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Handboek De Ronde van…

Voorwoord
Het verbeteren van de gezondheid van alle burgers, dat willen we allemaal. Juist ook van de mensen
die door hun sociale omstandigheden vaker dan anderen te kampen hebben met
gezondheidsproblemen, op veel jongere leeftijd door chronische ziekten gehinderd worden en eerder
doodgaan. Zij, die te lijden hebben van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Weinig
opleiding, inkomen, onveilige woonbuurt zonder groen, eenzaamheid en sociale uitsluiting,
chronische stress – al die factoren leiden tot het ontstaan van chronische ziekten en belemmeren de
mogelijkheden voor een gezonde leefstijl. In sommige wijken wonen veel mensen die hiermee te
maken hebben. Daarom kiezen veel gemeenten en GGD-en voor een wijkgerichte aanpak. We weten
namelijk, bijvoorbeeld uit de aanpak van “Gezond-in”( https://www.gezondin.nu/ ) dat zo’n aanpak,
waarbij meerdere factoren tegelijk worden verbeterd, de beste kans heeft om de gezondheid van
mensen in die wijk te verbeteren. Méér dan een individuele, ziektegerichte benadering. Maar alleen
als die mensen zelf betrokken zijn! Want alleen dan sluiten activiteiten aan bij wat mensen nodig
hebben en belangrijk vinden. Te vaak in het verleden werden met de beste bedoelingen interventies
aan de man gebracht, die uitgedacht waren achter bureaus, door en voor mensen die zelf niet in
lastige sociale omstandigheden leefden. Die werkten niet voor mensen in kwetsbare omstandigheden.
Het werd dus toenemend duidelijk dat we deze mensen echt moeten betrekken bij activiteiten om
hun gezondheid te verbeteren. En dat we er niet zijn met alleen informatie verspreiden over het
belang van bewegen, gezonde voeding of stoppen met roken. Veel mensen weten dat wel, maar
hebben andere prioriteiten, of ervaren belemmeringen om gezond te kunnen leven. Het is echter
voor veel gezondheidsbevorderaars en onderzoekers moeilijk om deze mensen te bereiken, of bij
projecten betrokken te houden.
Het is dan ook geweldig dat er nu dit handboek is, geschreven vanuit de rijke praktijkervaring van
mensen die zelf vanaf het begin moesten ontdekken hoe je dat nou echt doet: inwoners betrekken,
cocreëren en eigenaarschap laten ontstaan.
Het is een praktisch boek, vol tips en voorbeelden, op een solide wetenschappelijke basis. Het biedt
geen “one size fits all” benadering. Immers elke situatie, elke wijk is anders. En elke professional is
anders.
Wel zijn er een aantal “bergtoppen” aan te geven waarlangs de weg altijd zal moeten gaan.
Ook niet-wielrenners zullen met dit boek echter zonder problemen, bezweet maar tevreden de finish
van hun ronde halen.
Maria van den Muijsenbergh,
hoogleraar gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg Radboudumc
Nijmegen
Pharos, expertise centrum gezondheidsverschillen
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1

Inleiding

Iedereen kent wel een project waarbij wordt beloofd om ‘inwoners te betrekken’ en ‘de behoefte van
inwoners leidend te laten zijn’. In de praktijk blijkt dit vaak lastig. Er zijn beperkte budgetten voor de
begeleiding, vooraf vastgestelde doelen van financiers maken het moeilijk nog open te staan voor
wat de inwoners willen en door harde deadlines is de tijdsdruk groot. Ook is er het risico dat men
meteen aan de slag wil en al één of meerdere interventies in gedachten heeft zonder eerst goed te
inventariseren waar nu echt de behoefte ligt, of waar winst te behalen valt.
Hoe doe je dat nou echt: inwoners betrekken, cocreëren en eigenaarschap laten ontstaan?
In 2015 startten we in Noord-Wijchen met een project met de naam ‘Gezond Leven in NoordWijchen’, met behulp van financiering van het programma ‘Gezonde Toekomst Dichterbij’ van ’FNO
zorg voor kansen’. Het uitgangspunt was om de behoefte, stem en kracht van inwoners in kwetsbare
situaties (door laag inkomen, lage opleiding en/of gezondheidsproblematiek) leidend te laten zijn in
het project. Met als doel om de gezondheid in de wijk te verbeteren. Dit hebben we ver doorgevoerd.
Zo ver zelfs dat we in 2016 de naam van het project hebben veranderd in ‘SameNoord’. In de
planfase van het project bleek namelijk dat de betrokken inwoners ‘gezonde leefstijl en gewicht’ ook
wel belangrijk vonden, maar dat ze veel meer behoefte hadden aan sociale steun. Met de inwoners
die betrokken waren is dan ook deze nieuwe naam verzonnen waarbij de nadruk kwam te liggen op
saamhorigheid in de wijk en samenwerking. Met ‘SameNoord’ wilden we, door samen te werken aan
de verbetering van de gezondheid van de wijk, ook graag bijdragen aan het gevoel van
zelfvertrouwen, autonomie, sociale binding en eigenaarschap van inwoners in kwetsbare situaties.
Op basis van de ervaringen binnen ‘SameNoord’ hebben we het handboek De Ronde van…ontwikkeld.
Dit handboek is bedoeld voor gezondheidsbevorderaars die aan de slag willen met een
gezondheidsaanpak in een wijk of gemeente. Het handboek beschrijft de aanpak De Ronde van ...
met voorbeelden (in oranje kaders) uit het wijkgezondheidsproject ‘SameNoord’. Het betrekken van
inwoners was daarin één van de belangrijkste aandachtspunten.
Daarnaast wordt in hoofdstuk 6 een voorbeeld uit een ander project in de regio Gelderland-Zuid
beschreven: ‘Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland’ (gefinancierd vanuit het ZonMw
programma ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’).
Door het uitlichten van twee verschillende projecten wordt duidelijk dat de werkwijze (De Ronde
van… ) bruikbaar is voor uiteenlopende doelen, doelgroepen en samenwerkingspartners.
De naam De Ronde van ... refereert aan een wielerronde.
Op de puntjes kun je zelf de wijk/gemeente invullen waar je met een gedegen en gedragen aanpak
van gezondheidsproblemen aan de slag wil.
Waarom een wielerronde?
In een wielerronde zul je als wielrenner verschillende bergtoppen beklimmen, creëer je snelheid bij
het dalen en heb je in de verschillende etappes een lange adem nodig om uiteindelijk over de finish
te komen. Gezondheidsbevorderaars zullen dit herkennen bij het uitvoeren van een
gezondheidsproject in een wijk of gemeente.
De Ronde van ... beschrijft welke stappen (ofwel bergtoppen) volgens ons belangrijk zijn om te
nemen om tot een gedegen en gedragen aanpak van gezondheidsproblemen te komen. Het is géén
routebeschrijving, want iedere wijk/gemeente en iedere situatie is weer anders, er zijn tenslotte
“meerdere wegen die naar Rome leiden”. Wel geven we tips op basis van onze leerervaringen in het
toepassen van de beschreven stappen en reiken we in dit handboek meerdere werkvormen aan,
zodat je een zo concreet mogelijk beeld hebt van de gebruikte technieken en daarmee een aantal
tools in handen hebt om De Ronde van ... in je eigen wijk toe te passen.
Daarnaast is voor de naam De Ronde van ... gekozen omdat deze het cyclische karakter van het
leerproces beschrijft. De Ronde van... is gebaseerd op de Observe-Reflect-Plan-Act cyclus (Kemmis &
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Taggart, 1988). Deze onderstreept het belang van samen leren, continu monitoren en bijsturen in de
aanpak.
Gedragen: Het samen leren en het, in samenspel met inwoners en professionals, komen tot een
aanpak zorgt voor het benodigde draagvlak en gedeeld eigenaarschap van de aanpak.
Gedegen: Daarnaast helpen de stappen van De Ronde van ... om samen planmatig op zoek te gaan
naar een goede onderbouwing (bijvoorbeeld door gebruik van wijkgezondheidsprofielen) én naar
effectieve interventies, om zo tot een gedegen aanpak te komen. Met zo’n gedegen en gedragen
aanpak is de kans op effectiviteit, echt gezondheidswinst behalen, groter.
De beschrijving van De Ronde van … is mede mogelijk gemaakt door financiering van ‘FNO zorg voor
kansen’ (programma Gezonde Toekomst Dichterbij).
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2

De Ronde van ... in vogelvlucht

2.1

Waarom met De Ronde van ... aan de slag?

De Ronde van ... helpt bij het vormgeven van een wijkgerichte gezondheidsaanpak, waarbij zowel
aandacht is voor het betrekken van wijkbewoners als aandacht voor het ondersteunen van het
lerende proces binnen een planmatige en gedegen aanpak. De Ronde van ... voegt een aantal
elementen samen die hun meerwaarde al bewezen hebben op het gebied van
gezondheidsbevordering, zoals:
•

Het werken in cocreatie met de doelgroep,

•

Het werken op basis van wijkgezondheidsprofielen,

•

De Observe-Reflect-Plan-Act cyclus en

•

Het PRECEED-PROCEED-model (Green & Kreuter, 2005).

Daarnaast biedt het een duidelijke structuur om met de juiste informatie en de juiste partners aan de
slag te gaan. Het is een procesmatige en gedegen aanpak (tegengesteld aan ’quick & dirty’
methoden, die vaak worden toegepast wanneer er tijdsgebrek is) waarbij partners continu
meesturen, zodat eigenaarschap ontstaat. Doordat wijkbewoners samen met wijkwerkers* aan
gezamenlijk gestelde doelen werken, zal na het einde van het project de borging van activiteiten
meer kans van slagen hebben. De actieve inzet van inwoners vergroot hun gevoel van
zelfvertrouwen, autonomie en eigenaarschap. Door samen te werken en informatie op het gebied van
leefstijl en gezondheid uit te wisselen wordt hun kennis en sociaal kapitaal uitgebreid en benut.
* Onder wijkwerkers verstaan we zowel professionals als vrijwilligers die onder de vlag van een
organisatie werken. Een opmerking daarbij is dat professionals niet altijd een wijkfunctie hebben en
soms gemeentelijk, regionaal of (inter)nationaal werken. Voor de leesbaarheid kiezen we in dit
handboek voor de term wijkwerkers. Deze term benadrukt het meest duidelijk de betrokkenheid met
de wijk en haar inwoners.

Het project ‘SameNoord’ is ontwikkeld en uitgevoerd in Noord-Wijchen (het gebied met
postcode 6601 en 6604). Meer dan 35 ouders waren betrokken bij de ontwikkeling, 25
ouders hebben meegewerkt in de uitvoering en in totaal meer dan 100 ouders en
kinderen namen deel aan activiteiten. Twintig ouders gaven aan zich ook na de
projectperiode in te willen blijven zetten voor activiteiten. Meer dan 100 wijkwerkers
werkten mee, waarvan de helft meer dan één keer.
De meest genoemde uitkomsten door wijkwerkers (Van Remortel, 2019):
1.
Ouders en wijkwerkers zijn bereikt en hebben hiervan geleerd
2.
Er zijn verschillende activiteiten tot stand gekomen in Wijchen
3.
Bekendheid van organisaties en activiteiten voor gezinnen is toegenomen
4.
Signalen van ouders werden gehoord en doorgegeven
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2.2

Vraagstelling van De Ronde van ...

Aanleiding voor het ontwikkelen van De Ronde van ... was de afronding van het project ‘SameNoord’.
Zoals veel gezondheidsbevorderaars, wilden we een gezondheidsaanpak realiseren in cocreatie met
wijkbewoners, tegelijkertijd planmatig te werk gaan, bewezen effectieve interventies implementeren
en de voortgang en resultaten monitoren en evalueren. En dat allemaal binnen de gestelde looptijd
en budget. Dit is echter behoorlijk ambitieus en gemakkelijker gezegd dan gedaan. Binnen het
project ‘SameNoord’ kregen we van ‘FNO zorg voor kansen’ de mogelijkheid om eerst (fase 1) samen
tot een gedegen en gedragen plan van aanpak te komen en daarna (fase 2) dit plan uit te voeren.
Hoewel het eerst voelde als luxe, om de tijd te kunnen nemen voor het komen tot een plan van
aanpak, beseften we al snel dat er veel moest gebeuren in korte tijd. Om dit te kunnen doen zijn we
heel planmatig te werk te gaan en hebben we iedere stap vooraf goed uitgedacht en goed nagedacht
over manieren om te zorgen dat cocreatie en het samen leren geborgd bleven.
Nu, aan het einde van het project ‘SameNoord’ gekomen, concluderen we dat we de ontwikkelde
werkwijze graag willen delen, zodat niet iedere gezondheidsbevorderaar opnieuw hoeft na te denken
over welke stappen te zetten. We hebben daarom de werkwijze van ‘SameNoord’ vertaald naar een
werkwijze die in iedere wijk toegepast kan worden.
Deze werkwijze wordt beschreven in dit handboek.

2.3

Wat is het doel van De Ronde van ...?

De werkwijze van De Ronde van ... is gericht op het komen tot een gedegen en gedragen aanpak
voor het verbeteren van de gezondheid van een van tevoren bepaalde doelgroep in een van tevoren
bepaalde wijk. Gedegen door (onder andere wijk) analyse, inzet van effectieve interventies,
deskundige procesbegeleiding en door samen te leren en de benodigde randvoorwaarden te regelen.
Gedragen door in cocreatie met wijkbewoners en wijkwerkers de aanpak vorm te geven en uit te
voeren, zodat de aanpak kan rekenen op hun draagvlak.
Dit handboek beoogt gezondheidsbevorderaars te helpen die met deze werkwijze aan de slag gaan.
De doelen van dit handboek zijn:
De gezondheidsbevorderaar is in staat draagvlak en gedeeld eigenaarschap te creëren bij
wijkbewoners en wijkwerkers en tot een gedegen en gedragen (plan van) aanpak te komen.
Draagvlak en gedeeld eigenaarschap komen als volgt tot uiting:
• (Een vertegenwoordiging van) wijkbewoners voelt zich betrokken bij en mede-eigenaar van de
aanpak.
• (Een vertegenwoordiging van) wijkwerkers voelt zich betrokken bij en mede-eigenaar van de
aanpak.
• (Een vertegenwoordiging van) wijkbewoners zet zich in voor het realiseren van de aanpak.
• (Een vertegenwoordiging van) wijkwerkers zet zich in voor het realiseren van de aanpak.
• De gezondheidsbevorderaar is in staat om het proces te begeleiden en te komen tot een gedegen
en gedragen aanpak van gezondheidsproblemen in de wijk.
• De gezondheidsbevorderaar is in staat om een lerende aanpak te realiseren waar, door middel
van monitoring en evaluatie en toepassing van ‘Observe-Reflect-Plan-Act' cycli, de
gezondheidsaanpak door wijkbewoners en wijkwerkers continu wordt verbeterd.
• De gezondheidsbevorderaar is in staat om een effectieve aanpak te realiseren, waarbij de
gestelde gezondheidsdoelen worden behaald en de aanpak bijdraagt aan het verbeteren van de
gezondheid van de gekozen doelgroep in de gekozen wijk.

2.4

Door wie kan De Ronde van ... worden uitgevoerd?

De Ronde van ... is bedoeld voor uitvoering door gezondheidsbevorderaars of preventiewerkers van
bijvoorbeeld een GGD of gemeente, die in een wijk- of gemeentesetting werken.
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Gezondheidsbevordering is een vak apart, en het succesvol begeleiden van een gezondheidsaanpak
volgens de werkwijze van De Ronde van ...vergt meer vaardigheden dan het ‘volgen van een recept’.
Het vraagt een relevante opleiding op het gebied van publieke gezondheid of Health Promotion en
ervaring in het begeleiden van complexe processen en samenwerken met veel verschillende mensen
in veel verschillende disciplines/sectoren.
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3

Beschrijving van De Ronde van ...

De Ronde van ... bestaat uit een aantal fasen en een aantal stappen. Door vast te houden aan deze
fasen en stappen voorkom je dat je essentiële onderdelen vergeet in het proces. Alle onderdelen zijn
er namelijk op gericht dat wijkbewoners en wijkwerkers blijven meedenken en meebeslissen, ten
behoeve van eigenaarschap van de gekozen gezondheidsaanpak. We hebben het over de wijk en de
wijksetting, maar uiteraard zou dit ook een buurt, dorpskern, gemeente of andere (geografische)
eenheid kunnen zijn.
De stappen suggereren wellicht een lineair proces, maar niets is minder waar. De wijksetting is nu
eenmaal complex van karakter en geen laboratorium: er zijn veel factoren, stakeholders en
omstandigheden waarmee je continu rekening moet houden. En deze factoren, stakeholders en
omstandigheden kunnen veranderen over de tijd, waardoor je ook de aanpak continu zult moeten
monitoren en bijstellen. Soms zal de volgorde van de stappen worden omgewisseld, sommige
stappen worden tegelijk gezet, soms is een stapje terug nodig om een eerdere keuze te
heroverwegen, aan te scherpen of bij te stellen. Kortom, flexibiliteit in het proces is essentieel, maar
uiteindelijk zal aan alle stappen (in meer of mindere mate) aandacht moeten worden besteed om tot
een effectieve aanpak te komen. En gedurende de hele cyclus is het wenselijk dat tussentijdse
resultaten en successen gedeeld worden met de betrokkenen. Dit draagt bij aan de betrokkenheid en
motivatie en de leerervaringen kunnen meegenomen worden in het vervolg van de aanpak.
Daarbij is het van belang dat je je flexibel kunt opstellen ten aanzien van je eigen verwachtingen of
vooraf gestelde doelen. Het is denkbaar dat de wijkbewoners én wijkwerkers andere speerpunten
hebben dan jij van tevoren hebt bedacht, of dat de kijk die jij hebt op gezondheid en
gezondheidsproblematiek een andere is dan die van hen. Het is belangrijk om dit proces echt open in
te gaan; het gaat om gezamenlijk keuzes maken en niet om draagvlak creëren voor top-down
opgelegde keuzes. Het gaat om het begrijpen van de situatie, en van de meningen en belangen van
de wijkbewoners en wijkwerkers. Uiteraard mag je ook je eigen mening en belangen meenemen en
inbrengen in dit gesprek en kun je in het proces de keuze maken alleen activiteiten te ondersteunen
die uiteindelijk bijdragen aan gezondere inwoners.
De Ronde van ... gaat uit van een lerend model. Gedurende het hele proces leren de deelnemers (en
jijzelf) van elkaar en van het proces. Het ORPA-model maakt dit goed duidelijk: na de Observe en
Reflect fase (waarin je met elkaar het voorwerk doet om tot het plan van aanpak te komen) ga je
over tot het vaststellen van het Plan: welke activiteiten en interventies wil je uitvoeren? Dan volgt de
Act-fase, waarin je het door de wijk gedragen Plan uitvoert. In deze fase is het van belang om
regelmatig tijd in te ruimen voor reflectie en evaluatie. Op deze manier houd je wijkbewoners en
werkers betrokken en neem je hen serieus in de vragen, twijfels, obstakels die men tegenkomt, én
neem je ruimte om tussentijdse successen te vieren. Dat laatste is essentieel om het enthousiasme
vast te houden en eigenaarschap te borgen.
De lerende cyclus zal (afhankelijk van looptijd van het project) meerdere malen terugkeren. Leren
van elkaar gebeurt uiteraard gedurende het hele proces (dat zal zich ook uiten in de Observe en
Reflect fase). Het is wenselijk om op meerdere momenten in dit proces met elkaar te evalueren en
bij te stellen waar nodig. Evaluatie is dan ook een vast onderdeel van het stappenplan. Je kunt
kiezen voor verschillende vormen en niveaus van evaluatie. In geval van externe subsidiegevers
zullen voortgangsrapportages wenselijk zijn. Je kunt op uitvoeringsniveau en op managementniveau
evalueren.
En laten we vooral niet vergeten voor en met wie je De Ronde van ... wilt uitvoeren! Een grote
uitdaging ligt in het meenemen van wijkbewoners in het proces. Om dat te bereiken is het heel
belangrijk dat wordt aangesloten bij hun leefwereld, bij hun capaciteiten, belangen, behoeften en dat
je cultuursensitief handelt. Wat vraagt de doelgroep hierin van jou, maar ook van andere
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projectpartners? Welke voorwaarden zijn er nodig om een veilige omgeving te creëren, bijvoorbeeld
het communiceren op B1 taalniveau met zo min mogelijk vakjargon?
Deze aansluiting vraagt om het verdiepen in je doelgroep. We raden dan ook aan om nauw samen te
werken met het lokale welzijnswerk: zij kennen de doelgroep vaak persoonlijk en zijn gewend om
met wijkbewoners te communiceren.

