagt bij aan een onderzoekende 
praktijk (GGD’en) en aan praktijkgericht 
onderzoek (Wageningen UR). Hierdoor zijn
(aankomende) professionals goed geschoold
op het gebied van voeding, leefstijl en 
volksgezondheid. Zij hebben ervaring met
de uitvoering van de meest actuele 
onderzoeksmethodieken in een praktijksituatie
 en kennis van de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten.

Een breed netwerk
AGORA heeft een uniek netwerk, dat 
samenwerking tussen regionale partijen 
mogelijk maakt. Gezamenlijk kunnen deze 
partijen onderzoek en beleidsverbetering 
sneller en beter organiseren, doordat 
contacten snel gelegd zijn en benodigde 
expertise snel beschikbaar is. OnDERZOEk
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WAt kAn AGORA 
U BREnGEn? 

Wij bieden beleidsmakers en maatschappelijke 
professionals in de regio de meest actuele kennis 
van publieke gezondheidsthema’s en ontwikkelen 

met toegepast onderzoek voortdurend nieuwe, 
bruikbare kennis voor programma’s en interventies. 

Dat biedt u de volgende voordelen:

“Een afstudeeronderzoek bij 
AGORA laat zien hoe we 

    wetenschappelijke kennis kunnen               
            toepassen en gebruiken in 

de samenleving. Door de brug die 
geslagen wordt tussen theorie en praktijk

 werk ik samen met professionals van 
verschillende disciplines en krijg ik inzicht in 

hoe de praktijk werkt.”
* Celine Kelfkens, student Wageningen UR, 

Humane Voeding

“In onze gemeente wordt onder de vlag 
van AGORA een aantal projecten uitgevoerd. 

Met lokale partners werken we aan innovatieve 
preventieprojecten zoals Gezond Ouder Worden 

en Voor Elkaar in de Buurt. De samenwerking tussen 
onderzoek, beleid en praktijk levert kennis op 

over de effectiviteit van de gepleegde interventies 
en draagt bij aan de versterking ervan. Met hulp van 

AGORA bereiken we de burger beter en boeken we meer 
gezondheidswinst. En dat is precies waar het om gaat in 

de publieke zorg voor gezondheid!” 
* Jan Berkhoff, Wethouder Samenleving, Gemeente Epe

AGORA In VOGElVlUCHt

•   AGORA verbindt beleid, praktijk en onderzoek in een breed  
     netwerk met warme contacten
•   AGORA bevordert effectieve samenwerking en efficiënt  
     beleid in de publieke gezondheid met toegepast onderzoek
•   AGORA staat voor continue ontwikkeling van de praktijk  
     door de inzet van de meest actuele academische kennis 
•   AGORA zorgt voor praktijkgericht onderzoek en 
     wetenschappelijk onderbouwde praktijk
•   AGORA staat garant voor landelijke wetenschappelijke 
     publicaties, succesvolle projecten en  
     academische promoties 

neem contact met ons op!
Wilt u graag samenwerken met AGORA? Of wilt u meer weten 
over het werk van AGORA of heeft u vragen?  
Neem dan contact met ons op. 

Contactpersoon:  
Annemien Haveman-Nies, 
Coördinator Academische werkplaats AGORA 
E-mail: a.haveman@ggdnog.nl 

Wageningen UR        
Afdeling Humane Voeding  
Bomenweg 4     
6703 HD Wageningen   
Tel. 0317 - 485306

GGD noord- en Oost-Gelderland
Deventerstraat 43 
7311 LV Apeldoorn
Tel. 088 - 443 30 00 

WWW.AW-AGORA.NL

“AGORA heeft ons geholpen met het formuleren van de 
subsidieaanvraag en de ontwikkeling van het project Sociale 
Activering Goed Bezig. Hun kennis van de projecteisen en de 
wetenschappelijke achtergronden bij zowel de inhoudelijke 
thema’s als het thema burgerparticipatie was een voorwaarde. 
De kwaliteit van AGORA lag vooral bij het omzetten van de 
projectdoelen naar een onderzoeksopdracht en het vinden van 
een efficiënte onderzoeksmethode. Zonder hun inbreng was ons 
dit niet gelukt. Het resultaat bestaat uit de toekenning van de 
aanvraag door ZonMw.” 
* John Prein, Projectleider Jeugd, Regio Noord-Veluwe

AGORA verbindt beleid, 
onderzoek en praktijk



binnen links

WAt DOEt 
AGORA?
AGORA is sinds 2005 actief als Academische 
Werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio 
Gelderland. Wij zijn een samenwerkingsverband 
van GGD noord- en Oost-Gelderland, Wageningen UR 
en enkele andere partners, zoals Caransscoop en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
AGORA is gespecialiseerd in toegepast onderzoek 
op het gebied van de publieke gezondheid.

Wij richten ons op de thema’s: 
•    Gezond opgroeien
•    Gezonde leefstijl
•    Gezond ouder worden
•    Gezond beleid

AGORA is een duurzame samenwerking tussen universiteit, 
praktijkorganisaties en gemeenten. Wij ontwikkelen 
(kosten-)effectieve beleidsprogramma’s en vertalen kennis 
uit de wetenschap direct naar de praktijk. Ook vertalen we 
beleidsproblemen in concrete onderzoeksvragen. Dit levert 
antwoorden op waar u direct mee aan de slag kunt. 

