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Voortgangsrapportage
ZonMw wil graag op de hoogte blijven van de voortgang van uw project. In deze
voortgangsrapportage wordt o.a. gevraagd naar de aanvullende voorwaarden, de voortgang, de
realisatie van einddoelen, verspreiding en implementatie en publicaties en producten. De
voortgangsrapportage dient niet alleen als verantwoording aan ZonMw, maar is ook grotendeels een
zelfevaluatie. Vanaf 4. Voortgang van integrale samenwerking, vragen wij u de punten samen met
het kernteam van uw project in te vullen.
Bij punt 2. Voortgang willen wij een korte beschrijving zien van het project per onderwerp. Wij vragen
u hier 5 regels per onderwerp aan te houden. Bij punt 7. Verslag van de periode vanaf de start dient u
de belangrijkste ontwikkelingen, mijlpalen en activiteiten te beschrijven in maximaal 2 A4. Houd het
beknopt, richtlijn voor de lengte van het voortgangsverslag is maximaal 10 pagina’s.
NB.
Het niet melden van en voorleggen aan ZonMw van wijzigingen kan op grond van de
subsidiebepalingen consequenties hebben voor de subsidieverlening. Het is voor zowel ZonMw als u
zelf essentieel dat u inzichtelijk maakt of de werkelijke aanpak/uitvoering (nog) overeenkomt met de
goedgekeurde subsidieaanvraag.
Op grond van de subsidiebepalingen bent u verplicht een verzoek tot wijziging van de goedgekeurde
subsidieaanvraag zo spoedig mogelijk schriftelijk ter besluitvorming aan ZonMw voor te leggen.
1. Aanvullende voorwaarden
Hieronder staan kort de aanvullende voorwaarden/aandachtspunten aangegeven bij de toekenning
en GO van uw project. Geef aan op welke wijze het project hierin heeft voorzien.
Aandachtspunten naar aanleiding van het vorige voortgangsverslag (zie onze reactie per mail in
januari 2021):
Aandachtspunten commissie
In uw mail van 14-1-21 bent u ingegaan op de twee door de commissie opgestelde
aandachtspunten over uw plan voor Monitoring & Evaluatie (voldaan, bedankt). De tweede vraag
over het versterken van het onderling leren van verschillende accenten in aanpak tussen drie
wijken ‘Hoe kunt u inzichtelijk maken dat dit meerwaarde heeft en hoe kunt u deze lessen borgen
en verder brengen naar andere partijen en gemeenten?’ zou u in dit voortgangsverslag
beantwoorden.
Nadere toelichting:
In 2022 werken we toe naar een zg. menukaart Wijzer in de Wijk. Daarvoor betrekken we, naast
ons eigen netwerk, ook de VNG (via hun kennismakelaar) en maken we gebruik van expertise van
het RIVM, via team Gezonde gemeente.
Doel van de meukaart:
Ervaringen, kennis en instrumenten van Wijzer in de Wijk borgen en dissemineren met toolkit
(handreikingen, tools, instrumenten, tips, good practices, praktijkvoorbeelden) voor een
participatieve, lerende aanpak ter bevordering van integrale samenwerking in de wijk.
Doelgroep: Lokale procesbegeleiders (beleidsmakers, professionals medisch- en sociaal domein
etc die als taak hebben om de integrale samenwerking in de wijk tot stand te brengen)
Middel: Losstaande website (www.wijzerindewijk.nl), met kruislinks naar andere websites en
documenten, gehost door AWPG, met ook duidelijke plek voor Werkplaats Sociaal
Domein/Hogeschool Leiden, zodat blijven leren makkelijker kan worden gemaakt.
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Voorbeeld van Website Wijzer in de Wijk
We overwegen de bestuurdersbijeenkomst op 10 november 2022 uit te breiden tot een regionale
bijeenkomst (Haaglanden en Hollands Midden) voor de lancering van de website en de
disseminatie, inspiratie, verdere verspreiding van de uitkomsten, tools en geleerde lessen van
Wijzer in de Wijk.
Leiden heeft geleerde lessen gedeeld in een werkgroep LC in februari jl. zie pagina 8 van hun
Eindrapportage-Stevenshof-Vitaal-DEFINITIEF.pdf (stevenshofvitaal.nl)
In Alphen was de vraag hoe te komen tot betere integrale samenwerking tussen medisch en
sociaal domein met inbreng van de nieuwe partijen die de aanbesteding in sociaal domein gegund
hebben gekregen. De opbrengst van de werkgroep LC in april jl. was input voor het bestuurlijk
overleg (AKO) in juni met de verantwoordelijke wethouder en belangrijkste spelers in de wijk over
rollen en taken.
In Den Haag Zuidwest zijn we nog niet te gast geweest, verwachting is die werkgroep LC in oktober
2022 te organiseren.
In de werkgroepen LC/leersessies werken we met een zg. binnenkring van betrokkenen in de wijk
die centraal staat, en een zg. buitenkring met de lokale procesbegeleiders van de andere wijken,
partners in het samenwerkingsverband en leden van de klankbordgroep. Resultaat is iedere keer
een praatplaat op maat voor de wijk die centraal staat. Voor opbrengst in Leiden en Alphen
verwijzen we naar praatplaten op de website. En we reflecteren per werkgroep wat we hebben
geleerd en wat de volgende keer beter kan.
In september 2022 staat borging in alle wijken weer op de agenda, in samenspraak met experts
van het RIVM.
Zie ook punt 3. Realisatie van einddoelen, zie ook 4.2 onderdeel 6 lerende uitvoeringspraktijk en
onderdeel 7 kennisuitwisseling.
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.
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Nadere toelichting:
Interventies lopen wel door in de wijken, alleen worden niet allemaal gemonitord via lerende
aanpak van Wijzer in de Wijk op verzoek van de lokale procesbegeleiders.
- In Leiden ligt het accent op Welzijn op recept, GLI en Stevit. Voor Welzijn op recept (WoR)
zijn in 2019 16 recepten, in 2020 19 recepten en in 2021 11 recepten uitgeschreven. Ook is
een WoR-coördinator aangesteld om betere verwijzing regelmatig op de agenda van de
huisartsen terug te laten komen. Zie p. 31- 33 in rapportage Stevenshof Vitaal over drie
professionele interventies (Welzijn op recept, GLI en Stevit).
- In Alphen ligt het accent op integrale samenwerking tussen medisch en sociaal domein via
Welzijn op recept (dat is op zichzelf al een integrale interventie). In 2020 hebben
huisartsen 181 keer een recept uitgeschreven en in 2021 244 keer. De interventies die
beschreven zijn voor fase 2 worden afhankelijk van de vraag wel/of niet gebiedsgericht
ingezet. De gekozen insteek door de aanbesteding in 2020 is vooral vanuit een brede
opgave te werken, waarvoor het implementeren van slechts interventies te beperkt is.
- Met de wisseling van lokale procesbegeleider per januari 2022 in Den Haag Zuidwest is
een belangrijk signaal uit de wijk opgepakt. Tot op heden heeft Wijzer in de Wijk Den Haag
Zuidwest voornamelijk ingezet op het stutten en steunen van verschillende interventies.
Deze interventies werken hard aan de borging en weten elkaar –indien nodig –goed te
vinden. Niet alle interventies hebben elkaar nodig voor hun succes. Een belangrijk signaal
–vanuit de wijk, maar ook vanuit verschillende interventies –is dat de directe leefomgeving
onvoldoende passend is bij de behoefte van bewoners. Dat betekent dat interventies nog
wel uitgevoerd worden maar niet allemaal gevolgd worden via Wijzer in de Wijk. Een
student heeft zes interviews gehouden met interventiebegeleiders van GLI Cool,
Buurtsportcoach & diabetes Challenge, Indigo, Gezond en Gelukkig Den Haag, Welzijn Op
Recept en Preventieloket Moerwijk. Door ziekte van de student lag de afronding van de
interviews een tijdje stil. Inmiddels pakt GGD Hollands Midden de analyse op.
De uren/inzet die begroot was in fase 2 (drie jaar) blijft in 2022 beschikbaar. Met
bijgevoegd voorstel Heel Zuidwest duurzaam in beweging (een samenwerking tussen
fysieke en sociale omgeving samen met inwoners), kiest de huidige lokale
procesbegeleider bewust een aanpak gebaseerd om actiever op zoek te gaan naar de
behoefte van inwoners rondom het gedachtegoed Positieve Gezondheid via co-creatie en
design thinking, met als rode draad onze vier monitorvragen. Echt de tijd nemen voor
verbinding en voorkeuren uit de wijk is van groot belang voor het succes en de impact op
de bewoners en hun gezondheidssituatie op korte termijn. Partners TNO en Zorgbelang
Inclusief ondersteunen in het participatie- en leerproces tijdens deze fase in het faciliteren
van het gesprek in en met de wijk. In onze eindrapportage kunnen we laten zien wat die
aanpak tot dan toe heeft opgeleverd (en waarom een mix van interventies niet zozeer tot
een integrale aanpak leidde in Den Haag Zuidwest).
Ook belangrijk is hoe lokale procesbegeleiders hun eigen inzet monitoren/volgen met 7 items:
- monitoren evaluatie interventies,
- faciliteren interventies,
- faciliteren integrale aanpak,
- communicatie met en naar inwoners,
- samen leren in WidW verband (=werkgroepen LC),
- voortgang naar betrokkenen in de wijk,
- coördinatie als LPB-er.
Monitorvragen integrale samenwerking
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.
Nadere toelichting:
Monitoren en leren, zowel in de wijken (lokale LC’s) als in ons samenwerkingsverband, blijven we
combineren in drie werkgroepen LC per wijk (februari Leiden, april Alphen en oktober Den Haag
Zuidwest) en extra werkgroep over borging (september 2022).
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We werken in 2022 toe naar een zg. menukaart Wijzer in de Wijk die we lanceren tijdens de
bestuurlijke sessie november 2022, waarin we oa. ook een handreiking bieden aan gemeenten die
met een participatieve lerende aanpak aan de slag willen, zie verder bij Verspreiding en
implementatie.
Verspreiding en implementatie
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.
Nadere toelichting:
We werken dit jaar toe naar een menukaart Wijzer in de Wijk over verrijking van gebiedsprofielen,
over meerwaarde van onze vier monitorvragen, over rol van lokale procesbegeleiders, over opzet
van participatief ontwikkelde monitorplannen, over lokale LC’s (lessen op wijkniveau, en lessen op
gemeenteniveau) en werkgroep LC’s (lessen op niveau van samenwerkingsverband),
actieonderzoek in de wijk, Positieve Gezondheid als verbindend gedachtegoed, borging etc. Rode
draad in de wegwijzer Wijzer in de Wijk is samenwerken, samen leren en samen monitoren.
Zie ook punt 6c. Verspreiding en implementatie.
Tijdens een sessie met de andere projectleiders van het programma hebben we gepleit voor
(modules in) een leergang voor beleidsambtenaren via de VNG. Onze coördinator van de
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) denkt en doet mee met de uitwerking.

