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Voorwoord 
 

Als Haagse wethouder van Volksgezondheid, duurzaamheid, media en organisatie ben ik erg blij met 

dit meerjarenprogramma. Eindelijk lijkt er een doorbraak zichtbaar in het probleem waar we als 

gemeente al een aantal jaar mee worstelen. Het oplossen van sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen is namelijk niet gemakkelijk, maar wel heel erg nodig. Zes jaar eerder dood en 

zestien jaar langer ziek; dat is echt onacceptabel! Dat je vanaf je geboorte zoveel sociaaleconomische 

gezondheidsachterstand meekrijgt vind ik niet meer van deze tijd.  

 

Het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsachterstanden is niet alleen vanuit 

gezondheidsoverweging een belangrijk aandachtspunt. Waar het ook om gaat is het bevorderen van 

de participatiegraad in deze stad. Teveel mensen staan door ziekte of psychische aandoeningen aan 

de kant. Als college hebben we in het coalitieakkoord vastgesteld: ‘alle Hagenaars hebben één ding 

met elkaar gemeen: zij willen wat maken van hun leven’. Wanneer een slechte gezondheid werk, 

opleiding of deelname aan de samenleving in de weg staan, moeten we daar gezamenlijk wat aan 

doen. 

 

De Coalitie Gezond Geweten staat aan de basis van het meerjarenprogramma. Het belang van 

samenwerken komt voort uit de urgentie en de complexheid van het probleem. Daarnaast is het in 

deze tijd nodig om aan de voorkant samen kritisch te kijken naar alles wat iedereen doet. Door 

samenwerking zijn we namelijk efficiënter – meer voor hetzelfde geld – en effectiever – een bundeling 

van krachten, kennis en ervaring zorgt voor kwaliteit –, twee onmisbare schakelpunten in het oplossen 

van gezondheidsachterstand. 

 

Ik zie uit naar de eerste resultaten van het meerjarenprogramma. Met dit platform weet ik zeker dat we 

de goede kant uitgaan. Dank voor alle partners van de Coalitie die een bijdrage hebben geleverd aan 

dit programma.  

 

 

Rabin Baldewsingh 

Wethouder Volksgezondheid 
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Coalitie Gezond Geweten  
 
Samen Gezond 
Bewoners krachtwijken even gezond als alle Hagenaars. 
 
De partners in de Coalitie Gezond Geweten hebben zich ten doel gesteld de 
gezondheidsachterstand van mensen in de Haagse krachtwijken in tien jaar tijd weg 
te werken. De coalitie gaat daarbij uit van een integrale aanpak van alle gebieden die 
gezondheid kunnen bevorderen zoals zorg, welzijn, sport en werk. Coalitiepartners, 
professionals en bewoners werken samen om de wijk daadwerkelijk gezonder te 
maken. 
 

Managementsamenvatting  
Bewoners van krachtwijken voelen zich ongezonder en zijn dat vaak ook. Ze sterven gemiddeld zes 

jaar eerder en leven zestien jaar in een slechtere gezondheid
1
. Om verschillende redenen is de 

aanpak van gezondheidsachterstand belangrijk en urgent. Een goede gezondheid is een 

basisvoorwaarde om te kunnen participeren en iets te maken van je leven. Omgekeerd leidt een 

slechte gezondheid tot participatieverlies en kosten op meerdere terreinen. 

 

Ondanks alle inzet en goede bedoelingen zijn de gezondheidsverschillen afgelopen jaren alleen maar 

toegenomen. De ambitie van de coalitie Gezond Geweten is nu om dit probleem prioriteit te geven. 

Bewoners uit de krachtwijken dienen in de toekomst even gezond te zijn als de gemiddelde inwoner 

van Den Haag
2
.  

 

Het belang van samenwerken 

Niet alleen de urgentie maar ook de complexiteit van de problematiek van gezondheidsachterstanden 

was aanleiding voor diverse lokale en landelijke partners om in november 2008 het Intentieakkoord 

Gezondheid en Sport in de Haagse Krachtwijken te ondertekenen. Daarmee is met elkaar 

afgesproken om de komende tien jaar de schouders te zetten onder het verminderen van 

gezondheidsachterstanden in de Haagse Krachtwijken. 

 

Gezamenlijk bereiken we meer dan de som der delen. Samenwerken betekent dat we: 

• efficiënter kunnen werken: we kunnen meer doen voor minder, zeker als we budgetten bij elkaar 

brengen.  

• effectiever kunnen werken: een bundeling van krachten en ervaring zorgt voor betere kwaliteit en 

resultaat. 

 

De gezamenlijke aanpak van de coalitie het Gezond Geweten is in 2009 gestart met de uitvoering van 

een zestal quick wins. Dit leverde direct een aantal zichtbare resultaten op, zoals de Ga voor Gezond-

campagne op scholen, een Cruijff Court, een preventiesteunpunt in de Schilderswijk en de 

herintroductie van de wijkverpleegkundige in de krachtwijken. Tegelijkertijd is door de coalitiepartners 

en de gemeente gestart met de ontwikkeling van een eerste meerjarenprogramma voor de periode 

2010-2014. Dit plan behelst een aanpak langs vier sporen. 

                                                 
1
 Volgens de meest recente cijfers uit de G4 Gezondheidsenquête 2008 (Den Haag, november 2009) 

 
2
 Conform de door de Raad vastgestelde Raamovereenkomst en Business cases van de Haagse 

Krachtwijkenaanpak. 
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De Haagse 4-Sporenaanpak 

De oorzaken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn complex, want SEGV 

wordt door veel factoren beïnvloed. Op landelijk niveau is hier veel aandacht aan besteed, o.a. door 

de Commissie-Albeda (2001) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2009 Buiten de 

gebaande paden. Advies over intersectoraal gezondheidsbeleid). Kern van de aanpak van de 

Commissie-Albeda is de constatering dat er sprake is van een vicieuze cirkel die mensen gevangen 

houdt in gezondheidsachterstand. Aangegeven is verder welke factoren van invloed zijn op het 

optreden van SEGV en welke strategieën mogelijk zijn voor het verkleinen van SEGV. Dit model is 

vertaald naar de Haagse situatie wat heeft geleid tot de Haagse 4-Sporenaanpak (zie figuur).  

 

Figuur 1. Haagse 4-Sporenaanpak 

 

Spoor 1 zet in op het stimuleren van meer bewegen en een gezonde leefwijze. Het gaat o.a. om de 

aanwezigheid van voldoende en laagdrempelige sport-, zorg- en welzijnsvoorzieningen, informatie 

over voeding en leefwijze en aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Voorwaarde is dat het aanbod 

aansluit bij de wensen en behoeften van de bewoners.  

Spoor 2 zet de leefomgeving van mensen centraal. Het gaat hierbij om zowel binnen- als buitenmilieu. 

Denk aan scholen, woningen en werkplek. Maar ook om de inrichting van de openbare ruimte. Veel 

groen stimuleert een gezonde leefstijl en loop- en fietsroutes stimuleren bewegen.  

Spoor 3 richt zich op het waarborgen van toegang tot preventieprogramma’s en zorg in elke 

krachtwijk. Het doel is dat zorg- en welzijnsvoorzieningen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar 

zijn. Belangrijke factor hierin is het versterken van de samenwerking tussen professionals. Op G4-

niveau speelt verder het intensiveren van de samenwerking met de preferente zorgverzekeraar. 

Spoor 4 gaat over de factoren opleiding, inkomen en beroep, met name in relatie tot groepen met een 

minder goede gezondheid (chronisch zieken, gehandicapten, ouderen). Gezamenlijk bepalen deze 

indicatoren de sociaaleconomische status (SES) van mensen die van invloed is op de gezondheid van 

bewoners. Doel is om de vicieuze cirkel tussen ongezondheid en deze sociaaleconomische factoren 

te doorbreken. 

 

Gezondheidsthema’s 

Er zijn vijf gezondheidsthema’s gekozen waarop in het meerjarenprogramma in eerste instantie wordt 

ingezet: overgewicht, roken, depressie, eenzaamheid en long- en hartvaatziekten. Een effectieve inzet 

op deze thema’s kan daadwerkelijk gezondheidsverschillen verkleinen. De vijf thema’s zijn gekozen 

op basis van de wijkenanalyses en ervaringen van partners. Het zijn aandoeningen die in de 

krachtwijken substantieel vaker voorkomen ten opzichte van de rest van Den Haag dan wel dat inzet 
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op deze thema’s een belangrijke gezondheidswinst kan opleveren. We streven na dat elke 

aandoening met een concreet percentage daalt. 

Doelstellingen voor 2010-2014 

Per spoor is invulling gegeven aan het meerjarenprogramma door concrete doelstellingen te 

formuleren en hier acties aan te verbinden die in de looptijd van het meerjarenprogramma worden 

uitgerold.  

 

 

Doelstellingen spoor 1: Gezond en sportief leven 

• In 2014 is een integrale aanpak voor overgewicht bij kinderen gerealiseerd. Daarbij spelen ook hun ouders 

een belangrijke rol. Deze aanpak start in 2010 rondom het Oranjeplein (Schilderswijk) en wordt uitgerold in de 

andere krachtwijken. Door deze aanpak is Den Haag de eerste G4-JOGG gemeente. 

• In 2014 hebben alle scholen in de krachtwijken een gevarieerd preventief gezondheidsprogramma 

geïmplementeerd, met aansluiting op sportclubs (onder andere door combinatiefunctionarissen) en naschoolse 

sportactiviteiten.  

• In 2014 is er ook voor de thema’s roken, eenzaamheid en depressie een integrale wijkaanpak ontwikkeld. 

Door de integrale systematiek van JOGG, die uitgaat van intensieve samenwerking gericht op de bewoners van de 

wijk, ook voor deze thema’s uit te rollen. 

• In 2014 zijn er in elke krachtwijk voldoende laagdrempelige sportlocaties. Waar nodig worden er extra 

sporttuinen, aangepaste gymzalen en een sportdak (ver)bouwd. 

 

Doelstellingen spoor 2: Gezonde leefomgeving 

• In 2014 zijn de (be)woning gerelateerde gezondheidsklachten teruggedrongen. Door het saneren van 

afvoerloze geisers, het realiseren van een APK voor woningen en het voortzetten van de campagne gezond 

wonen. 

• In 2014 hebben alle scholen in de krachtwijken een gezond binnenmilieu. Door het binnenmilieu van 

bestaande scholen te verbeteren, te zorgen dat nieuwe scholen gezond worden gebouwd en te zorgen dat er in 

het beheer van de scholen meer aandacht is voor een gezond binnenmilieu. 

• In 2014 is de leefomgeving van de krachtwijkbewoners schoner en veiliger. Door de positieve effecten van 

het verkeerscirculatieplan op lucht en geluid, door herinrichten van openbare ruimte waar het groener en veiliger 

kan, de verkeerssituatie rond scholen te verbeteren, in iedere krachtwijk een Zoneparc te realiseren en door 

gezondheid als aandachtsgebied in ieder herinrichtingsplan (in de krachtwijken) mee te nemen. 

• In 2014 is er meer ruimte voor fietser en voetgangers in de krachtwijken. Door obstakelvrije routes en 

fietsvoorzieningen te realiseren. Maar ook door fietsgebruik te stimuleren door o.a. fietslessen.  

 

Doelstellingen spoor 3: Toegankelijke preventie en zorg 

• In 2014 zijn knelpunten tussen vraag en aanbod in de krachtwijken concreet aangepakt. Door systematisch 

overleg tussen professionals, laagdrempelige informatie- en beweegvoorzieningen, inzet van 

wijkverpleegkundigen en gezondheidsmakelaars. 

• In 2014 profiteren de inwoners van de Haagse krachtwijken van een samenhangend pakket van collectieve 

preventie, individueel geïndiceerde preventie en zorg. De partners, gemeenten en zorgverzekeraars maken 

afspraken over het beter laten aansluiten van elkaars werkzaamheden en toepassing van effectieve 

preventieprogramma’s in de ketens op de vijf gezondheidsthema’s. Er wordt begonnen met de ketenaanpak van 

overgewicht, depressie en stoppen met roken (spoor 1 en 3). 

• In 2014 is geestelijke gezondheidszorg in de krachtwijken toegankelijk en laagdrempelig. De toeleiding naar 

preventieve interventies en zorgverlening voor bewoners met beginnende depressieve klachten/geestelijke 

gezondheidsproblemen is verbeterd. Het bereik wordt verhoogd, de ziektelast verminderd evenals de 

economische last van geestelijke gezondheidsproblematiek. 

• In 2014 is de zelfredzaamheid van bewoners en kennis van de professionals over de bewoners in de 
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Programmaorganisatie 

De ondertekenaars van het Intentieakkoord vormen samen de coalitie Gezond Geweten. De coalitie 

Gezond Geweten fungeert als een netwerkorganisatie. De uitvoering van dit meerjarenplan gebeurt 

via een programmaorganisatie waaraan de verschillende partners en de krachtwijkenteams bijdragen. 

De Gemeente Den Haag heeft de (wettelijke) regierol. 

 

Communicatie 

Het uitdragen van een gezamenlijk boodschap als coalitie is essentieel. Hiervoor is een 

communicatiestrategie en zijn instrumenten ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden door alle partners. 

De paraplugedachte is: Samen gezond! 

 

Financiën 

Dit meerjarenplan wordt bekostigd door diverse partners. In februari 2010 wees het college voor het 

jaar 2010 uit het Krachtwijkenfonds een budget toe van 1,5 miljoen euro uit het krachtwijkenfonds. 

Daarnaast draagt de Gemeente Den Haag bij door het aanwenden van reguliere budgetten. Het 

benodigde budget voor 2010-2014 zoals het er nu uitziet, is ca. € 33,6 miljoen euro, waarvan 

momenteel ruim € 20,5 miljoen is gedekt door rijks- en gemeentelijke bijdragen en bijdragen van 

partners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krachtwijken verbeterd. Door gebruik te maken van de sociale (informele) netwerkmethodieken wordt de “health 

literacy” van bewoners verbeterd. Ook wordt ingezet op verbetering van de interculturele competenties van de 

zorg- en dienstverleners in Den Haag zodat ze betere vaardigheden en instrumenten hebben om aan te sluiten bij 

de migrantengroepen. 

 

Doelstellingen spoor 4: Gezond kunnen meedoen 

• In 2014 is er minder (on)geoorloofd schoolverzuim waardoor meer jongeren een startkwalificatie behalen. 

Door een gezamenlijk preventieve aanpak van de scholen, leerplichtambtenaren en JGZ wordt het voortijdig en 

(on)geoorloofd schoolverzuim substantieel teruggedrongen.  

• In 2014 is de kans op reïntegratie voor uitkeringsgerechtigden met (psychische) gezondheidsproblemen 

aantoonbaar verbeterd. Dit gebeurt door de samenwerking tussen sociale diensten en UWV met de GGZ en de 

GGD te verbeteren aan de hand van de integrale aanpak Fit-4-Work. 
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1. Inleiding 
 

 

1.1 ZES JAAR KORTER LEVEN, ZESTIEN JAAR LANGER ZIEK 

Bewoners in de Haagse krachtwijken met een lage opleiding of een laag inkomen sterven gemiddeld 

zes jaar eerder en leven zestien jaar in een slechtere gezondheid3. Kortom, de gezondheid van de 

bewoners in de Haagse Krachtwijken is slechter dan die van mensen uit andere wijken. Deze 

verschillen blijken zeer hardnekkig. Het verschil tussen het aantal gezonde levensjaren van mensen 

met een lage sociaaleconomische status en mensen met een hoge sociaaleconomische status is 

tussen 1999 en 2009 fors toegenomen.  

 

Gezondheid is de basis 

Om verschillende redenen is de aanpak van gezondheidsachterstand belangrijk en urgent. Een goede 

gezondheid is een basisvoorwaarde om te kunnen participeren en iets te maken van je leven. 

Omgekeerd leidt een slechte gezondheid tot participatieverlies en kosten op meerdere terreinen: 

zorgkosten, inkomensvervangende uitkeringen en allerlei bijkomende kosten. Met name mensen met 

een lage opleiding en een laag inkomen lopen het risico gevangen te blijven in een vicieuze cirkel van 

ongezonde leefsituatie, ziekte, stress, armoede en afhankelijkheid. Juist voor deze groep geldt dat 

allerlei problemen zich stapelen. Dit gegeven wordt nog onvoldoende erkend, met als gevolg dat 

instanties en professionals langs elkaar heen werken en middelen niet efficiënt worden ingezet. Daar 

ligt dus nog een wereld te winnen. Het doorbreken van de vicieuze cirkel van gezondheids-

achterstand is investeren in een duurzame samenleving. Dat is de uitdaging die we in Den Haag 

oppakken. 

 

Het nieuwe Haagse college kiest met het collegeakkoord ‘Aan de slag’ voor het delen van 

verantwoordelijkheid. Aan burgers en ondernemers wordt gevraagd een actieve bijdrage te leveren 

aan hun eigen ontwikkeling en aan de stad. Echter als je geboren bent in een krachtwijk dan begin je 

met een achterstand. Als iedereen daarop wordt aangesproken dient een ieder daartoe ook de kansen 

te hebben. Het hebben van een goede gezondheid, maar vooral het hebben van een gezonde 

toekomst, is een basisvoorwaarde om te participeren en de kansen en prikkels vanuit de stedelijke 

setting te kunnen benutten. Ook daarom kiezen we voor aanpakken van gezondheidsachterstand. 

 

1.2 BETER EN EFFICIENTER 

In Den Haag staat het terugdringen van gezondheidsachterstand al een aantal jaren centraal. Er is al 

gewerkt aan het verminderen van SEGV vanuit de nota’s Volksgezondheid ‘Gezondheidsachterstand 

moet wijken’ (2003-2006) en ‘Natuurlijk: Gezond!’ (2007-2011). Op sommige terreinen loopt Den Haag 

voorop, zoals de inzet van een gezondheidsmakelaar en de ontwikkeling van ‘Bewegen op recept’. 

Echter de complexiteit van de problemen maakt dat deze hardnekkig zijn en dat ze alleen opgelost 

kunnen worden door een aanpak vanuit verschillende sectoren langdurig vol te houden. Daarom is op 

initiatief van de gemeente Den Haag in november 2008 het Intentieakkoord Gezondheid in de Haagse 

Krachtwijken gesloten met 28 lokale en landelijke partners. In juni 2009 is dit nog aangevuld met het 

convenant ‘De Verbinding’ op G4-niveau, samen met de ministeries van VWS en VROM/WWI. Alleen 

door al deze krachten te bundelen en over de grenzen van sectoren heen te kijken naar wat efficiënter 

kan, kunnen we gezondheidsachterstand terugdringen en uiteindelijk ook kosten besparen. Dat is in 

het belang van ons allemaal. 

                                                 
3
 Volgens de meest recente cijfers uit de G4 Gezondheidsenquête 2008 (Den Haag, november 2009) 
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Inmiddels hebben 28 lokale en landelijke partners het Intentieakkoord ondertekend. De gemeentelijke 

‘businesscase Gezondheid en Sport’ van de Haagse krachtwijkenaanpak vormt de basis van het 

Intentieakkoord. Er is dus sprake van intensivering van de samenwerking tussen gemeentelijke 

diensten onderling en een versterkte samenwerking met lokale partners in de zorgsector en 

daarbuiten. Dit biedt een uitgelezen kans om te zoeken naar echte business cases: slim investeren 

om uiteindelijk meer te bereiken tegen gelijke of (beter nog) lagere kosten.  

 

1.3 MEERJARENPROGRAMMA 

Voor u ligt het meerjarenprogramma van de Coalitie Gezond Geweten, bestaande uit de 28 partners 

van het Intentieakkoord. Deze samenwerking heeft conform de afspraken in het Intentieakkoord als 

eerste stap geleid tot uitvoering van zes quick wins
4
.  