De dienstverlening van AGORA bestaat bijvoorbeeld uit het 
initiëren van gezamenlijke onderzoeksprojecten, het organiseren 
van netwerkbijeenkomsten rondom een thema of het geven van 
resultaatgerichte workshops. Het effectief bundelen van krachten 
is wat ons drijft.

PRAktIJkCASES En ERVARInGEn VAn BEVlOGEn  SAMEnWERkERS 
GEZOnD OPGROEIEn

Depressiepreventie
AGORA deed in opdracht van de gemeenten 
Oost Gelre en Berkelland onderzoek 
naar depressie bij jongeren. Ongeveer 
10% van de jongeren tussen de 12 en 
23 jaar uit deze gemeenten kampt met 
depressieve gevoelens. Hoewel meer dan 
tien verschillende organisaties in deze 
gemeenten interventies aanbieden voor deze 
doelgroep blijken lang niet alle jongeren met 
depressieve klachten bij de hulpverlening 
terecht te komen. Verbetermogelijkheden 
bestaan uit het versterken van de ouders in 
hun eigen kracht en opvoedvaardigheden, 
het bieden van deskundigheidsbevordering 
aan leerkrachten en andere intermediairs, 
het verlagen van drempels in de keten van 
doorverwijzing en uit het ondersteunen van 
jongeren die niet bij hun ouders terecht 
kunnen. Het onderzoek werd gefinancierd 
door ZonMw uit de subsidieronde Klein-
maar-fijn. 

Smaaklessen
“Op het gebied van gezonde voeding mag 
ik bij AGORA een waardevolle toevoeging 
leveren in de regio Noord- en Oost-
Gelderland. Smaaklessen binnen het 
basisonderwijs! Het is inspirerend om een 
brug te slaan tussen praktijk en wetenschap 
en zo bezig te zijn met gedragsverandering. 
AGORA is voor mij een prachtig werkgebied: 
verdiepend en pragmatisch, dicht bij de 
burger, dicht op de uitvoering van beleid 
dat er toe doet. AGORA is in staat een 
voelbaar verschil te maken.”
* Ellen Bakker, functionaris Gezondheids-
bevordering, GGD Noord- en Oost-Gelderland

GEZOnDE lEEFStIJl

Voorkomen van diabetes (SlIMMER)
In het programma SLIMMER werken diverse 
zorgverleners samen aan het tegengaan 
van diabetes. In totaal werken 25 
huisartsenpraktijken, 16 fysiotherapeuten, 
11 diëtisten en diverse sportverenigingen 
mee aan dit project. Samen begeleiden zij 
ruim 150 deelnemers. Uit de eerste resultaten 
blijkt dat deelnemers zijn afgevallen, 
slanker in de taille zijn en minder vet op de 
heupen hebben. Deelnemers zijn fitter en de 
glucosetolerantie is verbeterd. Opmerkelijk 
is bovendien dat de helft van de deelnemers 
aangeeft dat zij fysiek beter in staat is om 
actief deel te nemen aan de samenleving. 
Zorgverleners én deelnemers beoordelen 
SLIMMER positief, met een 8 gemiddeld. 
“SLIMMER heeft bewezen dat wat AGORA 
doet, werkt. We zijn een vorm van preventie 
rijker voor een duidelijke doelgroep, met 
haalbare doelen en met inzicht in de kosten 
en effecten. Met dank aan de samenwerking 
tussen GGD, Wageningen UR en eerstelijns 
zorgorganisaties.”
* Liesbeth van Leeuwe, beleidsmedewerker, 
Gemeente Doetinchem

GEZOnD OUDER WORDEn

Sociale participatie
Doel van het programma Gezond Ouder Worden is het 
vergroten van sociale participatie en het verminderen 
van eenzaamheid onder ouderen. Het programma 
zoekt de verbinding tussen bestaande netwerken en 
activiteiten en manieren om ook de meer kwetsbare 
oudere te werven voor activiteiten waarbij men elkaar 
kan ontmoeten. Een voorbeeld hiervan is ‘Voor Elkaar 
in de Buurt’. Hierin werden sociaal actieve ouderen 
gevraagd om iets te organiseren voor hun sociaal 
minder actieve oudere buurman of buurvrouw. Het totale 
programma Gezond Ouder Worden, de afzonderlijke 
projecten van het programma en de netwerken die lokaal 
ontstaan en groeien zijn onderwerp van evaluatieonderzoek 
door AGORA.
 
“Door AGORA ervaar ik het belang van het verbinden 
van goed wetenschappelijk onderzoek met actuele 
vraagstukken uit de praktijk. Gemeenten zijn druk 
bezig met de voorbereidingen voor de invoering van 
de transities met grote gevolgen voor de zorg voor 
ouderen. In gesprek met gemeenten en professionals 
ondervind ik dat wij met onze wetenschappelijke 
kennis op het gebied van voeding, leefstijl en 
veroudering hier een wezenlijke bijdrage aan kunnen 
leveren.” * Lisette de Groot, hoogleraar Voeding en 
Veroudering, Wageningen UR

GEZOnD BElEID

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid (EBPG) 
is een initiatief van AGORA en gespecialiseerd in 
evaluatieonderzoek. Het EBPG onderzoekt het proces 
en de effectiviteit van lopend beleid. Wij bieden hierin 
vier producten: advies, begeleiding, klein onderzoek en 
groot onderzoek. 