2. Voortgang van project
Hieronder wordt u gevraagd naar de voortgang van de verschillende onderdelen van de door ZonMw
goedgekeurde subsidieaanvraag. Geef per onderwerp een beknopte beschrijving van ongeveer 5
regels.
Hoe verloopt voortgang van de volgende onderdelen zoals beschreven in de goedgekeurde
subsidieaanvraag?
Onderwerp
Toelichting
Loopt het zoals
beschreven in de
aanvraag?
1. Tijdsplanning
Impact van Corona is ingrijpender dan
☒JA
gehoopt en verwacht. Vertragingen lopen we
☒NEE
niet zomaar in en we leggen op onderdelen
andere accenten.
Nadere toelichting:
In Alphen iets minder leersessies en minder
focus op data tbv afstemming over
samenwerking en rolverdeling, inzet van een
enquête, meer support van lokale
procesbegeleider (door wisseling) bij o.a,
bestuurlijk overleg (AKO) en enkele
showcases met belangrijkste spelers in de
wijk.
In Den Haag meer focus op participatie, cocreatie en leren en minder op rapporteren, zie
verder voorstel Heel Zuidwest duurzaam in
beweging, zie bijlage.
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In Leiden is het nog wachten op een nieuwe
wijkcoördinator (werving loopt). De
programmagroep en initiatiefgroepen blijven
uitwisselen en geven vervolg aan ingezette
activiteiten in de wijk..
We zetten in op afronding van Wijzer in de
Wijk per 1 januari 2023.
2.