In zowel ‘SameNoord’ als ‘Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland’ hebben de
gezondheidsbevorderaars van de GGD de bijeenkomsten voorbereid samen met de
welzijnswerker, waarbij de een het gesprek begeleidt en de ander helpt en ondersteunt.
Zo vulden zij elkaars kwaliteiten en expertise aan.

Uiteraard kun je je ook verdiepen in de doelgroep door met andere betrokken wijkwerkers te praten,
of informeer je je via bestaande literatuur, of via ervaringen uit andere projecten of
interventiebeschrijvingen. Doe navraag bij wijkbewoners die je al kent. En, of je nu gespreksleider,
gesprekspartner of toehoorder bent bij de bijeenkomsten, het allerbelangrijkste is: dat je iedereen
gelijkwaardig (bewoner en wijkwerker) waardeert om zijn/haar inbreng, oprecht nieuwsgierig bent
en uitnodigt om inbreng te leveren (dus redelijk onvoorbereid ofwel onbevangen erin stapt en juist
op zoek bent naar ‘verrassingen’). Wees open-minded en flexibel. Creëer een prettige sfeer die past
bij het niveau en belevingswereld van je doelgroep; zorg dat deze uitnodigt tot het uitwisselen van
informatie, dat er voldoende ruimte en tijd is en dat er respectvol (niet oordelend) met iedereen
wordt omgegaan. Ook de werkvormen die je kiest, moeten passen bij je doelgroep. Werk je met een
groep die nog niet eerder een dergelijk proces heeft meegemaakt, dan zul je extra zorgvuldig
moeten zijn in je manier van werken. Houd in de gaten of iedereen het tempo kan volgen en of
iedereen zich uitgenodigd blijft voelen om actief mee te doen. Maar let er ook op dat je niet te
langzaam gaat. Je hebt waarschijnlijk zowel denkers als doeners die willen meewerken in het project.
Wellicht kun je op sommige onderdelen van het proces juist versnellen. Het gaat er dus om dat je
maatwerk levert en reageert op wat er gebeurt in het proces.
En nu: De start van jouw project. Waar begin je?
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3.1

De stappen

3.1.1

Observe (fase 1) en Reflect (fase 2):

1. Welke wijk?
Het startpunt van De Ronde van ... is het kiezen van de wijk. Het is aan te bevelen om zo’n keuze
samen met collega’s en/of met een groep (gemeente-brede) partners te maken. Waarschijnlijk heb
je binnen je gemeente momenten waarop je de nieuwste gezondheidscijfers bespreekt, bijvoorbeeld
met de wethouder, verschillende ambtenaren, het sociaal wijkteam, (para)medici of andere zorg- en
hulpprofessionals. Valt bij het bespreken van deze cijfers een bepaalde wijk, dorpskern of stadsdeel
op? Bijvoorbeeld doordat in deze wijk meer gezondheidsproblemen spelen, of omdat er sprake is van
achterstandsituaties, of juist nog veel gezondheidswinst te behalen is? En biedt de betreffende wijk
de mogelijkheden om met wijkbewoners en wijkwerkers samen tot een gezondheidsaanpak te
komen? Het specifiek maken van het probleem en verder onderzoeken van de mogelijkheden om dit
aan te pakken doe je in de volgende stappen met de doelgroep en met wijkwerkers.

In de GGD-gezondheidsprofielen van Wijchen viel op dat er grote
gezondheidsverschillen zijn tussen Noord-Wijchen, Wijchen-Zuid en het buitengebied
(de dorpskernen om Wijchen heen). Noord-Wijchen is een relatief grote wijk met
14.935 inwoners, waaronder veel gezinnen (2450 huishoudens met kinderen) Het
percentage mensen met een lage sociaal economische status (SES, gemeten in
opleiding en inkomen) is met 21% hoger dan de andere delen van Wijchen (Zuid 12%
en buitengebied 15%). Samenhangend met deze lage SES zagen we relatief veel
mensen met gezondheidsproblemen, zoals beweegachterstanden, overgewicht,
eenzaamheid, depressieve klachten en/of psychosociale problemen. Hiermee werd de
urgentie voor een aanpak ter bevordering van de gezondheid van inwoners in NoordWijchen gevoeld. En: de gemeente, GGD en sociaal wijkteam Noord zagen ook de
mogelijkheid om zo’n aanpak vorm te geven, waarbij de financiering van FNO heeft
geholpen om deze uit te voeren.

2. Welke wijkbewoners en wijkwerkers?
In de eerste stap heb je waarschijnlijk niet alleen naar de cijfers gekeken, maar heb je ook input
gekregen van je netwerk. Dit geeft je al wat richting om te komen tot de keuze van je doelgroep: ga
je je richten op kinderen of op ouderen, op nieuwkomers of op mensen in armoede, of welke
doelgroep dan ook? Het is aan te bevelen om de uiteindelijke keuze voor de doelgroep te maken
samen met wijkbewoners en wijkwerkers (in stap 4-7), maar wie je gaat betrekken in het
cocreatieproces heeft ook veel invloed op de uiteindelijke keuze van je doelgroep. Ga je JGZmedewerkers vragen om mee te denken, dan is de kans groter dat uiteindelijk voor de doelgroep
kinderen/gezinnen gekozen wordt, en andersom: betrek je mensen uit schuldhulpverlening, dan zal
de aanpak zich eerder op mensen in armoede/schulden gaan richten. Waar mogelijk bepaal je dus al
samen met andere stakeholders* (zoals een beleidsmedewerker van de gemeente, een
huisartsenpraktijk, sociaal wijkteam) wie nog meer betrokken kunnen worden.
*Stakeholders: hieronder verstaan we diegenen uit je netwerk die je nodig hebt (of verwacht nodig
te hebben) of een bepaald belang hebben bij de uitvoering van je project. Het betreft zowel
wijkwerkers als wijkbewoners, die als partner een rol kunnen spelen in het vormgeven van de juiste
voorwaarden.
3. Werf wijkbewoners en wijkwerkers
Ook al weet je wie je wilt betrekken, dat wil nog niet zeggen dat het ook lukt om hen daadwerkelijk
te betrekken. Werven van wijkbewoners en wijkwerkers om mee te doen in het cocreatieproces
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vraagt om het nodige netwerken en om zichtbaar zijn op de ’vindplaatsen’ van deze beoogde
partners, om investeren in samenwerking, pleitbezorgen, vertrouwen winnen en overtuigen op zoek
naar het gezamenlijke belang, en om het regelen van benodigde randvoorwaarden (zoals
beschikbaar stellen van tijd, geld en ruimte voor iedereen om mee te kunnen doen). Als mensen uit
je netwerk gezondheidsproblemen in de wijk onderkennen en er zelf ook mee te maken hebben (last
van hebben) valt te verwachten dat zij eerder een rol willen nemen.
Een aantal tips hierbij:
• Pas je manier van werving/wervingskanalen aan de te bereiken doelgroep aan en ga
‘vindplaatsgericht’ te werk. Kies je voor gezinnen met een lage SES, dan zul je waarschijnlijk
andere wervingskanalen moeten inzetten dan bij de doelgroep 65+.
• Vraag betrokken wijkwerkers en wijkbewoners om een rol te spelen in de werving. Zij kennen de
populatie persoonlijk en kunnen daardoor laagdrempelig te werk gaan in het motiveren van
inwoners om deel te nemen aan één of meerdere bijeenkomsten.
• Geef zo duidelijk en concreet mogelijk aan wat je van iedereen in het cocreatieproces verwacht
en wat dit hen zou kunnen opleveren (“what is in it for me?”). Denk hierbij bijvoorbeeld aan
hoeveel keer samen komen, waar gaan jullie het dan over hebben of wat ga je doen, en
eventueel welke onkostenvergoedingen of ondersteuning er geboden kan worden.
• Neem wijkbewoners en wijkwerkers mee in het proces en geef aan waar in het cocreatieproces
jullie op dat moment zijn, welke stappen jullie samen al gezet hebben en wat mogelijke
vervolgstappen zijn. Dit vergroot hun grip op het proces en draagt bij aan hun betrokkenheid en
eigenaarschap.
• Start vanuit het perspectief van de wijkbewoners, verzamel hun input en vraag wijkwerkers deze
input te verrijken met hun input, om hier vervolgens gezamenlijk op te reflecteren en gezamenlijk
keuzes te maken voor de vervolgstappen. Heel vaak gebeurt dit proces andersom:
professionals/beleidsmakers schrijven een stuk en de wijkbewoner mag hierop feedback geven of
onderschrijven. Door te starten met de wijkbewoners wordt hun perspectief meer centraal gezet.

In het project ‘SameNoord’ in Wijchen ging het om betrekken van en samenwerken
met gezinnen in kwetsbare situaties (door een laag inkomen, lage opleiding en/of
gezondheidsproblematiek). Voorafgaand aan de sessies om met deze ouders tot
gezondheidsdoelen te komen moest er een goed plan liggen om deze ouders te
benaderen. Waar vinden we deze ouders? Wie heeft toegang tot deze groep en
bestaat er al een vertrouwensband?
Gekozen is voor de ingang via een welzijnswerker (met betaalde uren vanuit het
project) in het Sociaal Wijkteam (SWT), via JGZ en via ouders die zich hadden
aangemeld. De welzijnswerker, SWT leden en JGZ-medewerkers ontvingen een
schriftelijke en mondelinge toelichting over de gezochte doelgroep en zij hebben
doelgroep-ouders persoonlijk gevraagd met hun ervaringen en expertise als ouder
in Noord-Wijchen bij te dragen aan het project. Werving door middel van alleen
een flyer via de Voedselbank leverde geen deelnemers op. De werving door
persoonlijke benadering was effectief, maar vroeg meer tijd dan vooraf voorzien.
Een andere les was dat een vergoeding voor deelname, inwoners met een laag
inkomen over de drempel hielp (zie ook de Factsheet ‘Overwegingen voor het
werken met een vrijwilligersvergoeding’).
Voor het draaiboek van de eerste bijeenkomst met tien ouders, begeleid door de
welzijnswerker en de gezondheidsbevorderaar, verwijzen we naar de bijlagen van
dit handboek. In de bijlagen vind je ook een tabel met een overzicht van de opzet
van alle ouderbijeenkomsten die leidden tot de gezamenlijke gezondheidsdoelen.
In deze tabel staan de gebruikte werkvormen of technieken, de benodigde
materialen en de gestelde vragen. In ‘SameNoord’ hebben we iedere stap eerst
gezet met de wijkbewoners, om vervolgens de bevindingen van de wijkbewoners
voor te leggen aan de professionals, zodat zij hierop konden reflecteren en
aanvullen. Dit zorgde voor een goede wisselwerking en zette echt het perspectief
van de wijkbewoners centraal (dit was letterlijk het startpunt).
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In stap 4 t/m 7 worden verschillende aspecten geanalyseerd, om in één langere of meerdere korte
sessies te komen tot een gezamenlijke visie, met behoeftes, doelen en leefstijlprioriteiten. Dit begint
met de observaties, bijvoorbeeld uit het wijkgezondheidsprofiel, en hierop reflecteren, om vervolgens
tot gezamenlijke keuzes te komen.
Nadat je hebt bepaald welke werkvormen je wilt gebruiken (afgestemd dus op je doelgroep) beleg je
een eerste bijeenkomst. Je zorgt voor een uitnodigende sfeer; neemt voldoende tijd voor
kennismaking en uitleg van de bedoeling van de bijeenkomst.

4. Welk gezondheidsprobleem?
In deze stap gaat het om het kiezen/prioriteren van het gezondheidsprobleem waar de aanpak zich
op gaat richten. Hiervoor gebruik je een wijkgezondheidsprofiel. In een wijkgezondheidsprofiel staan
de voor jou beschikbare gegevens, zoals gezondheidsprofielen van GGD of RIVM, of andere
monitorgegevens, zoals: www.waarstaatjegemeente.nl. Een gezondheidsprofiel kan nog
rijker/informatiever worden als er nog meer lokaal verzamelde gegevens gebruikt worden,
bijvoorbeeld vanuit een huisartspraktijk, JGZ of informatie over WMO- of jeugdhulp-aanvragen.
Is deze manier van werken (nog) niet bekend voor je, kijk dan eens op
www.loketgezondleven.nl/preventieindebuurt. Hier vind je onder andere een werkboek om op deze
manier te werken. De Ronde van ...gebruikt elementen van deze aanpak.
In deze eerste, verkennende, bijeenkomst geef je informatie over de wijk uit het gezondheidsprofiel
en je bevraagt de aanwezigen: worden de genoemde problemen herkend? Wat vind je opvallend?
Wat vind je positief/sterke punten van de wijk en wat vind je zorgelijk?
In deze stap wil je komen tot een gezamenlijke keuze van een of meerdere gezondheidsproblemen
(bijvoorbeeld leefomgeving, beweegachterstanden, overgewicht, eenzaamheid of overmatig
alcoholgebruik).

Bij ‘SameNoord’ bestond de eerste bijeenkomst met ouders uit de wijk uit het vormen
van een beeld van de gezondheidssituatie van de aanwezigen: Wat versta jij onder
gezondheid en welk aspect van je gezondheid zou jij graag verbeterd zien? Hierbij werd
de ouders gevraagd om afbeeldingen te kiezen die hen aanspraken en daarover iets te
vertellen en om antwoorden op de gestelde vragen op te schrijven op post-its. In een
tweede bijeenkomst is er stapsgewijs gewerkt aan het bepalen van gewenste
gezondheidsdoelen voor de wijk, waarbij ook het gezondheidsprofiel werd besproken.

5. Welke determinanten?
Bespreek met elkaar de belemmerende en bevorderende factoren die een rol spelen bij het gekozen
gezondheidsprobleem. Oftewel: hoe wordt het probleem veroorzaakt volgens de aanwezigen en hoe
kunnen we aan verbetering werken. De werkvorm stem je af op je doelgroep.
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In Noord-Wijchen bijvoorbeeld, stonden volgens de ouders de volgende factoren het
veilig buitenspelen van kinderen in de weg: pesten/buitensluiten van kinderen met een
lichte beperking, snel rijdend verkeer en open water nabij speelplekken.
Een probleemboom tekenen (bijvoorbeeld met één probleem per post-it op een flip
papier, waarop je met pijlen de onderlinge relaties weergeeft) kan behulpzaam zijn bij
het inzichtelijk maken van de relatie van verschillende gezondheidsproblemen. Ouders
in ‘SameNoord’ zagen bijvoorbeeld de volgende problemen als oorzaken van stress:
onvoldoende financiën, onveilige speelplekken, gemis van saamhorigheid in de wijk en
de communicatie met instanties.
In de bijlagen vind je voorbeelden voor verschillende werkvormen tijdens de
bijeenkomsten van ‘SameNoord’.

6. Wat is er al in de wijk?
Bespreek met elkaar welke plannen of activiteiten er al zijn in de wijk. Zijn er lokale ontwikkelingen,
initiatieven en activiteiten die aansluiten op het gezondheidsthema? Wat gaat hierin goed en wat kan
beter? Welke behoefte aan activiteiten/aanbod is er?
Het is heel waarschijnlijk dat er uit de groep wijkbewoners uiteenlopende informatie komt. De een
heeft verstand van het één, de ander van iets heel anders. Men zal focussen op wat voor henzelf
dichtbij is, en wat past bij de eigen situatie of levensfase. Hetzelfde geldt voor de wijkwerkers. Hoe
meer divers jouw groep is, hoe meer informatie je naar boven haalt.
Bijkomend pluspunt: tijdens deze bijeenkomst leert men ook weer van elkaar: men hoort
bijvoorbeeld over bestaande activiteiten van medebuurtbewoners en breidt daarmee de eigen kennis
uit.
In de bijeenkomst in ‘SameNoord’ werd door meerdere ouders het ontbreken van creatief
aanbod voor de kinderen in de wijk gemist. Nu wilde het toeval dat de bijeenkomst in het
creatief-lokaal van het wijkcentrum/brede school werd gehouden, waar al jaren een
creatieve kinderclub plaats vond op woensdagmiddag. Deze informatie kon dus terstond
gedeeld worden. Resultaat: meerdere kinderen werden voor deze crea-club aangemeld.

7. Welke doelen?
Kies op basis van de analyses in stap 4 /m 6 met elkaar de doelen van de aanpak: wat moet de
aanpak gaan bereiken, opleveren of veranderen en bij welke doelgroep? Bij voorkeur in de vorm van
SMART-doelen. SMART omschrijven is niet altijd makkelijk. Ook hier is een goede afstemming dus
noodzakelijk.
In het project ‘SameNoord ‘is eerst gesproken over bedoelingen, bijvoorbeeld: ‘Alle
kinderen kunnen zwemmen’. Daarna werd gezamenlijk de omslag gemaakt naar het
omschrijven van (SMART)-doelen, bijvoorbeeld ‘In 2019 kunnen kinderen met ouders
met een inkomen op bijstandsniveau hun A-diploma halen in zwemlessen als naschoolse
activiteit’
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3.1.2 Plan (fase 3)
De volgende stap is te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak, waarin de gekozen
doelen/ambities worden vertaald naar concrete acties, binnen de beschikbare financiën,
deskundigheid, menskracht, tijd en ruimte. Het plan van aanpak kan verschillende doelen met
verschillende (erkende) activiteiten/interventies omvatten.
Nadat gezamenlijk is vastgesteld welke interventies ingezet gaan worden (eventueel in meerdere
sessies) worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de samenwerking, communicatie, sturing,
evaluatie en monitoring. De volgende stappen worden doorlopen:

8. Welke interventies?
In de database erkende interventies van loket Gezond Leven van het RIVM staan al veel interventies
die effectief bijdragen aan het behalen van gestelde doelen.
Bekijk in de database welke interventies mogelijk zouden kunnen passen bij de doelen en bij de
specifieke situatie van de wijk. En bespreek de mogelijke interventies met de wijkbewoners en
wijkwerkers. Wat vinden zij van deze interventies, passen ze bij hun doelen en hun wijk? Wat
spreekt hen aan en wat staat ze tegen of waar hebben ze nog twijfels over? Onder welke
voorwaarden zouden de interventies kunnen passen (bijvoorbeeld alleen als deze via de scholen of
huisartsen zouden kunnen worden aangeboden, of als deze aansluiten op een ander lopend project)
en wat is er nodig om de interventies passend te kunnen maken en te kunnen implementeren?
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Hou er wel rekening mee dat er wellicht geen bestaande (erkende) interventies beschikbaar zijn die
aansluiten bij de doelstellingen en er dus zelf activiteiten en interventies ontwikkeld moeten worden.

In ‘SameNoord’ zijn aan wijkbewoners en wijkwerkers 27 verschillende
interventies/activiteiten voorgelegd met de vragen 1) welke activiteiten vind je het
belangrijkst voor de gezondheid van gezinnen in de wijk en 2) welke activiteiten wil je
mee organiseren? In dit overzicht stonden zowel interventies uit de database van
loketgezondleven.nl als ideeën van wijkbewoners en wijkwerkers.

