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The Social Connector as linkage 
between care, welfare and active 

citizenship 
(De sociaal makelaar als verbinder tussen zorg, welzijn en 

burgerparticipatie in de wijk) 

Keywords (max. 8 words) 

Social Connector, Active Citizenship, Care, Welfare, Participation, Self-efficacy 

Summary (max. 5000 characters, nu 4914) 

De verzorgingsstaat transformeert naar een participatiesamenleving waar van burgers steeds meer 

eigen initiatief en zelfstandigheid wordt verwacht. Dit betekent dat er verbinding moet worden 

gelegd tussen zorg en welzijn op gebieds- en wijkniveau. De gemeente Gouda probeert een goede 

invulling te geven aan het verbinden van zorg- en welzijnsaanbod met burgerparticipatie en 

vrijwillige buurtinitiatieven. Zij doet dit door drie gebiedsgerichte Sociaal Teams uit te rusten met 

een Sociaal Makelaar. De Sociaal Makelaar verbindt behoeftes van kwetsbare groepen met de 

initiatieven, mogelijkheden en netwerken die door de (weerbare) wijkbewoners en vrijwilligers zelf 

worden ontplooid.  

Deze werkwijze is een jaar geleden gestart en lijkt veelbelovend in het licht van gezondheid en 

burgerparticipatie. Echter, de kennis over de daadwerkelijke toegevoegde waarde voor burger, 

welzijnswerk en gemeente in een middelgrote stad als Gouda staat nog in de kinderschoenen. In dit 

project maken we de werkwijze ‘Sociaal Makelaar’ uit de gemeente Gouda inzichtelijk, we 

optimaliseren deze en we zorgen voor brede verspreiding van deze kennis richting andere 

gemeenten. Het projectdoel is als volgt:  

1) Kennisontwikkeling: 

a. Het in kaart brengen van de huidige activiteiten en werkwijze van de Sociaal 

Makelaar. Hoe dragen deze bij aan  de door de gemeente Gouda gestelde doelen 

van de Sociaal Makelaar? 

b. Met de Sociaal Makelaars en betrokkenen deze werkwijze optimaliseren door lerend 

ontwikkelen in de richting van de doelen van de werkwijze Sociaal Makelaar. Hierbij 

gaat het én om de praktische uitvoering van de werkwijze én om randvoorwaarden 

om de werkwijze te bestendigen. 

2) Kennisverspreiding: de kennis die ontwikkeld wordt in Gouda over de werkwijze Sociaal 

Makelaar beschikbaar maken voor andere (middelgrote) gemeenten, onder meer in de vorm 

van een handreiking.  

Het project wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH in 

samenwerking met coöperatie Voortouw in Gouda en de gemeente Gouda. De GGD Hollands-

Midden treedt op als projectleider en penvoerder namens de AWPG NZH. TNO voert namens de 

AWPG NZH het toegepast actiegericht onderzoek uit. Naast de projectgroep waar ook burgers aan 
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deelnemen maken we gebruik van een lokale adviesgroep bestaande uit alle belangrijke 

stakeholders waar de Sociaal Makelaar mee te maken heeft in de dagelijkse praktijk en een 

intergemeentelijke klankbordgroep als sparring partner voor de ontwikkeling van de werkwijze van 

Sociaal Makelaar binnen een integraal en inclusief gezondheidsbeleid in andere middelgrote 

gemeenten.  

In dit project maken wij gebruik van actiegericht onderzoek. Actiegericht onderzoek is een 

evaluatievorm waarin praktische toepassing, onderzoek, reflectie en verandering cyclisch worden 

doorlopen. In actiegericht onderzoek kunnen we onderscheid maken tussen de procesevaluatie 

enerzijds, waarin de innovatieve processen over de tijd worden gevolgd en vastgelegd, en de 

terugkoppeling, anderzijds. Hierdoor ontstaat een continu proces van proberen, observeren, 

reflecteren en bijsturen. Door middel van (groeps-)interviews, observaties en het bijwonen van 

bijeenkomsten met de lokale adviesgroep en intergemeentelijke klankbordgroep verzamelt TNO 

informatie en ervaringen van burgers, Sociaal Makelaars, sociaal werkers en bestuurders om vanuit 

verschillende gezichtspunten op het proces te kunnen reflecteren.  

 

De totale doorlooptijd van het project bedraagt  18 maanden (van oktober 2016 – maart 2018). Het 

project is verdeeld in drie werkpakketten. 

Het doel van het eerste werkpakket (WP1, okt-dec 2016) is het inrichten van het project en het 

behalen van doelstelling 1a. Het resultaat van werkpakket 1 is de ondertekening van een pledge 

binnen het Nationaal Programma Alles is Gezondheid, een PowerPoint presentatie van de huidige 

werkwijze van Sociaal Makelaars en de formulering van acties om de werkwijze verder te 

optimaliseren vanaf de start van de lokale proeftuin Gouda, werkpakket 2. .  

Doel van werkpakket 2 (WP2, jan-dec 2017) is het behalen van doelstelling 1b, het optimaliseren van 

de werkwijze Sociaal Makelaar. Men start met de acties die zijn geformuleerd in WP1. Door middel 

van proberen, observeren, reflecteren en bijsturen wordt de werkwijze verschillende keren verder 

geoptimaliseerd. Het resultaat van WP2 is een beschrijving van de bepalende elementen en 

randvoorwaarden voor borging  op bestuurlijk-, uitvoerend- en bewonersniveau voor de werkwijze 

Sociaal Makelaar, waarin burgerparticipatie een inclusief onderdeel is. Daarnaast worden goede 

praktijkvoorbeelden verzameld.  

Het doel van werkpakket 3 (WP3, jan-mrt 2018) is kennisverspreiding. Het resultaat is een 

toegankelijk artikel voor professionals over de werkwijze Sociaal Makelaar binnen integraal 

gezondheidsbeleid en burgerparticipatie, een handreiking over de werkwijze Sociaal Makelaar voor 

andere gemeenten en een slotbijeenkomst. 

 

Problem statement (max. 5000 characters; now 4614) 

In de troonrede van 17 september 2013 is gesteld dat de verzorgingsstaat transformeert naar een 

participatiesamenleving: “Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst, voegen zij niet alleen 

waarde toe aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel. Zo blijven Nederlanders 

samen bouwen aan een sterk land van zelfbewuste mensen (…) Elke Nederlander moet de kans 

krijgen om de veranderingen die ons wachten, in zijn eigen leven in te passen.”  