Daarnaast is er met de partners gewerkt aan de opzet van een integrale en gezamenlijke aanpak: het 

meerjarenprogramma 2010-2014. Hiervoor is een ontwikkelproces gevolgd waarin alle coalitiepartners 

participeerden in bijeenkomsten, werkgroepen en netwerken.  

 

Doel 

De ambitie van het Intentieakkoord is dat bewoners uit de krachtwijken in 2018 even gezond zijn als 

de gemiddelde inwoner van Den Haag: ze zijn minder vaak ziek en leven langer dan nu het geval is, 

hebben minder psychosociale problemen en krijgen meer grip op hun leefsituatie. Met het uitvoeren 

van dit meerjarenprogramma werken wij samen aan het bereiken van deze ambitie. 

 

De Haagse aanpak  

De aanpak van gezondheidsachterstanden in Den Haag is ingestoken vanuit een maatschappelijk 

perspectief, dat wil zeggen dat we nadrukkelijk kijken vanuit andere sectoren dan alleen de zorg. Om 

samen plannen en projecten uit te werken is er samenwerking gevormd rondom vier sporen:  

• de gezonde leefstijl 

• de gezonde leefomgeving 

• toegankelijke preventie en zorg 

• gezond kunnen meedoen. 

Binnen elk spoor zijn vijf thema’s uitgewerkt, dit zijn: vermindering van overgewicht, roken, depressie, 

eenzaamheid en hart vaat- en longaandoeningen. Deze thema’s zijn vertaald naar concrete 

doelstellingen en acties. 

 

1.4 STRUCTUUR MEERJARENPROGRAMMA  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de complexiteit van SEGV problematiek. In hoofdstuk 3 wordt op 

basis van het ordeningskader van de Commissie-Albeda (2001) het kader voor het 

meerjarenprogramma neergezet: een 4-sporenaanpak. Dit zijn: 1) Gezond en sportief leven, 2) 

Gezonde leefomgeving, 3) Toegankelijke preventie en zorg, en 4) Gezond kunnen meedoen. In 

hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de Coalitie Gezond Geweten en het belang van samenwerken. Vanaf 

hoofdstuk 5 kunt u lezen hoe elk spoor is uitgewerkt in programmalijnen en daarbinnen weer in 

concrete acties. In de laatste drie hoofdstukken wordt ingegaan op monitoring en evaluatie, 

organisatie en communicatie, en planning en financiering. 

 

 
 

                                                 
4
 Zie bijlage 2 voor overzicht en stand van zaken van de quick wins uit het intentieakkoord. 
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2. Een complex probleem dat vraagt om samenwerking 
 
 

2.1 INLEIDING 

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn een complex probleem omdat veel 

verschillende factoren een rol spelen. Op landelijk niveau is hier veel aandacht aan besteed, o.a. door 

de Commissie-Albeda (2001). Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft met het 

beleidsplan ‘Naar een weerbare samenleving’ (november 2008) een aanpak opgesteld voor 

vermindering van SEGV.  

 

Natuurlijk is er door de verschillende partners afgelopen jaren al tal van initiatieven gestart en 

uitgevoerd. Deze hebben helaas nog niet tot het gewenste resultaat geleid. De complexheid en 

urgentie van SEGV vraagt om een integrale aanpak en samenwerking tussen tal van partijen en 

sectoren.  

 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de vele facetten van SEGV, niet om u te overladen met 

informatie maar om een beeld te geven van de complexheid. Vervolgens komt het belang van 

samenwerking aan de orde waarin we de benodigde veelzijdigheid van de partners illustreren.  

 

2.2 DE COMPLEXHEID VAN SEGV 

Ongeveer 30% van de populatie van Nederland behoort tot de bevolkingsgroep met een lage SES 

(sociaaleconomische status: lage opleiding en laag inkomen). Binnen deze bevolkingsgroep bestaat 

er gemiddeld een lagere gezonde levensverwachting: ziekte en ongezondheid komen er veel vaker 

voor dan onder meer bemiddelde bevolkingsgroepen en gemiddeld scoren mensen uit de lage SES-

groep lager op ‘ervaren gezondheid’. In weerwil van kabinetsbeleid uit de jaren negentig dat oproept 

tot het verkleinen van deze verschillen, is de gezondheidsachterstand in de laatste tien jaar 

toegenomen. 

Het optreden van SEGV wordt verklaard door een ingewikkeld complex van factoren: factoren op 

individueel niveau (o.a. genetische aanleg, gezondheidsgedrag, leeftijd en geslacht) en factoren uit de 

maatschappelijke omgeving (opleiding, leef- en werkomgeving, sociale, financiële en culturele 

factoren, etc.). In figuur 2 is dit samengevat. Het zijn vooral deze laatste factoren die we in dit 

meerjarenprogramma ten positieve willen benutten. 

Figuur 2. Determinanten van SEGV. Bron: Dahlgren & Whitehead, 1991 
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Het lastige van de complexiteit van vele oorzakelijke factoren is dat we niet goed kunnen overzien bij 

welke groepen welke mix van factoren een rol speelt. Er zijn groepen waar vele probleemfactoren 

tegelijk spelen en groepen waar dat minder het geval is. Voor de eerst genoemde groep is in figuur 2 

een voorbeeld aangegeven van hoe probleemvelden en meerdere aandachtsgebieden voor een 

integrale aanpak kunnen samenhangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. Samenhang in probleemvelden en sectoren (aanbod van hulp) 

 

Figuur 3 maakt duidelijk dat samenwerking tussen verschillende sectoren absoluut noodzakelijk is om 

een passend aanbod van individuele hulp én samenhangende beleidsmaatregelen te ontwerpen. Dit 

is een ambitie waarbij we verschillende invalshoeken, belangen en financieringsstromen moeten 

combineren. In het Intentieakkoord hebben de partners dit inzicht uitgesproken: samenwerking biedt 

winst. Bovendien moeten we er op letten dat het resultaat concreet zichtbaar wordt in de wijk, terwijl 

de benodigde samenwerking vaak op stedelijk of landelijk niveau georganiseerd moet worden. 

Om aan deze ingewikkeldheid het hoofd te bieden is er in Den Haag voor gekozen om het 

ordeningskader van de commissie-Albeda te gebruiken. Dit komt aan bod in het volgende hoofdstuk. 

 

2.3 DE COALITIE PARTNERS: SAMEN MEER DAN DER SOM DER DELEN 

 

De partners leveren ieder voor zich een bijdrage aan de aanpak van gezondheidsachterstanden van 

bewoners uit krachtwijken. Echter, door middel van samenwerking is het mogelijk om meer te 

bereiken. Gezamenlijk bereik je meer dan de som der delen. Samenwerken betekent efficiënter en 

effectiever werken: 

• efficiënter kunnen werken: we kunnen meer doen voor minder, zeker als we budgetten bij elkaar 

brengen.  

• effectiever kunnen werken: een bundeling van krachten en ervaring zorgt voor betere kwaliteit en 

resultaat. 

 

De coalitie bestaat uit een rijk geschakeerde vertegenwoordiging van partijen. Het gaat om 

woningbouwcorporaties, eerste- en tweedelijns zorgverleners, onderwijsinstellingen, 

welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, bewonersorganisaties, lokale en rijksoverheidsinstantie, 
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kennisinstituten, de Kamer van Koophandel en gezondheidsfondsen. Vanuit hun eigen rol is iedere 

partij onmisbaar om een stevige keten te vormen die van (collectieve) preventie tot en met curatie 

samenwerkt aan de aanpak van sociaaleconomische achterstanden. 

· Op preventief vlak zijn de welzijnsorganisaties en de beweegprogramma’s in samenwerking met 

de eerstelijnszorgverleners van essentieel belang. De gemeentelijke overheid heeft een taak bij 

de collectieve preventie van depressie, overgewicht, roken en biedt ondersteuning bij 

eenzaamheid en leven met chronische ziekten in de Wmo. 

· De eerste- en tweedelijnszorgverleners ervaren elke dag de behoeften van mensen met een 

gezondheidsprobleem en nemen zowel het curatieve deel van de zorg als preventieve zorg voor 

hun rekening.  

· Het onderwijsveld heeft een belangrijke taak als opleider voor de professionals in de zorg. Tevens 

biedt het onderwijs de mogelijkheid om een grote doelgroep voor een lange periode te bereiken, 

want kinderen gaan naar school in de leeftijd van 4 tot 17 jaar. Hierdoor biedt het onderwijs ook 

gedurende lange tijd toegang tot de ouders van deze kinderen. 

· Landelijke organisaties en kennisinstituten kunnen de aanpak breed ondersteunen met hun kennis 

van succesvolle voorbeelden uit het land en dragen bij aan de effectmeting van de Haagse 

aanpak. 

· Woningcorporaties komen ‘achter de voordeur’ van veel mensen en hebben daardoor een 

signalerende functie, maar zijn ook belangrijk vanwege de verbetering van het leefklimaat van 

mensen.  

· De Kamer van Koophandel en zorgverzekeraars kunnen een bijdrage leveren aan publiek-private 

samenwerking.  

· De ministeries VWS, WWI en de gemeente Den Haag zijn verantwoordelijk voor kaderstellend 

beleid, het doorbreken van de kokers, regievoering op het totale gezondheidsveld en het 

eventueel versoepelen van regels. Zij zijn, evenals de zorgverzekeraars en SGF, een belangrijke 

financieringsbron. 

 
2.4 VOORBEELDEN VAN SAMENWERKING 

 

De zichtbare schakel 

Een voorbeeld van samenwerking is de wijkverpleegkundige. Verantwoordelijk voor dit project in Den 

Haag zijn de woonservicewijken. Dit zijn samenwerkingsorganisaties in de stadsdelen Escamp en 

Centrum van onder meer woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties, (thuis)zorginstellingen als 

WZH, HWW-zorg en Florence, ziekenhuizen en gezondheidscentra. Met de inzet van de 

wijkverpleegkundige wordt beoogd de integrale aanpak tussen wonen, zorg en welzijn te vergroten, de 

verbinding tussen vraag en aanbod voor de burger op wijkniveau en de bereikbaarheid te 

optimaliseren en een sluitende zorg- en dienstverlening in de wijk passend bij de behoeften van (met 

name de kwetsbare) burger.  

 

Een gezond binnenmilieu 

Een ander voorbeeld is de aanpak van binnenmilieu van woningen en scholen. Dit gebeurt in 

samenwerking met o.a. de woningcorporaties Haag Wonen, Staedion en Vestia, de gemeente en het 

Astmafonds. De woningcorporaties zijn begonnen met de sanering van afvoerloze geisers en de 

gemeente levert (deels) budget hiervoor. De GGD organiseert de campagne gezond wonen om 

bewoners bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om het binnenmilieu gezond te houden.  

Ook werkt de GGD aan een gezond binnenmilieu op nieuwe en bestaande schoollocaties. Zo is de 

GGD een adviestraject gestart richting scholen en hun besturen. Hierbij zijn OCW/vastgoed en DSO 

Bouwfysica betrokken. De GGD adviseert ook bij de bouw van de nieuw te bouwen brede scholen 

over het binnenmilieu en faciliteert ter advisering bij de technische installaties en het gebruik.  
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Fit-4-Work 

Om de gevolgen van ziekte op de arbeidssituatie te verminderen, is het project Fit-4-Work opgezet. 

Fit-4-Work is een integrale aanpak voor de reïntegratie en gezondheidsbevordering van 

uitkeringsgerechtigden met psychische problemen. Dit project is een samenwerking tussen de vier 

grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, UWV en de GGZ-instellingen in de regio. 

Met deze samenwerking wordt beoogd om de gevolgen van ziekte te verminderen en ook om op G4 

niveau ervaringen uit te wisselen.  

 

Relatie met ander beleid 

Het meerjarenprogramma Samen Gezond valt onder de Nota Volksgezondheid van Den Haag. Waar 

de nota breed ingaat op de aanpak van gezondheid van Haagse bewoners, gaat het 

meerjarenprogramma specifiek in op SEGV problematiek. Beide stukken sluiten naadloos op elkaar 

aan en versterken elkaar daar waar mogelijk. Daarnaast ligt er een belangrijke relatie met de Wmo, 

het welzijnsprogramma en andere businesscases van de Haagse krachtwijkenaanpak (bijvoorbeeld 

brede buurtscholen, multiprobleemgezinnen/aanpak achter de voordeur). Voor de Wmo geldt dat de 

doelgroepen deels overlappen. Een deel van de doelgroep valt voor voorzieningen onder de Wmo en 

tevens onder het Samen Gezond programma. Ook met het welzijnsprogramma en businesscases 

zoals ‘aanpak achter de voordeur’ ligt een relatie. Ook hiervoor geldt dat de SEGV doelgroep deels 

overlapt met de doelgroepen uit het welzijnsprogramma en voor sommige businesscases. Daarom is 

afstemming tussen de verschillende beleidsvelden voor het meerjarenprogramma Samen Gezond 

belangrijk.  
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3. De Haagse aanpak 
 

 

In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de complexheid van sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen (SEGV) en de manier waarop de Coalitie de vicieuze cirkel wil doorbreken. In 

dit hoofdstuk wordt ingegaan op de Haagse sporenaanpak, de doelgroep en de vijf 

gezondheidsthema’s waarop het meerjarenprogramma is gericht. 

 

3.1 DE HAAGSE SPORENAANPAK 

 

De complexiteit van de SEGV-problematiek biedt in principe een veelheid aan ingangen om iets te 

verbeteren aan gezondheidsachterstanden. Om daarbij het overzicht niet uit het oog te verliezen is er 

een model door de Commissie-Albeda ontworpen. Dit model is gebaseerd op het doorbreken van de 

vicieuze cirkelrelatie tussen lage sociaaleconomische status (SES), slechte woon-, werk-, en 

leefstijlfactoren en gezondheid (figuur 3). Het model beschrijft de vicieuze cirkel van SEGV en toont 

vier ingangen om die cirkel te doorbreken. Deze ingangen voor maatregelen en 

interventieprogramma’s van SEGV-beleid zijn
5
: 

1. via het verbeteren van de sociaal economische status (begeleiden naar opleiding of werk, 

verbeteren inkomenspositie); 

2. via het verminderen van negatieve effecten van gezondheidsproblemen op opleiding, 

beroepsklasse en inkomen; 

3. via het beïnvloeden van specifieke determinanten van gezondheid (woon-, 

werkomstandigheden, leefstijl); 

4. via het verbeteren van de toegankelijkheid en de effectiviteit van de gezondheidszorg voor lage 

SES-groepen (samenwerken van nulde, eerste en tweedelijn; ketenvorming, etc.). 

 

Deze vier ingangen zijn in Den Haag omgevormd tot vier ‘sporen’ 
6
. De Haagse aanpak ziet er 

schematisch als volgt uit: 

Figuur 4. Haagse 4-Sporenaanpak gebaseerd op model-Albeda, (Vier strategieën ter verkleining van SEGV. 

Bron: Stronks K., e.a.. De Kloof verkleinen. 2001, p.16) 

                                                 
5
 Zie: Schrijvers C en Storm I, ‘Naar een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden; een beschrijving van 

beleidsmaatregelen binnen en buiten de volksgezondheidssector’, RIVM, 2009 
6
 De aanpak van SEGV  binnen de Haagse krachtwijkenaanpak  heeft zich vanaf de start op drie sporen  gericht. 

Deze drie sporen zijn 1) Gezond en sportief leven, 2) Gezonde leefomgeving en 3) Toegankelijke preventie en 
zorg. Vanuit de visie van de commissie-Albeda is hier een vierde Spoor aan toegevoegd, namelijk 4) Gezond 
kunnen meedoen (ingrijpen op factoren betreffende sociaaleconomische status). 
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Geen ‘golden bullet’ 
Duidelijk is echter dat er géén ‘golden bullets’ bij zitten, methoden die in een keer heel veel effect 

sorteren. Terugdringen van SEGV is dus een zaak van combineren van een groot scala aan 

interventies en maatregelen vanuit verschillende sectoren op verschillende niveaus. Vaak wordt 

daarbij binnen één project een combinatie van de vier strategieën georganiseerd. 

 

De 4 sporen zijn als volgt gedefinieerd: 

 

Spoor 1: Gezond en sportief leven 

In Spoor 1 wordt ingezet op het stimuleren van meer bewegen en een gezonde leefwijze. De 

aanwezigheid van voldoende en laagdrempelige sportvoorzieningen, aanbod van laagdrempelige 

sport- en beweegactiviteiten op verschillende niveaus, informatie over gezonde voeding en leefwijze, 

en laagdrempelige zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn hierbij van belang. Het aanbod moet aansluiten 

op de specifieke behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen in de wijken. Daarom wordt hier 

een inventarisatie van gemaakt en wordt gelet op de relatie met de mentale gezondheid. Het aanbod 

moet tot uiting komen op alle denkbare plaatsen: op scholen, in winkels, bij voorzieningen, etc.. Het 

specifieke wijkactiebudget stimuleert wijkinitiatieven en het meedoen van bewoners op het terrein van 

gezondheid, sport en welzijn. 

 

Spoor 2: Gezonde leefomgeving 

De leefomgeving van mensen heeft grote invloed op hun gezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om 

woningen en scholen met een gezond binnenmilieu en om een omgeving die gezonde keuzes tot een 

automatisme maakt. Zo stimuleert de aanwezigheid van winkels en voorzieningen in de buurt fietsen 

en lopen. Veel groen stimuleert het welzijn van mensen. De afwezigheid van geluidsoverlast en 

luchtvervuiling is belangrijk voor welzijn en gezondheid. Het programma zal voorzien in projecten die 

een gezonde leefomgeving stimuleren. De projecten sluiten aan bij de specifieke situaties in de 

verschillende krachtwijken, waarbij verbinding wordt gezocht met andere gemeentelijke business 

cases zoals “Schoon, Heel en Veilig”, “Brede Buurtscholen plus” of de “Campus Teniersplantsoen” in 

de Schilderswijk.  

 

Spoor 3: Toegankelijke preventie en zorg 

Spoor 3 gaat over het waarborgen van toegang tot preventieprogramma’s en zorg in elke krachtwijk. 

Daarbij is speciale aandacht voor kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen wijkbewoners, zoals 

mensen met lage inkomens, niet-westerse Hagenaars en ouderen. In Spoor 3 wordt geïnvesteerd in 

kennis van bewoners en professionals. Daarnaast richt Spoor 3 zich op het versterken van preventie-

zorgketens, het versterken van de samenhang in de eerste lijn en het realiseren van een infrastructuur 

van ‘preventiesteunfuncties’ in de wijk. Het doel is dat preventie en zorg voor iedereen toegankelijk en 

betaalbaar is. Daar hoort bij dat alle inwoners van de krachtwijken een zorgverzekering hebben en dat 

het aantal gezondheidscentra wordt uitgebreid.  

 

Spoor 4: Gezond kunnen meedoen  

Spoor 4 betreft de factoren opleiding, inkomen en beroep. Gezamenlijk dragen deze bij aan de 

sociaaleconomische positie in de samenleving, ofwel de manier waarop inwoners kunnen 

‘meekomen’. Preventie en terugdringen van schoolverzuim vergroot de kans op het behalen van een 

diploma/start kwalificatie. JGZ, leerplicht en scholen opereren hierbij gezamenlijk. Met name inwoners 

met een lichamelijke of psychische ziekte, beperking of handicap lopen risico op een vermijdbare 

achterstand in opleiding, inkomen of beroepsuitoefening. Onderzoek uit de G4 laat zien dat onder 

arbeidsongeschikten en mensen met een bijstandsuitkering het aantal aanwezige 

gezondheidsproblemen en sociale problemen sterk oploopt (zie hoofdstuk 7). De samenhang van 

deze problematiek met de arbeidssituatie vraagt om een specifieke aanpak. Doel is om de 
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achterstanden in opleiding, inkomen en arbeid die verbonden zijn met gezondheidsproblemen gericht 

te voorkómen of terug te dringen.  