Ook de aangesloten wijkwerkers zullen ideeën en mogelijkheden zien om tot uitvoering over te gaan,
passend binnen hun eigen expertise en ervaringen. Het is dus de uitdaging én de kracht om te
komen tot een mooie mix van interventies waar iedereen zich in kan vinden én waarvan je met
elkaar het meeste effect verwacht. Nota bene: niet elke wijkbewoner en wijkwerker hoeft zich te
committeren aan elke interventie. (Zie ook 12. Taakverdeling.)
9. Hoe implementeren?
Omdat over implementeren hele handboeken zijn geschreven en we veronderstellen dat iedere
gezondheidsbevorderaar de benodigde kennis en vaardigheden heeft om deze stap vorm te geven,
gaan we hier niet uitgebreid op in. We geven hieronder wel wat achtergrondinformatie over
implementeren.
Implementatie is het procesmatig en planmatig invoeren van de gekozen interventies en activiteiten
met als doel dat deze een structurele plaats krijgen in het handelen van wijkwerkers en
wijkbewoners (gebaseerd op definitie van Wensing en Grol, 2016). Volgens de implementatietheorie
van Fleuren, Paulussen e.a. (2012) verloopt het implementatieproces in de volgende fasen:
• Verspreiding (weet de doelgroep van het bestaan van de activiteit?)
• Adoptie (overweegt de doelgroep deelname aan de activiteit?)
• Invoering (neemt de doelgroep daadwerkelijk deel aan de activiteit?)
• Borging/behoud (blijft de doelgroep deelnemen aan de activiteit?)
We bedoelen hier met de doelgroep en de activiteit de gekozen doelgroep in stap 2 en de gekozen
interventies/activiteiten in stap 8.
Op het implementatieproces zijn verschillende belemmerende en bevorderende factoren van invloed.
In stap 9 komen de volgende aspecten aan de orde:
• In de vorige stap zijn de benodigde randvoorwaarden voor de gekozen interventies en activiteiten
in beeld gebracht. Pas desgewenst de interventie aan zodat deze past bij de situatie van de wijk.
• Inventariseer of maak een (globale) inschatting hoeveel mensen ongeveer in iedere fase van het
implementatieproces zitten en of je hierin nog subgroepen kunt onderkennen (bijvoorbeeld veel
ouders van kinderen die lid zijn van de sportvereniging kennen wel ook andere sportverenigingen,
maar ouders waarvan kinderen (nog) geen lid zijn kennen geen sportverenigingen). Zo’n
inschatting kun je op basis van onderzoek maken, maar ook in gesprek met wijkbewoners en
wijkwerkers.
• Geef een implementatiestrategie vorm, waarbij per fase specifieke methoden van implementatie
kunnen worden ingezet:
a) Verspreiding: communicatie, marketing, PR
b) Adoptie: ‘motivational interviewing’; gesprekstechnieken
c) Invoering: barrières wegnemen, randvoorwaarden scheppen.
d) Borging/behoud: evaluatie en monitoring en verbeteren van interventie/activiteit naar
aanleiding van de evaluatie.
• Bespreek met de wijkbewoners en wijkwerkers hoe zij het implementeren willen gaan aanpakken:
wat past bij de wijk en wat vinden jullie hierin belangrijk? (waarden, normen en uitgangspunten).
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Bij ‘SameNoord’ is gekozen voor het maken van een logo dat op alle PR- en
communicatiematerialen stond, dit om de herkenbaarheid te vergroten en de kracht
van de herhaling te gebruiken. Daarnaast is ervoor gekozen om de werving voor
activiteiten (verspreiding en adoptie-fase) zoveel mogelijk via de persoonlijke
benadering (via-via) te laten lopen, omdat dit het beste paste bij de doelgroep die we
in ‘SameNoord’ wilden bereiken.

10. Hoe communiceren en sturen?
Afhankelijk van je doelgroep sta je stil bij wat passende middelen zijn om te communiceren tijdens
de act-fase. Dit doe je uiteraard met de doelgroep, deze weet het beste wat werkt en wat niet.
Hoe communiceren?
Communicatie valt onder te verdelen in: communicatie over (onderdelen van) het project en
communicatie met de betrokkenen in het project.
Bij
•
•
•
•
•

communicatie over het project gaat het vaak om:
Andere wijkbewoners (of wijkwerkers) informeren, bewustwording op gang brengen;
Successen delen;
Oproepen tot deelname aan activiteiten (zie ook stap 9);
Informatie ophalen, bijvoorbeeld via een enquête;
Communicatie in het kader van monitoring, sturing en evaluatie.

Communicatie met elkaar in het project:
Kies in overleg welk communicatiemiddel je gaat inzetten en hoe je contact wil houden gedurende de
Act-fase. Check hierbij met het stellen van open vragen ook of jouw eventuele aannames wel
kloppen. Niet elke wijkbewoner is digitaal vaardig, gebruikt e-mail, of heeft voldoende financiële
middelen voor een smartphone. Niet iedereen maakt gebruik van WhatsApp of heeft voldoende
beltegoed om zelf te telefoneren. Bied dan bijvoorbeeld aan om zelf te bellen, of om te helpen
herinneren dat er morgen die bijeenkomst is.

Bij ‘SameNoord’ is vanaf de uitvoeringsfase gecommuniceerd dat de projectleider en de
opbouwwerker elke maandagochtend op een vaste locatie in Noord-Wijchen te vinden
waren en beschikbaar waren voor allerlei vragen of uitwisseling met de wijkbewoners.
Vanuit de wetenschap dat ouders veel makkelijker communiceerden in een persoonlijke
informele setting. Ouders maakten hier gebruik van en liepen binnen voor een gesprek
met een kop koffie of thee. Ook bood dit de mogelijkheid aan de projectleider en
opbouwwerker om hun werkzaamheden af te stemmen en was dit vaak de dag waarop
werkgroep bijeenkomsten plaatsvonden. Kort voor elke zomer- en kerstvakantie werd
een vaak feestelijke bijeenkomst georganiseerd, bijvoorbeeld met ontbijt of kerstlunch,
voor alle betrokken ouders, om bij te praten over de ontwikkelingen, successen en
activiteiten van de verschillende werkgroepen en nieuwe situaties van ouders.
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Hoe sturen?
Spreek met elkaar af hoe besluiten in het project tot stand komen: richt je een stuurgroep in? Een
projectteam, een of meerdere werkgroepjes en wie heeft hierin welke taken en
verantwoordelijkheden? Hoe vaak willen jullie bij elkaar komen en hoe worden verschillende
werkgroepen/stuurgroep en dergelijke met elkaar verbonden?
11. Hoe monitoren en evalueren?
Bij monitoren en evalueren gaat het om de vinger aan de pols houden op het proces (onder andere
samenwerking, cocreatie) en het effect (behalen van doelen). Het is verstandig om alle activiteiten
rondom evaluatie en monitoring te omschrijven in een ’monitorings- en evaluatieplan’. Dit plan
beschrijft:
• Op welke procesaspecten en effectdoelen jullie een vinger aan de pols willen houden.
• Hoe jullie willen nagaan hoe de voortgang gaat en of de doelen behaald worden? Bijvoorbeeld,
willen jullie (actie begeleidend) effectonderzoek (laten) uitvoeren? Of gaan jullie ieder half jaar
met elkaar met de benen op tafel om te bespreken hoe eenieder vindt dat het gaat?
• Wie gaat wat doen in het uitvoeren van de evaluatie en monitoring?
• En welke randvoorwaarden zijn er nodig voor de monitoring en evaluatie (zie ook stap 13)?
In deze stap komt de lerende aanpak en de ORPA-cyclus nadrukkelijk terug. Hoe geven jullie vorm
aan:
• Het observeren: het voorbereiden en verzamelen van de benodigde informatie. Deze informatie
kan afkomstig zijn uit een onderzoek maar ook uit de ervaringen van wijkbewoners en
wijkwerkers.
• Het reflecteren: het gezamenlijk analyseren en duiden van deze observaties: wat betekent dit en
wat vinden we daarvan?
• Het plannen: het in gezamenlijkheid bepalen van wat jullie graag willen veranderen of bijsturen in
de aanpak.
• Act: aan de slag met het realiseren van deze veranderingen.
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12. Welke taakverdeling?
Dit lijkt wellicht een open deur, toch is het van belang om met alle participanten duidelijk te hebben
wat ieders rol en bijdrage is. Een rol of taak schept duidelijkheid in wat men van elkaar kan
verwachten en geeft dus ook de grenzen daarvan aan. Ook weet de wijkbewoner of wijkwerker dan
zelf goed waarop hij te bevragen of in te zetten is, of hij een actieve rol speelt, of zelfs kartrekker is,
of volgt en meedenkt.
Soms gebeurt het dat een idee, of een gesteld doel in een bijeenkomst op veel bijval kan rekenen:
“Jaaaa, dat is belangrijk, dát willen wij ook/ gaan we doen!” Maar neem je de tijd om te onderzoeken
wie zich daar dan hard voor wil maken of wil inzetten, dan blijkt de animo opeens een stuk minder.
Dat is niet per se erg, het maakt alleen maar inzichtelijk dat inzet op een thema meer vraagt dan
alleen enthousiasme. Uiteindelijk ben je op zoek naar het gedeeld eigenaarschap en een actieve rol
van alle betrokkenen, waarin (een deel van) de betrokkenen meedenkt en ook meedoet. Een actieve
rol kan ook zijn het inbrengen en delen van ervaringen en signalen en meedenken om tot passende
oplossingen te komen. Zo’n actieve rol in het meedenken en/of meedoen zal bespreekbaar gemaakt
moeten worden, gestimuleerd én ondersteund. Welke actieve rol zou eenieder kunnen en willen
oppakken? Hoe kan je een wijkbewoner of wijkwerker stimuleren om een actieve(re) rol te nemen en
welke ondersteuning zou hem/haar hierbij kunnen helpen? Denk bijvoorbeeld aan het aanleren van
hoe een social media-account beheerd kan worden of het bieden van vacatiemiddelen,
onkostenvergoeding of handgeld bij een activiteit (voor bijvoorbeeld het sturen van een kaartje naar
een zieke deelnemer, dit kan het gevoel van eigenaarschap van een activiteit versterken) Afhankelijk
van de gekozen doelen en interventies kom je, samen met de wijkbewoners en wijkwerkers tot een
verdeling van taken, waarbij rekening wordt gehouden met kennis, kunde en ervaring; motivatie en
enthousiasme; beschikbare tijd en talent(ontwikkeling) van eenieder.
Geef mensen de ruimte om aan te geven waarin zij denken een rol te kunnen spelen, stimuleer
wijkbewoners om een (actieve) rol te nemen. Als je ieders sterke kant aanspreekt en mensen op
basis van hun motivatie en vermogen laat deelnemen kun je veel uit de samenwerking halen.
Uiteraard kiezen de betrokken wijkbewoners en wijkwerkers zelf waarbij zij zich betrokken voelen.
Een fysiotherapeut voelt zich waarschijnlijk meer aangetrokken tot het uitwerken van een
beweegparcours dan tot het uitwerken van een bijeenkomst gericht op bewustwording van
alcoholgebruik. Betrokkenheid en participatie bevorderen het eigenaarschap en de borging op de
lange termijn.
13. Welke randvoorwaarden nodig?
Voor het organiseren van een effectieve gezondheidsaanpak zijn de volgende randvoorwaarden nodig
(Saan & De Haes, 2005; referentiekader voor gezondheidsbevordering http://www.refka.nl/):
• Kennis;
• Menskracht & deskundigheid;
• Methoden;
• Investering (tijd, geld en goodwill);
• Beleid;
• Intern- en extern netwerk;
• Leiderschap.
Veel van bovenstaande aspecten zijn al in de voorgaande stappen aan bod gekomen (leiderschap is
bijvoorbeeld helder geworden bij stap 10 ‘communicatie en sturing’).
Bij deze stap is het goed om stil te staan bij de vraag of voorzien is in de benodigde
randvoorwaarden.
Hebben de wijkwerkers en wijkbewoners voldoende motivatie; en wat zijn de mogelijkheden van een
aantal wijkbewoners en wijkwerkers om mee te werken aan de realisatie van de aanpak? Is er
genoeg budget, menskracht en deskundigheid beschikbaar om het plan uit te voeren zoals jullie
bedacht hadden?
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Uiteraard is het goed in een zo vroeg mogelijk stadium te weten welke ruimte er is, voordat er mooie
dromen en ambities worden geformuleerd en het plan uiteindelijk niet realistisch uitvoerbaar blijkt en
er te hoge verwachtingen zijn gewekt.

Bij ‘SameNoord’ had de projectleider een open en respectvolle houding naar de
deelnemende wijkbewoners. Daarin was ze op zoek naar ‘Wie vindt dit belangrijk? Wie
kan en wil meehelpen? Ze bleef wijkbewoners hiervoor uitnodigen en checken of een
genomen beslissing een gezamenlijk besluit was.
Quote van de projectleider: “Ik zag een inwoner die naar een bijeenkomst kwam om
zijn/haar ervaring (signalen) te delen ook als iemand met een actieve (en waardevolle)
rol. De inwoners waardeerden ook dat de aanpak geen verplichtend karakter had (naast
de stress in hun dagelijkse bestaan)”
In bijlagen vind je meer voorbeelden van werkvormen die helpend zijn om deze
benadering vorm te geven.

14. Vaststellen plan
Met alles wat je in de voorgaande stappen hebt opgehaald, samen met de wijkbewoners en
wijkwerkers, heb je het materiaal om te komen tot het Plan van Aanpak. Als projectleider ben jij
degene die dit Plan van Aanpak schrijft (vraag gerust feedback aan een collega of een partner in de
aanpak in wording, als dit je helpt met ordenen of comprimeren van je informatie).
Als je het plan in concept klaar hebt, leg je dit voor aan de deelnemende wijkbewoners en
wijkwerkers, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst. Kan iedereen zich vinden in de beschrijvingen?
Het plan kan dan nog bijgesteld worden. Denk hierbij ook aan de vorm van het plan en zorg dat de
presentatie van het plan aansluit bij de wijkbewoners en wijkwerkers, bijvoorbeeld door infographics
te gebruiken in plaats van veel tekst of een uitgebreide notitie.

In het Observe-Reflect-Plan deel van de ORPA leercyclus, ofwel de ontwikkelfase van
de aanpak is gezocht naar doelen van de aanpak die gedragen werden door
wijkbewoners en wijkwerkers. Hiervoor is gevraagd naar wat zij (het) belangrijk(st)
vonden, in panelbijeenkomsten met ouders (wijkbewoners) en via email en in
persoonlijke contact met wijkwerkers. In de panelbijeenkomsten met ouders is ook
gewerkt met participatieve technieken; gericht op het faciliteren van mensen die niet
gemakkelijk hun stem laten horen (’Participatory Learning and Action’ ofwel PLAtechnieken, zie de bijlagen). Hieruit volgden tien concept bedoelingen (=nog SMART te
maken doelen). Deze concept bedoelingen zijn eerst voorgelegd voor feedback aan
ouders in een open bijeenkomst met ontbijt en vervolgens aan wijkbewoners en
wijkwerkers in een (slot) bijeenkomst van deze ontwikkelfase. Dit resulteerde in een
plan met tien gedragen bedoelingen. In vervolgbijeenkomsten met wijkbewoners en
wijkwerkers zijn deze bedoelingen specifieker uitgewerkt in werkplannen per bedoeling
voor het komende halve jaar.

3.1.3 Act (fase 4)
Nu volgt de uitvoeringsfase van de verschillende activiteiten/interventies, waarbij voor elke
interventie een werkplan wordt gevolgd. Het werkplan beschrijft per onderdeel van het plan de
doelen, wie de stakeholders zijn en een werkgroep vormen en eventueel ook de taakverdeling en de
randvoorwaarden voor de uitvoering. De act-fase bevat de volgende stappen, die een aantal keer
doorlopen worden:
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15.
16.
17.
18.

Voer plan uit (Act)
Monitor voortgang (Observe)
Wat gaat goed en wat kan beter? (Reflect)
Welke aanpassingen? (Plan)

De werkgroepen reflecteren minimaal halfjaarlijks op basis van observaties van de betrokkenen,
inclusief monitoronderzoeksresultaten en de projectleider schrijft op basis hiervan een werkplan voor
het komende half jaar. Dit zijn dus ook de evaluatiemomenten van het project. Daar waar nodig
worden de werkplannen aangepast. Gedurende de uitvoeringsfase kan de cyclus Act-ObserveReflect-Plan dus meerdere malen doorlopen worden.
Ook in de evaluatie/slotfase (= laatste keer dat stap 15 t/m 18 wordt uitgevoerd, voordat het proces
stopt of opnieuw gestart wordt met een nieuw wijkgezondheidsprofiel) worden resultaten van effecten procesevaluatie gedeeld, bijvoorbeeld in een slotbijeenkomst voor de betrokkenen. De
projectleider presenteert de terugblik en opbrengsten van het project. Ook de werkgroepen kunnen
hier de ruimte krijgen om zich te presenteren.

3.2

Benodigde competenties van de gezondheidsbevorderaar

De uitvoering ligt in handen van de gezondheidsbevorderaar. Deze gezondheidsbevorderaar kan een
GGD -er zijn, maar ook een beleidsmedewerker bij een gemeente of iemand anders met kennis en
ervaring op het gebied van gezondheidsbevordering en het begeleiden van gezondheidsaanpakken.
Diegene begeleidt het gehele proces en fungeert als projectleider. Het projectleiderschap vraagt
meerdere competenties: kennis van gezondheidsproblematiek, kennis van gezondheidscijfers en de
duiding daarvan, kennis over en ervaring met het implementeren van een gezondheidsaanpak en
veranderprocessen, kennis van verschillende toe te passen werkvormen, dan wel deze weten te
vinden en te kunnen beoordelen welke werkvormen in verschillende settings bruikbaar zijn. Kennis
van de wijk, de stakeholders en het netwerk. Kunnen verbinden, kunnen schakelen tussen
professionals en wijkbewoners. Motiverende gesprekstechnieken kunnen toepassen. Kunnen
aansluiten bij en laagdrempelig zijn voor de doelgroep, een respectvolle en enthousiasmerende
benadering hebben, net als geduld/lange adem, kunnen bijstellen met betrekking tot verwachtingen,
flexibel zijn, en ook kunnen sturen op resultaat. Kunnen coördineren, een helikopterview hebben,
resultaten kunnen delen/zichtbaar maken, de lijn kunnen bewaken.
De uiteindelijke uitvoering van de interventies ligt bij wijkbewoners samen met wijkwerkers. Van
belang is daarom dat verwachtingen van wijkbewoners en wijkwerkers helder zijn. Van belang is dat
wijkbewoners een rol kunnen spelen die past bij hun mogelijkheden, kwaliteiten en talenten, zodat
hun inbreng optimaal benut wordt, eventueel begeleid en ondersteund door de lokale wijkwerkers.
Dit vraagt een persoonlijke, gelijkwaardige, vragende benadering van wijkbewoners. Specifieke
competenties van de wijkwerkers (naast hun kennis van en in het eigen vakgebied) met betrekking
tot deze samenwerkingsaanpak liggen dus met name op het gebied van: present zijn, laagdrempelig
beschikbaar zijn, kunnen aansluiten bij de doelgroep wijkbewoners. Afhankelijk van de doelgroep
eventueel ook: geduldig, lange adem, invoelend, motiverend.

“Het komt vooral door de open houding, het voelt heel vertrouwd, je kan gewoon
zeggen wat je wilt, dat komt door de relaxte leiding, zij spelen niet de baas, er is veel
respect onder elkaar.”
(werkgroep-ouder ‘SameNoord’)
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3.3

Randvoorwaarden voor toepassing

Organisatorische randvoorwaarden
De gezondheidsbevorderaar beschikt over voldoende tijd om De Ronde van ... te kunnen uitvoeren.
Dit vraagt om een meerjarig traject en (langdurige) ondersteuning vanuit zijn/haar organisatie. De
benodigde financiën hiervoor zijn geborgd. Daarnaast kan hij/zij over de juiste middelen beschikken,
zoals kennis en data met betrekking tot de gezondheidsproblematiek op wijkniveau. Hij heeft
medewerking van eventuele netwerkpartners (op management- en uitvoeringsniveau), c.q.
beroepsbeoefenaars, die zowel uren kunnen inzetten voor het werven van wijkbewoners als om
samen te werken om de doelen te behalen (gedurende het hele proces beschikbaar). Ook de
beschikbaarheid (budget voor de kosten) van een vaste ontmoetingsplek en overlegruimte met
koffie/thee in de wijk, is essentieel voor het betrekken van inwoners. Zie ook het kader hieronder.

Voor de eerste zes maanden van ‘SameNoord’ ontvingen we van FNO een subsidie van
50.000 euro, grotendeels bedoeld voor procesbegeleiding van de planvorming en
daarnaast voor zaalhuur. De FNO-subsidie voor de tweede fase van 42 maanden
(375.000 euro) is grotendeels besteed aan de uren van de drie procesbegeleiders.
Materiële en overige kosten zoals zaalhuur, publiciteit, reiskosten en accountantskosten
bedroegen 23.000 euro, onderzoekskosten bedroegen 34.000 euro inclusief 4.000 euro
vergoeding voor onderzoekdeelnemers. De totale kosten voor een
vrijwilligersvergoeding voor wijkbewoners die deelnamen aan werkgroepen bedroeg
3.000 euro. Daarnaast droegen de projectpartners (GGD Gelderland-Zuid,
MeerVoormekaar (Welzijn), Sociaal wijkteam, Wink Works for Health en de Gemeente)
meer dan 215.000 euro bij in uren vanuit de eigen organisaties.