De participatiesamenleving is een samenleving waarin de burger gestimuleerd wordt zelf 

verantwoordelijkheid te nemen en geactiveerd wordt een bijdrage te leveren aan maatschappelijke 
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processen (www.taalbank.nl). Met andere woorden, van burgers wordt steeds meer eigen initiatief 

en zelfstandigheid verwacht. Dit geldt niet alleen voor mensen die door functionele beperkingen 

moeilijk mee kunnen doen aan de samenleving, maar ook voor ondernemende, weerbare burgers. 

De overheid verwacht bijvoorbeeld van hen dat ze zelf het voortouw kunnen nemen bij het 

aanpakken van buurtproblemen en het vergroten van de leefbaarheid in hun wijk.  

In lijn met de participatiesamenleving draagt de rijksoverheid steeds meer verantwoordelijkheden 

over naar de gemeenten (decentralisatie) zodat de hulp en ondersteuning aan kwetsbare groepen 

dichter bij de burger gebracht kan worden (Putters, 2014). Hiernaast nemen lokaal georganiseerde 

netwerken en gemeenschappen vaker zelf het heft in handen[i]. Deze trend is passend in de nieuwe 

betekenis van gezondheid, waarin gezondheid niet meer gezien wordt als een doel op zich, maar als 

middel om te kunnen participeren in de maatschappij[ii] .  

Zorg- en welzijnsprofessionals moeten bij een terugtredende overheid burgers optimaal bijstaan, 

zonder hen het heft uit handen te nemen. Zij moeten bijdragen aan een samenleving waarin 

iedereen naar eigen vermogen meedoet. Dit vraagt om een aanpak die burgerparticipatie verhoogt. 

Naar verwachting bevordert dit de zelfredzaamheid en de gezondheid van burgers en zal de 

zorgvraag afnemen. Hiervoor is de samenwerking tussen professionele zorg en burgerinitiatieven 

een voorwaarde. Dit betekent dat er verbinding moet worden gelegd tussen zorg en welzijn op 

gebieds- en wijkniveau.  

De gemeente Gouda probeert een goede invulling te geven aan het verbinden van het zorg- en 

welzijnsaanbod met burgerparticipatie en vrijwillige buurtinitiatieven [iii]. De ontwikkelingen in het 

sociale domein stellen de professionals die bewoners ondersteunen bij het verbeteren van hun wijk 

voor een enorme uitdaging. De problematiek in de wijken is divers, bewoners in bepaalde wijken 

hebben bijvoorbeeld weinig zelforganiserend vermogen, er is een oververtegenwoordiging van 

alleenstaande moeders, er zijn veel thuiszitters, er is veel verzuim tot 18 jaar, er zijn onzichtbare 

werkloze jongeren tot en met 27 jaar en/of er is veel eenzaamheid bij ouderen (van Dijk, et al. 2016; 

den Amtman; 2016).  

In de gemeente Gouda zijn de sociale teams op dit moment verantwoordelijk voor het organiseren 

van zorg op maat aan kwetsbare burgers, maar om de eigen kracht en zelfredzaamheid te 

bevorderen dienen zij ook verbinding te leggen met bestaande welzijnsstructuren zoals 

vrijwilligersinitiatieven. De gemeente Gouda heeft als mogelijke oplossing drie gebiedsgerichte 

Sociale Teams uitgerust met een Sociaal Makelaar. De maatschappelijk werkers uit de sociale teams 

zijn gericht op het ondersteunen van de kwetsbare inwoners van Gouda bij hun individuele 

hulpvraag op het gebied van gezondheid, welzijn en participatie. De Sociaal Makelaar richt zich op 

burgerparticipatie: initiatieven, mogelijkheden en netwerken die door de wijkbewoners en 

vrijwilligers zelf worden ontplooid om de wijk meer leefbaar en inclusief te maken en te 

ondersteunen van zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van (kwetsbare) burgers.  

De werkwijze Sociaal Makelaar is een jaar geleden gestart en lijkt veelbelovend in het licht van 

gezondheid en burgerparticipatie. De Sociaal Makelaar heeft een positie verworven in de verbinding 

tussen de formele en informele kant. Echter, de kennis over de daadwerkelijke toegevoegde waarde 

voor burger, welzijnswerk en gemeente in een middelgrote stad als Gouda staat nog in de 

kinderschoenen. Met dit project willen we de werkwijze een stap verder brengen door middel van 

http://www.taalbank.nl/
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kennisontwikkeling en optimalisatie van deze werkwijze en kennisverspreiding door middel van een 

handreiking voor implementatie in andere gemeenten.  

Feasibility (max. 1000 characters; now 914) 

Dit is een complex project met een relatief korte doorlooptijd en dat brengt risico’s met zich mee. 

Een eerste risico is de samenwerking met veel verschillende partijen. De samenwerking in de 

projectgroep wordt geborgd met een door alle partijen ondertekende intentieverklaring (zie bijlage). 

De leden van de lokale adviesgroep en intergemeentelijke klankbordgroep hebben allemaal hun 

deelname mondeling toegezegd. Daarom kunnen we na gunning van de subsidie relatief snel starten 

met dit project. De rolverdeling tussen de verschillende groepen is  al vastgelegd. De projectleider 

ziet erop toe dat deze rolverdeling wordt nageleefd en gedurende het project daar waar nodig wordt 

bijgesteld. De projectgroep bewaakt de voortgang en zal de planning bijstellen indien noodzakelijk. 

De methode die we bij dit onderzoek gebruiken, namelijk reflectief actiegericht onderzoek, maakt 

wijzigingen in de uitvoer mogelijk.  

Relevance (max. 5000 characters; now 4382) 

De manier waarop we tegen gezondheid aankijken verandert over de tijd. Gezondheid is niet alleen 

de uitkomst van ziekte en (gezondheids-)zorg, maar ook het resultaat van interne karakteristieken 

(genetica, bio markers) en externe factoren (familie, opleiding, werk, huisvesting) die het welzijn van 

het individu beïnvloeden. De WHO definitie van gezondheid, het volledig gezond zijn, voldoet steeds 

minder gezien de toename van het aantal mensen met een chronische aandoening. Gezondheid is 

daarom door Huber (2011) gedefinieerd als “het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te 

voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven”[1]. Gezondheid 

is nu geen doel op zich maar een manier om te functioneren en te participeren in de maatschappij, 

ongeacht medische beperkingen. Gezondheid is daarmee een thema voor kwetsbare groepen die 

door beperkingen niet goed mee kunnen doen in de samenleving, maar ook (juist!) voor de redzame 

burger en zijn vermogen om bijvoorbeeld actief bij te dragen aan de leefbaarheid en inclusiviteit van 

de wijk.  