Vraag/taakstelling

We werken nog steeds aan dezelfde
taak/vraagstelling via onze gezamenlijke
ambitie en vier centrale vragen, zie PvA fase 2

☒JA
☐NEE

3.

Plan van Aanpak

Deels passen we ons aan aan realiteit van
veel minder contact onderling in de wijken,
deels kunnen we in onze leersessies in 2021
en 2022 ook leren van omgaan met zulke
onvoorziene veranderingen na fase 1 en wat
nog wel kan binnen de beperkingen.

☒JA
☐NEE

3.1 Projectopzet

We bewegen ook mee met wat er is en
houden tegelijkertijd vier centrale vragen als
leidraad.

☒JA
☐NEE

3.2 Inzet van erkende
interventies

In fase 2 meer focus, iig Welzijn op recept in
de drie wijken, en meer aansluiten bij
bewonersinitiatieven, meebewegen in de wijk,
zie nadere toelichting hierboven, bij
Voortgang.

☒JA
☐NEE

3.3 Dataverzameling en
instrumenten

We kunnen goed gebruik maken van
gebiedsprofielen op
www.eengezonderhollandsmidden.nl, als
resultaat van impuls Wijzer in de Wijk, bij GGD
Haaglanden wordt met hulp van een
promovendus dezelfde exercitie gemaakt.

☒JA
☐NEE

Nadere toelichting:
Ook willen we veel meer het gesprek voeren in
de wijk over de zg. gebiedsprofielen. Een
student zoekt via interviews uit wat 10
inwoners in Stevenshof en 6 beleidsmakers
belangrijk vinden in de wijk Stevenshof. De
resultaten bieden ons inzicht in hoe we
gesprekken in de wijk beter kunnen
voorbereiden vanuit perspectieven van
inwoners & beleidsmakers vanuit het
gedachtegoed Positieve Gezondheid.
4. Goedgekeurde
begroting en personele inzet

Ook monitor- en evaluatieplannen, incl. inzet
per partner en begroting.

☒JA
☐NEE

3. Realisatie van einddoelen
Naast de projectvoortgang is met name de realisatie van de einddoelen van belang.
Verwacht u de beoogde eindresultaten binnen de looptijd te behalen?
☒JA
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☒NEE
Beschrijf de huidige voortgang richting realisatie van het einddoel en uw verwachtingen.
Vertraging is ingrijpender dan verwacht. Met name onze uitvoeringspartners in de wijken
hadden/hebben andere prioriteiten door Corona en ook contacten met inwoners verliepen minder
makkelijk. Die beperkingen deden ook iets met dynamiek in het samenwerkingsverband. Begin
2022 hebben we met elkaar zelfevaluatie gedaan. Ook hebben we onze agenda/planning 2022
opgesteld met lokale leersessies (inhaalslag voor Den Haag), 4 werkgroepen LC en 2 landelijke
leernetwerken (iig mei 2022). Planning voor werkgroepen LC in de wijk: in februari 2022 zijn we te
gast in Leiden, in april in Alphen en in oktober in Den Haag. In september organiseren we een
werkgroep LC over borging op maat, ism RIVM. In november is een regionale, bestuurlijke
bijeenkomst gepland. Eind 2022 werken we toe naar ons eindverslag en vervolgstappen per 2023.
Indien u boven Nee heeft aangegeven:
Beschrijf de mogelijke oorzaken en oplossingen om toch de beoogde eindresultaten binnen de
looptijd te behalen
Door allerhande wisselingen (ziekte, zwangerschapsverlof, pensioen, verandering van baan) is in
2021 veel tijd en aandacht besteed aan warme overdracht en opnieuw leggen van nodige
verbindingen. Projectteam is met ingang van 1 februari weer compleet en op volle sterkte, partners
hebben goede vervangers/opvolgers gezocht en gevonden en nieuwkomers zijn op zich
enthousiast over onze aanpak tot nu toe. 2022 wordt hopelijk een oogstjaar met meer
mogelijkheden in de wijken en live contact met elkaar om geleerde lessen te delen en waardevolle
reflecties te doen in de wijken en in ons samenwerkingsverband, als ook onze projectomgeving tot
eind 2022.