 

Voorbeeld van samenhang in beleid: 

 

Een goed voorbeeld is de aanpak van overgewicht. De gemeente Den Haag is aangewezen als 

voorhoedegemeente voor de implementatie van de zogeheten JOGG-systematiek. Deze systematiek houdt in 

dat er acties uit diverse beleidsterreinen noodzakelijk zijn om succesvolle resultaten te kunnen boeken in de 

strijd tegen overgewicht. Dus niet alleen voeding- en beweegprogramma’s, maar ook de aanleg van fietspaden, 

speeltuinen en groenstroken, evenals een optimale verwijzing naar de instanties die zich bezighouden met de 

begeleiding van mensen met overgewicht. Schakelfuncties zijn daarbij de combinatiefunctionaris (verbindt 

bewegen op school, naschoolse opvang en sport) en de leefstijlcoach (verbindt begeleiding van patiënten met 

beweegprogramma’s en reguliere beweeg- en sportvoorzieningen) en de gezondheidsmakelaar (verbindt andere 

sectoren, zoals onderwijs of stadsontwikkeling, met gezondheidsaspecten). De verschillende invalshoeken zijn 

vanuit de sporen 1, 2 en 3 belegd. 

 

Met een ordening naar vier sporen is de aanpak van de SEGV problematiek in de Haagse 

Krachtwijken toegankelijker gemaakt. Toch blijft het vanwege de veelzijdigheid van het probleem 

noodzakelijk om focus te leggen. In onderstaande paragrafen wordt aangegeven waar de focus 

binnen de sporen wordt gelegd ten aanzien van doelgroep en gezondheidsthema’s.  

 

3.2 DOELGROEP 

 

We kunnen onderscheidt maken tussen zogenaamde kwetsbare groepen, risicogroepen en de overige 

bewoners. Binnen de Haagse sporenaanpak ligt een belangrijke focus op preventie. Daarbij wordt 

vooral ingezet op de risicogroepen. Het daarbij om bewoners die een groot risico hebben om een 

bepaalde aandoening of ziekte te krijgen. Binnen de SEGV aanpak gaat het dan vaak ook om moeilijk 

bereikbare groepen. Bijvoorbeeld bij overgewicht wordt breed ingezet op jongeren via de integrale 

aanpak van het Oranjeplein en de beschikbaarheid van laagdrempelige sportfaciliteiten, maar ook 

wordt er specifiek ingezet op moeilijk bereikbare doelgroepen via een verwijzing van de huisarts 

(Bewegen-op-recept). In onderstaand figuur wordt de doelgroep van deze nota aangegeven. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Doelgroepen voor SEGV-beleid 
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3.3 VIJF GEZONDHEIDSTHEMA’S 

 

Er zijn veel factoren van invloed op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Op basis van de 

gezonde wijkenanalyse, de G4 gezondheidsenquête en ervaringen van alle partners zijn vijf thema’s 

gekozen waarop in het meerjarenprogramma wordt ingezet. Een effectieve aanpak van deze vijf 

thema’s kan daadwerkelijk gezondheidsverschillen verkleinen. Deze vijf thema’s zijn: overgewicht, 

roken, depressie, eenzaamheid en long- en hartvaatziekten. Deze thema’s zijn gekozen omdat deze 

aandoeningen in de krachtwijken substantieel vaker voorkomen t.o.v. de rest van Den Haag, zoals 

gebleken uit de gezondheidsenquête van de G4, dan wel omdat er een belangrijke gezondheidswinst 

kan worden behaald.  

De keuze voor deze vijf thema’s houdt verder in dat samenwerking met specifieke partners en thema-

instituten wordt ontplooid. 

 

Thema 1: Overgewicht 

Uit de gezondheidsenquête 2008 weten we dat het percentage 16-plussers met overgewicht of 

obesitas in de vier Haagse krachtwijken 54% is. Voor de hele Haagse bevolking van 16 jaar en ouder 

is dit percentage 47%. In 2007 was het percentage Haagse kinderen van 3-16 jaar met overgewicht 

19%. In wijken met achterstand komt overgewicht onder kinderen vaker voor in vergelijking met wijken 

zonder achterstand. Mensen met overgewicht (matig overgewicht of obesitas) hebben meer kans op 

het krijgen van tal van ziekten, zoals: diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, aandoeningen aan 

de galblaas, aandoeningen van het bewegingsstelsel, enkele soorten kanker en aandoeningen aan de 

ademhalingsorganen. Het bestrijden van overgewicht is een effectieve manier van aanpak van 

gezondheidsachterstanden omdat diverse ziekten kunnen worden voorkomen. 

Op het thema overgewicht wordt o.a. samengewerkt met de Haagse Hogeschool, NISB en met een 

breed palet aan lokale partners. 

 

Thema 2: Roken 

Het is algemeen bekend dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Hoewel het percentage rokers de 

laatste jaren afneemt, zijn er nog steeds veel mensen die roken. Rokers hebben een groter risico op 

het krijgen van onder andere longkanker, COPD, coronaire hartziekten, beroerte, hartfalen, 

slokdarmkanker, strottenhoofd- en mondholtekanker. Uit onderzoek is bekend dat enorme 

gezondheidswinst te boeken is als we in staat zijn het percentage rokers met slechts één of twee 

procent te laten dalen. Uit de gezondheidsenquête 2008 weten we dat het percentage 16-plussers dat 

wel eens rookt in de vier Haagse krachtwijken 29% is. Voor de hele Haagse bevolking van 16 jaar en 

ouder is dit percentage 28%. Het percentage Haagse middelbare scholieren dat rookt in 2007 is 18%.  

Op het thema roken werken Stivoro, Lijn 1, Stiom en Precura actief samen. 

 

Thema 3: Depressie en angststoornissen 

Depressie en angststoornissen zijn belangrijke psychische gezondheidsproblemen. Twee belangrijke 

kenmerken van een depressie zijn een aanhoudende neerslachtige stemming en een ernstig verlies 

aan interesse in bijna alle dagelijkse bezigheiden. Het sociaal en maatschappelijk functioneren van 

een persoon met een depressie is vaak ernstig verstoord. Er is sprake van een angststoornis wanneer 

heftige angstklachten optreden zonder dat er een reële bedreiging aanwezig is. Bij mensen met een 

angststoornis is de kwaliteit van leven slechter. In de gezondheidsenquête 2008 is aan de hand van 

een aantal vragen bepaald of iemand een hoog risico heeft op een depressie of angststoornis. Uit de 

G4 gezondheidsenquête 2008 weten we dat het percentage 16-plussers dat een hoog risico heeft op 

een depressie of angststoornis in de vier Haagse krachtwijken 19% is. Voor de hele Haagse bevolking 

van 16 jaar en ouder is dit percentage 9%.  

Op het thema depressie en angststoornissen werken o.a. de Parnassia Bavo Groep STIOM, Lijn 1, 

Gezondheidscentrum Rubenshoek, Fonds Huisartsen Achterstandswijken en Pharos actief samen. 
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Thema 4: Eenzaamheid 

In de sociale omgeving zijn er kansen en bedreigingen voor de gezondheid. Een veilige omgeving met 

veel sociale steun biedt veel kansen terwijl een onveilige omgeving met weinig sociale steun een 

bedreiging kan vormen voor de gezondheid. In de G4 gezondheidsenquête 2008 is nagevraagd hoe 

eenzaam iemand zich voelt. In feite is gemeten of er een verlangen is naar (meer, andere of betere) 

relaties. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat eenzaamheid wordt veroorzaakt door een gebrek aan 

relaties. Uit de gezondheidsenquête 2008 weten we dat het percentage 16-plussers dat (zeer) ernstig 

eenzaam is in de vier Haagse krachtwijken 18% is. Voor de hele Haagse bevolking van 16 jaar en 

ouder is dit percentage 10% In de krachtwijken is eenzaamheid dus een veel groter probleem dan in 

Haagse wijken zonder achterstand.5 

Dit thema wordt uitgewerkt binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 

 

Thema 5: Long- en hartvaatziekten 

Chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten of chronische luchtwegaandoeningen 

zijn aandoeningen die relatief vaak voorkomen en bovendien beïnvloedbaar zijn via het bevorderen 

van een gezonde leefstijl, ook als de ziekte zich al heeft geopenbaard. Long- en hartvaatziekten 

komen in het algemeen vaker voor onder mensen met een lagere sociaal economische status.  

Omdat in dit meerjarenprogramma het bevorderen van een gezonde leefstijl in de krachtwijken 

centraal staat, zal het programma automatisch een positief effect hebben op de preventie van 

chronische aandoeningen zoals suikerziekte, hart- en vaatziekten en chronische 

luchtwegaandoeningen in de krachtwijken. 

Binnen dit thema wordt o.a. samengewerkt met de woningcorporaties, maar ook via projecten vanuit 

de 1
e
 lijn zoals het LUMC met cofinanciering van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), 

waarbinnen bijvoorbeeld het Astmafonds, de Nederlandse Hartstichting en het Diabetesfonds vallen. 

 

In de hierna volgende hoofdstukken wordt het meerjarenbeleid voor de periode 2010-2014 per spoor 

gepresenteerd. Doelgroepen en gezondheidsthema’s komen per spoor aan bod. Voor de details op 

individueel actieniveau is een separate bijlage (zie bijlage 5) gemaakt. 
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4. Spoor 1: Gezond en sportief leven 
 

 

4.1 INLEIDING 

Mensen uit de Haagse krachtwijken hebben een slechtere gezondheid dan de algemene Haagse 

bevolking. Spoor 1 richt zich daarom op het verkleinen van deze gezondheidsverschillen door het 

bevorderen van een gezondere leefstijl onder alle mensen in de Haagse krachtwijken. Het bevorderen 

van een gezonde leefstijl is maatwerk en vraagt om een lange adem. Het gekozen aanbod moet 

aansluiten op de specifieke behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk. Daarnaast 

moeten interventies duurzaam worden geïmplementeerd om op de lange termijn succesvol te kunnen 

zijn. 

 

4.2 VISIE EN DOEL  

Spoor 1 heeft als doel het bevorderen van een gezonde leefstijl voor alle mensen in de krachtwijken 

van Den Haag. Het meerjarenplan zet in op 5 thema’s: overgewicht, roken, eenzaamheid, depressie 

en long- en hartvaatziekten (dit laatste thema zal niet apart worden opgepakt, maar onderdeel zijn van 

de aanpak van de 4 andere thema’s). Eind 2013 moeten in alle vier de Haagse krachtwijken 

interventies zijn uitgezet op deze thema’s. Bestaande interventies kunnen worden geïntensiveerd of in 

samenhang worden aangeboden. Nieuwe interventies zullen alleen worden ontwikkeld als het 

bestaande aanbod niet toereikend is. 

 

De aanpak van overgewicht wordt binnen spoor 1 als eerste prioriteit gezien. Het thema overgewicht 

is in dit meerjarenplan dan ook het meest uitgewerkt. De andere thema´s worden in een later stadium 

op een vergelijkbare manier uitgerold waarbij geprioriteerd zal worden per wijk op basis van de cijfers 

uit de gezondheidsmonitor en de G4 gezondheidsenquête, gesprekken met wijkbewoners en 

wijkorganisaties en mogelijkheden en kansen per wijk. 

 

Op dit moment zijn er tientallen initiatieven in de stad om overgewicht tegen te gaan. De kritiek op de 

huidige aanpak is dat de activiteiten te versnipperd zijn, veelal van korte duur zijn, gericht op het 

individu en niet intersectoraal genoeg zijn (wel voorlichting over voeding en beweging, niet de aanleg 

en beheer van groenvoorzieningen, fietspaden en speelveldjes). Een meer integrale aanpak is 

daarom gewenst, zoals de krachtwijkenaanpak ambieert. Dit principe sluit aan bij het nieuwe landelijke 

initiatief Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) waarin samenwerking één van de belangrijkste peilers 

is. De JOGG aanpak is in Frankrijk al succesvol geïmplementeerd en laat een daling zien in het aantal 

jongeren met een ongezond gewicht. Den Haag is in juli 2010 de eerste G4 JOGG gemeente 

geworden en laat daarmee zien dat zij deze succesvolle methodiek op alle niveaus gaat 

implementeren. 

 

Binnen spoor 1 worden de volgende resultaten nagestreefd: 

• In een eerste gebied (het cluster Oranjeplein) wordt een pakket aan maatregelen en interventies 

samengesteld om de problematiek (eerste thema overgewicht) in dit gebied tegen te gaan. 

Hiervoor wordt een aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt een communityanalyse uitgevoerd 

om aanbod en behoefte in het gebied duidelijk te krijgen. Er wordt daarnaast een strategische 

alliantie opgericht op zowel uitvoerend als bestuurlijk niveau om de maatregelen ook 

daadwerkelijk te verwezenlijken. Bewoners en hun lokale organisaties krijgen hierbij een sleutelrol 

om bewonersparticipatie te garanderen. Behoud en consolidatie van het gekozen pakket aan 

maatregelen en interventies wordt door de ontstane communitystructuren bevorderd. 
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• In een tweede gebied, de Campus Teniersplantsoen, worden de thema’s leefstijl en gezondheid 

integraal meegenomen binnen de businesscase Campus Teniersplantsoen. Bijvoorbeeld: 

curriculum zaterdagschool en toegankelijke en bereikbare beweegactiviteiten voor alle bewoners,  

• Na een succesvolle implementatie van maatregelen ten aanzien van overgewicht in het cluster 

Oranjeplein wordt er uitgebreid naar de andere thema’s (eenzaamheid, depressie, roken en long- 

en hartziekten) en naar andere wijken/clusters. 

• Het bestaande programma Gezond Gewicht, dat inzet op preventie, vroegsignalering en 

begeleiding van overgewicht in heel Den Haag, wordt vanaf 2010 vervolgd (Gezond Gewicht II). 

Waar in Gezond Gewicht I verschillende interventies zijn opgestart, zal in Gezond Gewicht II de 

nadruk liggen op de optimalisatie van de bestaande interventies en zal de aandacht extra 

gevestigd worden op de krachtwijken. Eén van de prioriteiten hierbij is het optimaliseren van de 

verwijsketen van jongeren met een ongezond gewicht. Voor het maken van richtlijnen aangaande 

verwijzen wordt samenwerking gezocht met alle partijen in de zorgketen. Uit het Fonds Huisartsen 

Achterstandswijken zou hiervoor mogelijk financiële ondersteuning kunnen komen. Daarnaast 

worden de zorgverzekeraars aangesproken op hun verantwoordelijkheid en wat zich moet uiten in 

financiële middelen om de zorgketen verder te optimaliseren.  

 

Spoor 1 zal de partijen bij elkaar brengen en zorgen dat deze gezamenlijk optrekken. Ondersteuning 

zal onder andere gebeuren door het verstrekken van extra middelen. Bovendien zullen elders 

succesvol gebleken interventies naar de wijk gebracht worden. Het streven is dat de door spoor 1 

aangestelde projectleider tijdelijk trekker is van de strategische alliantie. Na verloop van tijd zal de 

projectleider zich terugtrekken uit het overleg en zal de verantwoordelijkheid voor de continuering bij 

de wijkpartijen komen te liggen. 

 

4.3 PROGRAMMALIJNEN 

Het programma van Spoor 1 is gegroepeerd in de volgende programmalijnen en acties: 

 

Programmalijnen van Spoor 1: 

1.1 Intersectorale aanpak overgewicht voor alle leeftijden en settings (pilots) 

• Integrale aanpak overgewicht rond Oranjeplein (Gezond Gezind) 

• Integrale aanpak Campus Teniersplantsoen 

1.2 Programma Gezond Gewicht II voor de jeugd (regulier) 

• Preventiepakketten voor kinderdagverblijven, basisscholen, VMBO-scholen en Speciaal onderwijs; 

• Vroegsignalering in het basisonderwijs (Gewichtige Vakleerkracht LO); 

• Begeleiding van kinderen met overgewicht. 

1.3 Sporten 

• Laagdrempelige sportvoorzieningen op wijkniveau; 

• Laagdrempelig sport- en beweegaanbod. 

1.4 Roken 

• Vertalen campagne ´Roken, dat doe je niet in Den Haag! naar de krachtwijken; 

• Pilotproject vergezeld met onderzoek i.s.m. AMC en Stivoro naar methodieken om de bewoners van de 

krachtwijken beter te bereiken op het gebied van preventie van roken en stoppen met roken. 

1.5 Eenzaamheid 

• Laagdrempelige beweegactiviteiten in de wijk die worden georganiseerd in het kader van overgewicht 

kunnen ook een gunstig effect hebben op de bestrijding van eenzaamheid en depressie. 

1.6 Depressie 

• In samenwerking met onder andere Parnassia het beter laten aansluiten van het bestaande aanbod op de 

bewoners van de krachtwijken op basis van de ervaringen die zijn opgedaan met SuNa en Aan de Grenzen. 

1.7 Long- en hartvaatziekten 
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• Voor COPD zullen binnen Spoor 1 geen specifieke interventies worden ontwikkeld. De bijdrage aan dit 

thema vanuit Spoor 1 zit met name in de stoppen met roken en rookpreventie activiteiten die beschreven 

staan bij 1.4. 

De details van de specifieke acties zijn weergegeven in bijlage 5. 

 

De volgende doelstellingen willen we bereiken: 

 

1. In 2014 is een integrale aanpak voor overgewicht bij kinderen gerealiseerd.  

• Daarbij spelen ook hun ouders een belangrijke rol. Deze aanpak start in 2010 rondom het 

Oranjeplein (Schilderswijk) en wordt uitgerold in de andere krachtwijken. Door deze aanpak is Den 

Haag de eerste G4-JOGG gemeente. 

 

2. In 2014 hebben alle scholen in de krachtwijken een gevarieerd preventief 

gezondheidsprogramma geïmplementeerd. 

• Met aansluiting op sportclubs (onder andere door combinatiefunctionarissen) en naschoolse 

sportactiviteiten.  

 

3. In 2014 is er ook voor de thema’s roken, eenzaamheid en depressie een integrale wijkaanpak 

ontwikkeld.  

• Door de integrale systematiek van JOGG, die uitgaat van intensieve samenwerking gericht op de 

bewoners van de wijk, ook voor deze thema’s uit te rollen. 

 

4. In 2014 zijn er in elke krachtwijk voldoende laagdrempelige sportlocaties.  

• Waar nodig worden er extra sporttuinen, aangepaste gymzalen en een sportdak (ver)bouwd. 

 

4.4 VOORBEELDEN VAN ACTIES 

 

 

Oranjeplein 

Het streven van de Gezond Gezind aanpak is dat er integraal aanbod ontwikkeld wordt in een afgebakend 

cluster voor alle leeftijdsgroepen. Te dikke ouders hebben immers vaak te dikke kinderen. In september zal 

gestart worden met de activiteiten rondom gezonde leefstijl in het cluster oranjeplein. 

 

Betrokkenheid zorgverzekeraars 

Azivo en CZ hebben beide aangegeven dat zij een financiële bijdrage willen leveren aan de bestrijding van 

overgewicht. In 2011 zullen zij een bedrag beschikbaar stellen voor o.a. deskundigheidsbevordering van de 

diverse betrokken doelgroepen (huisartsen, JGZ, fysiotherapeuten, diëtisten, etc.). Voor de navolgende jaren 

wordt gekeken naar structurele financiële betrokkenheid van de zorgverzekeraars. 

 

Aanpak Gezond Gewicht op scholen 

Op alle scholen in de krachtwijken is een gevarieerd preventief programma geïmplementeerd, bij voorkeur met 

aansluiting met sportclubs (o.a. door combinatiefunctionarissen) en naschoolse sportactiviteiten.  