In het “Welzijnswerk Nieuwe Stijl” is het dan ook van evident belang om zorg- en welzijnsaanbod te 

verbinden met burgerparticipatie en vrijwillige buurtinitiatieven (referentie). Veel gemeenten 

worstelen echter nog met de praktische manier waarop. Uit de enquête ‘behoeftepeiling 

ondersteuning burgerkracht’ van VNG en het Ministerie van BZK (2015) blijkt dat gemeenten 

kampen met de vraag hoe de gemeente moet omgaan met maatschappelijke initiatieven. De 

respondenten gaven daarbij aan veel behoefte aan informatie te hebben, met name over goede 

praktijkvoorbeelden. Ook uit onderzoek onder burgers die actief zijn in burgerinitiatieven blijkt dat 

zij behoefte hebben aan het uitwisselen van goede praktijkvoorbeelden[2 

In de middelgrote gemeente Gouda speelt deze problematiek ook. Uit de wijkprofielen van de 

gemeente Gouda (zie www.ggdhm.nl/gemeenten/item/gouda) blijkt dat de ondersteuningsbehoefte 

                                                           
[1]

 Machteld Huber, J André Knottnerus, Lawrence Green, Henriëtte van der Horst, Alejandro R Jadad, Daan 
Kromhout, Brian Leonard, Kate Lorig, Maria Isabel Loureiro, Jos W M van der Meer, Paul Schnabel, Richard 
Smith, Chris van Weel, Henk Smid. How should we define health? BMJ 2011;343:d4163 doi: 
10.1136/bmj.d4163 
[2]

 http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/burgerinitiatieven-in-zorg-en-welzijn.pdf 

http://www.ggdhm.nl/gemeenten/item/gouda
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van kwetsbare burgers de afgelopen tijd is toegenomen. Ook blijkt het welzijnsaanbod versnipperd 

en is het voor de professionals niet inzichtelijk wat het welzijnsaanbod is (Brussel, Welzijn & 

Oosterbaan, 2014).  

Mede naar voorbeeld van Utrecht en Amsterdam (referentie), heeft GIDS-gemeente Gouda als kop-

lopende middelgrote gemeente een oplossing gezocht met de inzet van een Sociaal Makelaar in drie 

gebiedsgerichte Sociale Teams. De sociaal makelaar richt zich op het versterken van het zelf-

organiserend vermogen en participatie van (kwetsbare) bewoners in de samenleving. Zij werken 

laagdrempelig en outreachend aan het stimuleren, activeren, mobiliseren, verbinden, ondersteunen 

en faciliteren van maatschappelijke participatie en versterken op die manier de sociale samenhang 

en onderlinge betrokkenheid. Hierbij wordt ook rekening gehouden met bewoners die niet 

duurzaam in staat zijn tot zelforganisatie. De sociaal makelaar richt zich op het analyseren van 

signalen, het aanjagen, ondersteunen en faciliteren van wijkbewoners, die initiatieven (willen) 

nemen om de wijk te versterken. De sociaal makelaar is bezig met het stimuleren, activeren en 

verbinden van bewoners van alle leeftijden in de buurt. De werkwijze is gericht op “samen 

redzaamheid” en werkt bottom-up en top-down, waardoor er tweerichtingsverkeer ontstaat tussen 

burgers en zorg en welzijnswerk.  

Alle gemeenten in Midden-Holland zijn bezig met het ontwikkelen van de participatiemaatschappij. 

De werkwijze van Sociaal Makelaar is een vernieuwing in Gouda die voor andere middelgrote 

gemeenten ook een kansrijk perspectief biedt voor het bevorderen van burgerparticipatie als 

inclusief onderdeel van integraal gezondheids- en welzijnsbeleid. Dit zou betekenen dat door de 

‘Sociaal Makelaar’ de zorg en welzijn zo met elkaar verweven wordt dat deze niet alleen goedkoper 

wordt, maar ook beter. Iedereen kan baat hebben bij bevordering van burgerparticipatie: de 

gemeente, het sociaal team, maar bovenal de burgers.  

 

Continuation (max. 5000 characters; nu 4573) 

Een belangrijke doelstelling van dit project betreft bestendiging door middel van kennisoverdracht. 

Ten eerste doen we dit door het ontwikkelen van duidelijke en toepasbare handvatten in een 

handreiking voor de werkwijze Sociaal Makelaars, gebaseerd op de ontwikkelingen van de werkwijze 

in Gouda. Een belangrijk element in de handreiking betreft borging: aan welke randvoorwaarden 

moet worden voldaan om de werkwijze Sociaal Makelaar uit te kunnen rollen in andere middelgrote 

gemeenten. Deze randvoorwaarden worden opgesteld in nauwe samenwerking met de 

intergemeentelijke klankbordgroep. 

Hiernaast zorgen we voor bestendiging door kennisuitwisseling en betrokkenheid. Dit doen we door 

betrokkenen intensief te laten participeren in het project en met elkaar in verbinding te brengen: 

 De huidige Sociaal Makelaars zijn nadrukkelijk betrokken bij het onderzoek. Zij nemen deel 

aan de projectgroep én de lokale adviesgroep én de intergemeentelijke klankbordgroep. Het 

is van groot belang dat zij samen met andere direct betrokken partijen zélf oplossingen voor 

knelpunten bedenken. Hiernaast monitoren we de ontwikkelingen bij de Sociaal Makelaars 

door ze op verschillende momenten tijdens het project te interviewen. Sociaal Makelaars 

werken zelf aan hun ontwikkeling door maandelijkse intervisie bijeenkomsten. 



6 
 

 Burgers worden ook nadrukkelijk bij het project betrokken. Burgers nemen deel aan de 

projectgroep én de lokale adviesgroep. We monitoren de ontwikkelingen in het onderzoek 

door verschillende burgers regelmatig te interviewen. Ook organiseren we groepsintervies 

met burgers en een bijeenkomst goede praktijken waar burgers informatie kunnen 

uitwisselen en met initiatieven kunnen komen.  