4. Voortgang van integrale samenwerking
Hoe evalueert u de samenwerking tussen de verschillende domeinen en partners in het
samenwerkingsverband? Onderstaande vragen zijn voornamelijk bedoeld als zelfevaluatie. Daarom
vragen wij u deze lijst samen met het kernteam van uw project in te vullen. Ruimte laten voor groei is
prima.
 Gebruik een schaal van 1 tot 5 (1 = zeer beperkt ; 5 = zeer sterk) en geef een korte toelichting.
 Geef per onderwerp een beknopte beschrijving van ongeveer 5 regels
 Probeer samen tot één oordeel te komen. Indien dit niet lukt, geef dan per score een beknopte
beschrijving.
 Vul de lijst bij voorkeur in op basis van een gesprek of raadpleging van meerdere partners uit het
kernteam of breder.
Dergelijke vragen zullen jaarlijks terugkomen in de voortgangsverslagen. De vragen komen voort uit
monitoring van andere consortia en projecten door ZonMw en een model voor monitoring van
Integraal Gezondheidsbeleid (Ilse Storm, RIVM).
Met wie van het projectteam heeft u de vragen onder 4 besproken en/of ingevuld?
Met het vernieuwde projectteam (drie lokale procesbegeleiders, WSD, AWPG, TNO, Zorgbelang
Inclusief, RIVM) door kunnen spreken, en deels ook in kunnen vullen (via Miro board dat we ook
gebruiken voor ons eindverslag), scores zijn deels lager dan in 1e voortgangsverslag. Voor TNO en
Zorgbelang Inclusief deden vervangers nog mee. RIVM staat net teveel op afstand om in te kunnen
vullen, in 2022 levert RIVM op verzoek inbreng in werkgroepen LC, zoals in sessie over
inwonerbetrokkenheid in 2021.

4.1 Integrale samenwerking

Score
1-5

Toelichting: wat heeft u hiervoor
gedaan of waaruit blijkt dit?
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Diversiteit in samenwerkingsverband blijft
waardevol.
Door vele wisselingen in het projectteam is
gezamenlijk voordeel in het gedrang gekomen.

Gezamenlijk voordeel
In hoeverre ervaren de betrokken partners gezamenlijk
1 voordeel of win-win (bijvoorbeeld werken aan een
4
overkoepelend doel, thema met betrekking tot het
toepassen van effectieve interventies)

In co-creatie opgestelde monitor- en
evaluatieplannen per wijk bieden houvast evenals
onze vier centrale vragen.
Investering in opbouwen en onderhouden van
relaties en meenemen in waarom, hoe en wat van
het project draagt bij aan meerwaarde van meedoen
en samenwerken met Wijzer in de Wijk.
Actieve betrokkenheid en commitment van alle
partners.

Samenwerken in netwerken
2 In hoeverre leveren alle betrokken partners de
verwachte inzet om de doelen van het project te
behalen?

3

Ondanks wisselingen zorgden alle partners voor
(tijdige) vervangers/opvolgers.
Naast opgestelde monitor- en evaluatieplannen per
wijk, bood ons overkoepelend voorstel duidelijkheid
over rollen en inzet door lokale procesbegeleiders
en partners binnen de vastgestelde begroting.
In de wijk en lokale leersessies voeren lokale
procesbegeleiders regie.

Regie op proces
3 In hoeverre wordt er regie gevoerd op het
4
samenwerkingsproces met de betrokken partners
(bijvoorbeeld door een procesbegeleider, coördinator)?

Voor project, klankbordgroep (via AWPG),
stuurgroep (DPG HM voorzitter) en werkgroep LC
(via WSD) voert projectleider regie.
Geen klankbordgroep ingezet voor 2021, in 2022
nodigen we hen uit voor de drie werkgroepen LC.
Geen stuurgroep in 2021, we werken bij voorkeur
community up en via de bestuurlijke overlegvormen
met de lokale procesbegeleiders in de gemeenten.
Co-creatieve (participatieve) aanpak voor het
opstellen van de plannen per wijk versterkt borging
van geleerde lessen.

Draagvlak en borging
In hoeverre wordt er draagvlak ervaren voor de
4 samenwerking en uitvoering tussen betrokken partners 3
op bestuurlijk niveau (managementsteun vanuit de
eigen organisatie) en politiek niveau (bijvoorbeeld
binnen gemeente of provincie)?

In Alphens Ketenoverleg (met bestuurders uit
medisch en sociaal domein, met wethouder als
voorzitter) is steun en draagvlak voor integrale
wijkaanpak (met accent op Welzijn op recept) om
fragmentatie en versnippering te voorkomen en
samen te werken aan borging.
In het bestuurlijk overleg medisch en sociaal domein
Leiden (met bestuurders medisch en sociaal domein,
met wethouder als voorzitter) is Stevenshof Vitaal
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gepresenteerd in november 2021. Bestuurlijke
bijeenkomst in de wijk is op 17 februari met
uitgebreide rapportage, incl. suggesties voor vervolg.
Leiden heeft ervoor gekozen geleerde lessen naar
voren te halen en mee te geven aan het nieuwe
college, na gemeenteraadsverkiezingen maart 2022,
en in te zetten voor andere wijken in
Leiden/mogelijk ook andere gemeenten.
Alliantie Zuidwest biedt kansen voor borging (en
financiering) en wil naast verbinding met stadsdeel
Escamp ook inzetten op meer tactische en
strategische verbindingen met diensten (zoals
stadsontwikkeling en stadsbeheer), zie ook het
voorstel Heel Zuidwest in beweging.

4. 2 Integrale verbindingen
Hoe evalueert u de voorlopige resultaten van het project? Focus hierbij op het ZonMw project en niet
op projecten die lokaal uitvoering krijgen door het ZonMw project.
Score

Verbinding van domeinen en partners
In hoeverre draagt het project bij aan de verbinding
5
4
tussen de verschillende domeinen in de praktijk (sociaal
– gezondheid – zorg - welzijn etc)?

Lerende uitvoeringspraktijk
In hoeverre zorgt het project voor ondersteuning van de
6
4
lerende uitvoeringspraktijk?