“In de regio Noord-Veluwe doen wij veel op het 
gebied van beweging, gezonde leefstijl en sport. 
Veel projecten zijn gericht op jeugd. Als je slecht 
gedrag niet aanleert, hoef je het later ook niet af 
te leren. Als gemeentebestuurders voelen wij dat 
deze inspanningen lonend zijn. Toch ontbreken 
vaak echte gegevens over wat de effecten van onze 
inspanningen zijn. AGORA kan daar als partner veel 
in betekenen. Aantoonbaar resultaat van beleid is in 
de politiek nodig om budgetten veilig te stellen of 
binnen te halen. Ik daag AGORA uit om gemeenten 
nog duidelijker te maken dat zij als partner in staat is 
die data te leveren die ervoor zorgen dat de gemeente 
niet meer hoeft te gissen naar de effecten van beleid, 
maar weet wat de effecten van het beleid zijn.”
* Ard Kleijer, Wethouder Volksgezondheid, 
Gemeente Putten

AGORA is effectief

Door de inmiddels acht jaar lange ervaring 
met samenwerkingspartners en met 

15 multidisciplinaire projecten op haar 
naam, kan AGORA snel schakelen tussen 
academische kennis en lokale vragen. 
Wij maken gebruik van én de nieuwste 

kennis én bekende ‘best practices’

AGORA is inspirerend 

In AGORA vindt u een inspirerende partner. 
Bij AGORA werken niet alleen bevlogen mensen, 

wij hebben ook een landelijke uitstraling 
en de support van een aantal enthousiaste 
ambassadeurs. Onze onderzoeken halen 

regelmatig de publiciteit en worden landelijk 
gebruikt, zoals het project ‘SLIMMER’, voor het 

voorkomen van diabetes 
en het project ‘Alcoholmatiging’. 

AGORA is krachtig 

Met een breed en krachtig regionaal en 
wetenschappelijk netwerk, maakt AGORA het 
mogelijk om van elkaar te leren, om efficiënt 

data te verzamelen en om structureel 
studenten in te zetten. Met het aantal 

samenwerkingsrelaties dat gestaag blijft 
groeien is er toegang tot een schat 
aan bruikbare gegevens en expertise 
voor verder onderzoek. Dat werkt! 

AGORA is betrouwbaar 

AGORA heeft geen winstoogmerk en 
handelt vanuit een maatschappelijk belang. 

Het doel is om gedegen, verantwoord, onafhankelijk 
en verbindend te werk te gaan, met als resultaat een 

hoge kwaliteit. Wij werken volgens het academische 
kwaliteitssysteem waarbij experts in het veld de 
onderzoeksresultaten kritisch beoordelen. Daarin 

spelen onafhankelijke wetenschappelijke publicaties en 
academische promoties een grote rol.  



binnen links

WAt DOEt 
AGORA?
AGORA is sinds 2005 actief als Academische 
Werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio 
Gelderland. Wij zijn een samenwerkingsverband 
van GGD noord- en Oost-Gelderland, Wageningen UR 
en enkele andere partners, zoals Caransscoop en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
AGORA is gespecialiseerd in toegepast onderzoek 
op het gebied van de publieke gezondheid.

Wij richten ons op de thema’s: 
•    Gezond opgroeien
•    Gezonde leefstijl
•    Gezond ouder worden
•    Gezond beleid

AGORA is een duurzame samenwerking tussen universiteit, 
praktijkorganisaties en gemeenten. Wij ontwikkelen 
(kosten-)effectieve beleidsprogramma’s en vertalen kennis 
uit de wetenschap direct naar de praktijk. Ook vertalen we 
beleidsproblemen in concrete onderzoeksvragen. Dit levert 
antwoorden op waar u direct mee aan de slag kunt. 

De dienstverlening van AGORA bestaat bijvoorbeeld uit het 
initiëren van gezamenlijke onderzoeksprojecten, het organiseren 
van netwerkbijeenkomsten rondom een thema of het geven van 
resultaatgerichte workshops. Het effectief bundelen van krachten 
is wat ons drijft.

PRAktIJkCASES En ERVARInGEn VAn BEVlOGEn  SAMEnWERkERS 
GEZOnD OPGROEIEn

Depressiepreventie
AGORA deed in opdracht van de gemeenten 
Oost Gelre en Berkelland onderzoek 
naar depressie bij jongeren. Ongeveer 
10% van de jongeren tussen de 12 en 
23 jaar uit deze gemeenten kampt met 
depressieve gevoelens. Hoewel meer dan 
tien verschillende organisaties in deze 
gemeenten interventies aanbieden voor deze 
doelgroep blijken lang niet alle jongeren met 
depressieve klachten bij de hulpverlening 
terecht te komen. Verbetermogelijkheden 
bestaan uit het versterken van de ouders in 
hun eigen kracht en opvoedvaardigheden, 
het bieden van deskundigheidsbevordering 
aan leerkrachten en andere intermediairs, 
het verlagen van drempels in de keten van 
doorverwijzing en uit het ondersteunen van 
jongeren die niet bij hun ouders terecht 
kunnen. Het onderzoek werd gefinancierd 
door ZonMw uit de subsidieronde Klein-
maar-fijn. 