 De methodiek van lerend ontwikkelen heeft mede als doel dat de gemeente Gouda na het 

project deze manier van werken blijvend kan gebruiken, zonder de begeleiding van TNO. 

Betrokkenen maken zich tijdens het project het systeem eigen van proberen, observeren, 

reflecteren en bijsturen. 

 Door de inzichten die ons onderzoek oplevert, krijgen de Sociaal Makelaars meer grip op de 

factoren die een rol spelen in de effectiviteit van hun werkwijzen. We creëren inzichten in 

relevante gegevens die bijdragen aan hun lerende oriëntatie. Denk bijvoorbeeld aan hoe zij 

kunnen leren door de analyse van gegevens die reeds worden geregistreerd en advies over 

wat en hoe aanvullend te registreren. Door systematisch te leren van de ervaringen kunnen 

de Sociaal Makelaars zelf hun werkwijze steeds verder bijstellen. Het is nadrukkelijk de 

bedoeling dat de Sociaal Makelaars na afronding van het project zelfredzaam doorgaan met 

het continu verbeteren van hun aanpak.  

 In de projectgroep en de lokale adviesgroep betrekken we naast Sociaal Makelaars en 

burgers, zorg- en welzijnsaanbieders, beleidsmakers en bestuurders (zie ook de beschrijving 

van de projectgroep en de lokale adviesgroep). Op die manier ontstaat er een netwerk 

tussen de partijen dat ook ingezet kan worden na afloop van het project. 

 

Tot slot zorgen we voor bestendiging door kennisverspreiding. Daartoe ondernemen wede volgende 

communicatie-activiteiten: 

 We verspreiden drie keer gedurende de uitvoeringsfase een notitie aan de lokale 

adviesgroep en intergemeentelijke klankbordgroep over de (tussentijdse) resultaten van het 

onderzoek (maart 2017, september 2017, maart 2018). 

 We zoeken aansluiting bij bestaande digitaal platforms zoals: 

o In actie met burgers! op VNG.nl: In actie met burgers! is een deelproject van het 

Actieprogramma Lokaal Bestuur. Het delen van kennis en ervaringen rond het 

betrekken van burgers staat centraal. 

o Burgerparticipatie op JSO.nl: met informatie en tools over burgerparticipatie in 

relatie tot leefbaarheid, diversiteit, wonen welzijn en zorg, en sociale kwaliteit.  

o Website Participedia van de gemeente Utrecht: delen van kennis en ervaringen bij 

participatietrajecten. 

o Website Sociaal Team Gouda 

 We vragen leden van de projectgroep, de lokale adviesgroep en de intergemeentelijke 

klankbordgroep om een actieve bijdrage aan verspreiding van de tussentijdse resultaten in 

hun netwerk. 

 We schrijven in coproductie met de leden van de projectgroep een toegankelijk artikel voor 

professionals m.b.t. integraal gezondheidsbeleid en burgerparticipatie. 

 De handreiking die we schrijven is openbaar en voor alle iedereen toegankelijk. 
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 We presenteren de inzichten uit het onderzoek op een interactieve slotbijeenkomst die we 

organiseren met de projectgroep, de lokale adviesgroep, de intergemeentelijke 

klankbordgroep en belanghebbende beleidsmakers uit andere gemeenten/regio’s. 

 

Objective (max. 2500 characters; now 1654) 

De innovatieve werkwijze ‘Sociaal Makelaar’ moet bijdragen aan het terugdringen van sociaal- 

economische gezondheidsverschillen door bevordering van burgerparticipatie als integraal 

onderdeel van het gezondheids- en welzijnsbeleid. In dit project werken we aan optimalisatie van 

deze werkwijze in Gouda en bekijken we hoe andere gemeenten deze werkwijze kunnen gebruiken.  

Op basis van de opdracht van de gemeente Gouda zijn door Sociaal Makelaars de volgende 

doelstellingen geformuleerd: 

1. Vergroten burgerparticipatie; 

2. Versterken van sociale infrastructuur en daarmee de leefbaarheid in wijk en stad; 

3. Organiseren van collectieve voorzieningen voor wijkbewoners met vergelijkbare 

ondersteuningsbehoeften; 

4. Algemene preventie door zorg aan welzijn te verbinden; 

5. Op en uitbouwen van sociale netwerken 

a. voorzien in maatschappelijke noden van de buurt; 

b. samen met burgers collectieve voorzieningen in stand houden 

c. faciliteren of stimuleren van maatschappelijke initiatieven 

d. vroegtijdig signaleren 

6. Sociaal- economische gezondheidsverschillen terugdringen. 

 

Het projectdoel is opgedeeld in twee concrete subdoelen die in de doorlooptijd van dit project te 

realiseren zijn:  

3) Kennisontwikkeling: 

a. Het in kaart brengen van de huidige activiteiten en de werkwijze Sociaal Makelaar. 

Hoe dragen deze bij aan  de door de gemeente Gouda gestelde doelen van de 

Sociaal Makelaar? 

b. Met de Sociaal Makelaars en betrokkenen deze werkwijze optimaliseren door lerend 

ontwikkelen in de richting van de doelen van de werkwijze Sociaal Makelaar. Hierbij 

gaat het én om de praktische uitvoering van de werkwijze én om randvoorwaarden 

om de werkwijze te bestendigen. 

4) Kennisverspreiding: de kennis die ontwikkeld wordt in Gouda over de werkwijze Sociaal 

Makelaar beschikbaar maken voor andere (middelgrote) gemeenten, onder meer in de vorm 

van een handreiking.  

De doelen worden verder uitgewerkt in het Plan van Aanpak 

 

Strategy (max. 60.000 characters; now 22.809)  
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Met dit project willen we de werkwijze Sociaal Makelaar een stap verder brengen door middel van 

kennisontwikkeling over de optimalisatie van deze werkwijze en kennisverspreiding door middel van 

een handreiking voor implementatie in andere gemeenten. Hieronder geven we een beschrijving 

hoe we dit gaan doen. Allereest geven we een toelichting op de projectorganisatie. Ten tweede, 

beschrijven we de methodiek ‘actiegericht onderzoek’ die tijdens het project wordt toegepast. Ten 

derde geven we een beschrijving van de werkpakketten met daarin de opbrengsten van dit project.  