Contextuele randvoorwaarden
Er is breed draagvlak op wijkniveau nodig voor het starten van dit proces om tot een gezamenlijke
aanpak te komen (of dit kan gedurende de start van het proces gecreëerd worden). Dit vraagt om
voldoende motivatie en mogelijkheden van een aantal wijkbewoners en wijkwerkers om mee te
denken bij en te werken aan de realisatie van de aanpak.
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Deze dia uit de slotbijeenkomst van ‘SameNoord’ beschrijft welke factoren voor professionals en
ouders de lerende aanpak mogelijk hebben gemaakt. Het zijn de factoren die het vaakst naar voren
kwamen in interviews van stagiaires met veertien ouders (wijkbewoners) en veertien wijkwerkers die
samen werkten in ‘SameNoord’ (Van Remortel, 2019).

3.4

Financiën, begroting

Financiën en begroting hangen af van gekozen gezondheidsthema’s/doelen, de tijdsduur van het
project, en de daarbij benodigde betrokkenheid van wijkwerkers. Ook de keuze van de doelgroep
speelt een rol. Wijkbewoners met minder organisatievaardigheden vragen een andere aanpak dan
bewoners die deze capaciteit meer bezitten. In het eerste geval vraagt dat zeer waarschijnlijk een
hogere ureninzet van wijkwerkers en/of gezondheidsbevorderaars.
Hoe dan ook: het aanpakken van gezondheidsproblemen vraagt een intensieve en langdurige
(meerjarige) aanpak. Het hierbij inzetten op een hoge mate van participatie van de doelgroep en op
het doorlopen van een gedegen analyse en alle benodigde stappen, kost meer tijd dan wanneer de
doelgroep niet betrokken wordt en het een minder complexe aanpak betreft, die naar verwachting
dan ook minder effectief zal zijn.
De ervaring leert dat procesbegeleiding van zo’n intensieve aanpak minimaal 1 á 2 dagen per week
kost, met daarbij pieken in de stappen 1 t/m 14. Daarna volgen soms weken/maanden waarin de
inzet minder intensief kan zijn (áls de uitvoering op rolletjes loopt). Uiteraard kan de inzet van alle
betrokkenen aangepast worden aan de hoeveelheid tijd en middelen die zij beschikbaar hebben,
maar het is belangrijk om je af te vragen of bij minder investering van tijd, middelen of menskracht,
de gestelde doelen nog wel behaald kunnen worden en of er wellicht minder hoge ambities gesteld
moeten worden.
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4

Onderbouwing van De Ronde van ...

4.1

De visie achter de interventie

De Ronde van … beschouwt de wijk als een complex adaptief systeem. Dit betekent dat
(gemeenschappen in) wijken gezien worden als systemen die zich kunnen aanpassen aan allerlei
omstandigheden, die zichzelf organiseren en bestaan uit allerlei componenten die met elkaar in
interactie zijn (Bartelink, 2019). Het systeem gedraagt zich niet-lineair en is niet gemakkelijk te
controleren of te voorspellen. Alle componenten zijn zo met elkaar verbonden dat het onmogelijk is
ze afzonderlijk te beïnvloeden. Om veranderingen te realiseren, bijvoorbeeld om de
gezondheidsbevorderende aanpak en beleid te verbeteren, is een werkwijze nodig die kan omgaan
met en kan reageren op dit complex adaptief systeem. Dit vraagt om een werkwijze waarin
draagvlak, participatie van alle stakeholders (inclusief wijkbewoners) en actie begeleidend onderzoek
of een lerende aanpak sleutelbegrippen zijn.
Draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor de implementatie en het slagen van nieuw beleid,
programma’s of projecten, zo ook voor de aanpak van gezondheidsproblemen in een wijk. Om
draagvlak te creëren is het belangrijk alle belangrijke stakeholders vroegtijdig te betrekken, nog
voordat alles in detail vaststaat.
Uit De Weger et al. (2018): “inwonerbetrokkenheid wordt steeds meer gezien als een belangrijk
onderdeel van nieuwe samenwerkingsmodellen van zorg. Inwoners hebben vaak een meer
holistische kijk op gezondheid en welzijn, waardoor organisaties verder kunnen kijken dan hun eigen
belangen en traditionele taken. De veronderstelling is dat het betrekken van inwoners kan fungeren
als hefboom voor verandering, die dan meer op de behoeften van de gemeenschappen zelf zouden
worden toegesneden. Velen suggereren dat dergelijke op maat gemaakte aanpakken uiteindelijk
zullen leiden tot een betere gezondheid van de gemeenschap. Anderen zijn ook van mening dat
naarmate de burgers meer betrokken raken en de bevoegdheid krijgen om de lokale aanpak vorm te
geven, het beheer van hun eigen gezondheid en welzijn ook zal verbeteren. Veel gezondheids- en
zorgorganisaties in Nederland zijn begonnen met organiseren van doelgroepparticipatie”.
Het realiseren van wijkbewonersparticipatie en in cocreatie met wijkwerkers komen tot een gedegen
aanpak is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker omdat het doen van een goede behoefteanalyse
en het organiseren van bewonersbetrokkenheid veel tijd kost, en de tijd om te komen tot een plan
van aanpak vaak heel beperkt is. Men (inwoners, betrokkenen maar ook financiers) is vaak erg
gericht op doen en men wil vaak snel overgaan naar actie en snel resultaten zien. Kortom, in korte
tijd moet er veel gebeuren en dat is uitdagend. Veel gezondheidsbevorderaars ervaren dit in de
praktijk en hebben behoefte aan praktische handvatten om bewonersparticipatie te vergroten en
cocreatie vorm te geven en tegelijkertijd aandacht te besteden aan een goede analyse, reflectie en
het vormgeven en het organiseren van een goede integrale aanpak en processen rondom
implementatie, communicatie, monitoring en evaluatie en het regelen van alle benodigde
randvoorwaarden.
Als we de wijk beschouwen als een complex adaptief systeem, dan zien we dat er verschillende
oorzaken/factoren ten grondslag liggen aan het feit dat verandering in de wijk moeilijk te realiseren
is. Zo zal het systeem van nature de neiging hebben “to self-organize to a state of stability”
(Bartelink, 2019), wat verandering al bemoeilijkt. Daarnaast spelen er zoveel verschillende factoren
een rol (zoveel verschillende organisaties en hun professionals met hun belangen en krachtenveld;
culturele aspecten, waarden, normen en gewoonten van vele verschillende gemeenschappen in de
wijk; fysieke inrichting van de wijk, beleid van gemeente en organisaties, historische aspecten,
etcetera), welke elkaar continu beïnvloeden en ook allemaal van invloed zijn op de huidige
gezondheidsproblemen en de beoogde verandering. Iedere wijk vraagt een aanpak op maat, en om
met deze aanpak echt ‘collectieve impact’ te bereiken, moet deze vervolgens ook voldoende integraal,
intensief, duurzaam en flexibel zijn (om te kunnen reageren op het zelf-organiserende vermogen en
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veranderingen in de wijk), met voldoende draagvlak van de stakeholders en ook nog de juiste dingen
doen (waaronder effectieve interventies inzetten). Een complex geheel dus en een ware uitdaging
voor gezondheidsbevorderaars om zulke processen te begeleiden en processen van
gezondheidsbevordering in gang te zetten en te houden.
Als we inzoomen op de oorzaken waarom het niet eenvoudig is om doelgroepparticipatie te
organiseren, kunnen we, gebaseerd op de acht leidende principes geïdentificeerd door De Weger et
al. (2018) het volgende concluderen. ‘Betekenisvolle participatie’ van de doelgroep lukt alleen als de
gezondheidsbevorderaars:
• Op basis van transparantie ondersteunend en faciliterend leiderschap bieden aan inwoners;
• Een veilige en vertrouwde omgeving creëren waarin inwoners input kunnen leveren;
• Zorgen voor een vroege betrokkenheid van inwoners;
• Besluitvorming delen met inwoners;
• De ervaringen van inwoners met ’power imbalances’ tussen inwoners en professionals erkennen
en aanpakken;
• Investeren in inwoners die het gevoel hebben dat ze niet over de vaardigheden en het
vertrouwen beschikken om deel te nemen;
• Snelle en tastbare resultaten creëren;
• Rekening houden met de motivatie van zowel inwoners als professionals/organisaties.
Volgens De Weger et al. suggereert de literatuur dat ‘betekenisvolle participatie’ van burgers alleen
kan worden bereikt als organisatieprocessen zo worden aangepast dat ze inclusief, toegankelijk en
ondersteunend zijn voor burgers.

4.2

Verantwoording: wat werkt en waarom werkt het?

De Ronde van ... combineert de elementen van een aantal verschillende principes uit de
gezondheidsbevordering waarvan we weten, uit theorie, praktijk en onderzoek, dat deze bijdragen
aan de effectiviteit en het behalen van collectieve impact op gezondheid. We noemen de elementen
hieronder.
De wijk als complex adaptief systeem
De stappen zijn flexibel in te zetten, zodanig dat een aanpak gevormd wordt die past bij de
betreffende wijk. De benodigde integraliteit, doelgroepparticipatie, intersectorale samenwerking,
duurzaamheid en lerende aanpak worden gestimuleerd en ondersteund met praktische werkvormen.
Het PRECEDE/PROCEED model
Het PRECEDE/PROCEED model (Green & Kreuter, 2005) geeft aan dat een planmatige aanpak van
gezondheidsbevordering meer kans heeft om effectief te zijn dan een niet-planmatige aanpak. Dit
model onderscheidt de volgende stappen in planmatige aanpak: behoefteanalyse (probleemanalyse,
analyse van gedrag en omgeving, determinantenanalyses), interventieontwikkeling, implementatie
en evaluatie. In De Ronde van ... zijn ook deze stappen te onderscheiden, waarbij veel aandacht
wordt besteed aan de behoefteanalyse. De Ronde van ... heeft alle benodigde analyses als
afzonderlijke stappen benoemd, en aan het PROCEDE-PROCEED model de stap ‘analyse van de
stakeholders en van de activiteiten/aanbod in de wijk’ toegevoegd, juist om de complexe context van
de wijk recht te doen en om te zorgen dat de aanpak complementair is aan wat er al is in de wijk.
Waar het PRECEDE/PROCEED-model uitgaat van het ontwikkelen van een enkele interventie, weten
we dat de aanpak moet bestaan uit verschillende interventies, activiteiten en maatregelen, om
effectief te zijn en gaat het bij De Ronde van ... dus om het ontwikkelen van een aanpak in plaats
van een enkele interventie.
Observe-Reflect-Plan-Act cyclus
Deze cyclus ondersteunt het gezamenlijke stap-voor-stap leren, het duiden van informatie en de
gezamenlijke besluitvorming. Bovendien geeft het de goede mogelijkheid om ‘feedback loops’ in te
bouwen, die het mogelijk maken om aandacht te hebben voor monitoring en om gezamenlijk
bijsturen van de aanpak als dat nodig is. Het geeft ook aan dat gezondheidsbevordering in de wijk
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niet een kwestie is van één keer een plan maken en dat heel lineair uitvoeren, maar van continu
observeren en reflecteren en plannen bijstellen en weer nieuwe methoden uitproberen en hier weer
van leren.
De ‘Preventie in de buurt cyclus’
Deze cyclus geeft duidelijk de waarde aan van het gebruik van een wijkgezondheidsprofiel en hoe je
op basis hiervan tot een aanpak komt en monitort en evalueert. In De Ronde van ... is het wijkprofiel
het startpunt en worden dezelfde stappen gevolgd als in deze cyclus.
Bovenstaande geeft de theoretische onderbouwing van de stappen die in De Ronde van ...
beschreven zijn. De ontwikkeling van De Ronde van ... is echter gestart in praktijk. Bij de
ontwikkeling van ‘SameNoord’ hebben we deze theoretische onderbouwing gecombineerd met een
praktijkgerichte aanpak. In de uitvoering van ‘SameNoord’ hebben we ervaren dat deze werkwijze,
beschreven in De Ronde van … werkt.

30

Handboek De Ronde van…

5

Een praktijkvoorbeeld: ‘SameNoord’ (20152019)

Doel was het verbeteren van de gezondheidssituatie van gezinnen met kinderen in de
basisschoolleeftijd in Noord-Wijchen, een gebied waar relatief veel gezinnen wonen met een laag
inkomen en lage opleiding (21%). De belangrijkste gezondheidsrisico’s bij volwassenen en kinderen
in Noord-Wijchen waren volgens de cijfers: overgewicht, eenzaamheid, depressie en psychosociale
problemen. Dit gegeven was het uitgangspunt om met het project in dit deel van Wijchen aan de
slag te gaan.
De eerste fase: de gezamenlijke ontwikkelfase (periode half jaar, aug. 2015 – jan. 2016)
Voor de eerste fase van het project (komen tot een gedegen en gedragen plan van aanpak) is een
half jaar uitgetrokken (1 augustus 2015 – 31 januari 2016). Er is veel aandacht besteed aan het
vinden van ouders met een laag inkomen, lage opleiding en/of gezondheidsuitdagingen in het gezin.
Daarbij is goed gekeken welke wijkwerkers ingang hadden bij deze groep en voldoende vertrouwen
genoten. Het opbouwwerk werd betrokken, het sociaal wijkteam en Jeugdgezondheidszorg. Zij
hebben ouders persoonlijk benaderd. Ook werd besloten om een financiële tegemoetkoming aan te
bieden voor deelname.
Toen er voldoende ouders en wijkwerkers geworven waren, is gestart met het doorlopen van de
hiervoor beschreven cyclus. Hierbij zijn de stappen gevolgd zoals gevisualiseerd in de figuur van De
Ronde van ... .
Tijdpad ‘SameNoord’: Stap 3 t/m 14
Wat?

Via?

Wanneer?

Werving wijkwerkers en wijkbewoners

Persoonlijk

Week 0 t/m 3

Concept tijdpad voorgelegd aan bestuurders

E-mail

Week 0

Vragen over gezondheidsbehoeften met prioriteit

WhatsApp aan
wijkbewoners

Week 4

Vragen naar en praten over gezondheidsbehoeften
met prioriteit

Bijeenkomst (1,5 uur) met
wijkbewoners

Week 5

Vragen naar gezondheidsdoelen

WhatsApp aan
wijkbewoners

Week 5

Vragen naar reflectie op gezondheidsbehoeften

E-mail aan wijkwerkers

Week 5

Vragen naar en praten over gezondheidsdoelen

Bijeenkomst (1,5 uur) met
wijkbewoners

Week 6

Belemmerende + bevorderende factoren voor behalen Literatuur consultatie
gezondheidsdoelen
Vragen naar reflectie op gezondheidsdoelen en naar
E-mail aan wijkwerkers
hierop gericht bestaand aanbod

Week 0 t/m 6
Week 7

Vragen naar belemmerende + bevorderende factoren
voor behalen gezondheidsdoelen

WhatsApp aan
wijkbewoners

Week 7

Vragen naar en praten over belemmerende +
bevorderende factoren voor behalen
gezondheidsdoelen

Bijeenkomst (1,5 uur) met
wijkbewoners

Week 8
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Vragen naar reflectie op lijst van factoren en hierop
gericht bestaand aanbod

E-mail aan wijkwerkers

Week 8

Vragen naar mogelijke oplossingen

WhatsApp aan
wijkbewoners
Bijeenkomst (1,5 uur) met
wijkbewoners

Week 8

Literatuur en interventie
database consultatie
WhatsApp aan
wijkbewoners

Week 7 t/m 9

Vragen naar en praten over keuze van oplossingen

Bijeenkomst (1,5 uur) met
wijkbewoners

Week 10

Vragen naar keuze van lijst van oplossingen en
bereidheid hieraan mee te werken

E-mail aan en overleg met
wijkwerkers

Week 9

Plan van aanpak schrijven

Overleg met projectteam

Week 10 t/m 12

Bespreking concept plan van aanpak met bedoelingen
Evaluatie ouderbetrokkenheid
Bespreken concept plan van aanpak

Ontbijtbijeenkomst met
wijkbewoners
Bijeenkomst met
projectteam + bestuurders
Slotbijeenkomst (2 uur)
met wijkbewoners en
wijkwerkers + bestuurders

Week 13

Vragen naar en praten over mogelijke oplossingen

Mogelijke oplossingen
Vragen naar keuze van lijst van oplossingen en
bereidheid hieraan mee te werken

Eindbespreking plan van aanpak
Vraag om tips voor en intekenen op uitvoering
Evaluatie van betrokkenheid

Week 9

Week 9

Week 13
Week 14

Passende middelen om de ouders te betrekken waren onder meer het beleggen van bijeenkomsten
op een voor ouders bekende plek: het wijkcentrum. Voor diegenen die geen mogelijkheid hadden om
een bijeenkomst te bezoeken is er gekozen om vragen te laten beantwoorden via WhatsApp. De
uitkomsten via WhatsApp werden in de daaropvolgende bijeenkomst besproken met ouders,
herkenden zij zich in de antwoorden? Om ouders voldoende ruimte te geven om hun thema’s in te
brengen en ervaringen te delen en wijkwerkers hier ook bij te betrekken is ervoor gekozen om in
deze fase de bevindingen uit de ouderbijeenkomsten tussentijds voor te leggen aan wijkwerkers (in
plaats van bijeenkomsten te beleggen met ouders en wijkwerkers samen).
In gesprek met de wijkbewoners en wijkwerkers werden de volgende bevorderende en
belemmerende factoren gekozen om op in te zetten:
• Meer steunende sociale relaties;
• Kindvriendelijke omgeving;
• Meer bewegen;
• Gezonder eten.
De stap naar het omschrijven van SMART-doelstellingen werd als een lastige ervaren. Uiteindelijk
zijn eerst samen met wijkbewoners en wijkwerkers 10 ‘bedoelingen’ benoemd. Werkgroepen zijn aan
de slag gegaan met het bedenken hoe iedere bedoeling zou kunnen worden gerealiseerd (kiezen van
interventies en activiteiten, taakverdeling e.d.) en hoe ze iedere bedoeling konden verSMARTen. Dit
is beschreven in een werkplan per werkgroep.
De 10 bedoelingen waren:
• Alle kinderen kunnen zwemmen;
• Ouders hebben minder zorgen over verkeersveiligheid;
• Er is een veilige speelplek voor kinderen gerealiseerd en deze wordt ook gebruikt;
• Naschoolse kinderactiviteiten zijn gerealiseerd en gebruikt;
• Ouders kunnen beter omgaan met een kind met een beperking;
• Financiële regelingen worden adequaat gebruikt;
• Bestaand aanbod is bekend bij ouders en wijkwerkers;
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•
•
•

Bestaand aanbod wordt gebruikt door ouders;
Ontmoetingsactiviteiten van/door ouders zijn gerealiseerd en worden gebruikt;
Betaalbaar gezond eten wordt gestimuleerd in brede scholen.

