
Van: Aan de slag met preventie in uw gemeente <aandeslag@zonmw.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 07:59 
Aan: Ellen van Steekelenburg <EvanSteekelenburg@ggdhm.nl> 
CC: Aan de slag met preventie in uw gemeente <aandeslag@zonmw.nl> 
Onderwerp: Goedkeuring Voortgangsverslag project 531006104  
  
 
Datum 13-7-2022  
Dossiernummer 531006104                          
Correspondentienummer 2022/14234/ZONMW  
                                                         
  

Geachte mevrouw Van Steekelenburg,  

ZonMw heeft op 13 januari 2021 uw eerste voortgangsverslag van uw project Wijzer in de Wijk 
inwoners gezond en wel door samen te werken aan een effectieve integrale aanpak' goedgekeurd. Uw 
tweede voortgangsverslag is op 13 april 2022 afgekeurd. U heeft daarom een aangepast 
voortgangsverslag opgestuurd. Wij hebben dit aangepaste voortgangsverslag en de beschrijving van 
de resultaten gelezen en geven hierbij goedkeuring van uw voortgangsverslag. 

U heeft voldoende antwoord gegeven op de aanvullende vragen die zijn gesteld. U heeft beschreven 
wat de verschillende accenten van de interventies per wijk zijn. U geeft aan dat er via de website 
wijzerindewijk.nl (die nog niet online staat) kennis gedeeld gaat worden en in werkgroepen wordt 
gereflecteerd, geleerd en gekeken wat beter kan. U gaat een menukaart 'Wijzer in de Wijk uitwerken', 
waarbij het delen van kennis en borgen centraal staat. Wij kijken uit naar dit resultaat, wat een mooie 
mijlpaal kan zijn van uw project.  

Het is ook goed om te lezen dat u heeft besloten de planning op te schuiven naar de oorspronkelijke 
deadline van januari 2023. Hopelijk geeft dit u genoeg tijd om de activiteiten uit te voeren. Wij 
verzoeken u ZonMw op de hoogte te houden van wijzigingen of vertraging in uw project.  

Wij geven graag nog een aantal inhoudelijke aandachtspunten mee, die u in uw verdere project kunt 
meenemen: 

- U beschrijft dat de meerwaarde van het onderling leren van de wijken en het borgen van 
lessen naar andere partijen en gemeenten is voorzien door het gebruik van de menukaart 
'Wijzer in de wijk'. Deze meerwaarde van het onderling leren van de verschillende wijken blijft 
nog onduidelijk beschreven in uw voorgangsverslag. Wij horen graag in het eindverslag wat 
concreet de meerwaarde is van het samenwerken met verschillende wijken. Wat levert de 
samenwerking concreet op? Welke lessen neemt uw project mee in de toekomst? Hoe gaat u 
verder de lessen borgen en verder brengen naar andere partijen en gemeenten. 

- In uw voortgangsverslag beschrijft u hoe de inwoner wordt betrokken. In Alphen zijn inwoners 
onderdeel van de focusgroep. In Den Haag gaan beroepskrachten zelf gesprekken voeren 
met inwoners. Het blijft tot op heden niet duidelijk wat deze samenwerking met inwoners 
oplevert. Hoe sluit uw project uiteindelijk aan op de einddoelgroep en uw ambitie zoals 
beschreven in uw plan van aanpak, namelijk het terugdringen van gezondheidsachterstanden 
in co-creatie met inwoners? In het eindverslag horen wij graag concreet wat de samenwerking 
en co-creatie met inwoners heeft opgeleverd. Op welke manier merkt de inwoner de 
resultaten van uw project? Wat heeft het hen opgeleverd? Hoe zijn de 
gezondheidsachterstanden minder geworden in de drie wijken? 

- In uw voortgangsverslag beschrijft u de verschillende interventies. U beschrijft dat naast 
Welzijn op Recept de GLI en Stevit wordt ingezet. Daarnaast schrijft u dat er aan de 6 
interventies wordt gewerkt, maar dat dit afhankelijk is van de vraag en/of het gebied. Wij horen 
in het eindverslag graag welke interventies uiteindelijk zijn uitgewerkt en de reden/toelichting 
als u een interventie uiteindelijk niet heeft uitgewerkt. 



- In relatie daartoe horen we graag meer over uw conclusie of een mix van interventies leidt tot 
een integrale aanpak. 

- Ook horen we in het eindverslag uiteraard graag of uw ambitie, het terugdringen van 
gezondheidsachterstanden via een (leer) proces om in co-creatie met inwoners en partners 
een duurzame effectieve integrale wijkaanpak op te stellen en te implementeren, gerealiseerd 
is. 

Hartelijk dank voor de terugkoppeling over de verantwoording van het project. We zien zeker dat dit 
veel tijd kost. We blijven binnen ZonMw zoeken naar goede manieren van monitoring en 
verantwoording en nemen uw opmerkingen daarin mee.  

Door goedkeuring van uw voortgangsverslag zal ZonMw de bevoorschotting overmaken.  

Heeft u vragen over dit bericht, neemt u dan gerust contact met mij op. Ik verzoek u vriendelijk in uw 
communicatie met ZonMw steeds het projectnummer te vermelden. 

Wij wensen u veel succes met de verdere uitvoer van het project.  

Met vriendelijke groet,  
Mede namens Pauline Mourits,  
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