 

De gezonde school 

Een werkwijze die de scholen helpt om samen met betrokken instellingen een antwoord te formuleren op de 

vraag welke interventie er nodig is. In Den Haag is zoiets denkbaar op basis van schoolprofielen die de JGZ per 

school kan maken. Op basis van het profiel en een prioriteitenonderzoek per school, wordt met de school 

bekeken waar de prioriteiten liggen. Wordt er eerst aan pestgedrag gewerkt of aan gezond gewicht? Er worden 

plannen gemaakt voor een paar jaar (de preventie-agenda), waaraan de school en partners zich verbinden. 
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5. Spoor 2: Gezonde leefomgeving  
 

 

5.1 INLEIDING 

Den Haag staat bekend als groene stad aan zee. Dat klinkt gezond! Maar klopt dat wel? De stad wordt 

immers in rap tempo verdicht doordat er meer woningen en kantoren gerealiseerd worden op 

hetzelfde aantal vierkante kilometers. Dat brengt meer mensen, auto’s en drukte met zich mee terwijl 

de druk op het milieu en de gezondheid al hoog is in de stad.  

Een gezonde, duurzame leefomgeving is essentieel voor een leefbare stad en gezonde mensen! Dit is 

van belang voor alle Hagenaars. Een gezonde leefomgeving met veel groen, speelplaatsen die 

stimuleren tot bewegen, weinig geluidsoverlast en een goede luchtkwaliteit is in het bijzonder 

belangrijk voor bewoners van de krachtwijken omdat zij in het algemeen vaker gezondheidsproblemen 

hebben.  

 

5.2 VISIE EN DOEL 

In de krachtwijken willen we de gezondheidssituatie zodanig verbeteren dat deze vergelijkbaar is met 

andere wijken in Den Haag. We streven naar een wijk die leefbaar is: schoon, heel, veilig, 

aantrekkelijk, kindvriendelijk en vriendelijk voor ouderen/ gehandicapten, fijn om te vertoeven en een 

ontmoetingsplaats voor jong en oud uit diverse culturen.  

 

In spoor 2 leiden de overkoepelende krachtwijkdoelstellingen tot de volgende visie op een gezonde 

fysieke omgeving: 

 

“Een gezonde wijk begint binnenshuis en strekt zich uit tot de openbare ruimte als verlengde voortuin. 

Van een gezonde wijk heb je plezier in je vrije tijd én tijdens je dagbesteding,of dit nu op school is, bij 

de opvang of op het werk. In een gezonde wijk voelen bewoners zich prettig en hebben ze invloed op 

hun directe leefomgeving. Een gezonde wijk is schoon, heel en veilig en stimuleert tot bewegen, 

ontmoeten en meedoen” 

 

Voor spoor 2 betekent dit de volgende strategieën:  

1. Het voorkomen van risico’s voor de gezondheid door een ongezonde omgeving; 

2. Het versterken van de gezondheid door het gezond inrichten van de leefomgeving; 

3. Het voorlichten over bewust en gezond gebruik van de leefomgeving.  

 

Deze drie strategieën zijn uitgewerkt in een groot aantal acties. Deze acties zijn ingedeeld in drie 

programmalijnen. 

 

5.3 PROGRAMMALIJNEN 

Spoor 2 bestaat uit drie programmalijnen die gezamenlijk leiden tot een gezondere leefomgeving voor 

de bewoners: 

 

 

Programmalijnen van Spoor 2: 

2.1 Verbeteren van het Binnenmilieu  

• Binnenmilieu woningen 

• Binnenmilieu scholen 
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2.2 Buitenmilieu  

• Herinrichting en optimaal gebruik van de openbare ruimte 

• Reduceren van negatieve gezondheidseffecten VCP 

• Groenvoorzieningen 

• Gebruik van groen 

2.3 Duurzame mobiliteit (fietsen en wandelen) 

• Obstakelvrije looproutes 

• Fietsvoorzieningen 

• Stimuleren fietsgebruik 

 

Met de drie programmalijnen sluiten we aan bij andere beleidsterreinen en businesscases. Onder 

andere is er een sterke binding met de Nota Gezondheid en Milieu en duurzame mobiliteit. De 

volgende doelstellingen willen we bereiken: 

 

Verbeteren van het binnenmilieu  

1. In 2014 zijn de (be)woning gerelateerde gezondheidsklachten teruggedrongen: 

• Het realiseren van gezonder(e) woningen door het saneren van afvoerloze geisers.  

• Het realiseren van een gestandaardiseerde APK voor de woning (ventilatie, (brand)veiligheid, 

vochtregulatie). 

• Het stimuleren van een beter gebruik van woningen door mensen bewust te maken van 

gezondheidsrisico’s: bijvoorbeeld door de campagne gezond wonen.  

 

2. In 2014 hebben alle scholen in de krachtwijken een gezond binnenmilieu: 

• Nieuwbouwscholen worden gezond gebouwd.  

• Het binnenmilieu van bestaande scholen is verbeterd.  

• Scholen worden beter gebruikt en beheerd waardoor gezondheidsrisico’s afnemen. 

 

Buitenmilieu  

3. In 2014 is de leefomgeving van de krachtwijkbewoners schoner en veiliger: 

• Verminderen van aanwezige gezondheidsrisico’s (lucht, geluid) door het 

verkeerscirculatieplan.  

• Door herinrichting en optimaal gebruik van de openbare ruimte worden de krachtwijken 

groener en veiliger. 

• In alle krachtwijken zijn veilige verkeerssituaties rond de scholen (schoolzones). 

• In iedere krachtwijk is minimaal één school met een Zoneparc (beweging stimulerend 

schoolplein). 

• Gezondheid wordt in 2014 als aandachtsgebied meegenomen in herinrichtingsprojecten van 

de krachtwijken  

     

Duurzame mobiliteit (fietsen en wandelen)  

4. Uitvoering van de doelstelling uit het collegeakkoord ‘2010-2014’: in 2014 is meer ruimte 

voor fietsers en voetgangers in de krachtwijken: 

• Er zijn obstakelvrije looproutes in iedere wijk. 

• Realiseren van voorzieningen voor fietsen (veiligheid, parkeervoorzieningen). 

• Fietsgebruik stimuleren door o.a. het geven van fietslessen.  

 

In dit spoor gaat het met name om de bouwtechnische kant van gebouwen en de inrichting van de 

openbare ruimte, dus de fysieke kant van de stad. Het gaat niet over het toeleiden van bewoners naar 

sportvoorzieningen (spoor 3) of over het motiveren van bewegen (spoor 1). 
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Een gezonde leefomgeving is pas compleet als mensen daadwerkelijk gebruik maken van deze 

omgeving. Om deze reden is er bij het inrichten van een gezonde leefomgeving ook aandacht voor de 

sociale en beheersmatige kant van de leefomgeving. Bewoners en hun organisaties worden actief 

betrokken. Hierbij zoeken we zoveel mogelijk naar parallelle belangen van partners, gemeente en 

bewoners. Waar mogelijk bouwen we verder op bestaand beleid en sluiten we aan bij initiatieven van 

partners. 

 

Een voorbeeld: een gezonde fysieke leefomgeving stimuleert bewegen. Goede voorzieningen voor 

fietsen, zoals veilige fietsroutes en voldoende parkeer(stallings)mogelijkheden nodigt mensen uit om 

meer te fietsen. Om deze reden wordt samen met de partners gezocht naar oplossingen voor het 

stallingsprobleem in de krachtwijken. Naast het realiseren van voorzieningen worden er ook 

fietslessen georganiseerd omdat in de krachtwijken relatief veel mensen wonen die (nog) niet kunnen 

fietsen.  

 

Specifieke acties per programmalijn zijn te vinden in bijlage 5. Hierin wordt ook verwezen naar acties 

in sporen 1 en 3 die een directe relatie hebben met een gezonde leefomgeving.  

 

5.4 VOORBEELDEN EN ACTIES 

Ventilatie op school 

Bij het binnengaan van het lokaal was het warm en muf. Kinderen en leerkrachten worden hierdoor duf en 

kunnen zich minder goed concentreren. Hierdoor gaat de leerprestatie omlaag. Bij de check van de ventilatie van 

de roosters bleken die dicht te zitten en er niet duidelijk op aangegeven stond wat open en wat dicht was. Ook is 

er vaak maar één regelstok per lokaal aanwezig. Bovendien kon die regelstok alleen met moeite en geduld van 

het ene naar het andere rooster worden verplaatst. Dat maakt het natuurlijk erg lastig om de roosters goed te 

bedienen. “Als het koud werd in het lokaal, deed ik altijd de ramen dicht; dat blijkt dus niet altijd een juiste keus te 

zijn” (leerkracht). 

Uit studie van DSO blijkt dat het ventilatiesysteem na een jaar al gauw voor de helft minder effectief is als het 

niet wordt onderhouden.  

 

Speelplek/fietspaden 

De fiets wordt een steeds belangrijker vervoermiddel in Den Haag want de gemeente Den Haag wil de groeiende 

mobiliteit zoveel mogelijk afleiden naar de fiets. Het ontbreekt in de zeer dicht bebouwde krachtwijken echter 

zowel aan veilige fietspaden als aan fietsstallingen. Hiervoor worden op dit moment plannen ontwikkeld. De 

afdeling Volksgezondheid sluit aan bij deze planvorming. Fietsen is goed voor de gezondheid, het draagt bij aan 

de bestrijding van overgewicht en geeft mensen meer gelegenheid te participeren in de wijk. Fietslessen voor 

vrouwen draagt bij aan hun emancipatie. 

 

Binnentuinen 

Binnentuinen worden weinig gebruikt en het beheer blijkt moeilijk. Er zijn positieve ervaringen in een aantal 

binnentuinen waar Nieuwe Hagenaars worden betrokken bij de inrichting van de binnentuin en hun eigen 

groenten kunnen verbouwen. Bij deze binnentuinen zijn groepen bewoners betrokken, zo wordt er gewerkt aan 

de sociale cohesie in de buurt, voelt men zich minder eenzaam en dragen bewoners bij aan hun eigen 

leefomgeving.  
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6. Spoor 3: Toegankelijke preventie en zorg 
 

 

6.1 INLEIDING 

Het Haagse intentieakkoord stelt het waarborgen van een laagdrempelige toegang tot het aanbod van 

preventie en zorg in de wijk voor alle wijkbewoners als een belangrijke randvoorwaarde voor ‘gezonde 

wijken’. Hierbij hoort een zorgverzekering voor alle krachtwijkbewoners. Uitwerking van deze ambitie 

vindt plaats in spoor 3.  

 

6.2 VISIE EN DOEL 

In spoor 3 wordt gewerkt aan de verbetering van de structuur van preventie en zorg voor de bewoners 

van de krachtwijken. Het is daarmee een spoor waarin inhoudelijk aan de vijf thema’s wordt gewerkt, 

en tevens aan het verbeteren van randvoorwaarden voor het versterken van de gezondheidssituatie 

van de Hagenaars. Door verbetering van de randvoorwaarden kunnen bewoners en professionals de 

gezondheidsachterstanden aanpakken en zal de gezondheid van Hagenaars in krachtwijken 

verbeteren.  

 

6.3 PROGRAMMALIJNEN 

Voor spoor 3 betekent dit de volgende strategieën: 

 

Programmalijnen van Spoor 3: 

3.1. Beter reageren op knelpunten tussen vraag en aanbod. 

3.2. Versterken preventie-zorgketens. 

3.3. Investeren in kennis van bewoners en professionals. 

 

In het najaar 2009 en het voorjaar 2010 hebben de coalitiepartners aangegeven voor welke 

problemen zij staan in het verbeteren van de gezondheidspositie van de inwoners van de krachtwijken 

en welke bijdrage zij kunnen leveren om die positie te verbeteren. De drie strategieën hebben ieder 

een eigen doel. Deze doelstellingen luiden als volgt:  

 

1. In 2014 zijn knelpunten tussen vraag en aanbod in de krachtwijken concreet aangepakt. 

• Door systematisch overleg tussen professionals, laagdrempelige informatie- en 

beweegvoorzieningen, inzet van wijkverpleegkundigen en gezondheidsmakelaars. 

 

2. In 2014 profiteren de inwoners van de Haagse krachtwijken van een samenhangend pakket 

van collectieve preventie, individueel geïndiceerde preventie en zorg.  

• De partners, gemeenten en zorgverzekeraars maken afspraken over het beter laten aansluiten 

van elkaars werkzaamheden en toepassing van effectieve preventieprogramma’s in de ketens op 

de vijf gezondheidsthema’s. Er wordt begonnen met de ketenaanpak van overgewicht, stoppen 

met roken en depressie (spoor 1 en 3). 

 

3. In 2014 is geestelijke gezondheidszorg in de krachtwijken toegankelijk en laagdrempelig. 

• De toeleiding naar preventieve interventies en zorgverlening voor bewoners met beginnende 

depressieve klachten/geestelijke gezondheidsproblemen is verbeterd. Het bereik wordt verhoogd, 

de ziektelast verminderd evenals de economische last van geestelijke gezondheidsproblematiek. 
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4. In 2014 is de zelfredzaamheid van bewoners en kennis van de professionals over de 

bewoners in de krachtwijken verbeterd.  

• Door gebruik te maken van de sociale (informele) netwerkmethodieken wordt de “health literacy” 

van bewoners verbeterd. Ook wordt ingezet op verbetering van de interculturele competenties van 

de zorg- en dienstverleners in Den Haag zodat ze betere vaardigheden en instrumenten hebben 

om aan te sluiten bij de migrantengroepen. 

 

Versterken preventie-zorgketens 

Om preventie-zorgketens te kunnen versterken is er behoefte aan een ordening van de beschikbare 

mogelijkheden. Hieronder is die ordening voor het thema depressie uitgewerkt. Deze ordening is ook vertaalbaar 

naar de andere thema’s. 

 

Ketenaanpak depressie 

Vanaf 2010 kunnen verzekerden aanspraak maken op vergoeding van preventie van depressie. Cijfers laten een 

verhoogd risico op depressie of angststoornis zien voor bewoners van de G4. Den Haag heeft daarbij een hoger 

percentage dan de andere steden. Op basis van dit gegeven wil gemeente met haar partners een plan van 

aanpak ontwerpen. In dit plan beschrijven we op welke manier, met welke partners (coalities), voor welke 

doelgroepen en in welke omvang acties nodig zijn om de prevalentie van depressie in de krachtwijken terug te 

dringen.  

Voor dit plan denken we aan het volgende kader. Preventie en zorg krijgen vorm in vier verschijningsvormen die 

in elkaar overlopen maar zich in principe richten op verschillende doelgroepen: 

1. universele preventie: doelgroep is het algemene publiek en intermediairen die in hun werksituatie in 

aanraking komen met mensen die depressieve klachten hebben. Interventies zijn publieksvoorlichting en 

psycho-educatie met informatie over het voorkomen van depressie, dan wel waar begeleiding en 

behandeling gevonden kan worden. Voor intermediairen betreft het voorlichting over depressie, 

vroegtijdig signaleren en verwijzen van mensen met depressieve klachten. 

2. selectieve preventie: het betreft hier hoogrisicogroepen voor het krijgen van een depressie en 

vroegsignalering voor specifieke doelgroepen met een bekend hoog risico; bijvoorbeeld KOPP/KVO of 

risicofactoren (o.a. kindermishandeling) voor het krijgen van een depressie of ontwikkelen van 

depressieve klachten. Interventies kunnen zowel individueel als groepsgericht zijn. 

3. geïndiceerde preventie: het betreft hier de doelgroep die al depressieve klachten heeft maar nog niet 

voldoet aan de diagnose depressie (volgens criteria DSM) de zgn. subklinische depressie. Hierbij dient 

rekening gehouden te worden met blootstelling aan bepaalde kwetsbaarheidsfactoren (o.a. sociale 

isolatie). Bij geïndiceerde preventie gaat het ook om vroegsignalering en selectie van individuen voor 

psycho-educatie en toeleiding naar preventieve interventies en/of zorg/behandeling. Interventies zijn 

zowel individueel of groepsgericht. 

4. terugvalpreventie en ondersteuning mantelzorg voor patiënten en ex-patiënten. 

Voor de ketenaanpak in de krachtwijken zal in alle acties gebruik gemaakt worden van de beschikbare 

kennis over cultuur specifieke aspecten van de problematiek. 

 

6.4 VOORBEELDEN VAN ACTIES 

 
Wijkverpleegkundigen ‘nieuwe stijl’ 

Een team van wijkverpleegkundigen is als zichtbare schakel in de wijk en in het kader van integrale aanpak 

wonen, welzijn en zorg, aan de slag. Dit betreft 16,1 fte voor de krachtwijken. De wijkverpleegkundigen hebben 

een uitvalsbasis in huisartspraktijken, gezondheidscentra en wijkcentra. Primaire doelgroepen zijn mensen met 

chronische aandoeningen, kinderen in kansarme gezinnen en kwetsbare ouderen. De herintroductie van 

wijkverpleegkundigen is de concretisering van de motie Hamer in de Tweede Kamer. Financiering voor de 

periode 2009 tot 2014 vindt plaats door Rijksgelden (ZonMW). 
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Stoppen met roken 

Diverse partners in de Schilderswijk onderzoeken in samenwerking met Stivoro en het AMC, de opzet en 

haalbaarheid van een wijkgerichte aanpak van het stoppen-met-roken bij lage SES. Medio 2010 is een 

draaiboek gereed voor het opstellen en uitvoeren van wijkgerichte stoppen-met-roken-interventies en de opzet 

van een stoppen-met-roken centrum. In samenwerking met Azivo, Stivoro, LUMC en partners in de wijk kan dit 

draaiboek in een Haagse wijk als eerste in Nederland worden toegepast.  

 

Ketenaanpak Depressie 

Ad 1 Publieksvoorlichting 

Wanneer het gaat om interventies voor algemeen publiek, ongeacht risicostatus en eventueel aanwezigheid van 

geestelijke gezondheidsklachten, kan worden ingezet op: 

a) algemene publieksvoorlichting: o.a. het bestrijden van stigma’s, het leren onderkennen van 

symptomen en leren formuleren van hulpvragen, 

b) programma’s voor scholieren gericht op gezondheidsbevordering en weerbaarheid,  

c) het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders. 

Patiëntenverenigingen/familieledenverenigingen, sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen (ook bekende 

personen) worden bij voorlichtingsactiviteiten betrokken. 

 

Ad 3 Geïndiceerde preventie en zorg 

De signalering van geestelijke gezondheidsproblematiek door intermediairs en professionals (speciaal onderwijs, 

jeugdzorg, thuiszorg, eerstelijnszorg en verpleging) wordt verbeterd. Huisartsen hebben daarin inmiddels het 

initiatief genomen om de (vroeg)herkenning van problematiek onder allochtonen te verbeteren; bekend is dat 

met de huidige opsporingmethoden binnen deze doelgroep nog veel cultuur specifieke symptomatologie gemist 

wordt. De gemeente wil dit initiatief, vanuit haar wettelijke rol, ondersteunen. 
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7. Spoor 4: Gezond kunnen meedoen  
 

 

7.1 INLEIDING 

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden moet méér zijn dan aandacht voor de gezonde 

leefstijl, de omgeving en de zorg. Het doorbreken van de cirkel die mensen gevangen houdt in een 

gezondheidsachterstand heeft te maken met sociaaleconomische factoren: opleiding, beroepssituatie 

en inkomen. Volwaardig kunnen meedoen in de samenleving via dagbesteding, werk en voldoende 

taalniveau zijn voorwaarden voor gezondheid en zelfredzaamheid. Dit geldt des te meer als andere 

factoren zoals een lichamelijke of geestelijke handicap, een slechte woonomgeving, stress en sociale 

problemen zich opstapelen. De intersectorale acties die gaan over de SES-factoren hebben we 

gebundeld in spoor 4. 