Na de bijeenkomsten, WhatsApp vragen en e-mailconsultatie, en bij behoefte: persoonlijke
consultatie van wijkwerkers, heeft de projectleider alle informatie verwerkt in een conceptversie van
het Plan van Aanpak. De slotbijeenkomst van de ontwikkelfase is gebruikt om met elkaar,
wijkbewoners en wijkwerkers samen, dit plan vast te stellen.
Welke lessen zijn er in de ontwikkelfase geleerd:
• Werk aan een veilige sfeer en vertrouwen in de groep.
• Hoor en erken ervaren problemen en verleg de focus naar denken over oplossingen.
• Zorg zo mogelijk in het begin voor duidelijkheid over de financiële vergoeding (in relatie tot het
hebben van een uitkering).
• Verwacht niet meer dan twee (eenvoudige) vragen te kunnen beantwoorden per bijeenkomst met
wijkbewoners, en vraag hen niet om SMART-formuleringen. Bij ‘SameNoord’ zijn in plaats
daarvan bedoelingen geformuleerd.
• Inbreng van informatie (over de wijk, aanbod dat er al is) werd gewaardeerd.
• Zorg dat iedereen aan bod komt (wissel plenair werken af met kleine groepsbesprekingen).
• Gebruik passende hulpmiddelen om iets inzichtelijk te maken. (bijvoorbeeld: plattegrond van de
wijk, stickers).
De tweede fase: de gezamenlijke uitvoeringsfase (periode 3,5 jaar, mei 2016-nov. 2019)
Ouders en wijkwerkers zijn in werkgroepen aan de slag gegaan met de specifieke doelen die in de
planfase zijn gekozen. Vanuit de bedoelingen zijn de volgende deelprojecten/werkgroepen ontstaan:
• Gezond eten;
• Wijkontbijt;
• Bestaand aanbod is bekend en wordt gebruikt;
• Verkeersveiligheid;
• Veilige speelplek (Weijkpark);
• Financiële regelingen;
• Zwemmen voor alle kinderen;
• Werkgroep autisme.
Voor de bedoelingen naschoolse kinderactiviteiten en ontmoetactiviteiten voor ouders is direct
afgestemd met de betrokken wijkbewoners en wijkwerkers (in het bijzonder de Wijkvereniging). De
ouders en wijkwerkers hebben gedurende de hele projectfase met elkaar samengewerkt,
geëvalueerd en met, eventueel bijgestelde, werkplannen vervolgacties uitgevoerd. Ouders hebben
zowel deelgenomen aan de werkgroepen (observeren, reflecteren, plannen) als meegewerkt in het
uitvoeren van activiteiten (doen). Ook hebben zij zelf deelgenomen aan de activiteiten en hebben zij
op verschillende momenten deelgenomen aan onderzoeken met betrekking tot het project.
Monitoren en evaluatie
De projectactiviteiten zijn als volgt (actie begeleidend) gemonitord: tijdens het project werden
activiteiten en het bereik van activiteiten bij ouders en kinderen beschreven in halfjaarlijkse
tussenrapportages (voor de financier). Hiertoe vond overleg (reflectie) plaats met de verschillende
betrokkenen, bijvoorbeeld tijdens een werkgroepbijeenkomst en op basis van dit overleg paste de
projectleider ook de halfjaarlijkse werkplannen aan. Daarnaast voerde een onderzoeker van de GGD
monitoronderzoek uit met aanbieders, voor inzicht in het bereik en de toegankelijkheid van
activiteiten. De hieruit voortkomende concept tussenrapportages werden telkens besproken met een
stuurgroep van bestuurders van partner organisaties in de aanpak (Welzijn, GGD, Gemeente, Sociale
wijkteams).
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De evaluatie van het project begint al in de ontwikkelfase. Door middel van de cyclus van actie
begeleidend onderzoek leren de wijkbewoners en wijkwerkers al tijdens het project wat werkt en hoe.
In het laatste jaar is ook onderzoek gedaan naar het geheel van mechanismen en uitkomsten van
het project. Betrokken ouders en wijkwerkers zijn geïnterviewd, en dit heeft geleid tot inzicht in wat
bereikt is, door welke factoren van de aanpak en onder welke omstandigheden. Daarnaast is in het
laatste jaar van de aanpak ook de laatste van drie metingen (2017, 2018 en 2019) van gezondheid
van gezinnen in de wijk uitgevoerd. Dit laatste jaar noemen we ook wel de evaluatiefase van de
aanpak.

Positieve resultaten van ‘SameNoord’ volgens de interviews met betrokkenen (2019):
Volgens wijkwerkers:
• Ouders in Noord-Wijchen zijn bereikt;
• Ouders hebben zich ontwikkeld tot actieve vrijwilligers en er zijn nieuwe activiteiten ontstaan;
• Het aanbod is bekender geworden, onder andere de bestaande financiële regelingen;
• De signalen van ouders zijn gehoord en doorgegeven;
Volgens ouders:
• Ervaringen, kennis en ideeën zijn gedeeld met de projectleiding;
• De zwemregeling en het Wijkontbijt zijn gerealiseerd, het Weijkpark is in ontwikkeling;
• Ouders hebben anderen leren kennen;
• Ouders hebben ervan geleerd, ze hebben zich ontwikkeld.
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Resultaten delen
Tijdens het project zijn continu resultaten en ervaringen van betrokkenen gedeeld, op manieren die
waren afgestemd op het publiek (de luisteraars/lezers), zoals: presentaties door procesbegeleiders
(zie bijvoorbeeld het kader hieronder), presentaties door onderzoekers en onderzoekstagiaires in
werkgroepen, Factsheets met infographics over de resultaten van het vragenlijstonderzoek voor alle
deelnemers, mondelinge toelichting over projectactiviteiten in gezellige halfjaarlijkse bijeenkomsten
voor alle betrokken wijkbewoners en een reeks van acht artikelen in de lokale gratis huis-aan-huis
krant waarin wijkbewoners en hun activiteit in het zonnetje werden gezet. In een slotbijeenkomst
met alle betrokkenen werden de activiteiten en resultaten van het gehele project gepresenteerd aan
elkaar door onderzoekers en wijkbewoners en werden Factsheets hierover uitgedeeld. Bij deze
bijeenkomst waren ook een wethouder en betrokken ambtenaren van de gemeente aanwezig.

De procesbegeleiders beschreven en deelden al tijdens de uitvoering hun ervaringen,
zoals die hieronder beschreven zijn, in een presentatie voor bestuurders van welzijn
en zorgorganisaties in Wijchen.
Successen van ouders in werkgroepen:
• Men durft zich meer uit te spreken
• Men is trots op zichzelf, de nieuwe positie en de resultaten van de werkgroep
• Ouders krijgen meer sociale relaties
• Ouders raken meer betrokken, als vrijwilliger, krijgen werk, beginnen met een
cursus.
Wat ouders die meedoen waarderen:
• De eigen inbreng is terug te vinden in een plan of in de uitvoering van het plan
• Dat zij iets kunnen betekenen voor anderen in de wijk
• Dat zij kunnen leren van inbreng van anderen
• Dat je kunt samenwerken aan oplossingen
• Dat zij gewaardeerd worden voor hun expertise
• Meedoen geeft ook afleiding, men krijgt er energie van
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5.1

Projectleider ‘SameNoord’ Gerda Wink aan het woord

De projectleider van ‘SameNoord’, over wat ze een volgende keer anders zou doen, als ze het project
nogmaals zou mogen uitvoeren (eindrapportage, 2019):“Ik zou dan na twee jaar de stappen van het
eerste projectjaar nog eens herhalen maar dan met een nieuwe groep ouders, bijvoorbeeld door
instroom via het sociaal wijkteam en schooldirecteuren. Dit vond ik de krachtigste stappen van het
project in het eerste projectjaar, in de bijeenkomsten: 1) verbeterpunten inventariseren, prioriteren
en omkeren naar doelen 2) helpende en belemmerende factoren inventariseren 3) oplossingen
inventariseren en prioriteren en in werkgroepen het 4) samen uitwerken van oplossingen met ouders
en professionals. Ik denk dat een (half) jaarlijks individueel ‘functioneringsgesprek’ met inwoners die
deelnemen aan werkgroepen de mogelijkheid biedt om nog beter aan te sluiten bij hun wensen en
mogelijkheden.”
De projectleider van ‘SameNoord’, over wat ze zeker weer zou doen:
“Ik zou de wijkbewoners zéker weer betrekken bij het vormen van het plan van aanpak en hen door
middel van stemmenvragen welke gezondheidsthema’s voor hen prioriteit hebben. Dit had zoveel
meerwaarde door aanvullende inzichten ten opzichte van de monitordata, zoals dat ontspanning en
het aanpakken van bronnen van stress prioriteit had voor ouders en hun idee van een veilige
speeltuin in de wijk als oplossing om hieraan bij te dragen.”

5.2

Wijkbewoners en wijkwerkers aan het woord

De belangrijkste positieve uitkomsten volgens ouders, afkomstig uit de analyse van diepteinterviews
met veertien betrokken wijkbewoners beschreven we al onder het onderdeel monitoren en evaluatie
aan het begin van dit hoofdstuk.
Daarnaast voerden ook Wageningen Universiteit, het Verwey-Jonker Instituut en WECR in opdracht
van FNO evaluatieonderzoek uit, waaronder een groepsinterview met ‘SameNoord’ betrokkenen (vier
wijkbewoners en zes wijkwerkers). Uit hun analyse van dit groepsinterview kwamen de volgende
werkzame elementen naar voren met betrekking tot de duurzame betrokkenheid van inwoners en
wat hen dit op leverde:
• Persoonlijke en gelijkwaardige benadering van inwoners met de vraag bij te dragen aan de
ontwikkeling en uitvoering van een programma voor de wijk. Dit gaf inwoners het gevoel van
betekenis te zijn voor een ander.
• De vaste wekelijkse aanwezigheid van het projectteam in een gebouw in de wijk, met koffie/thee
en een luisterend (niet oordelend) oor. Dit gaf een vertrouwd gevoel.
• Het projectteam nam de uitvoering van activiteiten niet over, ook niet als de realisatie daardoor
langer duurde. Dit gaf vertrouwen in eigen kwaliteiten en daarnaast eigenaarschap van de
activiteit, zonder dat het als een verplichting voelde, zoals een ouder zelf aangaf in het
groepsinterview: “Het is nooit een verplichting geweest. Als we ergens niet aan toekwamen dan kwam

het volgende week wel.”
•

Bij de organisatie van activiteiten gaat het niet alleen om het resultaat, maar ook om het plezier
en de waarde dat het proces van samen organiseren gaf.

De volgende elementen van de werkwijze van ‘SameNoord’ hebben volgens de geïnterviewde
wijkwerkers het behalen van de uitkomsten mogelijk gemaakt (Van Remortel, 2019):
• Werken vanuit de prioriteiten van ouders.
• De actieve rol van ouders in het project.
• De houding en communicatievaardigheden van de procesbegeleiders.
• Het directe contact tussen ouders en professionals.
Daarnaast werd ‘tijd’ het vaakst genoemd als benodigde factor. Tijd voor het ontwikkelen van de
aanpak en om een relatie met wijkbewoners op te bouwen. Dit vroeg niet alleen om tijd, maar ook
energie en doorzettingsvermogen, zoals één van de procesbegeleiders aangaf (Van Remortel, 2019):
“De lange adem. Door te zorgen dat je blijft doen. Door niet te denken na één keer, hier moeten we
het mee doen. We doen nog een ronde. We doen nog een ronde.’”
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6

Een praktijkvoorbeeld: ‘Samen Leren voor
Gezond Gewicht in Rivierenland’

In het 4-jarige project ‘Samen Leren voor Gezond Gewicht Rivierenland’ (2018-2022) zet GGD
Gelderland Zuid samen met de Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen en de 4 gemeenten Culemborg,
Maasdriel, Tiel en West Betuwe in op het ontwikkelen van succesvolle activiteiten in de wijk die
gezond gewicht en een gezonde leefstijl stimuleren. Afgestemd op de situatie in de gemeente en
gedragen door professionals en inwoners. Het project wordt mogelijk gemaakt door steun van
ZonMw. Binnen het project heeft leren van en met elkaar én het betrekken van eindgebruikers een
centrale plek. In iedere gemeente begeleiden een welzijnswerker en een GGD-gezondheidsmakelaar
lokale werkgroepen van inwoners en professionals. Hierbij wordt de methode van ‘waarderend
onderzoeken’ (appreciative inquiry) gebruikt. Waarderend onderzoeken is gebaseerd op de ObserveReflect-Plan-Act-cyclus en daardoor heeft deze methode grote overeenkomsten met de stappen in De
Ronde van ...: in de define-, discover- en dreamfase zet je dezelfde stappen als in de Observe en
Reflect-fase in De Ronde van .... De design-fase komt overeen met de planfase en de deliverfase met
de Act-fase. Hierbij wordt ook in de deliverfase de ORPA-cyclus een aantal keer opnieuw doorlopen,
om met elkaar te kunnen monitoren en op basis van een lerende aanpak te kunnen bijsturen.
In ieder van de 4 lokale gemeenten wordt samen geleerd door lokale professionals. Daarnaast wordt
er ook sterk ingezet op het leren tussen de 4 gemeenten onderling en de verschillende regionale
partners. Ook professionals en inwoners uit de andere Rivierenlandse gemeenten worden betrokken,
onder andere middels inspiratiesessies, zodat het project ook zijn positieve weerslag heeft op het
integraal gezondheidsbeleid en het van elkaar leren in alle gemeenten in de regio Rivierenland.
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Ook monitoren en evalueren de 4 gemeenten, met ondersteuning van de regionale partijen, de
voortgang, de resultaten en het projectproces. Op die manier maken we gebruik van elkaars ervaring
en expertise en verbeteren we de kwaliteit en effectiviteit van de lokale aanpakken.

Projectstructuur
Processtappen om tot de ontwikkeling van een integraal en gedragen plan te komen in iedere
gemeente.
Tijdpad Samen Leren voor Gezond Gewicht
Stap
Wat?
2 en
Welzijnswerker en
3
gezondheidsmakelaar maken keuze
wie te vragen voor lokale
werkgroepen en starten de werving
4
Voorbereiding stap 4: wijkprofielen
maken en een training “Appreciative
Inquiry” volgen
Kick-off bijeenkomst; start van het
project, kennismaking met de
werkgroepleden en de 4 lokale
werkgroepen met elkaar.
4
Voorbereiding 1e lokale werkgroep

4-6

Interviews houden met doelgroep en

in Rivierenland’
Via?
Persoonlijk, telefonisch en email

Wanneer?
Week 0-3

Overleg en trainingsbijeenkomst

Week 4-7

Kick-off bijeenkomst

Week 8

Bijeenkomst/training
gezondheidsmakelaar & welzijn
in begeleiding lokale werkgroep,
daarna uitwerken
Interviews (uitgevoerd door

Week 9

Week 4 -20
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4-6
7

7
8

8
8-9

8-9
8-13

14

6.1

wijkwerkers; behoefteanalyses
1e lokale werkgroep: DISCOVER
Voorbereiding 2e lokale werkgroep
(reflectie vorige bijeenkomst en
voorbereiden volgende werkgroep)
2e lokale werkgroep: DREAM
Voorbereiding 3e lokale werkgroep
(reflectie vorige bijeenkomst en
voorbereiden volgende werkgroep)
3e lokale werkgroep: DESIGN-1
Voorbereiding 4e lokale werkgroep
(reflectie vorige bijeenkomst en
voorbereiden volgende werkgroep)
4e lokale werkgroep: DESIGN-2
Maken plan van aanpak

Vaststellen plan van aanpak, en
indienen subsidieaanvraag bij ZonMw
voor uitvoering van deze plannen.

studenten HAN)
werkgroepbijeenkomst
Bijeenkomst/training
gezondheidsmakelaar & welzijn,
daarna uitwerken
werkgroepbijeenkomst
Bijeenkomst/training
gezondheidsmakelaar & welzijn,
daarna uitwerken
werkgroepbijeenkomst
Bijeenkomst/training
gezondheidsmakelaar & welzijn,
daarna uitwerken
werkgroepbijeenkomst
één op één overleg en/of
werkgroepbijeenkomsten,
waaronder 1 bijeenkomst waarin
4 werkgroepen hun
conceptplannen gedeeld hebben
met elkaar.
werkgroepbijeenkomst

Week 11
Week 13

Week 16
Week 18

Week 21
Week 23

Week 26
Week 27-51

Week 52

Projectleider ‘Samen Leren voor Gezond Gewicht in Rivierenland’ Hiske
Blom aan het woord

Geleerde lessen over de toepassing van waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry)
Toepassen van de methode van waarderend onderzoek is in dit project van grote waarde gebleken.
Door met verschillende partijen via de methodiek van waarderend onderzoeken (Masselink & Ijbema,
2015) samen te werken, ontstaan andere gesprekken en nieuwe invalshoeken. Waarderend
onderzoeken is een zienswijze om mensen actief te laten participeren in het samen onderzoeken van
praktijksituaties en mogelijkheden om die te veranderen. ‘To appreciate’ betekent iets waarderen,
het herkennen van het beste in de mensen of de wereld om ons heen. Het woord duidt ook op het
waarnemen van die dingen die leven en inspiratie (gezondheid, vitaliteit, voldoening) geven aan
jezelf, samenwerkingsverbanden, gemeenschappen, organisaties. Het tweede woord ‘Inquiry’
betekent iets verkennen en ontdekken. Je stelt vragen die de capaciteiten en vermogens van mensen,
gemeenschappen of organisaties versterken. Vragen die je helpen positief en kansrijk potentieel
waar te nemen, de mogelijkheden ervan te zien en dat potentieel te verhogen. De methode zorgt
voor een positieve en verassende invalshoek waarbij alle inbreng van evenveel waarde is. Dat geeft
alle deelnemers een gelijkwaardige rol.
Keuze van de werkgroepleden
Wie er in de werkgroep zit, is in hoge mate richtingbepalend voor de invulling van het project. Zorg
dus voor een goede mix van belangen en expertises en zorg in ieder geval dat de gemeente goed
betrokken is.
Kies zorgvuldig hoe en met wie je resultaten deelt
De meeste inwoners en werkgroepleden zijn erg actiegericht. Kies daarom een manier van
onderzoeksresultaten delen die aansprekend is en past bij dit actiegerichte, en tegelijk helpt om tot
een goed plan te komen. Bijvoorbeeld via infographics en verhalend vertellen in plaats van met
(lange) presentaties of onderzoeksrapporten. Wat ook helpt is vooraf nagaan waar
interesses/affiniteit/talenten van werkgroepleden liggen, en op basis daarvan bepalen wie welke
onderzoeksresultaten bekijkt om zo de energie in de werkgroep hoog te houden.
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Zorg dat je in de lokale bijeenkomsten leuke, verassende werkvormen toepast, waarin iedereen
inbreng heeft en kan meepraten.

6.2

De wijkbewoners en wijkwerkers aan het woord

Inwoner en actieve vrijwilliger uit Tiel: “Wat ik bijzonder vind aan dit project is de andere manier van
kijken en samen ontdekken”
Werkgroeplid West-Betuwe: “Wat dit project zo leuk maakt is de diversiteit aan activiteiten die we
komende jaren gaan uitvoeren en waarbij we gebruik kunnen maken van de diverse kennis en
ervaring die er is!”
Projectleider werkgroep Tiel: “Grote meerwaarde van dit project is de inbreng van inwoners in de
werkgroep. Ze houden ons met de voeten in de aarde en helpen ons uit het theoretische gebabbel te
blijven”.
Werkgroeplid Tiel: “Het project is “win-win”. Inwoners hebben veel goede ideeën. De uitvoering,
planning, organisatie is voor hen soms lastig. Als wijkregisseur kan ik de ideeën verbinden aan het
project.”

40

Handboek De Ronde van…

41

Handboek De Ronde van…

7

Literatuurlijst

Bartelink, N. (2019). Evaluating health promotion in complex adaptive school systems: The Healthy
Primary School of the Future (proefschrift). Maastricht: Maastricht University.
https://doi.org/10.26481/dis.20191030nb
De Brun T., O'Reilly‐de Brún M., Van Weel‐Baumgarten E., et al. (2017) Using Participatory Learning
& Action (PLA) research techniques for inter‐stakeholder dialogue in primary healthcare: an analysis
of stakeholders' experiences. Res Involve Engagem. 2017;3:28. https://doi.org/10.1186/s40900-0170077-8
De Weger, E., Van Vooren, N., Luijkx, K. G. , Baan, C. A., Drewes H. W. (2018) Achieving successful
community engagement: a rapid realist review. BMC Health Services Research volume 18, Article
number: 285.
Green & Kreuter (2005) Health Program Planning. An Educational and Ecological Approach. Fourth
edition. Published by McGraw-Hill.
Grol, R., Wensink, M. (2016) Implementatie. Houten: Springer media Bv.
Kemmis, S., & McTaggart, R. (Eds.) (1988). The action research planner. Victoria, Australia: Deakin
University Press.
Michie, S. & Jochelson, K. & Markham, W. & Bridle, C. (2009). Low-income groups and behaviour
change interventions: A review of intervention content, effectiveness and theoretical frameworks.
Journal of epidemiology and community health. 63. 610-22. 10.1136/jech.2008.078725
O'Reilly‐de Brún M., De Brún T., O'Donnell C.A., et al. (2017) Material practices for meaningful
engagement: an analysis of participatory learning and action research techniques for data generation
and analysis in a health research partnership. Health Expect. 2017;20(4):1‐12. DOI: 10.1111/hex.12598
Van den Muijsenbergh, M.E.T.C., LeMaster, J.W., Shahiri, P., Brouwer, M., Hussain, M., Dowrick, C.,
Papadakaki, M., Lionis, C. and A. MacFarlane (2020) Participatory implementation research in the
field of migrant health: Sustainable changes and ripple effects over time. Health Expectations.
https://doi.org/10.1111/hex.13034
Van Remortel, A. (2019) Evaluation of the ‘SameNoord’ project, perceptions of professionals. An
evaluation of what worked, how and in what situation. Academische werkplaats AMPHI; Radboudumc
i.s.m. GGD Gelderland-Zuid. Wageningen, Scientific Internship report.
Wewerinke, D., Boersma, S. & Wolf, J. (2014). Gezondheid: basis voor jouw toekomst! Ontwikkeling
van een gezondheidsbevorderende interventie voor en door dakloze jongeren. Nijmegen: Impuls –
Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg, Radboudumc.