Toelichting projectorganisatie 

Het project wordt uitgevoerd door de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH in 

samenwerking met coöperatie Voortouw in Gouda en de gemeente Gouda. De GGD Hollands-

Midden treedt op als projectleider en penvoerder namens de AWPG NZH. Tevens zetten zij hun 

contacten in met beleidsmakers en GGD’s in andere middelgrote gemeenten voor de bredere 

verbinding. Coöperatie Voortouw is een uitvoerende organisatie in het sociaal domein in Gouda. Zij 

zijn de werkorganisatie voor de sociale teams en daarmee voor de Sociaal Makelaars. De gemeente 

is betrokken om draagvlak te creëren op politiek-bestuurlijk niveau en de verbinding te leggen met 

andere middelgrote gemeenten. TNO voert namens de AWPG NZH het toegepast actiegericht 

onderzoek uit. Projectpartijen zijn complementair wat betreft kennis, ervaringe en de koppeling van 

beleid met praktijk. 

 

Er zijn drie groepen samengesteld voor dit project: 

1) Projectgroep; 

2) Lokale adviesgroep; 

3) Intergemeentelijke klankbordgroep.  
 

De projectgroep is verantwoordelijk voor de voorgang en resultaten van het project. Zij bespreekt 8-

wekelijks de voortgang van het project en stuurt deze bij indien nodig. Daarnaast creëert de 

projectgroep randvoorwaarden zodat het project continue uitgevoerd kan blijven worden. De 

projectgroep heeft de volgende taken: 

 Reflecteren op de voortgang en resultaten van het project. Wat gaat er goed? Wat kan beter 

en hoe zorgen we dat het beter kan gaan? Met deze manier van werken (actiegericht 

onderzoek) krijgen we gaandeweg inzicht in wat de Sociaal Makelaar nodig heeft om de 

doelen te bereiken. Door het verloop van het project nauwkeurig te volgen kan de 

projectgroep het project (zo nodig) tussentijds bijsturen;  

 randvoorwaarden scheppen (concrete acties uitzetten (zelf of bij andere stakeholders))zodat 

obstakels weggenomen worden om te zorgen voor continue voortgang van het project;  

 enthousiast uitdragen van het project en tussentijdse resultaten;  

 vastleggen leerervaringen;  

 
De projectgroep bestaat uit GGD Hollands-Midden (projectleider namens AWPG), Gemeente Gouda, 

Voortouw, twee Sociaal Makelaars, twee burgers en TNO.  

 

De lokale adviesgroep bestaat uit alle belangrijke stakeholders waar de Sociaal Makelaar mee te 

maken heeft in de dagelijkse praktijk, zoals gemeente Gouda, zorg- en welzijnsaanbieders, en 

burgervertegenwoordigers (uit burgerwijkteams, vrijwilligersnetwerken en verenigingen). De lokale 
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adviesgroep is inhoudelijk sparringpartner van de projectgroep vanuit lokaal politiek-bestuurlijk- en 

burgerperspectief. Zij komt vijf keer bij elkaar.  

 

De intergemeentelijke klankbordgroep is de sparring partner op de bepalende elementen en 

borging van de werkwijze van Sociaal Makelaar binnen een integraal en inclusief gezondheidsbeleid 

in middelgrote gemeenten, bestaande uit: vertegenwoordigers van (buur)gemeenten die 

geïnteresseerd zijn in de aanpak in gemeente Gouda. De intergemeentelijke klankbordgroep komt 

drie keer bij elkaar om bepalende indicatoren voor de bruikbaarheid, overdracht en implementatie 

van de resultaten in andere gemeenten te benoemen. Zij speelt een belangrijke rol bij het 

meedenken over de inhoud en vormgeving van en de randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de 

werkwijze van Sociaal Makelaar in andere gemeenten. 

 

Methodiek onderzoek 

In het project maken wij gebruik van actiegericht onderzoek. Actiegericht onderzoek is een 

evaluatievorm waarin praktische toepassing, onderzoek, reflectie en verandering cyclisch 

worden doorlopen. In actiegericht onderzoek kunnen we onderscheid maken tussen de 

procesevaluatie enerzijds, waarin de innovatieve processen over de tijd worden gevolgd en 

vastgelegd, en de terugkoppeling, anderzijds. Hierdoor ontstaat een continu proces van proberen, 

observeren, reflecteren en bijsturen. Deze manier van onderzoek dient de slaagkans van de 

implementatie te vergroten. Door het monitoren en evalueren van Sociaal Makelaar en het 

stelselmatig terugkoppelen van de bevindingen aan bestuurders, werkgevers, Sociaal Makelaars en 

burgers, wordt de kwaliteit van de innovatieve werkwijze geborgd en zo nodig bijgestuurd. Met 

andere woorden, met de procesevaluatie wordt inzicht in de succes- en verbeterfactoren van Sociaal 

Makelaars in de praktijk gegeven, met als uiteindelijke doel om burgerparticipatie te bevorderen, 

sociale infrastructuur te versterken en daarmee de leefbaarheid in de wijk en stad, het op- en 

uitbouwen van sociale netwerken, algemene preventie door zorg en welzijn aan elkaar te verbinden 

en het terugdringen van sociaal- economische gezondheidsverschillen.  

 

Deze manier van actiegericht onderzoek is passend bij de geformuleerde doelstellingen omdat het 

de Sociaal Makelaars door middel van reflectie en intervisie ondersteunt bij het ontwikkelen van 

vakbekwaamheid, professionaliteit en positionering. Tevens past deze vorm bij de complexe context 

waarin verschillende interventies en implementatie strategieën gelijktijdig plaatsvinden en het doel 

is om juist te leren van lopende processen en bepalende factoren binnen deze context.   

 

Door middel van (groeps-)interviews, observaties en het bijwonen van bijeenkomsten met de lokale 

adviesgroep en intergemeentelijke klankbordgroep verzamelt TNO informatie en ervaringen van 

burgers, Sociaal Makelaars, werkgevers, en bestuurders om vanuit verschillende gezichtspunten op 

het proces te kunnen reflecteren. Door deze informatie stelselmatig te bundelen en terug te 

koppelen, ontstaat een continu proces van proberen, observeren, reflecteren en bijsturen, opdat 

processen tot meer burgerparticipatie en een betere gezondheid van burgers leiden. TNO richt zich 

hierbij expliciet op zeven factoren die van invloed zijn op de implementatie en opschaling van 

werkwijzen (REF; eHealthNu). Deze zeven factoren zijn: financiering, wet- en regelgeving, cultuur en 

draagvlak van de burgers, draagvlak van de Sociaal Makelaars, diensten, bewijsmateriaal werkwijze, 
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uniformering en standaardisatie. Door bovenstaande factoren in kaart te brengen en hierop te 

reflecteren en bijsturen in de praktijk ondersteunt TNO in:  

› mogelijkheid voor snelle bijsturing en verbetering van de werkwijze Sociaal Makelaar; 

› inzicht in belemmerende en bevorderende factoren; 

› draagvlak en commitment van de Sociaal Makelaar bij werkgevers, werknemers en burgers; 

› beslissingsondersteunende informatie ten behoeve van de besluitvorming over opschaling en 

vernieuwing naar andere (middelgrote) gemeenten. 