 

Opleiding 

Sociaaleconomische achterstand heeft direct invloed op schoolverzuim en schooluitval. Er is sprake 

van een vicieuze cirkel: iemand met sociaaleconomische achterstand verzuimt (door bijvoorbeeld een 

handicap of een ziekte) en geniet hierdoor minder onderwijs. Dit verlaagt de kans op het behalen van 

het diploma en startkwalificaties. De kans is groot dat degene achterstand blijft behouden. Het 

doorbreken van deze cirkel is belangrijk om gezondheid en sociaaleconomische achterstand aan te 

pakken. Veelvuldig of langdurig ziekteverzuim door kinderen op scholen is net als ongeoorloofd 

verzuim een signaal voor achterliggende problematiek. Op dit moment bestaat er een “grijs” gebied in 

de aanpak van het ziekteverzuim. Recente survey's bevestigen het vermoeden dat leerlingen vaker en 

langer ziek gemeld zijn dan toelaatbaar. Scholen zien dit verzuim als een vorm van geoorloofd 

verzuim (dus verzuim met toestemming van ouders/verzorgers), waarin zij geen mogelijkheden tot 

interveniëren hebben.  

 

In Den Haag is bij 25% van de kinderen sprake van zorgwekkend verzuim, bij 12,5% zeer 

zorgwekkend verzuim en dan is er nog een grote groep jongeren die buiten beeld blijft (ongeveer 

5000). In deze groep bevinden zich o.a. de leerlingen die regelmatig verzuimen door ziekte met 

toestemming van de ouders. In Den Haag zien jeugdgezondheidszorg (JGZ), Leerplicht en scholen 

gezamenlijk interventiemogelijkheden in de aanpak van verzuim en het belang ervan. Een preventieve 

aanpak van leerplicht ondersteunt hen daar nu (2010) bij. 

 

Beroepssituatie 

Geschat wordt dat in de kaartenbakken van de Haagse Sociale Dienst en het UWV meer dan 10.000 

uitkeringsgerechtigden zitten die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt én waarbij 

gezondheidsproblemen een rol spelen. Het betreft hier mensen met vaak allerlei bijkomende 

(psychische) problemen die op de zogenoemde ‘participatieladder’ trede 2 scoren. De 

participatieladder is een methodiek waarmee het participatieniveau kan worden vastgesteld aan de 

hand van een paar korte vragen. De schaalverdeling loopt van 1 (geïsoleerd leven) tot 6 (betaald 

werk). Onderzoek in binnen- en buitenland laat zien dat voor deze mensen een integrale aanpak, 

waarbij hulpverleners uit de zorg intensief samenwerken met re-integratiedeskundigen, kan leiden tot 

sterk verbeterde resultaten. Ook de GGZ heeft een duidelijke visie hierop; een goede mentale 

gezondheid is het fundament onder het welzijn van de individu als samenleving. Zo is te zien dat in de 

top tien van gezondheidsproblemen met de zwaarste ziektelast veel psychische problemen staan: 

depressie, angst, alcoholverslaving, persoonlijkheidsstoornissen.  
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Inkomen 

De helft van de Haagse huishoudens moet rondkomen van een laag inkomen (een inkomen minder 

dan € 24.500 per jaar). Ten opzichte van de G4 is Den Haag gemiddeld: Amsterdam en Rotterdam 

hebben een hoger en Utrecht heeft een lager percentage. Bij een nadere inzoom op de krachtwijken is 

te zien dat het percentage daar veel hoger ligt (bijna 20% hoger), namelijk gemiddeld op 68%. Dat 

betekent dat in de krachtwijken veel huishoudens te maken hebben met een laag inkomen.  

De gemeente Den Haag heeft voor de mensen met een laag inkomen de Ooievaarspas ingezet. Met 

de Ooievaarspas krijgen mensen korting op culturele activiteiten, sporten en cursussen. Ook hoeft 

minder te worden betaald voor het lidmaatschap van sportverenigingen en de bibliotheek. Opvallend 

is dat maar de helft van de minimahuishoudens (tot 130% van het wettelijk sociaal minimum inkomen) 

in de krachtwijken gebruik maakt van de Ooievaarspas.  

 

7.2 VISIE EN DOEL 

Sociaaleconomische factoren kregen tot voor kort weinig aandacht in gezondheidsbeleid. Juist in deze 

tijd van bezuinigingen verdienen ze onze aandacht want het gaat hier steeds om doelgroepen die 

ondersteuning behoeven op meerdere terreinen en ook op meerdere terreinen kosten genereren. 

Door middel van slim samenwerken tussen organisaties en instanties valt hier in potentie nog veel 

winst te behalen.  

 

7.3 PROGRAMMALIJNEN 

Het programma van spoor 4 is vooralsnog gegroepeerd in de volgende twee programmalijnen en 

acties: 

 

Programmalijnen van Spoor 4: 

4.1 Opleiding en schoolverzuim: pilot terugdringen geoorloofd schoolverzuim 

4.2 Beroepssituatie: programma Fit-4-Work 

 

De details van de specifieke acties zijn weergegeven in bijlage 5. De acties zijn op dit moment nog in 

ontwikkeling.  

 

We streven de volgende doelstellingen na: 

 

1. In 2014 is er minder (on)geoorloofd schoolverzuim waardoor meer jongeren hun 

startkwalificatie behalen.  

• Door een gezamenlijk preventieve aanpak van de scholen, leerplichtambtenaren en JGZ wordt het 

voortijdig en (on)geoorloofd schoolverzuim substantieel teruggedrongen.  

 

2. In 2014 is de kans op reïntegratie voor uitkeringsgerechtigden met (psychische) 

gezondheidsproblemen aantoonbaar verbeterd.  

• Dit gebeurt door de samenwerking tussen sociale diensten en UWV met de GGZ en de GGD te 

verbeteren aan de hand van de integrale aanpak Fit-4-Work. 
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7.4 VOORBEELDACTIES 

 

Aanpak schoolverzuim 

In 2009 is de gemeentelijke afdeling Leerplicht gestart met een preventieve aanpak schoolverzuim. Aansluitend 

wordt in 2010 gestart met het ontwikkelen van een integrale aanpak voor schoolverzuim, zowel voor 

ziekteverzuim als spijbelen. Deze aanpak moet zich richten op preventie en vroegtijdige interventie, waarbij 

school een belangrijk aandeel heeft en deze o.a. ondersteund wordt door de preventieve aanpak van Leerplicht 

en de JGZ die direct betrokken is bij het verzuim.  

 

Concreet resulteert dit in: 

• snellere signalering van gezondheidsbedreigingen en snellere toeleiding naar de juiste vorm van zorg. 

• het terugdringen van (ziekte)verzuim en met name het geoorloofde verzuim.  

• het ontwikkelen van een model, waarbij tijdig de andere discipline wordt ingeschakeld. 

• verstevigen van de bestaande afspraken tussen School, JGZ en Leerplicht over het verzuimbeleid (spijbelen 

en ziekte). 

• inzicht en ondersteuning van elkaars (nieuwe) werkwijze en een goede aansluiting tussen de ‘disciplines’. 

Deze integrale aanpak wordt vervolgens uitgerold bij alle scholen in de stad. 

 

Fit-4-work 

Fit-4-Work is een integrale aanpak op G4-niveau voor de reïntegratie en gezondheidsbevordering van 

uitkeringsgerechtigden met psychische problemen. 

Kern is de samenwerking op G4-niveau tussen sociale diensten, UWV, GGD en GGZ. Centraal staat het 

incorporeren van kennis en gezondheidsprogramma’s vanuit GGZ en GGD in de aanpak (reïntegratie) voor een 

groep uitkeringsgerechtigden die nu veelal als onbemiddelbaar wordt gezien (niveau 2 van de participatieladder). 

Het programma Fit-4-work sluit aan op verschillende best practices die al in de G4 zijn ontwikkeld en die op 

basis van kennisuitwisseling op het meest effectieve niveau gebracht moeten worden. Het programma wordt 

begeleid met effectonderzoek vanuit de EUR. Verder wordt samen met onderzoekers en zorgverzekeraars 

gewerkt aan een MKBA (maatschappelijke kostenbaten analyse) om inzichtelijk te maken welke voordelen 

behaald kunnen worden in het reduceren van uitkeringslasten en ziektekosten. 

 

 



32 
 

 



33 
 

8. Monitoring en evaluatie 
 

 

8.1 MONITORING PROCESRESULTATEN 

Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van het programma is een taak van het 

programmateam en meer specifiek van de trekkers van de individuele actiepunten. Het 

programmateam houdt per kwartaal bij wat de stand van zaken is op basis van het gedefinieerde 

streefniveau per actie en de meer gedetailleerde mijlpalen die in individuele projectplannen 

beschreven worden. Elke trekker van een actie verplicht zich om tijdig, dat wil zeggen elk kwartaal, te 

rapporteren over de voortgang aan het programmateam. Dit doen we via de daarvoor gemaakte 

monitoroverzichten. 

 

Jaarlijks vindt verslaglegging plaats over de voortgang ten behoeve van de Coalitie. Per kwartaal 

worden de coalitiepartners van de uitvoering van de acties op de hoogte gebracht. Communicatie 

hierover vindt plaats via nieuwsbrieven en andere kanalen. 

 

8.2 EVALUATIE  

 

8.2.1 Op projectniveau 

Alle partners van het intentieakkoord hebben aangegeven vooral te willen inzetten op activiteiten en 

projecten die werken en die effect hebben. Daarmee hebben zij zich ook gecommitteerd om 

activiteiten en projecten van dit meerjarenplan goed te evalueren, zodat de resultaten in het proces, 

het bereik en/of het gezondheidseffect zo goed mogelijk zichtbaar worden.  

 

Per actie/project wordt door de trekker een plan opgesteld met concrete en meetbare doelen. Niet elke 

actie is even geschikt voor evaluatie, maar waar mogelijk wordt geëvalueerd in hoeverre de doelen 

behaald worden. Hierbij wordt niet alleen de output van het project geëvalueerd, maar ook het 

(samenwerkings)proces en de tevredenheid van betrokken actoren en gebruikers.  

 

8.2.2 Op gezondheidseffecten 

Het meten van het effect van elke losse actie op de gezondheid van de inwoners van de krachtwijken 

is niet haalbaar en niet zinvol. Daar waar dit wel mogelijk is zal dit in het projectplan van de 

betreffende actie opgenomen worden. Daarnaast worden voor enkele acties een 

kosteneffectiviteitsanalyse opgenomen (in ieder geval Project Fit for Work, Spoor 4). 

 

Om tevens een optimale indruk te krijgen van de gezondheidseffecten van dit meerjarenplan wordt er 

aangesloten bij grootschalige onderzoeken. Dit betreft enerzijds een herhaling van de G4 

Gezondheidsenquête in 2012 (deze gezondheidsenquête werd in 2008 voor de eerste keer uitgevoerd 

door de vier grote steden) en anderzijds het lopende nationale wetenschappelijke onderzoek van AMC 

en UM naar de gezondheidseffecten van de Krachtwijkenaanpak (zogenoemde Urban 40 onderzoek). 

Het programmateam zal zorgdragen voor een goede afstemming tussen het Meerjarenprogramma en 

deze lopende onderzoeken. 
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9. Organisatie en communicatie  
 
9.1 DE ORGANISATIE VAN GEZOND GEWETEN 

Het Intentieakkoord is ondertekend door 26 lokale en landelijke partijen die samen hebben 

afgesproken de schouders te zetten onder het verbeteren van de gezondheid van de inwoners van 

Den Haag. Partners zijn met elkaar verantwoordelijk voor het slagen van de aanpak en zij hebben 

door ondertekening van het Intentieakkoord de ambities, doelen en maatregelen onderschreven. Zij 

vormen samen de bestuurlijk-/strategische coalitie ‘Gezond Geweten’. Om het Intentieakkoord uit te 

voeren is een goede programmaorganisatie noodzakelijk. 

 

De programmaorganisatie van de coalitie Gezond Geweten bestaat uit de volgende elementen c.q. 

rollen: 

• Partners van de coalitie hebben zowel een belangrijke initiërende, besluitvormende, adviserende 

als uitvoerende rol.  

• De gemeente Den Haag heeft een (wettelijke) regierol. Dit houdt in dat zij processen faciliteert, 

organiseert, partijen samenbrengt en waar nodig stuurt en controleert. Het programmateam draagt 

zorg voor de dagelijkse en praktische invulling hiervan.  

• Adoptie en ambassadeurschap: waar mogelijk wordt de samenwerking aangegaan en 

verbindingen gezocht met het Rijk en projecten in het land. 

 

Een belangrijk uitgangspunt is dat het intentieakkoord onderdeel vormt van de Krachtwijkenaanpak, 

maar ook onderdeel is van andere al bestaande aanpakken op het gebied van welzijn en zorg. Goede 

afstemming is daarom cruciaal. De casemanager van de Business case Gezondheid & Sport, tevens 

programmaleider Gezonde Wijkenaanpak, en het programmateam zijn daarvoor verantwoordelijk. Dit 

gebeurt door: 

• de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de krachtwijkenteams in het programmateam 

Gezondheid Haagse Krachtwijken; 

• regelmatig aan te schuiven bij een reguliere vergadering van de krachtwijkenteams om de stand 

van zaken te delen; dit gebeurt via de gezondheidsmakelaars; de gezondheidsmakelaars zorgen 

met name ook voor verbindingen tussen ‘gezondheid’ en andere beleidssectoren 

• gebruik te maken van de input van partnerorganisaties en krachtwijkenteams; 

• het deelnemen van de krachtwijkenteams aan de sporenteams of coalitievergaderingen; 

• geregeld overleg tussen de casemanager en de directeur Krachtwijken, en tussen casemanager 

en directies partnerorganisaties. 

 

A. Rol Coalitie Gezond Geweten 

De ondertekenaars van het akkoord vormen gezamenlijk een coalitie met een onafhankelijke 

voorzitter. De coalitie functioneert als een netwerkorganisatie voor de aanpak van gezondheids-

achterstanden. De coalitie komt tweemaal per jaar bij elkaar op besluitvormend en uitvoerend niveau 

en is verantwoordelijk voor de beslissingen op strategisch niveau die genomen moeten worden. 

Nieuwe partners kunnen zich aansluiten en het Intentieakkoord ondertekenen, mits zij de 

doelstellingen uit het meerjarenprogramma ondersteunen en een bijdrage willen leveren aan de 

uitvoering daarvan. 

 

B. Rol gemeente Den Haag 

Vanuit de gemeente loopt de besluitvorming over strategische, tactische en praktische zaken via de 

daarvoor afgesproken lijnen van de krachtwijkenorganisatie: 
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• Strategisch: College van B&W, via wethouder Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en 

Organisatie en wethouder Jeugd, Welzijn en Sport  

• Tactisch: de ambtelijke organisatie ligt bij de dienst OCW en loopt via de casemanager, de 

krachtwijken en de sectordirecteuren VGZ en Sport. Zij informeren de gemeentesecretaris in haar 

rol als landelijk ambassadeur.  

• Praktisch: voor de praktische invulling en aansturing is een programmateam ingesteld. Het 

programmateam bestaat uit de programmaleider (casemanager) van de gemeente, de trekkers 

van de sporen, de gezondheidsmakelaar(s), medewerker sportbeleid en een vertegenwoordiger 

van het krachtwijkenteam. Het programmateam komt maandelijks bij elkaar.  

 

C. Adoptie en ambassadeurschap 

Minister Klink van VWS is verantwoordelijk voor het experiment ‘De Gezonde Wijk’ en heeft de 

Haagse aanpak (Intentieakkoord) geadopteerd. Minister van der Laan van WWI is verantwoordelijk 

voor de krachtwijken. Tijdens de ondertekening op 11 november 2008 zijn Annet Bertram en Hans de 

Goeij als landelijke ambassadeurs experiment Gezonde Wijk aangesteld. Dit ambassadeurschap 

houdt in dat zij de schakel vormen tussen de negen gemeenten die experimenteren met de Gezonde 

Wijkaanpak, het Rijk en andere landelijke partners. Dit is onder andere geconcretiseerd bij de 

totstandkoming van het convenant De Verbinding van juni 2009. De G4 trekken in het experiment 

Gezonde Wijk gezamenlijk op. Zij hebben zich hiervoor verenigd in een Consortium SEGV. Vanuit de 

coalitie zijn vertegenwoordigers van gemeente en zorgverzekeraars in dit traject betrokken, zodat de 

koppeling met de uitvoering in de Gezonde Wijkaanpak is verzekerd. 

 

9.2 OVERIGE BETROKKENEN 

 

Sporenteams  

Het programmateam stuurt de sporen aan. Voor elk van deze sporen is een team opgezet met externe 

partijen dat verantwoordelijk is voor 1) de quick wins en 2) de bijdrage aan het meerjarenprogramma 

vanuit het betreffende spoor. Het team van spoor 4 is in verband met de samenhang op G4- en 

landelijk niveau nog in ontwikkeling. De sporenteams bestaan verder uit partners van de coalitie, 

medewerkers uit de diensten en krachtwijkenteams van de Gemeente Den Haag. Partners kunnen 

zich altijd aanmelden of kunnen worden gevraagd aan te sluiten bij een sporenteam, als zij de 

doelstellingen onderschrijven en een bijdrage leveren aan de uitvoering van de acties. In de bijlage is 

een overzicht van activiteiten opgenomen, waarbij ook de betrokken partijen zijn benoemd.  

 

Bewoners 

Bewoners zijn een belangrijke schakel in de aanpak van gezondheidsachterstanden en blijven daarom 

(als voorheen) ook betrokken bij de aanpak. De methodiek van het subsidiëren van gezonde 

bewonersinitiatieven via het wijkactiebudget wordt voortgezet. Dit gebeurt onder meer door 

afstemming met de participatietrajecten van de krachtwijken. Daarbij kan onderlinge ervaring en het 

netwerk optimaal worden ingezet. Bewoners en hun lokale organisaties hebben een rol bij zowel de 

probleemanalyse, als bij de planning en uitvoer van interventies. 

 

9.3 COMMUNICATIE  

De ambitie van het meerjarenprogramma is hoog en dat geldt ook voor partners die zich aan deze 

aanpak verbonden hebben. Communicatie en het uitdragen van een gezamenlijke boodschap is hierin 

essentieel. Inmiddels is de basis voor de communicatie gelegd:  

• Er zijn huisstijltoepassingen gemaakt (logo, diverse formats voor brieven, presentaties ed.) 

• Er is een website: www.gezondgeweten.nl  

• Er is een digitale nieuwsbrief (frequentie van 6x per jaar)  

De ambitie is deze toepassingen zoveel mogelijk te benutten en laten benutten.   



37 
 

10. Planning en financiering  
 

 

10.1 INLEIDING 

In voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de achtergronden van de verschillende sporen. Daarin 

zijn programmalijnen gepresenteerd die elk bestaan uit een aantal acties om de gezondsheids-

achterstanden van de bewoners in de Haagse krachtwijken tegen te gaan. In dit hoofdstuk worden de 

kosten van die programmalijnen en acties nader onder de loep genomen. Ook wordt ingegaan op de 

kosten die de organisatie van het programma met zich meebrengen. 

 

10.2 KOSTEN PER PROGRAMMALIJN 

Op de volgende pagina’s zijn de kosten per spoor weergegeven. De kosten per spoor zijn 

onderverdeeld in programmalijnen waarin de verschillende projecten of interventies zijn opgenomen. 

Per actie is de looptijd en de trekker weergegeven. Ook is het budget voor de eerste 4 jaar vermeld, 

evenals het totaal en de dekkingsbron. In de laatste twee kolommen is tenslotte aangegeven wat de 

mogelijke tekorten per actie, én wat mogelijke dekkingsbronnen zijn.  

 

Omdat nog niet voor alle acties budgetten bekend zijn, is de lijst volgens de volgende criteria 

opgesteld: 

• indien er voor een actie nog geen begroting bekend is, is er geen bedrag ingevuld; 

• indien een bijdrage wel is toegezegd, maar het bedrag nog niet exact bekend is, wordt de 

dekkingsbron genoemd en het bedrag als “PM” aangeduid; 

• bij de totalen zijn de PM-posten niet meegerekend. 
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* Het programma Gezond Gewicht geldt voor heel Den Haag. In deze berekening is de aanname gemaakt dat 50% van de totale toegekende GSB-subsidie ten bate komt van de krachtwijken.  