Smaaklessen
“Op het gebied van gezonde voeding mag 
ik bij AGORA een waardevolle toevoeging 
leveren in de regio Noord- en Oost-
Gelderland. Smaaklessen binnen het 
basisonderwijs! Het is inspirerend om een 
brug te slaan tussen praktijk en wetenschap 
en zo bezig te zijn met gedragsverandering. 
AGORA is voor mij een prachtig werkgebied: 
verdiepend en pragmatisch, dicht bij de 
burger, dicht op de uitvoering van beleid 
dat er toe doet. AGORA is in staat een 
voelbaar verschil te maken.”
* Ellen Bakker, functionaris Gezondheids-
bevordering, GGD Noord- en Oost-Gelderland

GEZOnDE lEEFStIJl

Voorkomen van diabetes (SlIMMER)
In het programma SLIMMER werken diverse 
zorgverleners samen aan het tegengaan 
van diabetes. In totaal werken 25 
huisartsenpraktijken, 16 fysiotherapeuten, 
11 diëtisten en diverse sportverenigingen 
mee aan dit project. Samen begeleiden zij 
ruim 150 deelnemers. Uit de eerste resultaten 
blijkt dat deelnemers zijn afgevallen, 
slanker in de taille zijn en minder vet op de 
heupen hebben. Deelnemers zijn fitter en de 
glucosetolerantie is verbeterd. Opmerkelijk 
is bovendien dat de helft van de deelnemers 
aangeeft dat zij fysiek beter in staat is om 
actief deel te nemen aan de samenleving. 
Zorgverleners én deelnemers beoordelen 
SLIMMER positief, met een 8 gemiddeld. 
“SLIMMER heeft bewezen dat wat AGORA 
doet, werkt. We zijn een vorm van preventie 
rijker voor een duidelijke doelgroep, met 
haalbare doelen en met inzicht in de kosten 
en effecten. Met dank aan de samenwerking 
tussen GGD, Wageningen UR en eerstelijns 
zorgorganisaties.”
* Liesbeth van Leeuwe, beleidsmedewerker, 
Gemeente Doetinchem

GEZOnD OUDER WORDEn

Sociale participatie
Doel van het programma Gezond Ouder Worden is het 
vergroten van sociale participatie en het verminderen 
van eenzaamheid onder ouderen. Het programma 
zoekt de verbinding tussen bestaande netwerken en 
activiteiten en manieren om ook de meer kwetsbare 
oudere te werven voor activiteiten waarbij men elkaar 
kan ontmoeten. Een voorbeeld hiervan is ‘Voor Elkaar 
in de Buurt’. Hierin werden sociaal actieve ouderen 
gevraagd om iets te organiseren voor hun sociaal 
minder actieve oudere buurman of buurvrouw. Het totale 
programma Gezond Ouder Worden, de afzonderlijke 
projecten van het programma en de netwerken die lokaal 
ontstaan en groeien zijn onderwerp van evaluatieonderzoek 
door AGORA.
 
“Door AGORA ervaar ik het belang van het verbinden 
van goed wetenschappelijk onderzoek met actuele 
vraagstukken uit de praktijk. Gemeenten zijn druk 
bezig met de voorbereidingen voor de invoering van 
de transities met grote gevolgen voor de zorg voor 
ouderen. In gesprek met gemeenten en professionals 
ondervind ik dat wij met onze wetenschappelijke 
kennis op het gebied van voeding, leefstijl en 
veroudering hier een wezenlijke bijdrage aan kunnen 
leveren.” * Lisette de Groot, hoogleraar Voeding en 
Veroudering, Wageningen UR

GEZOnD BElEID

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid (EBPG) 
is een initiatief van AGORA en gespecialiseerd in 
evaluatieonderzoek. Het EBPG onderzoekt het proces 
en de effectiviteit van lopend beleid. Wij bieden hierin 
vier producten: advies, begeleiding, klein onderzoek en 
groot onderzoek. 

“In de regio Noord-Veluwe doen wij veel op het 
gebied van beweging, gezonde leefstijl en sport. 
Veel projecten zijn gericht op jeugd. Als je slecht 
gedrag niet aanleert, hoef je het later ook niet af 
te leren. Als gemeentebestuurders voelen wij dat 
deze inspanningen lonend zijn. Toch ontbreken 
vaak echte gegevens over wat de effecten van onze 
inspanningen zijn. AGORA kan daar als partner veel 
in betekenen. Aantoonbaar resultaat van beleid is in 
de politiek nodig om budgetten veilig te stellen of 
binnen te halen. Ik daag AGORA uit om gemeenten 
nog duidelijker te maken dat zij als partner in staat is 
die data te leveren die ervoor zorgen dat de gemeente 
niet meer hoeft te gissen naar de effecten van beleid, 
maar weet wat de effecten van het beleid zijn.”
* Ard Kleijer, Wethouder Volksgezondheid, 
Gemeente Putten

AGORA is effectief

Door de inmiddels acht jaar lange ervaring 
met samenwerkingspartners en met 

15 multidisciplinaire projecten op haar 
naam, kan AGORA snel schakelen tussen 
academische kennis en lokale vragen. 
Wij maken gebruik van én de nieuwste 

kennis én bekende ‘best practices’

AGORA is inspirerend 

In AGORA vindt u een inspirerende partner. 
Bij AGORA werken niet alleen bevlogen mensen, 

wij hebben ook een landelijke uitstraling 
en de support van een aantal enthousiaste 
ambassadeurs. Onze onderzoeken halen 

regelmatig de publiciteit en worden landelijk 
gebruikt, zoals het project ‘SLIMMER’, voor het 

voorkomen van diabetes 
en het project ‘Alcoholmatiging’. 

AGORA is krachtig 

Met een breed en krachtig regionaal en 
wetenschappelijk netwerk, maakt AGORA het 
mogelijk om van elkaar te leren, om efficiënt 

data te verzamelen en om structureel 
studenten in te zetten. Met het aantal 

samenwerkingsrelaties dat gestaag blijft 
groeien is er toegang tot een schat 
aan bruikbare gegevens en expertise 
voor verder onderzoek. Dat werkt! 