 

Inrichting werkpakketten 

Om de doelstellingen te bereiken onderscheiden we drie werkpakketten:  

WP 1: Kick-off en voorbereidingen, doelstelling 1a; 
WP 2 Lokale proeftuin Gouda, doelstelling 1b; 
WP 3: Kick-down en disseminatie, doelstelling 2.  
 

De totale doorlooptijd van het project bedraagt  18 maanden (van oktober 2016 – maart 2018). 

Hieronder beschrijven we één voor één de werkpakketten. 

 

WP1: Kick-off en voorbereidingen (3 maanden: okt – dec 2016) 

In het eerste werkpakket wordt het project verder ingericht en worden de voorbereidingen 

getroffen voor WP2 en WP3.  Het doel van het eerste werkpakket is het in kaart brengen van de 

huidige activiteiten van de Sociaal Makelaar, waarbij we antwoord geven op de volgende 

deelvragen: 

› Uit welke activiteiten bestaat de werkwijze Sociaal Makelaar? 

› Welke rol speelt de Sociaal Makelaar bij het bevorderen van de burgerparticipatie? 

› Hoe kunnen sociaal werkers en sociaal makelaars elkaar versterken? 

› Hoe dragen de activiteiten van de Sociaal Makelaar bij aan de doelen die de gemeente zich 

heeft gesteld voor deze werkwijze? 

 

Het eerste werkpakket bestaat uit de volgende onderdelen: eerste projectgroep bijeenkomst, kick-

off bijeenkomst met alle groepen, analyse huidige situatie en een terugkoppeling van die analyse.  

 

Eerste projectgroep bijeenkomst 

De projectgroep komt samen om het project aan te vangen. Tijdens deze bijeenkomst 

 Maken de projectgroep leden kennis met elkaar; 
 Wordt aandacht besteedt aan de verwachtingen van de projectgroep leden; 
 Maken we de doelstellingen van het project helder aan alle projectgroep leden en wordt het 

plan van aanpak uitgelegd; 

 Bereiden we de formulering en ondertekening van een pledge binnen het Nationaal Programma 

Alles is Gezondheid voor. 
 

De projectleider uit de projectgroep (GGD Hollands-Midden) bereidt deze bijeenkomst voor en leidt 

deze. 

 

Kick-off bijeenkomst met alle groepen 
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Tijdens werkpakket 1 komen alle groepen één keer samen bij elkaar om met elkaar kennis te maken 

en helderheid en duidelijkheid te krijgen over de rolverdelingen tussen de verschillende groepen. 

Daarnaast wordt het project toegelicht en de planning doorgenomen. Deze bijeenkomst heeft als 

doel om iedereen op één lijn te krijgen. De projectleider uit de projectgroep bereidt deze 

bijeenkomst voor en leidt deze. Na deze bijeenkomst wordt er een kort overzicht gemaakt en 

rondgestuurd wie aan welke groep deelneemt, de rolverdelingen en de projectplanning.  

 

Analyse huidige situatie 

TNO analyseert de huidige werkwijze van Sociaal Makelaars met behulp van: 

- Interviews (1 uur) met alle 4 de Sociaal Makelaars 

- Interviews met 2 burgers 

- Interviews met 2 sociaal werkers 

- Informatie uit bestaande stukken (verslagen bijeenkomsten, taakstelling Sociaal Makelaar, visie 

Sociaal Makelaar). 

In de interviews vragen we naar de huidige situatie in de verschillende wijken, welke doelen voorop 

staan in de handelswijze, welke activiteiten worden ondernomen om te zorgen voor verbinding 

tussen zorg en welzijn en welke resultaten ze denken te hebben bereikt sinds Sociaal Makelaars 

werkzaam zijn in de gemeente Gouda. De analyse levert een QuickScan op in een PowerPoint 

presentatie van de huidige werkwijzen.  

 

Bijeenkomst lokale adviesgroep 

Tijdens de eerste bijeenkomst met de lokale adviesgroep zal het resultaat van de analyse van de 

huidige situatie worden besproken. De lokale adviesgroep stelt vast hoe de huidige situatie zich 

verhoudt tot de doelen die voor Sociaal Makelaars zijn gesteld. TNO bereidt deze bijeenkomst voor 

en leidt deze bijeenkomst. Deze bijeenkomst leidt tot een voorstel met concrete acties. Het voorstel 

wordt geschreven door de Sociaal Makelaars, waarbij TNO ondersteuning biedt. De uitvoer van deze 

acties en de resultaten hiervan worden uitgevoerd van af de start van WP 2 en tijdens de eerste 

bijeenkomst van de projectgroep in Werkpakket 2 geëvalueerd.  

 

Het resultaat van werkpakket 1 is de ondertekening van een pledge binnen het Nationaal 

Programma Alles is Gezondheid, een PowerPoint presentatie van de huidige situatie, de formulering 

van acties n.a.v. de PowerPoint presentatie en duidelijkheid voor alle projectgroep leden over hoe 

de lokale proeftuin Gouda (WP2) gestart gaat worden.  

 

WP2: Lokale Proeftuin Gouda (12 maanden, jan-dec 2017): 

Doel van het werkpakket is het  optimaliseren van de werkwijze Sociaal Makelaar. Het optimaliseren 

van de werkwijze wordt gedaan door middel van actiegericht onderzoek: al doende leren van, 

reflecteren op, en bijsturen van de werkwijze, ervaren belemmeringen en bevorderende factoren 

van de Sociaal Makelaars in Gouda.  In werkpakket 2 geven we antwoord op de volgende vragen:  

› Hoe kan de werkwijze Sociaal Makelaar worden verbeterd? Richting gevend zijn de doelen 

die door de gemeente zijn gesteld. 

› Wat zijn de werkzame elementen van de werkwijze Sociaal Makelaar? 