7

Kennisuitwisseling
In hoeverre zorgt het project voor stimulatie van

4

Toelichting: wat heeft u hiervoor gedaan of
1-5
waaruit blijkt dit?
Leren van elkaar (in gesprek gaan en in elkaars
keuken kunnen kijken) draagt bij aan begrip voor
elkaar, aan elkaar kunnen vinden en versterken op
medisch, sociaal en fysiek domein.
Een gedeelde locatie helpt ook om elkaar makkelijker
te vinden en verbindingen te leggen.
In de veelheid aan verbindingen is vooral nodig om
prioriteiten te stellen en focus te houden op wat
inwoners belangrijk vinden en aan te sluiten bij de
leefwereld in de wijk.
In lokale leersessies: openheid, ook voor kritische
punten, en ruimte in parallelle projecten om verder
te leren en samen te zorgen voor versterking (bijv.
Welzijn op recept). Ook verdere verdieping mogelijk
gemaakt in samenwerking met inwoners. Wens om
geleerde lessen vaker in te zetten in de uitvoering.
In werkgroep LC: reflecties in samenwerkingsverband
bieden handvatten voor integrale aanpak in wijken
door lokale procesbegeleiders en ook duurzame
relaties met partners (bijvoorbeeld leerateliers door
werkplaats Sociaal domein Den Haag en Leiden voor
de Alliantie Positieve Gezondheid in de regio ZuidHolland Noord ZHN).
Via WSD: Positieve Gezondheid meer aandacht in
onderwijs, in opleidingen Social work en Toegepaste
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kennisuitwisseling tussen de verschillende niveaus
(lokaal, regionaal, landelijk)?

psychologie, in afstudeeropdrachten studenten in de
wijken en bij partners, voortrekkersrol met
leerateliers in Alliantie Positieve Gezondheid regio
ZHN en ook betrokken bij Gezond en Gelukkig Den
Haag, en samenwerking met LUMC, nieuwsbrief WSD.
Via AWPG: begeleiden stagiaire Den Haag samen met
lector WSD, gebiedsprofielen in
www.eengezonderhollandsmidden.nl zijn resultaat
van doorontwikkeling van integraal wijkprofiel uit
fase 1, ook GGD Haaglanden ontwikkelt door,
adviseurs GGD gebruiken integrale gebiedsprofielen
in gesprekken met gemeenten over cijfers 2020, TNO
deelt ervaringen met co-creatieve aanpak voor
opstellen van monitor- en evaluatieplannen met
Evaluatiewijzer van iPH en in publicatie Leven lang
leren van iPH, TNO deelt ook ervaringen van Alphen
met Welzijn op recept (WoR) in onderzoek naar
effectiviteit WoR door RIVM, nieuwsbrief AWPG.
Via RIVM: laatste producten in loket Gezond Leven
opgenomen en recente update over wat landelijk
bekend is over inwonerbetrokkenheid is gedeeld in
samenwerkingsverband tijdens werkgroep LC, nov
2021 en vergelijkbare inzet voor werkgroepen LC in
2022.
Via GGD: zie onder AWPG, een van de 11
kennisvouchers 2022 ZonMw ism Alles is
Gezondheid/iPH Kennisvoucher Positieve

Gezondheid in de regio en in de wijk - Alliantie
Positieve Gezondheid Zuid Holland Noord en
Wijzer in de Wijk - Alles is gezondheid
Er is interesse bij Eerstelijnszorg Haaksbergen en bij
Fontys Hogeschool. Uitwerking van ondersteuning
volgt zomer 2022.

4.3 Andere productieve interacties
Productieve interacties zijn factoren waarvan we weten dat ze de kans op kennisbenutting in beleid,
praktijk, onderwijs en/of verder onderzoek bevorderen. Meer informatie over productieve interacties
vindt u op de ZonMw – website
Score
1-5
Financiën, capaciteit, expertise en vaardigheden
In hoeverre wordt cofinanciering en aanvullende inzet
8 wat betreft financiën, capaciteit, expertise en
4
vaardigheden beschikbaar gesteld om het project uit te
voeren, naast de ZonMw financiering?

Toelichting: wat heeft u hiervoor gedaan of
waaruit blijkt dit?
Alphen: verbinding medisch en sociaal domein is
toegevoegd aan opdracht van preventiepartijen van
de gemeente, in lokaal preventieakkoord is budget
in 2021 en 2022 gekoppeld aan Gezond en Gelukkig
Ridderveld en Gezond en Gelukkig Boskoop.
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Expertise en inzet is beschikbaar om verder te gaan
met betere verwijzing WoR.
Leiden: inzet van andere collega’s gemeente, en ook
inzet van nieuwe welzijnspartijen na de
aanbesteding. Zorg en Zekerheid financiert tot
maart 2022 programmanager, samen met
gemeente, 17 februari 2022 staat vervolg van
Stevenshof Vitaal met een uitgebreide rapportage
centraal tijdens bestuurlijke bijeenkomst in de wijk.
Den Haag: betere verbinding van lokale
procesbegeleider met gemeente Den Haag, met lijn
1, met Gezond en Gelukkig Den Haag en met GGD
Haaglanden. Haar opdracht is bruggenbouwer zijn
met impact vanuit service design, in co-creatie. En
ook wens om veel meer aan te sluiten bij leefwereld
van inwoners in de wijk(en). Financieren van extra
interventies blijkt lastig, focus op verbinden van
alles wat er al is, zie ook Alliantie Zuidwest en
preventieloket Moerwijk.
Extra inzet van WSD via VWS subsidie voor
ondersteunen van werkgroepen LC en leerateliers
voor Alliantie Positieve Gezondheid ZHN.

Nieuwe ervaring, kennis en inzichten
In hoeverre heeft het project nieuwe kennis en inzichten
opgeleverd over het effectief inzetten van de gekozen
9
3
mix van erkende interventies? Welke inzichten zijn dat?
Indien dit per gemeente verschilt, geef dan een
beknopte beschrijving per gemeente.