** Totalen exclusief programmalijnen 1.4 tot en met 1.7.

Programmalijnen Spoor 1: Gezond en 

sportief leven  

Looptijd 

actie 
Trekker 

Budget 2010 tot 2014 (x € 1.000) en dekking 

Opmerkingen  
2010 2011 2012 2013 2014 Totaal Dekking Ongedekt  

1.1 Intersectorale aanpak overgewicht voor alle leeftijden en settings (pilots) 

Integrale aanpak 
overgewicht (Programma 
Gezond Gezind) 

Algemene interventies 2010-2014  GGD/GB 200 200 200 200 200 1.000 
250 ZonMw 

75 3e batch Kwf 
675 Aanvraag MJP 2011-14 

Vroegsignalering 2010-2014 GGD/GB 75 75 75 75 75 375 - 375 Aanvraag loopt bij Azivo en CZ 

Onderzoek 2010-2014 GGD/GB 25 325 325 325 325 1.325 

 GG2 (via programma GG2 

100 0,25 fte onderzoeker voor 

 de periode 2010-2013) 

1.225  

Aanvraag CIAO (1 AIO per 

academische werkplaats voor 

de periode van 4 jaar) 

Integrale aanpak rond Campus Teniersplantsoen 2010-2011 Gemeente  80    80 80 3e batch Kwf - - 

1.2 Programma Gezond Gewicht voor de jeugd (regulier) 

Preventiepakketten voor kinderdagverblijven, 
basisscholen, VMBO-scholen en spec. onderwijs 

2010-2014 GGD/GB 45 45 45 45 45 225* 
225  MZV (Gezond Gewicht II 

 GSB) 
- - 

Vroegsignalering in het basisonderwijs (Gewichtige 
Vakleerkracht LO) 

2010-2014 GGD/GB 103 114 162 162 123 664* -  664 
Opgenomen in conceptplan 

NASB 

Begeleiding van kinderen met overgewicht  2010-2013 GGD/GB 100 100 100 100 100 500* 500  MZV (Gezond Gewicht II) - - 

1.3 Sporten 

Laagdrempelige sportvoorzieningen op wijkniveau 2010-2014 Sportbeleid 615 704 704 704 704 3.431 615 3e batch Kwf 2.816 Aanvraag MJP 2011-14 

Laagdrempelig sport- en 
beweegaanbod 

A. Naschoolse 
sportactiviteiten 

Vanaf 2010 Sportbeleid 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 13.000 10.000  Combinatiefuncties 3.000 
Voor 2014 nog geen dekking. 

Beoogd: via Rijk. 

B. Sportbegeleiding op 
pleinen 

Vanaf 2010 Sportbeleid 450 300 300 300 300 1.650 

   

750 Sportbeleid en BOS impuls  

450  Sportbeleid (2012-2014) 

450 Nog geen dekkingsbron 

C. Aanbod Cruijff court Vanaf 2010 Sportbeleid 50 50 50 50 50 250 250 Sportbeleid - - 

1.4 Roken 

Voorlichting en onderzoek Vanaf 2011 GGD/GB        Te ontwikkelen vanaf 2011 

1.5 Eenzaamheid  

Zie activiteiten in het kader van overgewicht Vanaf 2011 GGD/GB        Te ontwikkelen vanaf 2011 

1.6 Depressie 

Voorlichting en onderzoek: zie 3.2 Vanaf 2011 GGD/GB        Te ontwikkelen vanaf 2011 

1.7 Long- en hartvaatziekten 

Zie 1.4          - 

Totaal Spoor 1**   3.663 3.993 4.961 4.961 4.922 22.500 13.295 9.205  
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Programmalijnen Spoor 2: Gezonde 

leefomgeving 

Looptijd 

actie 
Trekker 

Budget 2010 tot 2014 (x € 1.000) en dekking 

Opmerkingen  

2010 2011 2012 2013 2014 Totaal Dekking Ongedekt 

2.1 Binnenmilieu 

Binnenmilieu 
woningen 
 

Voor-
zie-
ningen 

Geisers 
Opstellen plan 2010 Gemeente  50     50 50 Plan van Aanpak nov. 2009* - - 

Sanering 2010-2020 Corporaties/gem. 15 250 250 250 250 1.015 15 DSO 1.000 Aanvraag MJP 2011-14 

APK keuring 2010-2020 Corporaties 62,5     62,5 
62,5 Plan van Aanpak nov. 2009* 

PM Corporaties - 

 

- 

Voorlichting 
Jaarlijks 

Gemeente/GGD 
Leefomgeving 

31,5 31,5    63 63 Nota VGZ en Milieu - 
Nota VGZ en Milieu: 

vanaf 2012 ongedekt 

Jaarlijks Corporaties       PM Regulier budget Corporaties - - 

Binnenmilieu 
scholen 

Advies bestaande basisscholen 2010-2011 GGD       PM Regulier budget GGD - - 

Regeling aanvulling uitvoering 
advies 

2010-2014 Schoolbesturen  100 100 100 100 400 - 400 

Aanvraag MJP; betreft 

een aanvulling op 

rijksvoorziening  

Nieuwbouw 
scholen 

Extra advies 
bouwplannen 

PM Schoolbesturen 30     30 30 3e batch Kwf - - 

2.2 Buitenmilie 

Herinrichting 
en optimaal 
gebruik open-
bare ruimte 

A. Zoneparc op (Bredebuurt) 
school 

2010-2014 Schoolbesturen 50 50 50 50 50 250 50 3e batch Kwf 200 Aanvraag MJP 2011-14 

B. Beheerplan speelplekken In overleg DSB/DSO         Te ontwikkelen in 2011 

C. Verbeteren fys. leefomgeving Vanaf 2011 DSB/DSO       PM  Businesscase Schilderswijk PM Te ontwikkelen in 2011 

Reduceren van negatieve 
gezondheidseffecten VCP 

Onderzoek 2010-2011 GGD Leefomg. PM PM     PM Nota VGZ en Milieu - - 

Uitvoering Vanaf 2011 DSO       PM Regulier DSO budget - - 

Groenvoorzieningen 
Aanleg groen 2010 Corporaties       PM Corporaties - - 

Beheerplannen 2010 DSB Groen         Te ontwikkelen in 2011 

Gebruik van groen 2010-2014 
Welzijn en/of 

Milieueducatie 
10 10 10 10 10 50 - 50 

Beoogd: Welzijn en 

andere fondsen 

2.3 Duurzame mobiliteit 

Obstakelvrije looproutes 2011-2014 
Woonservice-
wijken 

      
PM           Woonservicewijken en 

 regulier budget DSB. 
- - 

Fietsvoorzieningen 2010 DSO       PM Regulier DSO budget - - 

Stimuleren fietsgebruik 2010-2014 Welzijnsorg. 25 25 25 25 25 125 25 3
e
 batch Kwf 100 Nog niet gedekt 

Totaal Spoor 2   274 466,5 435 435 435 2.045,5 295,5 1.750  

*Hiermee wordt het Plan van aanpak 2009 van de businesscase Gezondheid en Sport bedoeld. Dit plan is op 17 november 2009 door de Raad vastgesteld (RIS168350A). 
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Programmalijnen Spoor 3: 

Toegankelijke preventie en zorg 

Looptijd 

actie 
Trekker 

Budget 2010 tot 2014 (x € 1.000) en dekking 

Opmerkingen  
2010 2011 2012 2013 2014 Totaal Dekking Ongedekt 

3.1 Toegankelijke preventie en zorg 

STIOM-platform en Initiatievenoverleg 
zorgaanbod 

2010-2013 STIOM, MZV 152,6 152,6 152,6 152,6  610,4 610,4 STIOM regulier - - 

Preventiesteunfuncties Vanaf 2010 Gemeente 445 87,5 87,5 87,5 87,5 795 
95  Quick win 2009/2010 

350 3e batch Kwf 
350 

Aanvraag MJP 2011-

14 

Leefstijlprogramma’s in de eerstelijn 2010-2011 STIOM, Lijn 1 25 23    48 
48 Nota Volksgezondheid (t/m 

 2011) 
- 

Nog in te vullen in de 

nieuwe Nota VGZ 

Collectieve zorgverzekering voor de Haagse  
minima 

2010-2013 
Gemeente SZW 
en 
zorgverzekeraars 

      

PM Zorgverzekeraars en 

 Gemeente SZW (bijzondere 

 bijstand) 

- - 

Zichtbare schakel (wijkverpleegkundigen) Vanaf 2010 
Stg Woonservice-
wijken, Lijn 1 

1.126 1.126 1.126   3.378 
3.378 Financiering t/m 2012 obv 

 ZonMw 
- 

Vanaf 2013 nog 

ongedekt 

3.2 Versterken van preventie-zorgketens 

Overgewicht (zie spoor 1) Vanaf 2010 GGD         Zie spoor 1 

Stoppen met roken 

(voorstudie) 

Voorstudie poli 2010 Stivoro 49 - - - - 49 49 Subsidie ZonMw (voorstudie) - - 

Uitvoering Vanaf 2011  30 30 PM PM PM 60 60 Nota VGZ t/m 2011  PM In overleg met SGF  

Depressie Vanaf 2010 
STIOM, GGD/ 
GB, Parnassia 

150 50 50 50 50 350 150 3e batch Kwf 200 
200 aanvraag 

MJP2014 

Eenzaamheid Vanaf 2010 
Welzijns-
instellingen 

      PM Wmo-beleid - - 

3.3 Investeren in kennis van bewoners en professionals 

Kennis bewoners 

Health literacy 2010 STIOM 65     65 65 Wab’s en PvA nov. 2009* - 
Beoogd: nieuwe nota 

Vgz vanaf 2012 

Empowerment Regulier GGD/GB 335 275    610 
60 Quick win 2010  

550 Nota Vgz (t/m 2011)  
- 

Beoogd: nieuwe nota 

Vgz vanaf 2012 

Therapietrouw  2011-2012 STIOM       - PM 
Beoogd: dekking 

vanuit FHA 

Kennis professionals (planfase) 2010-2012 STIOM 45     45 - 45 
Beoogd: dekking 

vanuit FHA 

Opleiding leefstijlcoaches 2010-2013 ROC, HHS       PM ROC, HHS - - 

Totaal Spoor 3   2.422,6 1.744,1 1.416,1 290,1 137,5 6.010,4 5.415,4 595  

* Wijkactiebudgetten en Plan van aanpak 2009 van de businesscase Gezondheid en Sport. Dit plan is op 17 november 2009 door de Raad vastgesteld (RIS168350A). 
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Programmalijnen Spoor 4: Gezond kunnen 

meedoen 

Looptijd 

actie 
Trekker 

Budget 2010 tot 2014 (x € 1.000) en dekking 

Opmerkingen  

2010 2011 2012 2013 2014 Totaal Dekking Ongedekt  

4.1 Opleiding 

Voorkomen schoolverzuim en voortijdig 

schoolverlaten 
  25 25    50 50 Nota VGZ t/m 2011   

Taal- en inburgeringscursussen           
Te ontwikkelen vanaf 

2011 

4.2 Beroepssituatie 

Fit-4-work: effectieve re-integratiemethoden voor 

uitkeringsgerechtigden met gezondheidsproblemen 
      24   272  272 272  284  1.124 

 

1.124 Reguliere  

 budgetten en subsidie  

 

Subsidie SZW en 

ZonMw in 

ontwikkeling 

4.3 Inkomen 

Armoedebeleid: voorzieningen en maatregelen die 

participatie bevorderen  
          

Te ontwikkelen vanaf 

2011 

Totaal Spoor 4   49 297 272 272 284 1.174 1.174 0  

* In ontwikkeling op G4 niveau. De prognose is dat Den Haag voor ca. ¼ budget gaat deelnemen. 

 

Programmaorganisatie Periode Trekker 

Budget 2010 tot 2014 (x € 1.000) en dekking 

Opmerkingen  

2010 2011 2012 2013 2014 Totaal Dekking Ongedekt  

Casemanager Businesscase Gez.& Sport 

(incl. ondersteuning) 
2010-2014 Gemeente 100 100 100 100 100 500 100 3e batch Kwf 400 Aanvraag MJP 2011-14 

Monitoring en evaluatie (stedelijke enquête) 2010-2014 
Gemeente i.s.m. 

G4, UvA en UM 
  245 135 40 420 - 420 Aanvraag MJP 2011-14 

Gezondheidsmakelaars en programmakosten 2010-2013 
Gemeente i.s.m. 

UvA 
200 147 147 147 147 788 

200 Subsidie VWS voor 

 2010 
588 Aanvraag MJP 2011-14 

Communicatie & participatie 2010-2013 Gemeente 50 50 50 50 50 250 50 3e batch Kwf 200 Aanvraag MJP 2011-14 

Totaal organisatie   350 297 542 432 337 1.958 350 1.608  



42 
 

Het totaaloverzicht voor de periode 2010-2014 ziet er als volgt uit. 

 

Totaaloverzicht 

Budget 2010 tot 2014 (x € 1.000) en dekking 

2010 2011 2012 2013 2014 Totaal Dekking Ongedekt  

Totaal Spoor 1 3.663 3.993 4.961 4.961 4.922 22.500 13.295 9.205 

Totaal Spoor 2 274 466,5 435 435 435 2.045,5 295,5 1.750 

Totaal Spoor 3 2.422,6 1.744,1 1.416,1 290,1 137,5 6.010,4 5.415,4 595 

Totaal Spoor 4 49 297 272 272 284 1.174 1.174 0 

Totaal organisatie 350 297 542 432 337 1.958 350 1.608 

Totaal MJP eerste fase 6.758,6 6.797,6 7.626,1 6.390,1 6.115,5 33.687,9 20.529,9 13.158 
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Bijlage 1: Lijst van afkortingen  
 

• AMC: Academisch Medisch Centrum 

• AZC: Allochtone Zorgconsulenten  

• BSD: Bestuursdienst gemeente Den Haag 

• CIAO: Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (Samenwerking tussen vijf academische 

werkplaatsen en 3 landelijke kennisinstituten KCO, NIGZ en NISB) 

• CGL: Centrum voor Gezond Leven  

• COPD: Chronische bronchitis en longemfyseem 

• DSB: Dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag 

• DSO: Dienst Stedelijke Ontwikkeling gemeente Den Haag 

• DSO/BTD: afdeling Bouwtoezicht en Dienstverlening gemeente Den Haag 

• Epode: Ensemble, Prévenons l'Obesité Des Enfants (Franse methodiek om overgewicht tegen 

te gaan) 

• EUR: Erasmus University Rotterdam 

• G4: verzamelnaam voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag 

• GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

• GGD/GB: afdeling Gezondheidsbevordering binnen de GGD Den Haag  

• GGZ: geestelijke gezondheidszorg 

• JOGG: Jongeren op Gezond Gewicht (Nederlandse vertaling van Epode) 

• JGZ: jeugdgezondheidszorg 

• KOPP/KVO: kinderen van psychiatrische patiënten/kinderen van verslaafde ouders 

• Kwf: Krachtwijkenfonds 

• LSES: lage sociaaleconomische status 

• LUMC: Leids Universitair Medisch Centrum 

• MZV: Maatschappelijke Zorg en Volksgezondheid (dienst binnen de gemeente Den Haag) 

• NASB: Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 

• OCW: Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn gemeente Den Haag 

• PvA: plan van aanpak 

• RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

• SEGV: sociaaleconomische gezondheidsverschillen 

• SES: sociaaleconomische status 

• SZW: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid 

• UM: Universiteit Maastricht 

• VCP: verkeerscirculatieplan 

• VETC: Voorlichters Eigen Taal en Cultuur 

• VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

• WWI: Ministerie voor Wonen, werken en Integratie  
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Bijlage 2: Resultaten Quick wins  
 

In 2009 is gestart met een aantal projecten dat voor bewoners direct zichtbaar is. Inmiddels is een 

aantal van deze quick wins afgerond en een deel nog in uitvoering. De quick wins vormen een prima 

aftrap voor verdere samenwerking tussen de partners van de coalitie Gezond Geweten. De quick wins 

maken vanaf 2010 structureel onderdeel uit van de acties in het meerjarenprogramma; dit om te 

voorkomen dat de quick wins losstaande projecten gaan vormen met een weinig duurzaam karakter. 

 

Onderstaande tabel laat zien wat de stand van zaken is per quick win en op welke manier de quick 

wins onderdeel uitmaken van het meerjarenprogramma.  

 

Quick win Stand van zaken Vervolg in 

meerjarenprogramma 

1. “Ga voor Gezond” campagne Deze campagne is uitgevoerd op alle 

18 basisscholen in de Krachtwijken 

De “Ga voor Gezond” campagne 

maakt onderdeel uit van het 

programma Gezond Gewicht 

(zie Spoor 1, Programmalijn 1.2) 

2. Verbetering Sportlocaties • Cruijff Court is gerealiseerd 

• Locatie Aagje Deken is in 

ontwikkeling 

3
e
 locatie wordt gerealiseerd in 

2010 (zie Spoor 1, 

Programmalijn 1.3) 

3. Zorg- en preventie op één 

locatie, te beginnen in 

Transvaal en Zuidwest 

Het programma van eisen van 

preventiesteunfuncties voor Transvaal 

en Zuidwest is in ontwikkeling 

De preventiesteunfuncties 

worden gerealiseerd (zie Spoor 

3, actie 3.1.4) 

4. Wennen aan Water Wennen aan Water is gestart in 

september 2009 en loopt nog t/m 

schooljaar 09/10. Er doen drie scholen 

mee met in totaal 180 kinderen 

Nog nader uit te werken 

5. Steunpunt preventie & curatie 

in de Schilderswijk 

Het steunpunt is in juli 2009 geopend. 

Precura voert de programma’s 

Bewegen-op-recept, Voorlichters Eigen 

Taal & Cultuur en Allochtone 

zorgconsulenten uit. 

Evaluatie staat gepland in 2010 

(zie Spoor 3, actie 3.1.4) 

6. Gezonde binnenmilieus • Plan van aanpak voor de sanering 

van 37.500 afvoerloze geisers is 

gereed 

• APK keuringen van woningen in 

alle krachtwijken worden uitgevoerd 

(dit is een doorlopend proces) 

• Voorlichtingscampagne ‘Gezond 

binnenmilieu’ in Transvaal, 

Schilderswijk en Stationsbuurt is 

uitgevoerd. 

Zie Spoor 2, Programmalijn 2.1 
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Bijlage 3: Cluster Oranjeplein  
 

 

Aanwezige voorzieningen 

• Buurthuizen: De Mussen en Parada  

• Van Limburg Stirumhuis 

• Apotheek Hoefkade  

• Gezondheidscentrum Nieuw Schilderswijk, Koningstraat 

• Huisartsen Stationsweg 

• Bibliotheek Koningstraat  

• Haags Hopje  

• Politie  

• Wijkbeheer 

• Sporthal Oranjeplein 

• Bewonersorganisatie: Stationsbuurt, De Paraplu  

• Basisschool: De Triangel, Prinses Irene, Jan Ligthart 

• Zuidwalschool, Nova college (beide net buiten dit gebied!) 

• Paviljoen Doen Mondriaan 

• Moskee Stationsweg 

• Diversen: Avenue culinair, City Mondial, kunstenaars 

• Winkels: Bazar, Stationsweg, Koningstraat 

• Stichting Boog 

• Stichting Fakonahof 

• 2Samen 
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Bijlage 4: Checklist zorgaanbod  
 

Met het oog op de praktische uitwerking van de lange termijndoelen in spoor 3 is de checklist 

‘toegankelijke preventie en zorg’ opgesteld. De gezamenlijke aanbieders in de Stichtingen 

Woonservicewijken zullen de checklist gebruiken om na te gaan in hoeverre de wijken 

gezondheidsproof zijn. 