‘SameNoord’ Factsheets (beschikbaar op website van de Academische werkplaats AMPHI,
https://academischewerkplaatsamphi.nl/integraal-gezondheidsbeleid/)
Resultaten onderzoek en project ‘SameNoord’ Wijchen (2015-2019). G. Wink. Academische
werkplaats AMPHI/GGD Gelderland-Zuid. 2019.
Ideeën en tips voor aanbieders van activiteiten in Wijchen. Hoe bereik ik meer ouders en kinderen
met mijn aanbod? Postema P., Broekhuisen N. en G. Wink. GGD Gelderland-Zuid. 2019.
Overwegingen voor het werken met een vrijwilligersvergoeding. Disseldorp, L. van & Wink, G.
Academische werkplaats AMPHI. 2019.

42

Handboek De Ronde van…

De volgende rapporten beschrijven resultaten van metingen in 2017, 2018 en 2019:
Overeem, T. (2017). Nulmeting van de gezondheid van ouders met schoolgaande kinderen wonend
in Noord-Wijchen. Onderdeel van het gezondheidsproject ‘SameNoord’.
Wijnia, R. (2017). Gezondheidsproject ‘SameNoord’ in Noord-Wijchen. Nulmeting bij ouders over de
gezondheid van hun kinderen tussen de 4 en 13 jaar oud in Noord-Wijchen.
Reijnen, R. (2018). Bekendheidsonderzoek ‘SameNoord’. De peiling van de bekendheid van
activiteiten in Noord-Wijchen.
Van Disseldorp, L. (2019). Evaluation health project ‘SameNoord’. Assessment of the impact on
parents and their children in Noord-Wijchen.

43

Handboek De Ronde van…

8

Bijlage: Gebruikte werkvormen tijdens bijeenkomsten met
wijkbewoners binnen ‘SameNoord’

Bijeenkomst

Onderwerp

Vragen aan ouders

Materialen

Technieken

Alle sessies:

* De verschillende gebruikte ‘Participatory
Learning & Action’ (PLA) technieken worden

•

Markers, post-its, flipover
papieren, rol plakband (wat op
een muur mag, bijvoorbeeld
behangerstape)
Ruimte met koffie/thee in
gebouw in de wijk, eventueel
pijlen naar de ruimte
Eventueel audio recorders

•

•

•

Panel sessie

Gezondheidsbehoeften

1. Wat is voor jou “gezond

•

Tafelopstelling in U-vorm

1

van gezinnen;

zijn” in jouw wijk?

•

Veel plaatjes met foto’s/beelden

prioriteiten van ouders

op de pagina na/onder deze tabel
beschreven.

Brun et al., 2017) afspraken maken over

gerelateerd aan gezondheid,
2a. Welke aspecten van
gezondheid van jezelf en je

welzijn, uitgespreid op een tafel

‘Co-generated Ground Rules’ (PLA*, De
interactie tijdens de panelsessies

•

‘Flexible brainstorming’ (PLA*, Van den

Per vraag een ‘Commentary

Muijsenbergh et al., 2020) over

gezin zou je graag verbeterd

Chart’ (PLA*, O’Reilly-De Brún

gezondheid en behoeften van ouders,

willen zien?

et al., 2017:4) met 6

door foto’s te kiezen en ideeën op post-

•

2b. Welk aspect is volgens jou

kolommen voor de 6 dimensies

its te schrijven

het meest relevant/hoogste

van gezondheid (Huber et al.,

prioriteit voor i) je eigen gezin

2016) in vereenvoudigd

Brún et al., 2017:4) ouders legden hun

en voor ii) gezinnen in jouw

taalgebruik, op flip-over

plaatjes en post-its uit en de

wijk?

papieren

procesbegeleider plakte deze in een

•

2 kleurrijke stickers per ouder

relevante kolom, het daaruit resulterende

•

Eventueel verklaring
toestemming geluidsopname

•

‘Commentary Chart’ (PLA* , O’Reilly-De

overzicht wordt samen besproken
•

‘Direct Ranking’ (PLA*, Van den
Muijsenbergh et al., 2020) van de
gezinsgezondheidsbehoeften door met
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stickers te stemmen
Panel sessie

Beïnvloedende

1. Wat helpt en wat staat in de

•

Tafelopstelling in U-vorm

2

(bevorderende/

weg bij deze behoefte?

•

Professionele map voor ouders

belemmerende

•

Overeenstemmen over geheimhouding
‘Ground Rule’ (PLA*, De Brun et al.,

voor hand-outs zoals kopie

2017)

factoren) op drie

2. Welk van de thema's voor

toestemmingsverklaring en

gezinsgezondheids-

een gezonde leefstijl (roken,

sessiesamenvattingen

prioriteiten financier (aanpak

behoeften met prioriteit

alcohol of gezond eten en

Geheimhoudingsovereenkomst

leefstijlthema’s): Wetenschap vertelt ons

(meeste stemmen),

lichaamsbeweging) vind je het

over persoonlijke informatie die

dat stoppen met roken, gezond eten,

zoals opgehaald in

meest relevant voor gezinnen

in het panel wordt gedeeld

genoeg lichaamsbeweging en het

sessie 1

in de wijk om aan te pakken?

Per behoefte (formulering zoals

verminderen van overmatig

gecheckt met ouders) een

alcoholgebruik helpt om een lang en

•

•

•

Informeren (Michie, 2009) over

Belangrijkste leefstijl

‘Commentary Chart’ (O'Reilly-

thema’s om aan te

De Brún Et al., 2017:4) met

pakken in het project,

twee kolommen; voor

de wijk wenst aan te pakken: stoppen

volgens ouders

belemmerende en

met roken (pet in de lucht), gezond eten

bevorderende factoren

en bewegen (pet op het hoofd) of het

Neutrale en identieke petjes

verminderen van alcoholgebruik (pet op

•

gezond leven te leiden
•

voor iedereen

Met petjes prioriteren welk leefstijlthema

tafel)
•

Informeren (Michie, 2009) over GGD
monitorgegevens over
gezondheidssituatie
volwassenen/kinderen in de wijk

•

‘Flexible brainstorm’ (PLA*, Van den
Muijsenbergh et al., 2020) over
belemmerende en bevorderende
factoren, ouders schrijven deze op postits en de procesbegeleider plakt deze in
de kolom en/of beschrijft hier hun uitleg

Panel sessie

Beïnvloedende factoren

1. Wat is gezond eten voor jou

•

Tafels in drie subgroepen

3

met betrekking tot de

en wat heb je nodig om

•

Flipover papier voor elke

drie rondes met drie begeleide

volgens ouders

gezonder te eten

subgroep, met daarop de

subgroepen van ouders. De drie

•

Carrousel (Wewerinke et al., 2014) van
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belangrijkste - leefstijl

a. als ouder?

thema’s (ofwel

b. voor je kind(eren)?

•

vragen over één leefstijlthema

begeleiders maakten aantekeningen op

Timer

het flipover papier en wisselden na 15

gedragsdeterminanten
van gezondheid)

minuten van tafelgroep en namen hun
2. Wat heb je nodig, wat helpt

flipover papier hier mee naar toe. De

om meer te bewegen

begeleiders presenteerden na de laatste

a. als ouder?

ronde de bevindingen aan alle ouders en

b. voor je kind(eren)?

vroegen om een reactie

3. Wat helpt je om te
ontspannen in stressvolle
periodes?
Panel sessie

Ideeën voor

1. Wat zijn je ideeën voor

•

Tafels in drie groepen

4

projectactiviteiten met

oplossingen/projectactiviteiten

•

Flipover papier op elke tafel

drie rondes met nieuwe subgroepen van

betrekking tot de

voor: a. gezond eten van

•

Timer

ouders. De begeleiders hielden dezelfde

gekozen leefstijlthema’s

ouders en kinderen b. meer

thema’s als in sessie 3 en maakten

beweging van ouders en

aantekeningen. De drie subgroepen

kinderen c. ontspannen van

verwisselden van tafel, thema en

ouders in stressvolle periodes?

begeleider na 15 minuten. De begeleiders

•

Carrousel (Wewerinke et al., 2014) van

presenteerden de bevindingen en
vroegen om een reactie
Panel sessie

Ideeën voor

1. Plak één sticker op:

•

Tafels in drie groepen

5

projectactiviteiten met

a) de activiteit waarvan je

•

PowerPointpresentatie met

prioriteit volgens

denkt dat deze het meest zal

ideeën voor projectactiviteiten

ouders en eerste

bijdragen aan de gezondheid

van ouders, wijkwerkers,

gedachten over de

van gezinnen in je buurt?

databases en literatuur

uitvoering van deze

b) de eerste activiteit waar je

ideeën

je eigen gezin aan ziet

ruimte, met negen

deelnemen?

projectactiviteit ideeën per

•

A3 prints op de muren van de

•

Stemmen met stickers voor ideeën
projectactiviteiten

•

Plenaire brainstorm over de uitvoering
van ideeën projectactiviteiten

•

‘Speed evaluation’ (PLA, Van den
Muijsenbergh et al., 2020)

leefstijlthema
2. Aan de opzet van welke

•

Twee gekleurde stickers per
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activiteiten zou je willen
bijdragen door te helpen of

ouder
•

mee te denken?

Hand-out voor ouders met
informatie over beschikbare
activiteiten in verband met

3. Kun je op een post-it
opschrijven wat je in deze

genoemde gezinsbehoeften
•

panelsessies waardeerde en

Uitnodiging voor extra ouder
ontbijtbijeenkomst

tips die je voor ons hebt?
Ouder-

Bevindingen van de

1. Herken je a) de

•

Tafels in groepen met ontbijt

bijeenkomst

consultatie van ouders

gezondheidssituatie zoals

•

PowerPointpresentatie over:

met ontbijt

en consultatie van

gepresenteerd? b) de

gezondheidssituatie van

wijkwerkers en de

gezinsgezondheidsbehoeften

volwassenen en kinderen in de

daaruit voortvloeiende

die ouders uit het panel willen

buurt (epidemiologische

voorgestelde

aanpakken? c) Wie

monitor gegevens GGD),

projectaanpak

ondersteunt het ontwerp van

gezondheidsbehoeften en

het programma zoals

factoren die ouders willen

De rol van ouders bij de

gepresenteerd, wil je je hand

aanpakken, projectdoelen en

verdere ontwikkeling en

opsteken?

projectactiviteiten met steun

uitvoering van
activiteiten

•

Plenaire check bij ouders op herkenning
van en steun voor de gepresenteerde
bevindingen

•

Drie subgroep discussies met een
procesbegeleider per subgroep

•

‘Speed evaluation’ (PLA*, Van den
Muijsenbergh et al., 2020)

van ouders en wijkwerkers
2. Hoe en waarover wil je

•

Drie gesprekstafels, over

betrokken zijn bij toekomstige

betrokkenheid bij toekomstige

projectactiviteiten? En wat heb

projectactiviteiten 1) als

je nodig, om dat te kunnen?

deelnemer/gebruiker 2) door
mee te denken in de verdere

3. Schrijf op een post-it: a)

ontwikkeling en 3) als

Wanneer vind je het project

organisator

succesvol? b) Wat heeft deze
bijeenkomst je gebracht?
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Beschrijving van vijf ‘Participatory Learning and Action’ (PLA) technieken, vertaald en aangepast van De Brun et al. (2017)
‘Co-generated Groundrules’
Mede-gegenereerde basisregels: Een democratische vorm van besluitvorming die meestal plaatsvindt aan het begin van een PLA-proces.
Doel & Rationale: genereert overeengekomen regels voor participatie van procesbegeleiders en belanghebbenden in interactie, dialoog en gezamenlijke
activiteit tijdens een PLA-proces. Stimuleert actieve inclusie en vroegtijdig mede-eigenaarschap van stakeholders, wat empowerment bevordert. Helpt
om mogelijk bestaande asymmetrische machtsverhoudingen in en tussen stakeholdergroepen in evenwicht te brengen.
‘Flexible brainstorm’
Flexibel brainstormen: een interactieve techniek voor kennisgeneratie- en kennisuitwisseling.
Doel en Rationale: stelt belanghebbenden in staat om snel en op een coöperatieve manier informatie te genereren en te delen, met behulp van visueel
materiaal dat flexibel gerangschikt en opnieuw te rangschikken is en vaak weer gebruikt wordt in latere (PLA) technieken.
‘Commentary Charts’ (Zie eventueel ook O’Reilly-de Brún et al (2017) voor een stap-voor-stap beschrijving)
Reactietabellen: een interactieve, visuele tabeltechniek die kennisuitwisseling en -vergroting bevordert tijdens dialogen van belanghebbenden.
Doel & Rationale: stelt stakeholders in staat om te leren van elkaars uiteenlopende kennis, expertise en perspectieven, verbreedt horizonnen en
bevordert de dialoog van belanghebbenden. Genereert visuele 'data displays' van de perspectieven van belanghebbenden en kennis over het onderwerp,
met inbegrip van 'positieve' en 'negatieve' aspecten in eigen woorden. Reactietabellen zijn nuttige 'data displays' en geheugensteuntjes die alle
belanghebbenden kunnen bekijken voordat ze deelnemen aan ‘Direct Ranking’.
‘Direct Ranking’ (Zie eventueel ook O’Reilly-de Brún et al (2017) voor een stap-voor-stap beschrijving)
Directe rangschikking: een techniek om democratisch te prioriteren.
Doel & Rationale: stelt belanghebbenden in staat om een set punten democratisch en transparant te prioriteren. Genereert visuele resultaten van het
democratische besluit van belanghebbenden (bijvoorbeeld veel gekleurde stickerrondjes bij één projectactiviteit idee). Bevordert de dialoog tussen
belanghebbenden in de richting van de taak die voor hen ligt.
‘Speed Evaluation’
Snelle evaluatie: een korte mondelinge (digitaal opgenomen of schriftelijke) evaluatie, meestal uitgevoerd aan het einde van een PLA-proces.
Belanghebbenden reageren op een snelle, interactieve en spontane manier op open vragen.
Doel & Rationale: biedt belanghebbenden de mogelijkheid om ervaringen in hun eigen woorden te beschrijven, positieve punten te bevestigen en
verbeterpunten voor te stellen. Stelt procesbegeleiders in staat om 'de temperatuur' van de groep op te nemen, verder te bouwen op de positieve punten
en, waar mogelijk, voorgestelde verbeteringen te plannen voor volgende PLA-sessies.
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9

Bijlage: Draaiboeken bijeenkomsten met
wijkbewoners ‘SameNoord’

De opzet van de draaiboeken is gebaseerd op inbreng en ervaring van:
- Maria van den Muijsenbergh met Participatory Learning and Action (PLA) en
- Sandra Boersma met het Intervention Mapping protocol en haar draaiboeken van bijeenkomsten
voor het ontwikkelen van een gezondheidsbevorderende interventie voor en door zwerfjongeren
(Wewerinke, Boersma & Wolf, 2014).

Aandachtspunten bij PLA technieken (van Maria van den Muijsenbergh)
Basisprincipes
Deze methode wil op democratische, inclusieve wijze mensen met een diverse achtergrond,
betrekken bij een project waarin sprake is van machtsongelijkheid tussen deelnemers: in dit geval
hooggeschoolde, betaalde onderzoekers en andere professionals willen samen met laaggeschoolde
burgers komen tot een concreet voorstel van aanpak van één of meerdere gezondheidsproblemen.
Het is dus belangrijk om:
Iedereen zich welkom te laten voelen (actief begroeten bij binnenkomst, iets lekkers bij de
koffie, praatje na afloop, namen onthouden), uitgebreid grondregels te bespreken.
Iedereen voortdurend erbij te betrekken, actief uit te nodigen om bij te dragen (en degenen
met de grote monden dus beleefd af te remmen).
Het niveau van taal en materialen zodanig te maken dat alle betrokkenen deze kunnen
begrijpen: ook in gesproken taal, dus erg letten op de regels voor communicatie met
laagopgeleide mensen (concreet, niet te veel boodschappen tegelijk, geen uitdrukkingen,
veel eenvoudige plaatjes om zaken toe te lichten, aansluiten bij woordgebruik van
deelnemers zelf etcetera); bij taalbarrière tolken inschakelen.
Alle beslissingen, hoe klein ook, door de groep te laten nemen: dus bv – zullen we het raam
openzetten?
Zoveel mogelijk door de groep te laten doen: “wie wil deze post-its uitdelen? Wie wil tellen?”
Veel visuele methodes te gebruiken (zie later voor concrete voorbeelden).
Dit betekent dat veel tijd nodig is voor het proces en per keer dus maar een beperkte hoeveelheid
inhoud besproken kan worden.
Voorbereiding
Uitnodigingen:
Persoonlijk contact met deelnemers kort voor de bijeenkomst (niet alleen mailen, maar even bellen
of appen of ze meedoen).
Check dat ze weten waar het is en hoe laat
Check of vervoer een probleem is en zoek samen een oplossing als het dat wel is
Check of kinderopvang gewenst is
Check of mobiliteit een probleem is (Rolstoel? Rollator? Andere beperkingen?)
In ‘SameNoord’ hebben deelnemers die zich hebben aangemeld een brief ontvangen en Hans
(opbouwwerker) heeft hen gebeld in de week voor de bijeenkomst.
Locatie:
Makkelijk bereikbaar, fijne grote ruimte, mogelijkheden flapovers op te hangen en beamer
Extra ruimte voor kinderopvang?
In gebouw met posters de route wijzen
Ronde/ovale grote tafel zodat niet iemand aan het hoofd zit
Ruim koffie/thee/lekkers

49

Handboek De Ronde van…

9.1

Draaiboek Panelbijeenkomst 1

Doel: Kennismaking en bepalen gezondheidsprioriteiten in Noord-Wijchen
Locatie: Ruimte in wijkgebouw/brede school
Datum, tijd: duur 1,5 uur (10.00-11.30 uur) met inloop kwartier tevoren en napraten kwartier.
Belangrijk: sfeer neerzetten die uitnodigt om over persoonlijke onderwerpen te praten.
Materialen:
Flipover papieren (een blok, ook voor volgende keren)
Gekleurde stiften en post-its meenemen.
Doorzichtig plakband
Plakband dat op de muur mag (behangerstape)
Heel veel plaatjes die iets kunnen weergeven van gezondheid en geluk (bv tijdschriften,
ansichtkaarten), plaatjes van Noord-Wijchen
Drie wegwijzers (geplastificeerd voor hergebruik) met pijlen en plaatje van kopjes koffie
erop (zelfde plaatje als in deelname bevestigingsbrief die iedereen kreeg via Hans) en
daarbij projectnaam en één op de deur van de ruimte in het gebouw
Veel (100-en in totaal) grote post-its van verschillende kleur
Verschillende kleuren pennen voor alle (max 10) deelnemers
Verschillende kleuren dikke stiften
Vellen met verschillende kleuren stippen die je ergens op kunt plakken (stickers)
Gewoon plakband (om flappen met opgeplakte post-its te bewaren, voor uitwerking)
Meerdere scharen
Geluidsopname apparatuur: elke sessie wordt opgenomen, mits de deelnemers toestemming
geven
Toestemmingsformulieren voor geluidsopname
Naambordjes voor op de tafel en/of stickers met naam voor op de trui

Tijd Activiteit
8.45 – 9.45:
Wegwijzers ophangen, met pijlen naar ruimte.
Ruimte gereed maken. Alle materialen klaar leggen, om makkelijk te kunnen
pakken. Ruimte om samen om tafel te zitten en eventueel om in een lijn te gaan
staan. Enkele grote flapovers maken (2 of 4 aan elkaar). Naamstickers en/of
naambordjes maken. De plaatjes en kaarten op een aparte tafel leggen, een beetje
uitgespreid.
9.45 -10.00:

Hans (opbouwwerker), Merel (stagiair bij academische werkplaats) en Gerda
(onderzoeker academische werkplaats en projectleider) hebben naamstickers op en
begroeten actief de deelnemers, geven ze een kopje koffie, maken een praatje,
geven hun een naamsticker en vragen om een plaats te zoeken en een naambordje
te pakken.