10

Concrete producten voor opschaling
In hoeverre heeft het project concrete

3

Accent ligt niet zozeer op het realiseren van een
integrale aanpak via mix van interventies. Deels
door beperkingen rondom Corona en deels omdat
we als samenwerkingsverband beter willen
aansluiten bij wensen van inwoners in de wijken.
Context speelt een grote rol. Welzijn op Recept lijkt
in alle wijken een aansprekende interventie die ook
bijdraagt aan de bestuurlijke wensen om medisch en
sociaal domein beter met elkaar te verbinden.
Service design en ontwerpen als beleid passen
wellicht beter in de huidige dynamiek met inwoners
in wijken.
Nadere toelichting:
We beginnen bij behoefte van inwoners en dan
speelt voor interventiebegeleiders veel meer de Hoe
vraag. Kracht van zo’n aanpak is betrokkenen in de
wijk te leren hun aanbod voortdurend te
herontwerpen. We zien en horen steeds vaker dat
verandering een gegeven is en daar willen we vooral
op inspelen zodat na formele beëindiging van het
project het stellen van de hoe vraag, en reflecteren
en leren daarop blijft.
Uit werkgroepen LC per wijk in 2022 komen
(aanzetten voor) concrete producten, we hebben
daarvoor ook budget gereserveerd op onze

Voortgangsrapportage
Projectnummer: 531006104
Verslagperiode: 1-1-2021 t/m 1-1-2022
begroting. Voor artikelen zie onze website Wijzer in

producten opgeleverd, die verder verspreid en gedeeld
kunnen worden zodat implementatie elders versterkt
kan worden? Bijvoorbeeld training, handleiding, artikel.

de Wijk | Over het project - AWPG NZH

Nadere toelichting:
We werken dit jaar toe naar een menukaart
Wijzer in de Wijk over verrijking van
gebiedsprofielen, over meerwaarde van onze
vier monitorvragen, over rol van lokale
procesbegeleiders, over opzet van participatief
ontwikkelde monitorplannen, over lokale LC’s
(lessen op wijkniveau, en lessen op
gemeenteniveau) en werkgroep LC’s (lessen op
niveau van samenwerkingsverband),
actieonderzoek in de wijk, Positieve
Gezondheid als verbindend gedachtegoed,
borging etc. Rode draad in de wegwijzer Wijzer
in de Wijk is samenwerken, samen leren en
samen monitoren.
Via netwerken, via nieuwsbrieven, in presentaties,
via artikelen, zie vraag 7. Aansprekend artikel is

Positief gezonde aanpak van Wijzer in de Wijk
leidde tot meer draagvlak onder deelnemers:
‘Niet monitoren om te rapporteren, maar om
te leren’ - Institute for Positive Health (iph.nl)

Verspreiding van kennis en implementatie activiteiten
In hoeverre is er al sprake van verspreiden van nieuwe
11
inzichten en kennisproducten? Hoe communiceert het
project hierover naar buiten toe?

4.4 Interactie met doelgroep
Diversiteit
In hoeverre wordt binnen het project aandacht besteed
12
aan verschillende subdoelgroepen (sekse, etnische
achtergrond, leeftijd)?

3

Score
1-5
3

Communicatieplan (2021) is basis voor verspreiding
en implementatie. Voorstel voor invulling van de
drie werkgroepen LC in 2022 is opgesteld en
gedeeld. Wijzer in de Wijk maakt onderdeel uit van
een van de 11 kennisvouchers in programma
AiG/iPH, in samenwerking met ZonMw, zie vraag 7.
In Alphen: actief verbinden van uitkomsten Wijzer in
de Wijk aan Gezond en Gelukkig
Ridderveld/Boskoop leidt tot versterking van WoR.
In Leiden: uitgebreide rapportage over Stevenshof
Vitaal staat op agenda van bestuurlijk overleg in de
wijk op 17 februari 2022, incl. te nemen
vervolgstappen.
In Den Haag: overweging is wijkprofielen als
monitoringstool te gebruiken om na te gaan of
ingezette interventies in de wijk impact hebben op
ervaren gezondheid. GGD Haaglanden werkt aan
vergelijkbare gebiedsprofielen als GGD Hollands
Midden.

Toelichting: wat heeft u hieraan gedaan of
waaruit blijkt dit?
Integrale wijkprofielen geven goed beeld van de
samenstelling in de wijken. Daar spelen we op in, we
kijken ook naar achterliggende problemen en daar
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houden lokale procesbegeleiders en uitvoerders in
de wijken steeds meer rekening mee.
Focusgroepen zijn nauwelijks van de grond
gekomen, mede door beperkingen rondom Corona.
Betrekken en bereiken van inwoners is een
belangrijk aandachtspunt. Zorgbelang Inclusief heeft
ons in fase 1 enkele aanbevelingen meegegeven
zoals geven van regie aan inwoners vs. loslaten van
controle. We hebben in enkele werkgroepen LC op
verzoek van lokale procesbegeleiders verkend wat
werkt en wat niet als het gaat om
inwonerbetrokkenheid. Een soort recept is in de
maak.

Behoefte van met eindgebruikers
In hoeverre en op welk niveau worden wensen en
behoeften van eindgebruikers meegenomen
13 (bijvoorbeeld bewoners, bewonersorganisaties,
consumenten, bedrijven en andere organisaties etc.)?
Waar blijkt dat uit?