 

Korte checklist voor toegankelijke preventie en zorg in de wijk: 

 

• er worden informele sociale netwerkmethodieken ingezet om de doelgroep te bereiken; 

• wijkbewoners zijn gezondheidsvaardig op de thema’s overgewicht, long- en hartvaatziekten, 

roken, depressie en eenzaamheid; 

• wijkbewoners weten waar ze moeten zijn voor informatie en advies over gezonde leefstijl; 

• hulp- en dienstverleners beschikken over de culturele vaardigheden om de vraag van deze 

doelgroepen te bedienen; 

• er is een aanbod van VETC-ers, zorgconsulenten en vertrouwenspersonen; 

• er is een voldoende en adequaat aanbod van leefstijlinterventies beschikbaar; 

• het aanbod sluit aan bij de vraag uit de wijk (leef- en ervaringswereld, taal en cultuur); 

• hulp- en dienstverleners werken outreachend om kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen 

op het spoor te komen; 

• alle wijkbewoners hebben een zorgverzekering; 

• er is een beknopt onafhankelijke overzicht van het aanbod aan leefstijlinterventies in de wijk;  

• samenwerkende hulp- en dienstverleners en organisaties in de wijk hebben werkafspraken 

over traject van signalering, informatie, verwijzing en toeleiding. 
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Bijlage 5: Actieschema’s per spoor 
 
Acties spoor 1 
 

Programmalijn  Nr.  Acties 
Wijk-

specifiek 
Trekker Partners Streefniveau Tijdspad 

Relatie met 

ander beleid 
Spoor  Thema Budget 

Gezonde leefstijl  

 

 

Integrale aanpak 

van overgewicht  

 

1.1 

1.1.1 Integrale aanpak rond Oranjeplein (Programma Gezond Gezind) 

1.1.1.1 A Acties uit Gezond Gewicht 

1.1.1.1.a. Acties uit het programma 

Gezond Gewicht in het 

cluster brengen 

Cluster 

Oranjeplein 

GGD/GB Basisscholen, 

VO/VMBOscholen, 

private aanbieders, 

sportbeleid, NASB 

JGZ, Jong- 

Florence, HHS 

Alle onderdelen uit 

Gezond Gewicht zijn in 

het cluster aanwezig 

Vanaf 2010 Programma 

Gezond 

Gewicht 

1 Overgewicht €538.000 

per jaar 

voor heel 

Den Haag 

1.1.1.1.b. Begeleiding kinderen met 

ongezond gewicht 

Den Haag GGD/GB 

JGZ 

Zorgverzekeraars, 

HHS 

Opkomst van kinderen 

met een ongezond 

gewicht bij JGZ 

verhogen en uitval van 

kinderen met een 

ongezond gewicht in 

de zorgketen 

verminderen 

Vanaf 2010 Programma 

Gezond 

Gewicht 

1 Overgewicht Zie boven 

1.1.1.1.c. Opstellen richtlijnen 

verwijscriteria overgewicht 

en obesitas 

Den Haag GGD/GB JGZ, Kinderarts, 

huisartsen, JKZ, 

diëtisten 

Verwijscriteria 

eenduidig bij alle 

instanties in de 

zorgketen 

Vanaf 2011 Programma 

Gezond 

Gewicht 

1 Overgewicht Zie boven  



48 
 

 

 

1.1.1.2.  B Voeding 

1.1.1.2.a. Stimulering borstvoeding: 

kinderen die borstvoeding hebben 

gekregen hebben een kleinere 

kans op overgewicht. Echter: 

naast borstvoeding wordt er veel 

bijgevoed en dat werkt averechts. 

Extra aandacht voor borstvoeding 

na de bevalling kan moeders 

helpen om vertrouwd te raken 

met borstvoeding. 

Cluster 

Oranjeplein 

 JGZ MC Haaglanden, 

Lijn 1 , FHA, 

verloskundigen, 

JGZ, CJG,Jong 

Florence, 

Kraamzorg 

 

 

 

 

Toename van aantal 

moeders dat 

borstvoeding geeft en 

afname van moeders 

dat bijvoeding geeft 

Vanaf 2010 Jeugdbeleid  1, 3 Overgewicht 

 

1.1.1.2.b. Stimuleren van gezond eten: 

door middel van voorlichting 

gekoppeld aan kooklessen 

stimuleren dat mensen kennis en 

ervaring opdoen om goed 

verdeeld over de dag gezond te 

eten. 

Cluster 

Oranjeplein 

GGD/GB Op Maat, Haagse 

Hogeschool, 

bewoners, 

migranten-

organisaties, 

welzijn 

Jaarlijks neemt 

minimaal een van de 

3 scholen deel aan 

een programma. Ook 

hebben de 

welzijnsinstellingen 

op maat gesneden 

cursussen. Jaarlijks 

nemen minimaal 100 

mensen deel aan een 

kookles, gekoppeld 

aan voorlichting. 

Bewoners/migranten-

organisaties 

organiseren minimaal 

een serie 

voorlichtingsbijeen-

komsten incl. 

kooklessen 

Vanaf 2010 Programma 

Gezond 

Gewicht 

1 Overgewicht, 

eenzaam-

heid, 

depressie 

 

1.1.1.2.c. Aanmoediging gezonde 

voeding en ontmoediging van 

ongezonde voeding:  

door invoeren van gezonde 

kantines, ontmoedigingsbeleid 

van snackbars rond de school, 

etc.  

Cluster 

Oranjeplein 

MZV Lokale 

ondernemers, 

scholen, 

zorgverzekeraars, 

MZV, HHS (voor 

onderzoek) 

Ervaring Johan de 

Wittcollege geeft 

richting aan. 

Vanaf 2010 Programma 

Gezond 

Gewicht 

1  
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1.1.1.2.d.  Stimuleren drinken van water 

i.p.v. frisdrank, alcohol en sap.  

Cluster 

Oranjeplein 

Welzijn Lokale 

ondernemers, 

scholen, 

zorgverzekeraars 

bewoners- en 

migrantenorganisa

ties, welzijn, 

corporatie 

Alle bewoners van 

het cluster “aan het 

water” 

Vanaf 2010 Frisse blik op 

alcohol 

Programma 

Gezond 

Gewicht 

 Overgewicht 

 

1.1.1.3.  C Beweging en sporten 

1.1.1.3.a. Sportbegeleiders en 

sportactiviteiten op het 

Oranjeplein: o.a. Streetsports 

Cluster 

Oranjeplein 

Gemeente 

sportbeleid 

Gemeente 

Sportsupport, 

bewoners- en 

migrantenorganisa

ties, welzijnswerk 

Per week is minimaal 

op 3 dagdelen 

begeleiding 

aanwezig.  

Vanaf 2010 Welzijn, 

RKF, 

Sportsupport 

1,2 Overgewicht € 20.000 

1.1.1.3.b. Afspraken over gebruik van 

sportzalen en gymzalen van 

scholen: hierdoor kan een 

toegankelijk programma voor 

doelgroepen in de wijk worden 

gerealiseerd. 

Cluster 

Oranjeplein 

Sport Scholen, welzijn, 

migranten/bewone

rsorganisaties 

Alle mogelijkheden 

zijn geïnventariseerd 

en indien mogelijk 

opengesteld voor 

derden. 

Vanaf 2010 Sportbeleid 1 Overgewicht, 

eenzaam-

heid, 

depressie 

  

1.1.1.3.c. Naschoolse sportactiviteiten 

door 

combinatiefunctionarissen op 

de 3 scholen: aanstelling 

schoolsportcoördinator op de 

scholen en inlenen 

jeugdsportcoördinator van 

sportverenigingen. 

Cluster 

Oranjeplein 

Gemeente 

sportbeleid, 

scholen 

Scholen, 

sportverenigingen 

Dagelijks 

bewegingsaanbod op 

beide scholen. 

In 2012 

gerealiseerd 

Onderwijs 1,2 Overgewicht € 75.000 

per jaar 

1.1.1.3.d. Bewegen en sporten voor 

iedereen 

Cluster 

Oranjeplein 

Welzijnswerk Fitnessclubs, 

buurthuizen, 

bewoners- en 

migranten 

organisaties 

Jongeren, 

volwassenen én 

ouderen kunnen 

(tegen gunstig tarief) 

meedoen met 

beweegprogramma’s 

zoals fitnessen, yoga, 

zumba, wandelen 

fietsen etc. 

Vanaf 2010 Welzijn, 

RKF, 

Sportsupport 

1, 3 Overgewicht, 

eenzaam-

heid, 

depressie 
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1.1.1.3.e. Aansluiten bij Gespierde Taal 

van ETV:  

veel allochtone vrouwen willen 

graag meer bewegen en meer 

aan sport doen. In twaalf 

afleveringen leren kijkers de 

Nederlandse taal en worden 

gestimuleerd te bewegen en te 

sporten. Deze beweegoefeningen 

kunnen thuis, op school, 

buurthuis of wijkcentrum 

plaatsvinden. 

Cluster 

Oranjeplein 

Welzijnswerk Welzijns-

instellingen, 

scholen, 

buurthuizen, 

wijkcentra, 

GGD/GB, 

bewoners- en 

migrantenorganisa

ties, ETV.nl 

Het programma is 

algemeen bekend bij 

de doelgroep en er 

vinden jaarlijks 4 

bijeenkomsten plaats. 

2010 Inburgerings-

beleid 

1 Overgewicht, 

(een-

zaamheid) 

 €15.000 

1.1.1.4. Psycho-sociaal:  

1.1.1.4.a.  Vergroten van het zelfvertrouwen 

om bijv. “nee” te zeggen t.a.v. 

voedingsgedrag 

Cluster 

Oranjeplein 

 Parnassia Welzijn, 

bewoners- en 

migranten-

organisaties 

Minimaal 50 

wijkbewoners komen 

naar een bijeenkomst 

Vanaf 2010   1 Overgewicht €80.000 

(Gezonde 

Slagkracht 

en CIAO) 

1.1.1.4.b. Liever bewegen dan moe en 

Bewegen geeft kracht 

Cluster 

Oranjeplein 

Parnassia Welzijn, 

bewoners- en 

migranten-

organisaties 

Minimaal 50 

wijkbewoners komen 

naar een bijeenkomst 

Vanaf 2010   Overgewicht, 

eenzaam-

heid, 

depressie 

  

1.1.1.5 Onderzoek: 

1.1.1.5.a. Onderzoek naar draagvlak onder 

wijkbewoners, professionals en 

ondernemers voor een gezonde 

leefstijl.  

Cluster 

Oranjeplein 

Haagse 

hogeschool, 

Epidemiolo-

gie, 

studenten 

Farmakunde  

Welzijn, jongeren, 

ondernemers, 

volwassenen 

Zie onderzoeksplan 

en rapport 

2010   Overgewicht Totaal: 

1.1.2: 

€80.000  
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1.1.1.5.b. Onderzoek naar Gezonde 

School: deze werkwijze helpt 

scholen om samen met betrokken 

instellingen een antwoord te 

formuleren op de vraag welke 

interventie er nodig is. In Den 

Haag is zoiets denkbaar op basis 

van schoolprofielen die de JGZ 

per school kan maken. Op basis 

van het profiel en een 

prioriteitenonderzoek per school, 

wordt met de school bekeken 

waar de prioriteiten liggen. Bijv.: 

wordt er eerst aan pestgedrag 

gewerkt of aan gezond gewicht. 

Er worden plannen gemaakt voor 

een paar jaar; de preventie-

agenda van de school. De school 

en partners verbinden zich aan 

deze agenda.  

Krachtwijken JGZ 

GGD/GB 

Scholen, GGD, 

HHS, JGZ 

Er is een pilot 

uitgevoerd en als die 

geslaagd is, wordt 

Schoolslag op alle 

scholen ingevoerd, 

met inachtneming 

van de huidige 

initiatieven op deze 

scholen 

2010 Onderwijs-

beleid, 

Jeugdbeleid 

1, 2 Overgewicht  

1.1.1.5.c. JOGG-onderzoek: Naar de 

effectiviteit van de interventies en 

het openbaar maken van de 

informatie t.b.v. implementatie 

JOGG in Nederland 

Cluster 

Oranjeplein 

GGD/EPI HHS, GGD/GB, 

Acad. Werkplaats, 

private 

onderzoekers, 

CIAO 

Na een jaar is er voor 

alle initiatieven een 

meting gedaan of het 

streefniveau van de 

acties gehaald is. 

2010 Subsidie-

aanvraag bij 

Gezonde 

Slagkracht 

1   
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1.1.2 Integrale aanpak rond het Campus Teniersplantsoen 

1.1.2.1 Gezondheidsthema's zijn 

onderdeel van het curriculum 

van de zaterdagschool op de 

Campus Teniersplantsoen. 

Hiervoor wordt een aantal 

modules ontworpen waar 

gezondheidthema's en 

taalontwikkeling aan elkaar 

gekoppeld zijn. thema's: Gezond 

betaalbaar eten, Opgroeien in 

Nederland (over 

consultatiebureaus, vaccinaties 

etc.), etc. 

 

Schilderswijk

, inzet later 

eventueel op 

de Campus 

Transvaal 

GGD/GB Nova college voor 

uitvoering, ETV 

Gezondheid is 

integraal onderdeel 

van de 

zaterdagschool 

In 2010 

modules 

ontwikkelen 

en 

uitproberen. 

In 2011 

modules 

volledig 

ontwikkeld. 

BC Campus 

Teniersplant

soen, 

Participatie/ 

Burgerschap 

1,3 Overgewicht, 

depressie en 

eenzaamheid 

Totaal: 

1.1.2: 

€80.000  

1.1.2.2 Gezondheidsthema's zijn 

onderdeel van de activiteiten 

voor ouders en kinderen rond 

de Campus. Denk aan meer 

bewegen, Gezond betaalbaar 

eten, opgroeien in Nederland etc.  

Schilderswijk

, inzet later 

eventueel op 

de Campus 

Transvaal 

GGD/GB EVT, Mondriaan, 

Precura, 

bewonersorganisa

ties, ‘t Palet, 

partners van het 

Campus 

Teniersplantsoen 

 

Jaarlijks worden er 

verschillende 

voorlichtings-

activiteiten ontwikkeld 

op ‘t Palet, afhankelijk 

van behoefte. 

2010 start 

met eerste 

activiteiten 

op ‘t Palet 

BC Campus 

Teniersplant

soen, 

Participatie/ 

Burgerschap 

1,3 Overgewicht, 

depressie en 

eenzaamheid 

 

1.1.2.3 Invoering van Gezonde kantines 

op de Johan de Wit (o.a. Nova 

college) zijn aanleiding om 

jongeren aan te zetten tot 

gezonde leefstijl. Onder andere 

door informatie, leefstijlcoaches, 

sport, maar ook 

ontmoedigingsbeleid van 

snackbars rond de school. 

Schilderswijk 

en andere 

wijken 

(vervolg-

onderwijs 

vindt meestal 

plaats buiten 

achterstands

wijken) 

GGD/GB Nova college, 

Johan de Wit, 

welzijn, DSO 

Managementteam 

van Johan de Witt 

onderschrijft het 

principe van de  

gezonde 

schoolkantine. 

Gebruik van gezonde 

producten onder 

leerlingen neemt toe. 

Afname van 

energiedrankjes. 

 

2010 start 

nieuwe 

cateraar en 

start 

promotie 

activiteiten 

voor 

leerlingen 

BC Campus 

Teniersplant

soen, 

Participatie/ 

Burgerschap, 

sport 

1,3 Overgewicht  
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1.1.2.4 Beweegactiviteiten voor alle 

leeftijden op de Campus 

Teniersplantsoen 

Schilderswijk GGD/GB Nova college, 

Zebra welzijn, 

Sport 

Er is een divers(er) 

aanbod van 

beweegactiviteiten 

rond de Campus 

Teniersplantsoen dat 

aansluit op de 

behoefte en 

mogelijkheden van de 

bewoners (ook voor 

ouderen). 

Beschikbare ruimte 

wordt intensief en 

juist gebruikt. 

 

Zomer 

2010: 

afsluiten 

inventarisa-

tie act. en 

behoefte 

analyse.  

Najaar 

2010: 

analyse en 

uitbreiding 

aanbod 

Sportbeleid, 

welzijn 

 Overgewicht, 

eenzaamheid 

 

Programmalijn  Nr.  Acties 
Wijk-

specifiek 
Trekker Partners Streefniveau Tijdspad 

Relatie 

met ander 

beleid 

Spoor  Thema Budget 

Gezonde leefstijl  

 

1.2 

 

Programma 

Gezond Gewicht 

voor de jeugd 

1.2.1 Preventiepakketten: 

• Basisscholen: Ga voor 

Gezond! Lekker Fit! 

• VO-scholen: Gezond bezig! 

Gezond Vooruit! 

• Versterkende acties: 

communicatie, marketing, etc. 

Alle 

krachtwijken 

GGD/GB basisscholen, 

VMBO-scholen, 

private 

aanbieders, 

sportclubs, HHS 

Op alle scholen in de 

krachtwijken is een 

gevarieerd preventief 

programma 

geïmplementeerd, bij 

voorkeur met 

aansluiting met 

sportclubs (zie 

combinatie-

functionarissen) 

2010-2013 Nota Volks-

gezondheid 

1 Overgewicht €178.000 

per jaar 

voor heel 

Den Haag 

1.2.2 Vroegsignalering van kinderen 

met overgewicht:  

• Basisscholen: project 

Gewichtige Vakleerkracht  

Alle 

krachtwijken 

GGD/GB Basisscholen, 

sportbeleid 

Het project loopt over 

4 jaar op alle 

basisscholen in de 

krachtwijken 

 

2010-2013 Sportbeleid 1 Overgewicht  
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1.2.3 Begeleiding van kinderen van 

0-19 jaar met overgewicht: 

• 0-4 jaar: extra consults 

overgewicht vanuit Jong-

Florence 

• 4-19 jaar: extra overgewicht-

consults door JGZ 

• Overig: mogelijke 

ondersteuning overige 

begeleidingsgroepen in de 

stad 

Alle 

krachtwijken 

GGD/GB JGZ, Jong- 

Florence, private 

aanbieders 

Na 4 jaar moeten 

5.000 kinderen een 

passende begeleiding 

hebben ontvangen. 

2010-2013 Jeugdbeleid 1 Overgewicht €200.000 

per jaar 

voor heel 

Den Haag 

Programmalijn  Nr.  Acties 
Wijk-

specifiek 
Trekker Partners Streefniveau Tijdspad 

Relatie 

met ander 

beleid 

Spoor  Thema Budget 

Gezonde leefstijl  

 

1.3 

 

Sporten 

1.3.1 Voorzieningen op wijkniveau 

1.3.1.1 Sporttuinen bij brede scholen 

en brede zones: 

Een sporttuin is een 

multifunctionele 

buitensportaccommodatie in de 

directe omgeving van een school. 

Een sporttuin is vooral aangepast 

aan gebruik door jeugd en 

jongeren, maar is ook te 

gebruiken door andere 

leeftijdsgroepen. Een sporttuin 

wordt beheerd door een school 

op uitnodiging/verzoek van 

Sportbeleid. Een sporttuin wordt 

gebruikt door meerdere scholen 

en instanties in de wijk. De 

exploitatiekosten worden 

opgebracht door de gemeente en 

derden en dus niet door de 

scholen. 

Transvaal 

Schilderswijk 

Zuidwest 

Gemeente 

Sportbeleid 

Corporaties, 

scholen 

5 sporttuinen 2010-2014 Onderwijs 1, 2 Overgewicht €2.500.000 
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1.3.1.2 Aanpassing gymzalen: 

In de Schilderswijk en Transvaal 

zijn bij veel scholen gymzalen 

aanwezig die vooral voor de 

schoolgymlessen worden 

gebruikt. Met een vrij eenvoudige 

verbouwing zijn de gymzalen aan 

te passen voor gebruik door 

derden zonder dat de scholen 

daar last van hebben. Denk aan 

aparte toegang, kleine 

gezamenlijke ruimte, 

opbergruimte etc. De exploitatie 

van de gymzalen blijft in handen 

van het schoolbestuur, maar zal 

worden verbeterd door de 

aanpassingen. 