AGORA is betrouwbaar 

AGORA heeft geen winstoogmerk en 
handelt vanuit een maatschappelijk belang. 

Het doel is om gedegen, verantwoord, onafhankelijk 
en verbindend te werk te gaan, met als resultaat een 

hoge kwaliteit. Wij werken volgens het academische 
kwaliteitssysteem waarbij experts in het veld de 
onderzoeksresultaten kritisch beoordelen. Daarin 

spelen onafhankelijke wetenschappelijke publicaties en 
academische promoties een grote rol.  



binnen links

WAt DOEt 
AGORA?
AGORA is sinds 2005 actief als Academische 
Werkplaats Publieke Gezondheid voor de regio 
Gelderland. Wij zijn een samenwerkingsverband 
van GGD noord- en Oost-Gelderland, Wageningen UR 
en enkele andere partners, zoals Caransscoop en het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
AGORA is gespecialiseerd in toegepast onderzoek 
op het gebied van de publieke gezondheid.

Wij richten ons op de thema’s: 
•    Gezond opgroeien
•    Gezonde leefstijl
•    Gezond ouder worden
•    Gezond beleid

AGORA is een duurzame samenwerking tussen universiteit, 
praktijkorganisaties en gemeenten. Wij ontwikkelen 
(kosten-)effectieve beleidsprogramma’s en vertalen kennis 
uit de wetenschap direct naar de praktijk. Ook vertalen we 
beleidsproblemen in concrete onderzoeksvragen. Dit levert 
antwoorden op waar u direct mee aan de slag kunt. 

De dienstverlening van AGORA bestaat bijvoorbeeld uit het 
initiëren van gezamenlijke onderzoeksprojecten, het organiseren 
van netwerkbijeenkomsten rondom een thema of het geven van 
resultaatgerichte workshops. Het effectief bundelen van krachten 
is wat ons drijft.
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Depressiepreventie
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Gelderland. Smaaklessen binnen het 
basisonderwijs! Het is inspirerend om een 
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dat er toe doet. AGORA is in staat een 
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GEZOnDE lEEFStIJl

Voorkomen van diabetes (SlIMMER)
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* Liesbeth van Leeuwe, beleidsmedewerker, 
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GEZOnD OUDER WORDEn

Sociale participatie
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de transities met grote gevolgen voor de zorg voor 
ouderen. In gesprek met gemeenten en professionals 
ondervind ik dat wij met onze wetenschappelijke 
kennis op het gebied van voeding, leefstijl en 
veroudering hier een wezenlijke bijdrage aan kunnen 
leveren.” * Lisette de Groot, hoogleraar Voeding en 
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GEZOnD BElEID

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid
Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid (EBPG) 
is een initiatief van AGORA en gespecialiseerd in 
evaluatieonderzoek. Het EBPG onderzoekt het proces 
en de effectiviteit van lopend beleid. Wij bieden hierin 
vier producten: advies, begeleiding, klein onderzoek en 
groot onderzoek. 

“In de regio Noord-Veluwe doen wij veel op het 
gebied van beweging, gezonde leefstijl en sport. 
Veel projecten zijn gericht op jeugd. Als je slecht 
gedrag niet aanleert, hoef je het later ook niet af 
te leren. Als gemeentebestuurders voelen wij dat 
deze inspanningen lonend zijn. Toch ontbreken 
vaak echte gegevens over wat de effecten van onze 
inspanningen zijn. AGORA kan daar als partner veel 
in betekenen. Aantoonbaar resultaat van beleid is in 
de politiek nodig om budgetten veilig te stellen of 
binnen te halen. Ik daag AGORA uit om gemeenten 
nog duidelijker te maken dat zij als partner in staat is 
die data te leveren die ervoor zorgen dat de gemeente 
niet meer hoeft te gissen naar de effecten van beleid, 
maar weet wat de effecten van het beleid zijn.”
* Ard Kleijer, Wethouder Volksgezondheid, 
Gemeente Putten

AGORA is effectief

Door de inmiddels acht jaar lange ervaring 
met samenwerkingspartners en met 

15 multidisciplinaire projecten op haar 
naam, kan AGORA snel schakelen tussen 
academische kennis en lokale vragen. 
Wij maken gebruik van én de nieuwste 

kennis én bekende ‘best practices’

AGORA is inspirerend 

In AGORA vindt u een inspirerende partner. 
Bij AGORA werken niet alleen bevlogen mensen, 

wij hebben ook een landelijke uitstraling 
en de support van een aantal enthousiaste 
ambassadeurs. Onze onderzoeken halen 

regelmatig de publiciteit en worden landelijk 
gebruikt, zoals het project ‘SLIMMER’, voor het 

voorkomen van diabetes 
en het project ‘Alcoholmatiging’. 

AGORA is krachtig 

Met een breed en krachtig regionaal en 
wetenschappelijk netwerk, maakt AGORA het 
mogelijk om van elkaar te leren, om efficiënt 

data te verzamelen en om structureel 
studenten in te zetten. Met het aantal 

samenwerkingsrelaties dat gestaag blijft 
groeien is er toegang tot een schat 
aan bruikbare gegevens en expertise 
voor verder onderzoek. Dat werkt! 

AGORA is betrouwbaar 

AGORA heeft geen winstoogmerk en 
handelt vanuit een maatschappelijk belang. 