3

Nadere toelichting:
In Alphen kiest de lokale procesbegeleider ervoor dat
de focusgroep onderdeel uitmaakt van een
bestaande welzijnsactiviteit met inwoners en
Zorgbelang Inclusief daarbij aansluit. Zie ook
hieronder, 14 (actieve rol eindgebruikers).
In Leiden zijn geplande focusgroepen afgerond.
In Den Haag geeft de lokale procesbegeleider aan
dat inwoners worden overvraagd door zg.
onderzoekers en is haar wens het dichterbij
beroepskrachten in de wijk te houden. Zorgbelang
Inclusief overweegt, in plaats van een focusgroep,
een masterclass Positieve Gezondheid aan
beroepskrachten te geven zodat zij zelf gesprekken
met inwoners kunnen voeren vanuit een brede blik
op gezondheid. Daarvoor zullen beroepskrachten na
afloop van de masterclass ook meteen de wijk
ingaan om het geleerde in de praktijk te brengen.
Het voorstel Heel Zuidwest duurzaam in beweging
biedt ook meerdere momenten om met inwoners in
gesprek te gaan en aan te sluiten bij hun wensen en
behoeften, via design thinking en in co-creatie.

Actieve rol eindgebruikers
In hoeverre is er actieve inbreng van eindgebruikers
(bijvoorbeeld bewoners, bewonersorganisaties,
14
3
consumenten, bedrijven en andere organisaties etc.)?
Waarop hadden zij inbreng en hoe zag die inbreng eruit?

Als alternatieve invulling voor focusgroepen
suggereerde Zorgbelang Inclusief om bij aanvang
van een activiteit in de wijk aan deelnemers naar
hun verwachtingen te vragen, tussentijds te toetsen
en na afloop kort na te praten. En veel meer in te
zetten op co-creatie met inwoners en
beroepskrachten.
Ook het inzetten van het spinnenweb als
gespreksinstrument (zg. positief
gezondheidsgesprek) geeft een beeld hoe inwoners
naar hun gezondheid kijken en wat zij belangrijk
vinden voor zichzelf en voor de wijk en zo mogelijk
te verbinden aan informele wijkgerichte activiteiten.

15 Samenwerking met intermediaire doelgroepen

Via netwerken in de wijken en in de gemeenten.

4
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In hoeverre is er inbreng van (vertegenwoordigers van)
intermediaire doelgroepen (bijvoorbeeld professionals,
ondernemers, zorgverleners, beleidsmakers enz.)?

Sportakkoord en AKO overleg in Alphen.
Programmagroepen en initiatiefgroepen in Leiden,
Stevenshof Vitaal komen regelmatig bij elkaar.
Co-creatie processen binnen de preventiecoalitie in
Den Haag, ook met beroepskrachten in de wijk.
Via ons samenwerkingsverband.

Overige opmerkingen
Leernetwerk met andere projecten
Gedurende de looptijd van het project zijn de teams van Aan de slag 2 maal bij elkaar gekomen. Hoe
kijkt u hierop terug? Welke meerwaarde ziet u voor uw eigen project? Heeft u wensen, ideeën of
aanbevelingen voor verbetering?
Aansprekende aanpak om bij elkaar langs te gaan op locatie. Interessant om ervaringen te delen
en van elkaar te leren. Nu we wat verder zijn met onze projecten, verdiept de opbrengst ook. We
kijken met veel plezier terug op sessie in Kampen en kijken uit naar de sessie in Rotterdam in het
najaar 2022.
5. Publicaties en producten
Heeft u (reeds) producten of publicaties voortvloeiend uit dit project? Wij vragen u deze gegevens via
ProjectNet te registreren bij het onderdeel ‘Producten’: http://projectnet.zonmw.nl
6. Verspreiding en implementatie
Om de uiteindelijke projectresultaten een stap verder te brengen, is het van belang om in een vroeg
stadium de verspreidings- en implementatiemogelijkheden te verkennen. U wordt gevraagd hieronder
inzicht te geven in deze mogelijkheden. Voor meer informatie zie: https://publicaties.zonmw.nl/maakzelf-een-implementatieplan/
a. Welke resultaten zal uw project/onderzoek naar verwachting opleveren?
Een handreiking voor een integrale wijkaanpak, met (visuele) lessen uit drie wijken.
Zicht op antwoorden op vier centrale vragen in monitor- en evaluatieplannen: 1. Bereiken we de
(juiste) inwoners, 2. Voelen ze zich (positief) gezond, 3. Verlopen de interventies goed, 4. Is de
samenwerking verbeterd.
Geleerde lessen in de wijken, voor de gemeenten, als samenwerkingsverband, voor onze
projectomgeving.
Vervolgvragen zijn op voorhand meegenomen in een projectvoorstel dat is ingediend bij NWA
(Gezondheidspotentieel, oa LUMC, WDD, AWPG), oa met ervaringen van Stevenshof Vitaal.
Uit onze projectomgeving in brede zin pikken we al op:
- Van resultaat naar impact, van regels naar principes, van ik naar wij en van comfortzone
naar groeizone (uit De comfort-transitie, anders werken in een complexe wereld)
- Niet ontwerpen van beleid maar juist ontwerpen als beleid (uit evaluatie programma Alles
is Gezondheid) draagt bij aan verbinden van domeinen in samenspraak met inwoners en
beroepskrachten.
b. Voor welke doelgroepen zijn deze resultaten van belang?
Voor de inwoners, voor de beroepskrachten in de wijk, voor de beleidsmakers en bestuurders van
de gemeenten, voor de partners het samenwerkingsverband, voor onze projectomgeving (Alliantie
Positieve Gezondheid ZHN (Alphen, Leiden), Alliantie Zuidwest (Den Haag)).
c. Welke activiteiten voor welke doelgroepen gaat u naar verwachting binnen uw project uitvoeren
om goede verspreiding en implementatie/ opschaling van de resultaten te bevorderen?
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Voor alle doelgroepen: informeren, betrekken en verbinden.
- Informeren: onze website, Wijzer in de Wijk | Over het project - AWPG NZH met filmpjes,
praatplaten, ordening naar wijken, nieuwsbrieven etc.
- Betrekken en verbinden: lokale LC’, werkgroepen LC’s, Alliantie Positieve Gezondheid
ZHN (mn. Leerateliers), Gezond en gelukkig Ridderveld (Alphen), andere wijken in Leiden,
Gezond en Gelukkig Den Haag, Alliantie Zuidwest, bestuurlijke overleggen zoals Alphens
Ketenoverleg, bestuurlijk overleg medisch en sociaal domein Leiden, preventieloket Den
Haag etc.
In ons communicatieplan staan ook uitgangspunten zoals begrijpelijke taal en veel beeld. In 2022
besteden we aandacht aan delen van opbrengsten uit werkgroepen LC per wijk (februari
Stevenshof), april Alphen Noord en oktober Den Haag Zuidwest). We blijven inzetten op inbreng
van studenten en op delen van integrale gebiedsprofielen in gesprekken met gemeenten zodat
wijken ook echt in gesprek kunnen over betekenis van data. Data en inzichten bij elkaar brengen
zorgen voor een completer beeld.
d. Wat zijn volgens u logische stappen na uw project om de resultaten verder te brengen?
Opbrengst blijft behouden en kan gedeeld blijven worden via website van AWPG. We overwegen
een aparte website voor onze menukaart Wijzer in de Wijk.
Communicatie, niet alleen via onze website, ook via communicatiekanalen van gemeenten, wijken,
partners (WSD, AWPG, Zorgbelang Inclusief, RIVM), VNG en onze projectomgeving
e. Met wie verwacht u de benodigde stappen te zetten en hoe kan ZonMw daarbij helpen?
Met ons samenwerkingsverband en hun netwerken.
Mooi dat ZonMw ook mogelijkheden ziet en ons ondersteunt om samen met andere projecten uit
het programma een gezamenlijke publicatie te maken.