10.00-10.05:

Hans heet iedereen welkom, stelt zichzelf en Gerda en Merel voor, (Gerda en Merel
beide ook onderzoekers, Hans, MeerVoormekaar, zal ons ook helpen om begrijpelijk
te praten, Merel vandaag onderzoeksassistent en toehoorder, Gerda vandaag
gespreksleider).
Gerda vertelt heel kort, eventueel aan de hand van een flipover waarom men hier
is in lijn van: “Jullie wonen hier in Noord-Wijchen. Jullie weten wat hier fijn is en wat
niet. Jullie weten wat jullie zou helpen om je gezonder of gelukkiger te voelen. Wij
(GGD, RadboudUMC, Meervoormekaar) hebben geld gekregen om samen met jullie
te onderzoeken en iets te bedenken waar jullie gezonder of gelukkiger van worden.
Daar gaan we vandaag over praten en ook de volgende vier keer. Want we willen
een plan bedenken dat voor jullie werkt. De bijeenkomst vandaag duurt tot half 12
en dan kan je nog blijven om na te praten met koffie en thee. Maar eerst gaan we
elkaar leren kennen.”
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10.05 – 10.15:

Kennismaken. Iedereen, ook Hans, Merel en Gerda doen mee en we gebruiken
hiervoor ons naambordje. Zet die links of rechts neer (op een flipover papier op tafel
met daarop een lijn, of het kan ook op de grond in de ruimte en zelf pion zijn, of
links of rechts op de tafel, afhankelijk van ieders mobiliteit).
Mogelijke vragen:
1. Kaassoufflé of kroket.
2. postcode: 6601 of 6604 of anders.
3. Met hoeveel mensen woon je in een huis? Minst – meest.
4. Ga op één lijn staan: van jongst naar oudst (overslaan bij beperkte mobiliteit).
5. Hoe ervaar je je gezondheid, wat vind je van je eigen gezondheid (zeer goed,
goed, gaat wel, slecht, zeer slecht)?
Eventueel vragen om korte toelichting van de plek van het naambordje, waarom
staat deze helemaal rechts, bijvoorbeeld hoeveel kinderen wonen bij je in huis?
Merel, zou jij hiervan aantekeningen willen maken?

10.15- 10.30

Spelregels bespreken en formulieren invullen:
Intro
We gaan het nu hebben over een toestemmingsformulier, spelregels voor deze
bijeenkomsten en vergoeding.
1. Van wat we hier bespreken willen wij een verslag maken, eventueel met foto’s,
zoals daarnet, misschien hebben jullie al gezien dat Merel aantekeningen maakte.
Daarom willen we dit gesprek graag opnemen, zodat we jullie ideeën later nog eens
goed kunnen naluisteren. We schrijven na elke bijeenkomst een samenvatting van
wat er gezegd is. Jullie namen worden hierin niet genoemd. Die samenvatting mailen
we aan mensen in Noord-Wijchen die werken aan gezondheid of Noord-Wijchen goed
kennen, zoals andere mensen van het sociaal wijkteam, de directeur van de
basisschool, wijkagenten en huisartsen. Ook vragen we andere ouders via mobiele
telefoon (WhatsApp groep) wat ze hiervan vinden. Vraag iemand de
toestemmingsformulieren rond te delen, lees ze hardop voor en vraag of ze hun
naam willen opschrijven en tekenen. Let goed op signalen dat mensen aarzelen of
niet begrijpen en nodig hen uit om hierover te praten.
NB Voor Merel, Hans en Gerda: als men hulp nodig heeft – even tijd nemen om
hierover te praten en te wijzen op mogelijkheden cursus te volgen bij stichting
lezen en schrijven: “vinden jullie het leuk als ik de volgende keer hier informatie
over meeneem?“
2. Bespreek dat we graag willen dat iedereen evenveel kans krijgt om iets te
zeggen en vraag wat daarvoor nodig is: welke spelregels zij willen (denk aan
bv: elkaar uit laten praten, niet door elkaar praten, aan niemand anders vertellen
wat hier besproken wordt). En vraag of er vragen zijn, of er andere belangrijke
dingen zijn die nog vergeten waren.
3. Zoals Hans jullie heeft verteld, hebben we voor jullie deelname en inbreng een
bedrag gereserveerd van 200 euro. Vraag aan jullie is hoe jullie dit graag willen
ontvangen? Dit kan in de vorm van een waardebon, of contant geld overmaken, we
kunnen een uitstapje voor jullie gezin organiseren (bijvoorbeeld Toverland). Wat het
ook wordt, in ieder geval zitten wij met de verplichting om jullie te laten tekenen
voor ontvangst van de vrijwilligersvergoeding (op naam). Wat zijn jullie wensen
hiervoor? Wat voor mogelijkheden zien jullie in geval van bijstandsuitkering of
Schuldhulpverlening. Je kan hierover mij of Hans ook persoonlijk aanspreken.
5. Ook voor de ouders die meedoen aan de vragen via WhatsApp hebben we een
vergoeding van 50 euro gereserveerd. Mochten jullie nog andere ouders weten in
Noord-Wijchen die hieraan zouden willen meedoen dan kan aanmelden tot ….

10.30 – 10.45 Gezonder en gelukkiger zijn in Noord-Wijchen. Flexibele brainstorm
1e wat is gezond (inclusief gelukkig) zijn in Noord-Wijchen voor jou(w gezin). Opschrijven
op een flipover. Plaatjes uitkiezen/post-its schrijven.
Vraag de deelnemers van de tafel met plaatjes een plaatje uit te kiezen/uit een tijdschrift te knippen
van gezond en gelukkig zijn met je gezin (5 minuten).
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Je mag ook opschrijven waar je aan denkt bij gezond en gelukkig zijn met je gezin en op een post-it
schrijven. Op elke post-it 1 ding schrijven; en zorgen dat je weet welke post-its van jou zijn (sticker
met jouw kleur erop plakken/ je initialen erop schrijven)
Om de beurt de deelnemers uitnodigen hun plaatje/post-it van gezond leven op een grote flipover
(2-4 aan elkaar geplakt) op tafel te leggen en te vertellen waarom ze dat gekozen hebben: start met
1 persoon, vraag reacties, vraag of iemand iets heeft dat daarop lijkt en dit neer te leggen of juist
iets heel anders – totdat alle plaatjes op tafel liggen, de plaatjes/opmerkingen die bij elkaar horen
leggen de deelnemers bij elkaar (10 minuten)
Plaatjes leggen in kader met de dimensies van positieve gezondheid leggen (op een grote flip
schrijven):
Je dagelijks kunnen
redden

Hoe tevreden je over je leven
bent

Hoe het met je lichaam gaat

Je denken en gevoel

Voel je je verbonden met
anderen (steun, meedoen)

Wat zin in het leven geeft,
waar jij voor staat of gaat.

Eventuele antwoorden uit WhatsApp groep inbrengen: dat de kinderen veilig buiten kunnen spelen
(bijvoorbeeld op het veld bij de Passedwarsstraat). Tolerant zijn naar elkaar binnen het gezin,
rekening met elkaar houden.
Vat daarna samen: dus begrijp ik goed dat jullie vinden dat iemand gezond is als…
[Als iedereen het erover eens is dat de flipover laat zien wat zij denken, dan worden alle plaatjes en
post-its erop vastgeplakt met doorzichtig plakband, op de flipover wordt geschreven: datum en
plaats bijeenkomst en onderwerp (flexibele brainstorm wat is gezondheid) en het aantal deelnemers,
met afkorting van hun initialen (5 minuten) dit vooraf en na 11.30 uur, omwille van tijd]
10.45-11.00 2e Op welk gebied zou je de gezondheid van jezelf/je gezin verbeterd willen
zien? (brainstormrondje)

Je dagelijks kunnen
redden

Hoe tevreden je over je leven
bent

Hoe het met je lichaam gaat

Je denken en gevoel

Voel je je verbonden met
anderen (steun, meedoen)

Wat zin in het leven geeft,
waar jij voor staat of gaat.

Verbeterpunten verzamelen in dit schema, jullie roepen, ik schrijf
Wat zou je willen veranderen, dan de anderen laten aanvullen/commentaar geven, alles wat
genoemd wordt op een flipover schrijven - met grote letters en veel tussenruimte zodat daar later
stippen bij kunnen worden geplakt (10 minuten). Er zijn geen goede/foute antwoorden.
WhatsApp groep input: last van overgewicht (lichaam), veilige schone speelgelegenheid voor
kinderen, kinderen kunnen zwemmen, gezond eten koken (duur) kids die fruit eten (duur)
[eventueel Gerda vult aan met (ook opschrijven): Volgens onderzoekers zijn drie dingen bijzonder
belangrijk om lang gezond te leven. Dit zijn: 1. een gezond gewicht, 2. niet roken en 3. weinig
alcohol drinken. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat in Noord-Wijchen de helft van de volwassenen
(19-65) een gezond gewicht heeft en dat bijna een kwart van de volwassenen rookt. Uit
huisartsgegevens blijkt dat een op de 20 mensen in Noord-Wijchen last heeft van depressie. Is dat
iets wat jullie herkennen om je heen? Wat vinden jullie daarvan? (10 minuten)]
Samenvatten: Dus jullie zien als verbeterpunten:
11.00-11.15 Prioritering van verbeterpunten
Kijk naar de flap met verbeterpunten (Noem ze allemaal op) (2 minuten)
Elke deelnemer krijgt 2 gekleurde stippen, met een Mij (voor mijzelf) en een Wij (Anderen, gezinnen
in Noord-Wijchen Algemeen) – ieder een eigen kleur
Denk nu goed na wat jij het liefste zou gaan veranderen en wat je denkt dat voor gezinnen in NoordWijchen in het algemeen het belangrijkst is om te veranderen. Plak de 2 stippen bij die onderwerpen.
(5 minuten)
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Iemand vragen de stippen op te tellen. Hier komt een prioritering uit (2 minuten).
Leg deze aan de groep voor: klopt het dat de meesten van jullie … belangrijk vinden? Iemand
helemaal niet mee eens, waarom niet…leidt dit tot verandering van standpunt bij anderen… (5 min)
11.15 – 11.30 Afsluiting en speed evaluatie
De volgende keer gaan we verder praten over hoe we iets kunnen veranderen.
We hebben dan die vraag ook gesteld aan andere mensen die jullie wijk goed kennen zoals de
huisarts, het wijkteam. Volgende keer zullen we jullie vertellen wat zij vinden. Dan praten we verder
wat er veranderd zou kunnen worden. En wat dat moeilijk maakt of juist zou helpen.
Misschien willen jullie als huiswerk ook met gezinnen om je heen praten over wat belangrijk is om te
veranderen?
Zijn er nog vragen?
Logo voor dit project: hoe vinden jullie dit?
De begin- en eindtijd zo oké?
Hoe vonden jullie deze bijeenkomst: ieder kort iets laten zeggen
Hartelijk bedankt! Jullie kunnen rustig nog even blijven kletsen en een kop koffie/thee pakken.
Reflecties na afloop (door Hans, Merel en Gerda):
Tip met betrekking tot kennismaking: meer ja/nee vragen, petje op petje af (naambordje heen en
weer schuiven werkte niet, opstaan ook niet vanwege beperkte mobiliteit van sommige deelnemers)
Top: Nieuw beeld door kennismaking: slechte ervaren gezondheid en allemaal uit hetzelfde
postcodegebied.
Tip met betrekking tot 1e vraag Wat is gezondheid: twee mogelijkheden geven verwart, beter: of een
plaatje kiezen, of op post-its schrijven.
Top: de discussie onderling is leuk.
Tip: Na de vraag herkennen jullie dit: vragen wat helpt jullie in zo’n situatie?
Tip: Er is nog onduidelijkheid over de vergoeding, uitzoeken wat mag en kan.
Afwijkingen van het draaiboek:
- Vanwege de beperkte mobiliteit van deelnemers en de keuze om de dimensies van Huber te
gebruiken hebben deelnemers niet zelf te plaatjes en post-its geordend. De dimensies heb ik
niet uitgelegd, alleen gebruikt om te ordenen en toegelicht als een manier waarop onderzoekers
verschillende onderdelen van gezondheid zien. Ik heb de dimensies gebruikt voor het ordenen van de
antwoorden op beide vragen. Met Sandra Boersma hebben we vooraf de namen van de dimensies
vereenvoudigd. Deze werden niet ingewikkeld gevonden, althans niet gemerkt. In tegendeel, ik werd
er door een deelnemer op gewezen dat ‘eigenwaarde’ niet onder ‘je verbonden voelen’ paste maar
onder ‘je denken en gevoel’. En toen ik noemde dat het vak ‘wat zin in je leven geeft’ nog vrij leeg
was werd ik er direct (bijna verontwaardigd) op gewezen door deelnemers dat het geluk van je kind
hierin past.
- Niet toegekomen aan delen van gezondheidssituatie volgens monitor data
- Onvoldoende aan afsluiting toegekomen, volgende keer een minder vol programma.
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Draaiboek Panelbijeenkomst 2

9.2

Doel: van verbeterpunten gezondheid naar keuze gezondheidsdoelen voor het project
(veranderbare gedragsdoelen die we kunnen en willen veranderen)
Locatie:

Ruimte in wijkgebouw/brede school

Datum, tijd:
(2 weken na eerste bijeenkomst) duur 1,5 uur (10.00-11.30 uur) met
inloop kwartier tevoren en napraten kwartier.
Belangrijk:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niet teveel willen

Materialen:
Kopieën van toestemmingsformulieren voor deelnemers
Kopieën van samenvatting bijeenkomst 1 voor deelnemers
Schriftelijke onderlinge afspraak deelnemers panelbijeenkomsten: persoonlijke informatie van
deelnemers niet delen buiten de groep
Professionele mappen voor hand-outs voor deelnemers
Luchtfoto van Noord-Wijchen
Wegwijzers in het gebouw (zie bijeenkomst 1)
Naambordjes voor op de tafel en badges met naam voor op de kleding
Geluidsopname apparatuur
Hand-out WhatsApp groep deelname uitnodiging voor andere ouders
Posters van de vorige keer mee.
Flipover papieren (een blok, ook voor volgende keren)
Gekleurde stiften en post-its meenemen.
Doorzichtig plakband
Veel (100-en in totaal) grote post-its van verschillende kleur
Verschillende kleuren dikke stiften
Behangers plakband
Gewoon plakband (om flappen met opgeplakte post-its te bewaren)
Petjes voor alle deelnemers

Tijd

Activiteit

8.45 – 9.45

Wegwijzers ophangen, met pijlen naar ruimte. Ruimte gereed maken. Materialen
klaar leggen, zo dat je ze makkelijk kunt pakken, inclusief naambadges en
naambordjes.

9.45 -10.00

Hans, Merel en Gerda hebben naamstickers op en begroeten actief de deelnemers,
geven ze een kopje koffie, maken een praatje, geven badges en naambordje en
vragen om een plaats te zoeken. Geven iedereen een kopie van het
toestemmingsformulier en een samenvatting van vorige week (in mooie
professionele map)

10.00-10.02

Hans heet iedereen welkom (eventuele nieuwkomer voorstellen)
Zo nodig: Terugkomen op vergoeding Mogelijkheden die wij zien: uitje gezin,
contant over maken, kerstpakket, tegoedbon Eldijk, wie wil wat.

10.02-10.15

Gerda
o

o

Vandaag iets leuks meegeven, een zak mandarijnen van de markt in
Wageningen, in kader van naderende Sinterklaas en gezond eten. Blij dat jullie
er weer zijn. En ook voor iedereen een map gekocht.
Hopelijk ook genoten van mooie weer.
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o

o
o

Hand-out in map. Mogelijkheid van vergoeding voor andere ouders in
Wijchen- Noord die meedoen aan de WhatsApp. Hiervoor 50 euro
gereserveerd. Mochten jullie nog ouders weten in Noord-Wijchen die hieraan
zouden willen meedoen dan kunnen zij zich hiervoor nog aanmelden. Wat we
vragen is dat ze vijf keer een aantal vragen beantwoorden via WhatsApp of via
e-mail. Opgeven zo snel mogelijk. Er staat eind oktober, maar het mag nog.
Onderlinge afspraken. Kopie van formulier van vorige week volgens afspraak.
Nieuw: schriftelijke onderlinge afspraak deelnemers
panelbijeenkomsten: persoonlijke informatie van deelnemers niet delen
buiten de groep, want we hoorden van jullie dat dat na de vorige week wel
gebeurd is. Belangrijk dat jullie je vrij voelen om hier te zeggen wat op je hart
ligt. Om dat vertrouwen te bevestigen nieuw formulier. Nu tekenen, volgende
week kopie. Voorlezen. Vragen daarover.

Terug en vooruitblik
o

In de map: Samenvatting van vorige week, voor jullie. Vorige week hebben we
gekeken naar verbeterpunten voor gezondheid, wat je zou willen veranderen aan je
gezondheid en wat je daarin het belangrijkst vindt. De posters heb ik weer opgehangen.
De belangrijkste punten heb ik als volgt samengevat (zie jullie samenvatting in
de klapper, onderaan):
1. Financiën/geld (ook voor zwemles of gezond eten)
2. Veilige ontmoetingsplek voor kinderen (kinderactiviteiten of buiten, ver van verkeer)
Ik heb deze twee samengenomen, omdat ik denk dat jullie een fijne speelplek en fijn
onderling contact voor jullie kinderen wensen, klopt dat? (Laten zien dat het op twee
punten staat op de poster).
3. Gelukkige kinderen
4. Communicatie met instanties.

o
o

o

Vraag 1 Zijn jullie het hier nog steeds mee eens?
Mis je nog iets? Misschien afgelopen weken nog dingen bedacht?
We hebben deze punten ook voorgelegd aan ouders in de WhatsApp groep. Alle (4)
ouders die hebben gereageerd waren het eens met deze punten.
Aanvulling van ouders: Communicatie binnen het gezin is ook belangrijk.
We hebben deze punten ook voorgelegd aan mensen die werken aan
gezondheid en veiligheid in Noord-Wijchen (professionals), zoals het sociale
wijkteam, huisartsen, Talis, intern begeleiders en directeuren van scholen, wijkagenten,
verloskundigen, jeugdarts CB, diëtist, Iriszorg.
Een huisarts vertelde alle punten te herkennen en het probleem van communicatie met
instanties het meest.
De diëtist herkende dat kosten van groente, fruit, sportschool en hulp van diëtist dit
soms in de weg staat.
Adviseur van Iriszorg vroeg zich af of roken, alcohol (gokken) ook een oorzaak is van
financiële onzekerheid.
Wijkagent Noord zei dat ze de wijk nog niet heel goed kent.

Vandaag!
Waarom zijn we hier en waarom hebben we dit voorgelegd aan professionals. We zijn samen aan
het bouwen aan een plan voor gezond leven in Noord-Wijchen. We willen dat dit plan
gedragen wordt door ouders, door professionals en door wat we weten uit onderzoek. De
kans is dan het grootst dat het werkt, dat jullie over vier jaar denken: dit plan heeft ons geholpen
om ons gezonder/gelukkiger te voelen in Noord-Wijchen.
1e bijeenkomst, gehad over de belangrijkste problemen, verbeterpunten voor gezondheid. 2e
bijeenkomst, vandaag gaan we het hebben over wat we precies willen en kunnen veranderen in dit

55

Handboek De Ronde van…

project, bijvoorbeeld ouders communiceren beter met instanties, of, instanties communiceren beter
met ouders.
In de 3e bijeenkomst gaan we het hebben over wat kan hierbij kan helpen en in de weg staat. En in
de 4e en 5e bijeenkomst gaan we het hebben over concrete oplossingen en invulling van het project.
Vandaag dus op weg naar doelen van het project, wat willen we graag anders zien na het
project, wie doet dan wat anders
Vragen?

Maar nu eerst
10.15-10.30

Petje op petje af (mee eens: petje op; niet mee eens: petje af)

0. Ik heb gisteren de zon op mijn gezicht gevoeld.
1. Belangrijke oorzaken voor stress zijn: financiën, zorgen om de kinderen en communicatie met
instanties.
2. Alcohol/rook/gok verslavingen zorgen voor financiële zorgen van veel gezinnen in Wijchen- Noord
3. Beter communicatie binnen het gezin is belangrijk voor gezinnen in Noord-Wijchen

4. Gezond eten en bewegen is belangrijk voor gezinnen in Noord-Wijchen
5. Stoppen met roken is belangrijk voor gezinnen in Noord-Wijchen
6. Minder alcohol drinken is belangrijk voor gezinnen in Noord-Wijchen.
7. Welke van deze laatste drie is het belangrijkst om te veranderen voor betere gezondheid van
gezinnen in Noord-Wijchen?

GGD Data over Noord-Wijchen, wat opvalt:
o
o

Een op de 20 heeft contact met de huisarts gehad in verband metdepressie - stress.
De helft van de volwassenen in Noord-Wijchen heeft overgewicht.

8. Herkennen jullie dit?
We denken op basis van de verbeterpunten voor gezondheid aan de volgende gezondheidsdoelen
voor het project voor ouders en kinderen: Op flipover
a.
b.
c.
d.

Minder stress ouders door financiën
Minder stress ouders door communicatie met instanties
Meer geluk kinderen door veilige speel/ontmoet plek
Ouders en kinderen bewegen meer en eten gezonder

10.30 – 11.10

a.
b.
c.
d.