Het doel is om gedegen, verantwoord, onafhankelijk 
en verbindend te werk te gaan, met als resultaat een 

hoge kwaliteit. Wij werken volgens het academische 
kwaliteitssysteem waarbij experts in het veld de 
onderzoeksresultaten kritisch beoordelen. Daarin 

spelen onafhankelijke wetenschappelijke publicaties en 
academische promoties een grote rol.  
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AGORA verbindt 
beleid, onderzoek en praktijk

De ontwikkelingen maken dat gemeenten op zoek gaan naar 
kostenbesparing door preventie en meer rendement uit de 
verrichtte inspanningen. Om die reden maakt AGORA de 
cirkel rond tussen kennis uit beleid, onderzoek en praktijk.     
Met deze verbinding baseren we beleid op zowel wetenschappelijk 
bewezen als in de praktijk verworven inzichten waardoor 
publieke gezondheidsprogramma’s steeds effectiever worden.

Ingrijpende veranderingen 
voor beleidsmakers

Gemeenten staan aan de vooravond 
van ingrijpende veranderingen. 
Complexe transitie vraagstukken 
zoals de invoering Participatiewet, 
transitie Jeugdzorg en de 
overheveling van AWBZ-begeleiding 
naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) resulteren 
in een fors aantal extra taken.  
Door de bezuinigingen moet 
met minder budget meer werk 
worden verricht. Binnen de 
publieke gezondheid spreken 
we de burger steeds meer aan 
op zelfredzaamheid en sociale 
participatie. Dit alles stelt u als 
beleidsmaker of maatschappelijk 
professional voor flinke 
uitdagingen.

Efficiënter en effectiever beleid 
AGORA levert een bijdrage in elke fase van 
het beleidsvormingsproces. We geven een 
getoetste onderbouwing voor nieuw te 
vormen beleid, ontwikkelen of verbeteren 
publieke gezondheidsprogramma’s en brengen 
effectiviteit in kaart. Deze werkwijze leidt 
tot kostenbesparingen.

Ontwikkeling van producten 
en interventies 
AGORA selecteert en ontwikkelt met 
behulp van onderzoek de meest effectieve 
beleidsinstrumenten. We ontwikkelen nieuwe 
interventies, passen bestaande interventies 
aan op de lokale context en vertalen bewezen 
effectieve interventies naar de praktijk. 

Professionalisering door scholing
AGORA draagt bij aan een onderzoekende 
praktijk (GGD’en) en aan praktijkgericht 
onderzoek (Wageningen UR). Hierdoor zijn
(aankomende) professionals goed geschoold
op het gebied van voeding, leefstijl en 
volksgezondheid. Zij hebben ervaring met
de uitvoering van de meest actuele 
onderzoeksmethodieken in een praktijksituatie
 en kennis van de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten.

Een breed netwerk
AGORA heeft een uniek netwerk, dat 
samenwerking tussen regionale partijen 
mogelijk maakt. Gezamenlijk kunnen deze 
partijen onderzoek en beleidsverbetering 
sneller en beter organiseren, doordat 
contacten snel gelegd zijn en benodigde 
expertise snel beschikbaar is. OnDERZOEk
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WAt kAn AGORA 
U BREnGEn? 

Wij bieden beleidsmakers en maatschappelijke 
professionals in de regio de meest actuele kennis 
van publieke gezondheidsthema’s en ontwikkelen 

met toegepast onderzoek voortdurend nieuwe, 
bruikbare kennis voor programma’s en interventies. 

Dat biedt u de volgende voordelen:

“Een afstudeeronderzoek bij 
AGORA laat zien hoe we 

    wetenschappelijke kennis kunnen               
            toepassen en gebruiken in 

de samenleving. Door de brug die 
geslagen wordt tussen theorie en praktijk

 werk ik samen met professionals van 
verschillende disciplines en krijg ik inzicht in 

hoe de praktijk werkt.”
* Celine Kelfkens, student Wageningen UR, 

Humane Voeding

“In onze gemeente wordt onder de vlag 
van AGORA een aantal projecten uitgevoerd. 

Met lokale partners werken we aan innovatieve 
preventieprojecten zoals Gezond Ouder Worden 

en Voor Elkaar in de Buurt. De samenwerking tussen 
onderzoek, beleid en praktijk levert kennis op 

over de effectiviteit van de gepleegde interventies 
en draagt bij aan de versterking ervan. Met hulp van 

AGORA bereiken we de burger beter en boeken we meer 
gezondheidswinst. En dat is precies waar het om gaat in 

de publieke zorg voor gezondheid!” 
* Jan Berkhoff, Wethouder Samenleving, Gemeente Epe

AGORA In VOGElVlUCHt

•   AGORA verbindt beleid, praktijk en onderzoek in een breed  
     netwerk met warme contacten
•   AGORA bevordert effectieve samenwerking en efficiënt  
     beleid in de publieke gezondheid met toegepast onderzoek
•   AGORA staat voor continue ontwikkeling van de praktijk  
     door de inzet van de meest actuele academische kennis 
•   AGORA zorgt voor praktijkgericht onderzoek en 
     wetenschappelijk onderbouwde praktijk
•   AGORA staat garant voor landelijke wetenschappelijke 
     publicaties, succesvolle projecten en  
     academische promoties 

neem contact met ons op!
Wilt u graag samenwerken met AGORA? Of wilt u meer weten 
over het werk van AGORA of heeft u vragen?  
Neem dan contact met ons op. 