7. Verslag van de afgelopen periode
Geef een beschrijving van de voortgang sinds het vorige voortgangsverslag op maximaal 2 A4.
Reflecteer daarbij kort op de onderdelen uit uw plan van aanpak.

Kort verslag ZonMw project Wijzer in de Wijk (januari 2021 – februari 2022)
Belangrijkste ontwikkelingen, mijlpalen en activiteiten
Januari 2021
-

1e projectteam,
1e werkgroep LC ‘Hoe betrekken we inwoners in tijden van Corona?’

Maart 2021
-

2e projectteam,
communicatieplan Wijzer in de Wijk,
Wijzer in de Wijk in 1e leeratelier Alliantie Positieve Gezondheid ZHN (ism werkplaats
Sociaal domein Den Haag en Leiden)

April 2021
-

landelijk leernetwerk (te gast bij ZonMw),
2e werkgroep LC: ‘Wat doen we anders door Wijzer in de Wijk?’

Juni 2021
-
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3e projectteam,
Win de Wijk in 2e leeratelier Alliantie Positieve Gezondheid ZHN (ism werkplaats Sociaal
domein Den Haag en Leiden)

September 2021
-

4e projectteam

November 2021
-

landelijk leernetwerk (te gast in Wormer),
3e werkgroep LC: ‘Hoe bereiken we inwoners in kwetsbare omstandigheden?’ in Den
Haag, tevens afscheid van alle lokale procesbegeleiders en deels welkom aan hun
opvolgers

December 2021
-

artikel over participatieve aanpak in Evaluatiewijzer iPH, ook in special Leven lang leren

Januari 2022
-

1e projectteam, tevens zelfevaluatie, met gezamenlijk Miro board
kennisvoucher Alliantie Positieve Gezondheid ZHN en Wijzer in de Wijk (via Alles is
Gezondheid/iPH)
jaarplanning 2022, incl. opzet werkgroepen LC (Leiden op 24 februari, Alphen op 21 april
en Den Haag op 23 juni 2022 en afsluitende leerbijeenkomst op 22 september 2022)

Reflectie op onderdelen uit ons plan van aanpak pakken we, gezien alle wisselingen, later op.
Projectteam is sinds februari 2022 weer compleet. Op onderdelen is reflectie gedaan in onze
zelfevaluatie. In 2021 is geprobeerd zoveel mogelijk plannen voort te zetten en te volgen met de
monitor- en evaluatieplannen per wijk. Beperkingen door Corona speelden zeker een rol. In 2022
maken we met elkaar de balans op. Uitvoering van interventies en bereik van onze einddoelgroep
nemen we ook mee in een extra ronde langs de lokale procesbegeleiders. Belangrijkste observatie
is dat we goed willen blijven communiceren en contact houden met betrokken inwoners.
Aansluiten bij wat voor hen belangrijk is en ruimte geven aan/tijd nemen voor hun initiatieven is
al een geleerde les.

8. Rol en werkwijze van ZonMw
Heeft u opmerkingen op de rol of werkwijze van ZonMw in deze ronde, dan horen wij die graag.
Fijn dat gezamenlijke publicatie door ZonMw is opgepakt, daar werken we graag aan mee!
Graag ontvangen we format voor het eindverslag eerder dan 1 december 2022. Verlenging is fijn,
alleen is die wel budgettair neutraal, graag ronden we ons eindverslag, inclusief financiële
verantwoording, begin 2023 met elkaar af en zetten we in op duurzame vervolgstappen.
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9. Algemene opmerkingen
Ruimte om zaken te vermelden waarvan u vindt dat die voor ZonMw en/of het programma van belang
kunnen zijn
Zie bovenstaande wens om het format voor het eindverslag, incl. financiële verantwoording, eerder
te ontvangen. Die wens hebben we ook uitgesproken tijdens het landelijke leernetwerk in Kampen.