› Hoe ervaren de betrokkenen (sociaal makelaars zelf, burgers en samenwerkingspartners) 

de werkwijze Sociaal Makelaar? 
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› Wat zijn de (bepalende) bevorderende en belemmerende factoren op bestuurlijk-, 

uitvoerend- en bewonersniveau voor de werkwijze Sociaal Makelaar in Gouda? 

› Welke randvoorwaarden zijn nodig voor de borging van de werkwijze Sociaal Makelaar 

Gouda? 

 

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden en de werkwijze Sociaal Makelaar te 

optimaliseren zijn de volgende activiteiten gepland in het jaar 2017: bijeenkomsten met de  

projectgroep, lokale adviesgroep en intergemeentelijke klankbordgroep, monitoren van de uitvoer 

waarbij zowel Sociaal Makelaars, burgers als andere stakeholders worden geïnterviewd en intervisie 

wordt ingericht. Hieronder staan de activiteiten beschreven.  

 

Projectgroep bijeenkomsten 

De projectgroep komt in werkpakket 2 in totaal zes keer samen om de voorgang en resultaten van 

het project te bespreken, en stuurt bij indien nodig. Daarnaast faciliteert de projectgroep bij de 

uitvoering van het onderzoek. Zij onderneemt waar nodig actie om zoveel mogelijk de 

belemmeringen en obstakels die we onderweg in de uitvoering tegen komen weg te nemen. 

 

Lokale adviesgroep bijeenkomsten 

Er vinden 5 bijeenkomsten plaats in werkpakket 2 met de lokale adviesgroep om te reflecteren op de 

proeftuin vanuit politiek-bestuurlijk en burgerperspectief. Doel van deze bijeenkomsten is het lerend 

ontwikkelen door gezamenlijke reflectie op het proces en bijsturing van de werkwijzen in de praktijk. 

De bijeenkomsten bieden, naast het verkrijgen van informatie uit de praktijk, ook ruimte voor 

onderlinge discussie. Op deze manier wordt lerend ontwikkelen structureel ingebed. Gedurende het 

project zal TNO deelnemen aan de lokale adviesgroep bijeenkomsten om de bevindingen vanuit de 

(groeps-)interviews, observaties, bijeenkomsten en intervisie stelselmatig terug te koppelen voor 

gezamenlijke reflectie en bijsturing van het proces van Sociaal Makelaar en samenwerking. Indien 

nodig zal TNO de Sociaal Makelaars van feedback en advies voorzien. TNO zal samen met GGD 

Hollands-Midden deze bijeenkomsten voorbereiden en leiden. De lokale adviesgroep formuleert de 

actiepunten voor de periode tot de volgende bijeenkomst van de adviesgroep. De Sociaal Makelaars 

maken een notitie waar deze actiepunten in worden benoemd.   

 

In de laatste bijeenkomst met de lokale adviesgroep wordt gezamenlijk nagedacht over goede 

praktijkvoorbeelden die burgerparticipatie bevorderen. In diverse behoeftepeilingen onder burgers 

(3D en burgerkracht, 2014; Vilians, 2015) komt namelijk naar voren dat er veel behoefte bestaat aan 

het uitwisselen van praktijkvoorbeelden. Burgers spelen een belangrijke rol bij het opstellen van 

deze praktijkvoorbeelden. TNO maakt vervolgens hiervan een overzicht in PowerPoint. 

 

Intergemeentelijke klankbordgroep 

TNO evalueert en toetst de (tussentijdse) ervaringen van de proeftuin in Gouda in het licht van de 

werkwijze, ervaren belemmeringen en bevorderende factoren van integraal gezondheidsbeleid in 

andere (middelgrote) gemeenten. De intergemeentelijke klankbordgroep wordt in werkpakket 2 

tweemaal geconsulteerd om input te geven en antwoord te geven op de geformuleerde 

onderzoeksvragen ten aanzien van andere middelgrote gemeenten. TNO zal samen met GGD 

Hollands-Midden deze bijeenkomsten voorbereiden, waarbij TNO deze bijeenkomst leidt. 
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Monitoring 

Als onderdeel van het cyclische proces van leren en ontwikkelen, brengt TNO de werkwijze in kaart 

door middel van: 

› Documentstudies (verslagen, protocollen, rapporten, werkwijzen); 

› Analyse van gegevens uit Wijkprofielen (beschrijving doelgroep, aantallen); 

› Observaties van TNO tijdens relevante bijeenkomsten en werkzaamheden (in overleg 

afgestemd) 

› (groeps-)interviews met burgers, Sociaal Makelaars en andere betrokkenen om de wijze en 

kwaliteit van  de dienstverlening in kaart te brengen. De interviews duren maximaal 1 uur. 

Tijdens de interviews worden vragen gesteld over factoren die van invloed zijn op de 

implementatie en opschaling van de werkwijze Sociaal Makelaar (REF; eHealthNu). Dit zijn de 

volgende zeven factoren: financiering, wet- en regelgeving, cultuur en draagvlak bij burgers, 

draagvlak bij Sociaal Makelaars, diensten, bewijsmateriaal werkwijze, uniformering en 

standaardisatie. De Sociaal Makelaars zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de 

groepsinterviews met burgers. Zij organiseren twee verschillende groepsbijeenkomsten met 

burgers die een verschillende achtergrond hebben. 

› Intervisiebijeenkomsten met Sociaal Makelaars. Intervisie wordt ingebed in de huidige 

overleggen van Sociaal Makelaars. Intervisie is niet meer en niet minder dan een manier om 

professionals uit te nodigen tot reflectie op hun handelen. Via een vastgestelde structuur wordt 

een probleem of dilemma aan de hand van een concrete vraag verkend en gezamenlijk wordt 

nagedacht over eventuele oplossingsmogelijkheden of verbeterstrategieën. Door dit 

ervaringsgerichte leerproces worden professionals zich bewust van (nieuwe) inzichten en 

mogelijkheden voor het handelen. Ze maken gebruik van elkaars kwaliteiten en inspireren 

elkaar om nieuwe en of andere werkwijzen toe te passen (Van de Beek & Schaub-de Jong 2009; 

Hendriksen 2005). Zichtbaar wordt wat zij concreet doen in bijvoorbeeld het contact met 

bewoners of in de samenwerking met netwerkpartners. Met intervisie wordt gebruik gemaakt 

van de vijfstapsmethode. Deze methode leent zich goed het interviseren van alledaagse 

werkervaringen. In stap 1 brengt een Sociaal Makelaar kort en bondig een concrete vraag of 

specifieke casus in. In stap 2 wordt het probleem verkend door vragen van de overige Sociaal 

Makelaars aan de inbrenger. Als derde stap maken de Sociaal Makelaars een probleemdefinitie: 

ze beschrijven nauwkeurig wat volgens hen het probleem is van de inbrenger. Hierna volgt stap 

4: het formuleren en geven van tips en adviezen voor de inbrenger. In stap 5 blikken zowel 

inbrenger als de overige Sociaal Makelaars kort terug door aan te geven wat zij hebben geleerd 

van de bijeenkomst.  