Contactpersoon:  
Annemien Haveman-Nies, 
Coördinator Academische werkplaats AGORA 
E-mail: a.haveman@ggdnog.nl 

Wageningen UR        
Afdeling Humane Voeding  
Bomenweg 4     
6703 HD Wageningen   
Tel. 0317 - 485306

GGD noord- en Oost-Gelderland
Deventerstraat 43 
7311 LV Apeldoorn
Tel. 088 - 443 30 00 

WWW.AW-AGORA.NL

“AGORA heeft ons geholpen met het formuleren van de 
subsidieaanvraag en de ontwikkeling van het project Sociale 
Activering Goed Bezig. Hun kennis van de projecteisen en de 
wetenschappelijke achtergronden bij zowel de inhoudelijke 
thema’s als het thema burgerparticipatie was een voorwaarde. 
De kwaliteit van AGORA lag vooral bij het omzetten van de 
projectdoelen naar een onderzoeksopdracht en het vinden van 
een efficiënte onderzoeksmethode. Zonder hun inbreng was ons 
dit niet gelukt. Het resultaat bestaat uit de toekenning van de 
aanvraag door ZonMw.” 
* John Prein, Projectleider Jeugd, Regio Noord-Veluwe

AGORA verbindt beleid, 
onderzoek en praktijk
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de sam
enleving. Door de brug die 

geslagen wordt tussen theorie en praktijk
 werk ik sam

en m
et professionals van 

verschillende disciplines en krijg ik inzicht in 
hoe de praktijk werkt.”

* Celine Kelfkens, student W
ageningen UR, 

Hum
ane Voeding

“In onze gem
eente wordt onder de vlag 

van AGORA een aantal projecten uitgevoerd. 
M
et lokale partners werken we aan innovatieve 

preventieprojecten zoals Gezond Ouder W
orden 

en Voor Elkaar in de Buurt. De sam
enwerking tussen 

onderzoek, beleid en praktijk levert kennis op 
over de effectiviteit van de gepleegde interventies 

en draagt bij aan de versterking ervan. M
et hulp van 

AGORA bereiken we de burger beter en boeken we m
eer 

gezondheidswinst. En dat is precies waar het om
 gaat in 

de publieke zorg voor gezondheid!” 
* Jan Berkhoff, W

ethouder Sam
enleving, Gem

eente Epe

AGORA In
 VOGElVlU

CH
t

•   AGORA verbindt beleid, praktijk en onderzoek in een breed  
     netw

erk m
et w

arm
e contacten

•   AGORA bevordert effectieve sam
enw

erking en efficiënt  
     beleid in de publieke gezondheid m

et toegepast onderzoek
•   AGORA staat voor continue ontw

ikkeling van de praktijk  
     door de inzet van de m

eest actuele academ
ische kennis 

•   AGORA zorgt voor praktijkgericht onderzoek en 
     w

etenschappelijk onderbouw
de praktijk

•   AGORA staat garant voor landelijke w
etenschappelijke 

     publicaties, succesvolle projecten en  
     academ

ische prom
oties 

n
eem

 contact m
et ons op!

W
ilt u graag sam

enw
erken m

et AGORA? Of w
ilt u m

eer w
eten 

over het w
erk van AGORA of heeft u vragen?  

Neem
 dan contact m

et ons op. 

Contactpersoon:  
Annem

ien Havem
an-Nies, 

Coördinator Academ
ische w

erkplaats AGORA 
E-m

ail: a.havem
an@

ggdnog.nl 
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“AGORA 
heeft 

ons 
geholpen 

m
et 

het 
form

uleren 
van 

de 
subsidieaanvraag en de ontw

ikkeling van het project Sociale 
Activering Goed Bezig. Hun kennis van de projecteisen en de 
w

etenschappelijke achtergronden bij zow
el de inhoudelijke 

them
a’s als het them

a burgerparticipatie w
as een voorw

aarde. 
De kw

aliteit van AGORA lag vooral bij het om
zetten van de 

projectdoelen naar een onderzoeksopdracht en het vinden van 
een efficiënte onderzoeksm

ethode. Zonder hun inbreng w
as ons 

dit niet gelukt. Het resultaat bestaat uit de toekenning van de 
aanvraag door ZonM

w.” 
* John Prein, Projectleider Jeugd, Regio Noord-Veluw

e
AGORA verbindt beleid, 
onderzoek en praktijk
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Effectieve 
samenwerking 

omdat gezondheid 
iedereen raakt

AGORA verbindt 
beleid, onderzoek en praktijk

De ontwikkelingen maken dat gemeenten op zoek gaan naar 
kostenbesparing door preventie en meer rendement uit de 
verrichtte inspanningen. Om die reden maakt AGORA de 
cirkel rond tussen kennis uit beleid, onderzoek en praktijk.     
Met deze verbinding baseren we beleid op zowel wetenschappelijk 
bewezen als in de praktijk verworven inzichten waardoor 
publieke gezondheidsprogramma’s steeds effectiever worden.

Ingrijpende veranderingen 
voor beleidsmakers

Gemeenten staan aan de vooravond 
van ingrijpende veranderingen. 
Complexe transitie vraagstukken 
zoals de invoering Participatiewet, 
transitie Jeugdzorg en de 
overheveling van AWBZ-begeleiding 
naar de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) resulteren 
in een fors aantal extra taken.  
Door de bezuinigingen moet 
met minder budget meer werk 
worden verricht. Binnen de 
publieke gezondheid spreken 
we de burger steeds meer aan 
op zelfredzaamheid en sociale 
participatie. Dit alles stelt u als 
beleidsmaker of maatschappelijk 
professional voor flinke 
uitdagingen.

