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Van: Aan de slag met preventie in uw gemeente <aandeslag@zonmw.nl>  
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 15:55 
Aan: Ellen van Steekelenburg   
CC: Aan de slag met preventie in uw gemeente <aandeslag@zonmw.nl> 
Onderwerp: Goedkeuring voortgangsverslag project 531006104 
 
  

Datum 13-1-2021  
Dossiernummer 531006104                          
Correspondentienummer 2021/01002/ZONMW  
                                                         

  

Geachte mevrouw Van Steekelenburg,  

ZonMw heeft het op 1 december 2020 ontvangen voortgangsverslag van uw project: Wijzer in de Wijk 
inwoners gezond en wel door samen te werken aan een effectieve integrale aanpak goedgekeurd.  

Hieronder leest u onze reactie op de onderdelen in het verslag.  

Aandachtspunten commissie  
In uw verslag gaat u niet in op de twee door de commissie opgestelde aandachtspunten. Wij zullen 
deze punten in het volgende voortgangsverslag opnieuw opnemen of u kunt ze alsnog beantwoorden 
in een aparte reactie. 

Voortgang  
U geeft aan dat het project op alle punten nagenoeg volgens uw plan verder gaat. In tijdsplanning is er 
begrijpelijkerwijze enige achterstand door corona, maar u verwacht geen belemmeringen in het 
behalen van de einddoelstellingen. Goed dat u voor veel activiteiten digitaal verder kunt gaan. 
De uitvoering van interventies en het bereik van de einddoelgroep is nog niet genoemd, wij horen hier 
graag meer over in een volgend verslag. 

Monitorvragen integrale samenwerking  
Bedankt voor deze eerlijke inkijk in uw proces van samenwerking. De integrale samenwerking in het 
project is goed tot stand gekomen en gemeentelijke borging en draagvlak is goed. Er zijn diverse 
bijdragen vanuit verschillende domeinen in de drie gemeenten en ook op een overstijgend landelijk 
niveau stimuleert het project kennisuitwisseling. We lezen al veel goede voorbeelden van productieve 
interacties en interactie met doelgroepen, en ook reflectiepunten ingebracht door het projectteam. 
Mooi, dit geeft goede moed voor het vervolg! Graag zien wij in het eerstvolgende voortgangsverslag 
terug hoe jullie dit verder vervolgen. 

Verspreiding en implementatie  
U heeft bij het verslag geen publicaties of andere producten ge-upload. Zo te zien op de eigen website 
van het project, en zoals u ook noemt bij vraag 10 (in 4.3) zijn er vele producten die voor anderen 
interessant zijn. U kunt de producten (of een selectie daarvan) te allen tijde toevoegen. Als u ze via 
Projectnet upload, komen ze op uw projectpagina van ZonMw te staan. Ook zullen we op die pagina 
de link naar de eigen website opnemen. 

U heeft duidelijke ideeën over verspreiding en implementatie/borging en noemt daarin ook al beoogde 
producten en te zetten stappen, die u ook nu al inzet.  
Wat in een volgend stadium ook van belang is, is het delen van jullie waardevolle methodieken en 
tools via concrete producten, adviezen of handreikingen. In een volgend voortgangsverslag lezen we 
daar graag meer over. Goede suggestie voor een gezamenlijke publicatie met de projecten, een 
voorzet/plan daarvoor of contact is zeker welkom. 
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Ook in de volgende periode van dit project (looptijd tot 1 januari 2023) zal ZonMw u voorschotten 
verstrekken.  

Het laatste bedrag zal worden overgemaakt nadat ZonMw het eindverslag en de eindafrekening heeft 
ontvangen en goedgekeurd. Als het zover is, zal ik u voor het aanleveren daarvan het formulier 
Eindverslag toesturen. 

Heeft u vragen over deze mail, neemt u dan gerust contact op met mij of Janne van der Klok via 
aandeslag@zonmw.nl. Ik verzoek u vriendelijk in uw communicatie met ZonMw steeds het 
projectnummer 531006104  te vermelden. 

   
Met vriendelijke groet,  
Mede namens Janne van der Klok,  
   
Astrid van den Broek  
Programmamanager Gezonde Wijk en Leefomgeving  

 