 

Communicatie 

De projectgroep zorgt in werkpakket 2 ook voor bestendiging door kennisverspreiding. Daartoe 

ondernemen zij de volgende communicatie-activiteiten: 

 We verspreiden drie keer gedurende de uitvoeringsfase een notitie aan de lokale 

adviesgroep en intergemeentelijke klankbordgroep over de (tussentijdse) resultaten van het 

onderzoek (maart 2017, september 2017, maart 2018). 

 We zoeken aansluiting bij bestaande digitaal platforms zoals: 
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o In actie met burgers! op VNG.nl: In actie met burgers! is een deelproject van het 

Actieprogramma Lokaal Bestuur. Het delen van kennis en ervaringen rond het 

betrekken van burgers staat centraal. 

o Burgerparticipatie op JSO.nl: met informatie en tools over burgerparticipatie in 

relatie tot leefbaarheid, diversiteit, wonen welzijn en zorg, en sociale kwaliteit.  

o Website Participedia van de gemeente Utrecht: delen van kennis en ervaringen bij 

participatietrajecten. 

o Website Sociaal Team Gouda 

 We vragen leden van de projectgroep, de lokale adviesgroep en de intergemeentelijke 

klankbordgroep om een actieve bijdrage aan verspreiding van de tussentijdse resultaten in 

hun netwerk. 

 

Tussenrapportage 

Op basis van alle monitoringsdata schrijft TNO een kort tussenrapportage die als input dient voor de 

lokale adviesgroep bijeenkomsten. In totaal maakt TNO drie korte tussenrapportages. Deze 

rapportages hebben tot doel om inzicht te geven in de werkzame elementen, belemmerende en 

bevorderende factoren en de randvoorwaarden van de werkwijze.  

 

Het resultaat van werkpakket 2  is een beschrijving van de bepalende elementen op bestuurlijk-, 

uitvoerend- en bewonersniveau voor het bevorderen van integraal en inclusief gezondheidsbeleid in 

middelgrote gemeenten, waarin burgerparticipatie een inclusief onderdeel is. Daarnaast worden 

goede praktijkvoorbeelden in een PowerPoint presentatie gezet door TNO.  

 

WP3: Kick-down, rapportage en disseminatie (3 maanden, jan-mrt 2018) 

Het doel van werkpakket 3 is kennisverspreiding en om het project af te sluiten.  Hierbij staan de 

volgende deelvragen centraal: 

› Welke bevorderende en belemmerende factoren op bestuurlijk-, uitvoerend- en 

bewonersniveau voor de werkwijze Sociaal Makelaar in Gouda spelen ook een rol in 

andere middelgrote gemeenten? 

› Welke randvoorwaarden zijn nodig voor de invoering van de werkwijze Sociaal Makelaar in 

andere middelgrote gemeenten? 

 

De volgende activiteiten helpen om de deelvragen van werkpakket 3 te beantwoorden: afsluitende 

bijeenkomst projectgroep, bijeenkomst goede praktijken met burgers, handreiking en een 

slotbijeenkomsty met alle groepen met als doel disseminatie.   

 

Handreiking 

De resultaten van WP2 worden beschreven in een toegankelijke- en praktijkgerichte rapportage.  

Deze beschrijving wordt omgezet in een handreiking die inzichten geeft in:  

- De werkzame elementen van de werkwijze Sociaal Makelaar; 

- De effecten op burgerparticipatie; 

- De bevorderende en belemmerende elementen op bestuurlijk- en uitvoerend niveau; 

- Randvoorwaarden voor implementatie en borging. 

Deze beschrijving moet praktisch en simpel leesbaar zijn. De handreiking biedt handvatten aan 

andere middelgrote gemeenten in Nederland hoe de werkwijze van Sociaal Makelaar ingezet kan 
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worden om burgerparticipatie te bevorderen en de gezondheid van burgers te verbeteren. TNO 

schrijft deze handreiking. De opmaak zal worden gedaan door een extern bureau, die TNO zal 

inhuren.  

Bijeenkomst goede praktijken met burgers 

In diverse behoeftepeilingen onder burgers (3D en burgerkracht, 2014; Vilians, 2015) komt naar 

voren dat er veel behoefte bestaat aan het uitwisselen van praktijkvoorbeelden. Daarom is het 

resultaat van werkpakket 2 een PowerPoint presentatie met voorbeelden die laten zien hoe en op 

wat voor manier burgen kunnen participeren. Tijdens een bijeenkomst met burgers wordt deze 

presentatie verzorgd door TNO. Burgers worden in staat gesteld om tijdens deze bijeenkomst kennis 

op te doen, vragen te stellen en onderling te netwerken. De projectleider organiseert deze 

bijeenkomst en nodigt burgers hiervoor uit.  

 

Slotbijeenkomst 

Als afsluiting organiseren we een slotbijeenkomst met de projectgroep, de lokale adviesgroep, de 

intergemeentelijke klankbordgroep en andere belanghebbenden, waarin we de bevindingen van dit 

project breder uitdragen en de handreiking presenteren. De projectleider organiseert deze 

bijeenkomst met hulp van andere leden uit de projectgroep. De gemeente Gouda zorgt voor een 

geschikte ruimte en faciliteiten en zorgt voor de uitnodigingen.  

 

Afsluitende bijeenkomst projectgroep 

Ter afsluiting van het project komt de projectgroep bijeen om het project te evalueren, de 

uitkomsten en eventuele voortzetting van de proeftuin te bespreken. De projectleider bereidt deze 

bijeenkomst voor leidt deze.  

 

Het resultaat van werkpakket 3  is een toegankelijk artikel voor professionals over integraal 

gezondheidsbeleid en burgerparticipatie, een handreiking over de werkwijze Sociaal Makelaar en 

een slotbijeenkomst. 
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