Efficiënter en effectiever beleid 
AGORA levert een bijdrage in elke fase van 
het beleidsvormingsproces. We geven een 
getoetste onderbouwing voor nieuw te 
vormen beleid, ontwikkelen of verbeteren 
publieke gezondheidsprogramma’s en brengen 
effectiviteit in kaart. Deze werkwijze leidt 
tot kostenbesparingen.

Ontwikkeling van producten 
en interventies 
AGORA selecteert en ontwikkelt met 
behulp van onderzoek de meest effectieve 
beleidsinstrumenten. We ontwikkelen nieuwe 
interventies, passen bestaande interventies 
aan op de lokale context en vertalen bewezen 
effectieve interventies naar de praktijk. 

Professionalisering door scholing
AGORA draagt bij aan een onderzoekende 
praktijk (GGD’en) en aan praktijkgericht 
onderzoek (Wageningen UR). Hierdoor zijn
(aankomende) professionals goed geschoold
op het gebied van voeding, leefstijl en 
volksgezondheid. Zij hebben ervaring met
de uitvoering van de meest actuele 
onderzoeksmethodieken in een praktijksituatie
 en kennis van de nieuwste wetenschappelijke 
inzichten.

Een breed netwerk
AGORA heeft een uniek netwerk, dat 
samenwerking tussen regionale partijen 
mogelijk maakt. Gezamenlijk kunnen deze 
partijen onderzoek en beleidsverbetering 
sneller en beter organiseren, doordat 
contacten snel gelegd zijn en benodigde 
expertise snel beschikbaar is. OnDERZOEk

PR
Ak

tI
Jk

BElE
ID

WAt kAn AGORA 
U BREnGEn? 

Wij bieden beleidsmakers en maatschappelijke 
professionals in de regio de meest actuele kennis 
van publieke gezondheidsthema’s en ontwikkelen 

met toegepast onderzoek voortdurend nieuwe, 
bruikbare kennis voor programma’s en interventies. 

Dat biedt u de volgende voordelen:

“Een afstudeeronderzoek bij 
AGORA laat zien hoe we 

    wetenschappelijke kennis kunnen               
            toepassen en gebruiken in 

de samenleving. Door de brug die 
geslagen wordt tussen theorie en praktijk

 werk ik samen met professionals van 
verschillende disciplines en krijg ik inzicht in 

hoe de praktijk werkt.”
* Celine Kelfkens, student Wageningen UR, 

Humane Voeding

“In onze gemeente wordt onder de vlag 
van AGORA een aantal projecten uitgevoerd. 

Met lokale partners werken we aan innovatieve 
preventieprojecten zoals Gezond Ouder Worden 

en Voor Elkaar in de Buurt. De samenwerking tussen 
onderzoek, beleid en praktijk levert kennis op 

over de effectiviteit van de gepleegde interventies 
en draagt bij aan de versterking ervan. Met hulp van 

AGORA bereiken we de burger beter en boeken we meer 
gezondheidswinst. En dat is precies waar het om gaat in 

de publieke zorg voor gezondheid!” 
* Jan Berkhoff, Wethouder Samenleving, Gemeente Epe

AGORA In VOGElVlUCHt

•   AGORA verbindt beleid, praktijk en onderzoek in een breed  
     netwerk met warme contacten
•   AGORA bevordert effectieve samenwerking en efficiënt  
     beleid in de publieke gezondheid met toegepast onderzoek
•   AGORA staat voor continue ontwikkeling van de praktijk  
     door de inzet van de meest actuele academische kennis 
•   AGORA zorgt voor praktijkgericht onderzoek en 
     wetenschappelijk onderbouwde praktijk
•   AGORA staat garant voor landelijke wetenschappelijke 
     publicaties, succesvolle projecten en  
     academische promoties 

neem contact met ons op!
Wilt u graag samenwerken met AGORA? Of wilt u meer weten 
over het werk van AGORA of heeft u vragen?  
Neem dan contact met ons op. 

Contactpersoon:  
Annemien Haveman-Nies, 
Coördinator Academische werkplaats AGORA 
E-mail: a.haveman@ggdnog.nl 

Wageningen UR        
Afdeling Humane Voeding  
Bomenweg 4     
6703 HD Wageningen   
Tel. 0317 - 485306

GGD noord- en Oost-Gelderland
Deventerstraat 43 
7311 LV Apeldoorn
Tel. 088 - 443 30 00 

WWW.AW-AGORA.NL

“AGORA heeft ons geholpen met het formuleren van de 
subsidieaanvraag en de ontwikkeling van het project Sociale 
Activering Goed Bezig. Hun kennis van de projecteisen en de 
wetenschappelijke achtergronden bij zowel de inhoudelijke 
thema’s als het thema burgerparticipatie was een voorwaarde. 
De kwaliteit van AGORA lag vooral bij het omzetten van de 
projectdoelen naar een onderzoeksopdracht en het vinden van 
een efficiënte onderzoeksmethode. Zonder hun inbreng was ons 
dit niet gelukt. Het resultaat bestaat uit de toekenning van de 
aanvraag door ZonMw.” 
* John Prein, Projectleider Jeugd, Regio Noord-Veluwe

AGORA verbindt beleid, 
onderzoek en praktijk