Inventariseren van mogelijke doelen voor gezond gedrag op volgende
verbeterpunten

Minder stress van ouders door financiën
Minder stress van ouders door communicatie met instanties
Meer geluk kinderen door veilige speel/ontmoet plek
Ouders en kinderen bewegen meer en eten gezonder

Wat heeft hier invloed op? Wat zijn oorzaken? (wie doet wat)> Op flipover schrijven
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Flipovers met de verschillende doelen erop geschreven. 1 of 2 flippapieren per doel.
Deelnemers krijgen post-its. We vragen om individueel per post-it een invloed/oorzaak op te
schrijven. Plenair verzamelen en vertalen naar wie doet wat (voorbeelden op blauwe papier).
Wat kunnen ouders doen om dit te verbeteren?
Wat kunnen kinderen doen om dit te verbeteren?
Wat kunnen anderen (buren, wijkagent, gemeente) doen om de omstandigheden te verbeteren?
(plenair) Factoren waar je wel (gedrag) en waar je geen invloed op hebt
Flippapier: links beïnvloedbare factoren, rechts niet beïnvloedbare factoren
11.10-11.20

Wat zal het meeste verschil maken voor ouders/gezinnen in NoordWijchen?
2 stickers plakken voor liefst willen, 2 stickers voor beste kunnen

11.20 – 11.30

Afsluiting en speed evaluatie

•
•
•
•
•
•

Hoe vonden jullie deze bijeenkomst: ieder kort iets laten zeggen
Volgende keer: krijgen jullie informatie wat er over dit onderwerp nog meer geschreven is
En horen jullie terug wat de WhatsApp groep en andere mensen die jullie wijk goed kennen
hebben gezegd (zoals de huisarts, het wijkteam)
Zijn er nog vragen?
[Logo voor dit project: hoe vinden jullie dit?]
Hartelijk bedankt! Jullie kunnen rustig nog even blijven kletsen en een kop koffie/thee
pakken.

Reflecties na afloop (door Hans, Merel en Gerda):
Observatie: bij het plenaire ging men met en door elkaar praten. Niet iedereen komt nu aan het
woord.
Tip: in kleine groepjes werken, met beperkte tijd en Merel en Hans als gespreksleider.
Observatie: de stap om factoren van invloed op gezondheidsbehoeften te formuleren als doelen voor
gezond gedrag was een te grote om samen te maken. Inventariseren van factoren die helpen of in
de weg staan bij gezondheidsbehoeften lukte wel.
Tip: een vraag per keer, eenvoudige vragen.
Observatie: petje op/petje af werkte voor prioriteren, maar niet iedereen leek zich op zijn gemak te
voelen met de diverse/gekke meegenomen petjes.
Tip: neutrale en voor iedereen dezelfde petjes meenemen.
Observatie: voelde me wat meegesleurd in een gevoel van machteloosheid passend bij de vele
externe/moeilijk beïnvloedbare factoren die genoemd werden.
Afwijkingen van het draaiboek:
- Ook nu was het programma weer te vol. We zijn niet toegekomen aan:
- bewegen en gezond eten
- de vertaalslag naar veranderbaar gedrag door wie
- het plakken van stickers
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9.3

Opzet panelbijeenkomst 3

Doel: belemmerende en bevorderende factoren van gezondheidsdoelen verkennen
Locatie: Ruimte in wijkgebouw/brede school
Datum, tijd: (2 weken na vorige bijeenkomst) duur 1,5 uur (10.00-11.30 uur) met inloop
kwartier tevoren en napraten kwartier.
Belangrijk: niet te veel willen, eenvoudige vragen
Materialen:
Concept Onkostendeclaratie verklaring
Samenvatting vorige sessie, ook gedeeld met professionals
Luchtfoto van Noord-Wijchen
Wegwijzers naar ruimte
Naambordjes voor op de tafel en badges met naam voor op de kleding
Geluidsopname apparatuur x3
Eventueel posters van de vorige keer mee.
Flipover papieren (een blok, ook voor volgende keren)
Gekleurde stiften en post-its meenemen.
Doorzichtig plakband
Veel (100-en in totaal) grote post-its van verschillende kleur
Verschillende kleuren dikke stiften
Whiteboard markers
Behangers plakband
Gewoon plakband (om flappen met opgeplakte post-its te bewaren)
Kookwekker/timer!
Tijd Activiteit
8.45 – 9.45:
Wegwijzers ophangen, met pijlen naar ruimte. Ruimte gereed maken.
Naamstickers en naambordjes klaar leggen. Alle materialen klaar leggen, zo dat je
ze makkelijk kunt pakken. Tafels in drie blokken in de ruimte zetten.
Naambordjes nummeren.
9.45 -10.00

Hans, Merel en Gerda hebben naamstickers op en begroeten actief de deelnemers,
geven ze een kopje koffie, maken een praatje, geven badges en naambordje en
vragen om een plaats te zoeken. Geven iedereen hun mapje.

10-00-10.10

Welkom door Gerda
Terugblik, vooruitblik

10.10-11.10

Vandaag aan de slag met voeding, bewegen, omgaan met stress – 3 tafels
Probeer niet alleen vanuit jezelf te antwoorden maar ook te denken aan
ouders en kinderen die je kent om je heen, hen te vertegenwoordigen.

Carrousel, rondje draaien, drie tafels, na 15 minuten wisselen van tafel (timer!)
Tafel 1 (Hans) Gezond eten
Stel, je wilt als ouder in Noord-Wijchen gezonder eten. Wat heb je nodig, wat helpt
om gezonder te eten?
Stel, je wilt dat kinderen gezonder eten, wat helpt hen daarbij? Wat is daarvoor
nodig?
Tafel 2 (Merel) Meer bewegen
Stel, je wilt als ouder in Noord-Wijchen meer bewegen. Wat heb je nodig, wat helpt
om meer te bewegen?
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Stel, je wilt dat kinderen meer bewegen, wat helpt hen daarbij? Wat is daarvoor
nodig?
Tafel 3 (Gerda) Omgaan met stressvolle omstandigheden
Wat helpt jou om te ontspannen in stressvolle periodes?
Wat heeft jou in het verleden geholpen om te ontspannen in stressvolle periodes?
Wat zie je dat bij anderen helpt om te ontspannen in stressvolle periodes?
Wat geeft jou ontspanning?
11.10-11.20

Gerda, Hans en Merel presenteren de belangrijkste punten

11.20-11.30

Afsluiting
Delen samenvatting 2

Reflecties na afloop (door Hans, Merel en Gerda):
Observatie: het valt niet mee om ouders financieel te belonen met alle regels waaraan dit moet
voldoen met de verschillende uitkeringen, het was weer uitgebreid onderwerp van gesprek.
Observatie: enthousiasme over een projectidee, ook om hier als vrijwilliger aan bij te dragen. Sfeer
was veel positiever dan in bijeenkomst 2.
Observatie: in groepen aan tafel uitwisselen werkte goed, ook de stille mensen kwamen aan het
woord en er kwam weer veel naar boven.
Observatie: de vragen ‘wat hebben jullie nodig om ….?’ en ‘wat helpt daarbij?’ per thema werkten
goed.
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9.4

Opzet panelbijeenkomst 4

Doel: verzamelen en kiezen van oplossingen om verder uit te werken
Locatie: Ruimte in wijkgebouw/brede school
Datum, tijd: (week na vorige bijeenkomst)
Duur 1,5 uur (10.00-11.30 uur) met inloop kwartier tevoren en napraten kwartier.
Belangrijk: tijd strak bewaken
Materialen:
Onkostendeclaratie verklaring x10 + 1
Samenvatting vorige sessie x11
Communicatie voorkeuren vragenlijst x10
Whiteboard marker (voor gelamineerde Noord-Wijchen foto)
Luchtfoto van Noord-Wijchen
Wegwijzers op/naar de ruimte
Naambordjes voor op de tafel en badges met naam voor op de kleding
Geluidsopname apparatuur x3
Eventueel posters van de vorige keer mee.
Flipover papieren (blok)
Veel (100-en in totaal) grote post-its van verschillende kleur
Verschillende kleuren markers en pennen
Behangers plakband
Gewoon plakband (om flappen met opgeplakte post-its te bewaren)
Kookwekker/timer!
Stickers klaar leggen (volgende keer).

Tijd Activiteit
8.45 – 9.45
Wegwijzer ophangen op de ruimte. Ruimte gereed maken. Materialen klaar
leggen. Naambadges en naambordjes klaar leggen. Tafels in drie blokken in de
ruimte zetten. Prints in/op map doen.
9.45 -10.00

Hans, Merel en Gerda hebben naamstickers op en begroeten actief de deelnemers,
geven ze een kopje koffie, maken een praatje, geven badges en naambordje en
vragen om een plaats te zoeken. Geeft iedereen zijn map.

10-00-10.10

Welkom door Gerda
Update met betrekking tot bevindingen mogelijkheden voor
onkostenvergoeding deelname
Terugblik verbeterpunten voor gezondheid, doelen (omgaan met
stress/ontspannen, meer bewegen, gezond eten), factoren die hierop van invloed
zijn (verkeersveiligheid, zin, tijd, geld, positieve mensen om je heen),
Vooruitblik, brainstorm oplossingen, voorleggen aan professionals, volgende week
preciezer uitwerken (wie welke rol hierin)

10.10-11.20

Vandaag aan de slag met oplossingen - voeding, bewegen en omgaan met
stress –
3 tafels, Merel, Hans en Gerda schuiven door na 20 minuten.
Uitnodiging: ideeën voor oplossingen mogen best ‘gek’ zijn, niet per se realistisch,
als nou alles mogelijk zou zijn. Aan het einde kiezen we samen de ideeën waarmee
we verder gaan.
Goed om te herhalen: als de financier vindt dat we een goed plan schrijven krijgen
we ook het geld om dit uit te voeren (in mei/juni 2016 start – dec. 2019).
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(Gerda timer!) 3 rondes, 3 tafels, zie einde document
Tafel 1 (Hans) Gezond eten
Tafel 2 (Merel) Meer bewegen
Tafel 3 (Gerda) Omgaan met stressvolle omstandigheden
11.20-11.25

Gerda, Hans en Merel presenteren kort de oplossingen/het besprokene
Gerda vraagt deelnemers communicatie voorkeur vragen te beantwoorden/ in te
vullen

11.25-11.30

Afsluiting – bedanken voor alle goede ideeën, volgende keer oplossingen
verder uitwerken

Tafel 1 (Hans) Gezond eten; elke ronde:
Inleiding:
1. Er zijn door jullie verschillende manieren om gezonder te eten genoemd (een aantal gedragsopties
noemen, bijvoorbeeld fruit, groente, vis, noten, vers en minder vet eten, eten volgens de schijf van
vijf, water drinken, gezonde maaltijden).
2. Jullie hebben de vorige keer ook verschillende factoren genoemd die hier invloed op hebben (zie
lijstje, noemen).
3. De vragen aan jullie vandaag:
Welke van deze factoren spreekt jullie meest aan?
Wat zien jullie als oplossingen met betrekking tot deze factor?
4. Samen bespreken/aanvullen.

Tafel 2 (Merel) Meer bewegen, elke ronde:
Inleiding:
1. Er zijn door jullie verschillende manieren om te bewegen genoemd (een aantal gedragsopties
noemen, bijvoorbeeld sporten, buiten spelen, wandelen, fietsen, schoon maken, werk (krantenwijk),
tuinieren).
2. Jullie hebben de vorige keer ook verschillende factoren genoemd die hier invloed op hebben (zie
lijstje, aantal van noemen).
3. De vragen aan jullie vandaag:
Welke van deze factoren spreekt jullie meest aan?
Wat zien jullie als oplossingen met betrekking tot deze factor?
4. Samen bespreken/aanvullen.

Tafel 3 (Gerda) Omgaan met stressvolle omstandigheden, elke ronde:
Inleiding:
1. Er zijn door jullie verschillende manieren genoemd om om te gaan met stress (een aantal
gedragsopties noemen, bijvoorbeeld bewegen (lopen, fietsen, tuinieren, sporten), aandacht ergens
anders op richten (puzzelen, boek lezen, film), uitstapje/vakantie met gezin/vrienden, samen zijn
met vertrouwden, bespreken van je problemen, creatief zijn (handwerken, knutselen, tekenen,
kaarten maken).
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2. Jullie hebben de vorige keer ook verschillende factoren genoemd die hier invloed op hebben (zie
lijstje, aantal van noemen).
3. De vragen aan jullie vandaag:
Welke van deze factoren spreekt jullie meest aan?
Wat zien jullie als oplossingen met betrekking tot deze factor?
4. Samen bespreken/aanvullen.
Reflecties na afloop (door Hans, Merel en Gerda):
Observatie: er kwamen mooie oplossingsrichtingen naar voren en nieuwe frustraties met betrekking
tot instanties.
Hoe ga je hier mee om als procesbegeleider, met alle problemen die mensen ervaren, en de impact
die dit op jezelf heeft (gevoel van machteloosheid)?
Tip: problemen en de verantwoordelijkheid deze op te lossen bij de persoon zelf laten.
Observatie: carrousel werkt goed om iedereen aan bod te laten komen, behalve in de groep waarin
de frustraties erg hoog zaten en de behoefte aan gehoord worden erg hoog was.
Observatie: intensief om drie rondes van 20 minuten focus te houden op oplossingen.
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9.5

Opzet panelbijeenkomst 5

Doel: oplossingen kiezen en bespreken, afronden
Locatie: Ruimte in wijkgebouw/brede school
Datum, tijd: (een week na de vorige bijeenkomst),
Duur 1,5 uur (10.00-11.30 uur) met inloop kwartier tevoren en napraten kwartier.
Belangrijk: tijd bewaken
Materialen:
Onkostendeclaratie verklaring x10 + 1
Geld
Communicatie voorkeuren x10
Whiteboard marker (voor gelamineerde Noord-Wijchen foto)
Luchtfoto van Noord-Wijchen
Wegwijzer voor op de deur van de ruimte
Naambordjes voor op de tafel en badges met naam voor op de kleding
Geluidsopname apparatuur x3
Eventueel. posters van de vorige keer mee.
Flipover papieren (blok)
Veel (100-en in totaal) grote post-its van verschillende kleur
Verschillende kleuren markers en pennen
Behangers plakband
Gewoon plakband (om flappen met opgeplakte post-its te bewaren)
Kookwekker/timer!
Stickers klaar leggen.
Tijd Activiteit
8.45 – 9.45
Wegwijzer ophangen op ruimte. Ruimte gereed maken. Materialen klaar leggen.
Naamstickers en naambordjes klaar leggen. Tafels in drie blokken in de ruimte
zetten. Prints in/op map. Flipover papieren op de muur voor beamer. Stickers
klaarleggen.
9.00-9.15
9.45 -10.00

10-00-10.30

WhatsApp deelnemers komen geld ophalen, tekenen voor ontvangst en ontvangen
uitnodiging voor ontbijtbijeenkomst over een maand.
Hans, Merel en Gerda hebben naambadges op en begroeten de deelnemers, geven
ze een kopje koffie, maken een praatje, geven badge, map en naambordje en
vragen om een plaats te zoeken. Gerda geeft deelnemers geld en vraagt om te
tekenen voor ontvangst.
Welkom door Gerda – laatste keer - PowerPoint
We hangen de oplossingen op met voldoende ruimte voor stickers.
Vraag 1: Welke oplossing denk je dat het meest zal bijdragen aan de
gezondheid van gezinnen in Noord-Wijchen? (3 stickers – met w erop)
Vraag 2: Wat zie je jezelf als eerste doen? (1 sticker – met k erop)
Vraag 3: Aan welke oplossing zou je willen bijdragen, meedenken in de
opzet? (1 sticker)
Op basis van de stickers geplakt bij de laatste vraag, groepen maken om verder te
praten.

11.30-12.00

Doorpraten over gekozen oplossingen per tafel met Hans/Gerda/Merel.
Kookwekker op 25 minuten
Wat is belangrijk bij deze oplossingen, hoe kunnen deze eruit komen te
zien?
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12.00-12.05

Gerda, Merel en Hans presenteren kort welke projectactiviteiten gekozen
zijn en waarom.
Goed om te herhalen: als de financier vindt dat we een goed plan schrijven
krijgen we ook het geld om dit uit te voeren (in mei/juni 2016 start – dec.
2019).

12.10-12.20

Hoe nu verder: uitnodigen voor ontbijtbijeenkomst, uitleggen
Contact houden - vragen om formulier communicatie voorkeuren in te
leveren
Jullie mogen de map meenemen. Merel heeft ook een overzicht gemaakt
van mogelijkheden, aanbod in Wijchen op allerlei gebied, ter informatie.
(Ben benieuwd nog eens te horen of jullie er wat aan hebben).

12.20-12.30

Willen jullie op een post-it schrijven hoe jullie deze bijeenkomsten
gevonden hebben?
Jullie openheid, meedenken en delen van jullie ideeën en ervaringen heb ik
erg gewaardeerd. Dank jullie wel en hopelijk tot ziens volgend jaar.

Reflecties na afloop (door Hans, Merel en Gerda):
Observaties: positieve reacties van ouders op ontbijtbijeenkomst en iemand meenemen. Spontane
aanmeldingen. Men was ook enthousiast over de binnenkort te organiseren oliebollenmiddag in het
wijkcentrum op de laatste zondag van december. Stemmen voor projectactiviteit ideeën werkte goed.
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9.6

Opzet ontbijtbijeenkomst

Doel: projectplan (met meer ouders) bespreken en rol ouders hierin
Locatie: grote zaal in wijkgebouw/brede school
Datum, tijd: (ruim een maand na laatste panelbijeenkomst), start 9.00 (- 10.30) uur
Materialen:
Communicatie voorkeuren, nieuwe ouders
Whiteboard marker (voor gelamineerde foto van Noord-Wijchen)
Luchtfoto van Noord-Wijchen
Wegwijzer voor op de deur van de ruimte
Naambordjes/etiketten voor op de tafel en badges met naam voor op de kleding
Geluidsopname apparatuur x3
Eventueel posters van de vorige keer mee.
Flipover papieren (blok)
Veel (100-en in totaal) grote post-its van verschillende kleur
Verschillende kleuren markers en pennen
Behangers plakband
Gewoon plakband (om flappen met opgeplakte post-its te bewaren)
Kookwekker/timer!
Tijd Activiteit
8.30 – 9.00
Wegwijzer ophangen op ruimte. Ruimte gereed maken. Materialen klaar leggen.
Naamstickers en naambordjes klaar leggen. Tafels in blokken? in de ruimte zetten.
PowerPoint aanzwengelen - beamer.
9.00-9.20

Hans, Merel en Gerda hebben naambadges op en begroeten de deelnemers, geven
ze een kopje koffie, maken een praatje, geven badge, map en naambordje en
vragen om een plaats te zoeken. Vragen formulier in te vullen. Start ontbijt.

9.20-9.40

Welkom Gerda – laatste keer – PowerPoint
Vraag 1: Herkennen jullie deze gezondheidssituatie?
Vraag 2: Staan jullie achter dit voorstel?

9.40-10.05

Aan 3 tafels: Welke rol wil je in de activiteiten?
1. Meedoen als deelnemer.
Waar wil je aan deelnemen, wat heb je hiervoor nodig?
2. Meedenken in de opzet.
Waar wil je in meedenken, wat heb je hiervoor nodig?
3. Dit zelf organiseren, hier trekker van zijn.
Wat zou je zelf willen organiseren, wat heb je hiervoor nodig?

10.05-10.10

Hoe nu verder: Uitnodigen voor over een week – slotbijeenkomst.
Waar – kaart, Hoe laat, Geen kosten, Met wie (inclusief wijkprofessionals).
Over drie maanden bericht over toekenning van geld om de aanpak uit te
voeren (in mei/juni 2016 start – dec. 2019).

10.10-10.30

Evaluatie:
Op een geeltje schrijven: Wanneer is dit project een succes was jullie
betreft?
Willen jullie op een geeltje schrijven of jullie deelnemer waren van het
panel/WA/ontbijt?
En daarbij wat jullie gehad hebben aan deze bijeenkomst(en)?
En eventuele tips voor ons?

65

Handboek De Ronde van…

Contact houden - Vragen formulier communicatie voorkeuren in te leveren.
Voor de nieuwe mensen, waar zouden jullie in mee willen denken?
Bedankt voor jullie openheid, meedenken en delen van jullie ideeën en
ervaringen, erg gewaardeerd. Dank jullie wel en hopelijk tot weerziens dit
jaar.
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