Transvaal, 

Schilderswijk 

Gemeente Corporaties, 

scholen 

11 gymzalen 2010-2012 Onderwijs 1, 2 Overgewicht, 

eenzaamheid 

€1.100.000 

1.3.1.3 Vergrote gymzaal en sportdak: 

Nieuw te bouwen gymzalen 

kunnen groter worden gebouwd 

dan de bestaande 

onderwijsnormen aangeven. 

Daardoor wordt de gymzaal 

aantrekkelijk voor sportgebruik na 

schooltijd. Op het dakoppervlak 

kan een sportterrein worden 

aangelegd voor buitengebruik. 

Stationsbuurt Gemeente Corporaties, 

scholen 

1 vergrote gymzaal 

met sportdak 

2012 Onderwijs 1, 2 Overgewicht, 

eenzaamheid 

€600.000 

1.3.2 Laagdrempelig sport- en beweegaanbod (Programma’s voor een optimaal gebruik van voorzieningen) 

1.3.2 

A.1 

Fitness voor jongeren    Fitnessclubs Jongeren kunnen 

tegen gunstig tarief 

fitnessen 

2010  1, 3 Overgewicht  

1.3.2 

A.2 

Naschoolse sportactiviteiten 

door combinatiefunctionarissen 

op alle scholen 

Schilderswijk

, Transvaal, 

Stationsbuurt

, Zuidwest 

Gemeente 

sportbeleid, 

scholen 

Scholen, 

sportverenigingen 

Dagelijks 

bewegingsaanbod op 

alle scholen (n=45) 

In 2012 

gerealiseerd 

Onderwijs 1, 2 Overgewicht €2.000.000 

per jaar 

1.3.2 

B.1 

Sportbegeleiders en 

sportactiviteiten op pleinen: 

Bv voor het organiseren van 

Streetsports 

Schilderswijk

, Transvaal, 

Stationsbuurt

, Zuidwest 

Gemeente 

sportbeleid 

    Vanaf 2010 Welzijn, 

RKF, 

Sportsupport 

1, 2 Overgewicht € 450.000 

per jaar  
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1.3.2 

C.1 

Cruijff Court: 

Het Cruijff Court Schilderswijk is 

in 2009 gerealiseerd. Nu wordt 

hiervoor een programma 

gerealiseerd 

Schilderswijk Gemeente Cruijff Foundation 1 CC 2010 Sportsupport

, welzijn 

1, 2 Overgewicht € 50.000 

per jaar 

Programmalijn  Nr.  Acties 
Wijk-

specifiek 
Trekker Partners Streefniveau Tijdspad 

Relatie 

met ander 

beleid 

Spoor  Thema Budget 

Gezonde 

leefstijl 

 

1.4  

Roken 

 

1.5 

Eenzaamheid 

 

1.6  

Depressie 

 

1.7  

Hart-, vaat- en 

longaandoening 

 

1.4 Roken 

1.4.a Continuering bestaande niet 

roken acties voor de jeugd.  

   Interventies op het 

gebied van preventie 

van roken in 

achterstandswijken.  

   Roken, long- 

en 

hartvaatziekte

n 

- 

1.4.b Nader uitwerken. Bestaand 

aanbod o.a. van Stivoro 

aanpassen voor 

achterstandsgroepen  

Schilderwijk, 

Transvaal, 

Stationsbuurt

, Zuidwest 

Trekker 

Spoor 1 

Stivoro, 

Welzijnswerk, 

bewoners- en 

migrantenorganisa

ties 

Interventies gericht 

op het stoppen met 

roken  

2010-2014  1,3   

1.5 Eenzaamheid 

1.5.a Nader uitwerken. O.a. in 

samenwerking met Parnassia 

aanbod op 

achterstandsgroepen 

aanpassen 

Schilderwijk, 

Transvaal, 

Stationsbuurt

, Zuidwest 

Trekker 

Spoor 1 

Parnassia, Nieuwe 

Sporen, 

Welzijnswerk, 

bewoners- en 

migrantenorganisa

ties 

Interventies op het 

gebied van preventie 

van eenzaamheid in 

achterstandswijken 

2010-2014  1,3 Eenzaamheid  

1.6 Depressie 

1.6.a Nader uitwerken. O.a. in 

samenwerking met Parnassia 

aanbod op 

achterstandsgroepen 

aanpassen 

Schilderwijk, 

Transvaal, 

Stationsbuurt

, Zuidwest 

Trekker 

Spoor 1 

Parnassia, Nieuwe 

Sporen, 

Welzijnswerk, 

bewoners- en 

migrantenorganisa

ties 

Interventies op het 

gebied van preventie 

van depressie in 

achterstandswijken 

2010-2014  1 Depressie  
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1.7 Hart-, vaat- en longaandoeningen 

1.7.a Nader uitwerken.  Schilderwijk, 

Transvaal, 

Stationsbuurt

, Zuidwest 

Trekker 

Spoor 1 

Afd. 

Leefomgeving, 

welzijn, 

migrantenorganisa

ties 

Interventies op het 

gebied van preventie 

van hart, vaatziektes 

en longaandoeningen  

in achterstandswijken 

2010-2014     
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Acties spoor 2 
 

Programmalijn Nr. Acties 
Wijk-

specifiek 
Trekker Partners Streefniveau  Tijdspad 

Relatie  

met ander 

beleid 

Spoor Thema Budget 

 
2.1.1 Verbeteren binnenmilieu woningen     

      
 

Voorzieningen 

 

2.1 

Binnenmilieu 

2.1.1 

A.1 

Sanering afvoerloze geisers: 

Versnellen van de sanering in de 

gehele stad Den Haag, waaronder 

alle krachtwijken. In Den Haag zijn er 

ongeveer 57.000 afvoerloze geisers. 

Hiervan zijn ongeveer 40.000 

geplaatst in sociale huurwoningen en 

ongeveer 17.000 in particulier bezit.  

Het gaat om het saneren van de 

40.000 afvoerloze geisers in 

corporatiewoningen. 

Schilderswijk, 

Transvaal, 

Zuidwest en 

Stationsbuurt/ 

Rivierenbuurt 

DSO/BTD Woningcorporaties, 

Tempus, gemeente 

DSO/BTD/BFenE 

(DSO/ Bouwtoezicht 

en Dienstverlening/ 

Bouwfysica en 

Bouwecologie) 

Binnen nu en 15 

jaar zijn alle 

afvoerloze 

geisers in de 

sociale 

huurwoningen 

van Den Haag 

gesaneerd. Dit is 

een versnelling 

van 10 jaar ten 

opzichte van de 

autonome 

ontwikkeling.  

 

 

1:  In 2010 stelt 

de Raad het 

plan van 

aanpak 

sanering van 

afvoerloze 

geisers vast en 

er wordt gestart 

met de 

uitvoering van 

het plan.  

2: De woning-

corporaties 

saneren in 2010 

elk minimaal 

500 afvoerloze 

geisers.  

 

Nota 
Gezondheid 
en 

Milieu 

2 long- en 
hartvaat-
ziekten, 

depressie 

1. Totaal budget 

2010: € 50.000 

uit het krachtwijk-

budget. Hiervan 

is € 15.000 

ingezet voor het 

opstellen van het 

Plan van Aanpak. 

Het voorstel is 

om de resterende  

€ 35.000 in te 

zetten voor 

voorlichting aan 

bewoners van 

huurwoningen en 

eigen woningen. 

2.  Op het 

moment dat het 

plan van aanpak 

is afgerond, 

bestaat inzicht in 

de financiën. 
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 2.1.1 

A.2 

APK- keuringen 

Bij mutatie en groot onderhoud wordt 

de woning gecontroleerd op 

binnenmilieuaspecten, waaronder 

(brand)veiligheid en ventilatie. Dit 

wordt onderdeel van de reguliere 

controle van woningen. Corporaties 

werken met een vergelijke checklist.  

Schilderswijk, 

Transvaal, 

Zuidwest en 

Stationsbuurt/ 

Rivierenbuurt 

GGD/ 

Leefom-

geving 

Woningcorporaties Alle 

woningcorporatie

s voeren binnen 

nu en 10 jaar 

(continu) APK 

keuringen uit op 

basis van een 

gezamenlijke 

checklist waarbij 

gezondheid een 

onderdeel is. 

 

  

2010 

1: Het opstellen 

van een 

gezamenlijke 

checklist voor 

APK keuringen.  

2: Training 

werknemers 

woningcorporati

es door de 

GGD.  

3: 

Woningcorporati

es nemen deel 

aan training 

APK-keuringen. 

Nota 
Gezondheid 
en 

Milieu 

2 long- en 

hartvaat-

ziekten 

Totaal budget 

2010 € 62.500 uit 

het krachtwijk-

budget.  

 

Voorlichting 

 

2.1 

Binnenmilieu 

2.1.1 

B.1 

Campagne Gezond Wonen en 

preventie koolmonoxide 

vergiftiging:                                        

1: De voorlichtingscampagne Gezond 

Wonen voor bewoners met partners 

in de wijk over vocht, ventilatie en 

(brand) veiligheid. Hierbij is aandacht 

voor het onderwerp afvoerloze 

geisers. 

 2: Huisbezoeken om individuele 

problemen op te lossen.  

Schilderwijk, 

Transvaal, 

Stationsbuurt, 

Zuidwest  

GGD/Leefo

mgeving 

Woningcorporaties, 

GGD/GB, bewoners-

organisaties, 

Astmafonds, 

brandweer 

1: De komende 

10 jaar wordt de 

campagne 

jaarlijks tweemaal 

uitgevoerd  

2: Het aantal 

huisbezoeken 

neemt toe. 

 

  

1: In 2010  

worden twee 

campagnes 

uitgevoerd, 

waarvan 1 

campagne in 

Escamp.            

2: In 2010 voert 

de GGD 

tenminste voor 

alle 

aangevraagde 

huisbezoeken, 

een adviserend 

huisbezoek uit. 

Nota 
Gezondheid 
en 

Milieu 

1,2 long- en 
hartvaat-
ziekten, 
depressie, 

eenzaamhe

id 

In 2010 € 31.250 

uit het reguliere 

budget.  
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 2.1.1 

B.2 

De oplevering: 

Bij de oplevering van 

nieuwbouwwoningen wordt 

voorlichting gegeven over 

(brand)veiligheid en een gezond 

gebruik van de (installaties in) de 

woning. Deze aanpak bereikt naast 

bewoners van huurwoningen ook 

particuliere eigenaren.  

Sterke focus 

op: 

Transvaal, 

Zuidwest 

Lichte focus 

op: 

Stationsbuurt/ 

Rivierenbuurt 

en 

Schilderswijk 

Woning-

corporaties 

Woningcorporaties en 

GGD/Leefomgeving 

In 2014 wordt bij 

alle nieuw op te 

leveren woningen 

voorlichting 

gegeven. 

 * Nota 
Gezondheid 
en 
Milieu 
* Milieu 

Educatie 

1,2 long- en 

hartvaatzie

kten 

Regulier budget 

van woning-

corporaties en de 

GGD.  

 
2.1.2 Binnenmilieu Scholen 

    
      

 
Voorlichting 

 

2.1 

Binnenmilieu 

2.1.2.1 In 2009 hebben in heel Den Haag 

150 basisscholen een Energie & 

Binnenmilieuadvies ontvangen. Een 

deel van deze scholen heeft in het 

kader van de 'Regeling verbetering 

binnenklimaat huisvesting primair 

onderwijs 2009' subsidie 

aangevraagd. Deze subsidie is over 

het algemeen ontoereikend. Extra 

(financiële) ondersteuning is nodig 

voor een tegemoetkoming in de 

kosten. 

Schilderwijk, 

Transvaal, 

Stationsbuurt, 

Zuidwest 

GGD/ 

Leefomgevi

ng is 

trekker van 

de 

advisering  

GGD/ Leefomgeving, 

OCW/Vastgoed, 

schoolbesturen, 

DSO/BF, Ministerie 

van Onderwijs 

(subsidiering), Astma 

fonds 

* In de periode tot 

2012 worden alle 

(basis)scholen 

bezocht en van 

advies voorzien. 

Het gaat om 

totaal 44 

basisscholen in 

de krachtwijken. 

 

 

1: In 2010 

krijgen alle 

basisscholen in 

de krachtwijken 

een uitnodiging 

voor verder 

onderzoek en 

advies.  

2: In 2010 stelt 

de GGD de 

brochure 

'gezonde 

scholen. Advies 

voor ver- en 

nieuwbouw van 

scholen' op. 

3) Uitwerking 

extra regeling 

voor 

aanpassingen 

op scholen ter 

verbetering van 

binnenmilieu in 

de krachtwijken. 

* Nota 
Gezondheid 
en 
Milieu 
* BC brede 
buurtschool 
plus 
* Milieu 

educatie 

1,2 long- en 

hartvaatzie

kten 

* Advies-

verlening wordt 

betaald uit 

regulier budget 

* De Regeling 

verbetering 

binnenklimaat 

huisvesting 

primair onderwijs 

2009 is een 

rijkssubsidie. De 

gemeente vult 

deze aan met  

 40% 

cofinanciering. 

Schoolbesturen 

vragen de 

subsidie aan, 

waar nodig vullen 

schoolbesturen 

de kosten voor de 

uitvoering van 

maatregelen aan. 
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 2.1.2.2 Brede buurtscholen gezond 

gebouwd:                             

Vooruitlopend op het nieuwe beleid 

inzake de bouw van nieuw te bouwen 

scholen komen in de krachtwijken 

nieuwe brede buurt scholen die een 

gezond leer- en werkklimaat bieden 

en minimaal voldoen aan de B 

normering van de gezonde school. 

Schilderwijk, 

Transvaal, 

Stationsbuurt, 

Zuidwest 

GGD Gemeente: DSO en 

OCW/vastgoed en 

onderwijs, project-

ontwikkelaars brede 

buurtscholen, 

schoolbesturen en 

locatieleiders 

scholen.  

1: In 2014 heeft 

iedere brede 

buurtschool (plus) 

het binnenmilieu 

als pijler. 

Afhankelijk van 

traject van elke 

brede 

buurtschool.  

2: In 2011 heeft 

minimaal 1 brede 

buurtschool plus 

het binnenmilieu 

als pijler.  

3: De GGD geeft 

vanaf 2010 bij 

alle 

nieuwbouwplann

en van Brede 

Buurtscholen 

gezondheidskund

ig advies. 

 

1: In 2010 

adviseert de 

GGD bij de 

bouw van de 

nieuw te 

bouwen brede 

scholen over 

het binnenmilieu 

en specifiek de 

technische 

installaties bij 

de nieuwbouw-

plannen.    

 2 long- en 

hartvaatzie

kten 

Budget in 2010: 

Krachtwijkbudget 

van  € 30.000,- 

voor het geven 

van technisch 

bouwkundig-

advies voor 

bouwplannen bij 

brede 

buurtscholen in 

de krachtwijken.  

2: Voor 

ondersteuning 

door de GGD bij 

nieuwbouwschole

n is in 2010  

€ 10.000 

beschikbaar. 

 2.1.2.3 Brede buurtscholen gezond 

opgeleverd:  

Bij de oplevering van de scholen 

wordt voorlichting gegeven over hoe 

om te gaan met de (installaties van ) 

de school. 

Schilderwijk, 

Transvaal, 

Stationsbuurt, 

Zuidwest 

GGD  Gemeente: GGD/ 

Leefomgeving, DSO 

en OCW/vastgoed en 

onderwijs, project-

ontwikkelaars brede 

buurtscholen, 

schoolbesturen 

1: De scholen 

worden conform 

voorschriften 

gebruikt.  

2: In 2011 

adviseert de 

GGD bij 

oplevering van 

nieuw te bouwen 

brede 

buurtscholen.  

 

 

In 2010 zijn er 

geen nieuw 

gebouwde 

brede 

buurtscholen. 

Start vanaf 

2011. 

BC brede 
buurtschool 

plus 

 

 

 

 

 

 

2 long- en 

hartvaatzie

kten 

 Voor 

ondersteuning 

door de GGD bij 

nieuwbouw-

scholen is in 

2010 € 10.000 

beschikbaar uit 

regulier budget.  
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Programmalijn Nr. Acties 
Wijk-

specifiek 
Trekker Partners Streefniveau  Tijdspad 

Relatie 

met ander 

beleid 

Spoor Thema Budget 

 

 

Voorzieningen 

 

 

2.2. 

Buitenmilieu 

2.2.1 Herinrichting en optimaal gebruik van de openbare ruimte    
      

  
2.2.1 

A.1 
Veilige omgeving van de school: 

Realiseren van een gezonde 

omgeving van (brede buurt)scholen. 

Dit kenmerkt zich door een veilige 

verkeerssituatie rondom school, zoals 

veilige oversteekplaatsen, brede 

trottoirs.  

Stations/Rivie

renbuurt, 

Schilderswijk, 

Transvaal, 

Zuidwest  

DSO / 

Verkeer 

Schoolbesturen, 

woningcorporatie

s, kinderopvang, 

gemeente (DSO, 

OCW/vastgoed, 

Welzijn, Cultuur, 

Sport), St. 

Consument en 

Veiligheid, 

Stichting 

Woonservicewijk

en Centrum.  

1: Alle basisscholen 

in de krachtwijken 

hebben een veilige 

schoolzone 

(verbeterde en veilige 

inrichting rond 

scholen). 2: 

Verkeerseducatie van 

leerlingen en ouders 

is onderdeel van het 

bredebuurt-

schoolprogramma.  

 

 

 * Onderwijs 
* BC brede 
buurtschool 

plus 

2,4 Overgewicht, 

depressie 
Regulier 

Budget 

DSO/verkeer 

2.2.1 

A. 2 
Het realiseren van Zoneparcen: 

Inrichten van beweegstimulerende 

speelpleinen naar voorbeeld van het 

Zoneparc. Inmiddels is er in 2009 1 

Zoneparc gerealiseerd in de wijk 

Transvaal (OBS De Springbok).  

Zuidwest, 

Transvaal, 

Schilderswijk, 

Stations/Rivie

renbuurt.  

Gezond-

heids-

makelaar.  

Schoolleiding en 

GGD-GB.  

1: In 2014 is er in 

iedere krachtwijk 

minimaal 1 Zoneparc 

gerealiseerd.  

 

 

1: In 2010 

worden 

voorbereiding 

getroffen voor 

het realiseren 

van een 

zoneparc in 

2011 in 

Zuidwest. 

Onderwijs 
* BC brede 
buurtschool 

plus 

2,4 Overgewicht, 

depressie 
€ 50.000 vanuit 

de krachtwijken 

voor het 

realiseren van 

een Zoneparc. 

Met deze  

€ 50.000 kan 1 

Zoneparc 

gerealiseerd 

worden. Om in 

2011 en 2012 

nog twee 

Zoneparc te 

kunnen 

realiseren. Is 

tot en met 2012 

jaarlijks een 

bedrag van  

€ 50.000 nodig.  
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 2.2.1 

B.1 
Het realiseren van een beheerplan 

voor speelplekken: 

Verschillende pleinen worden in de 

krachtwijken door bepaalde groepen 

geterroriseerd. Om te zorgen dat alle 

kinderen in de wijk gebruik kunnen 

maken van speelplekken, is extra 

inzet en samenwerking nodig. 

Schilderswijk, 

Stationsbuurt/ 

Rivierenbuurt 

(evt. 

uitbreiden 

naar andere 

wijken) 

Gemeente 

DSB  

Gemeente: 

OCW/Sport, 

DSB, 

BSD/DECO/Stad

sdeel, St. 

Consument en 

Veiligheid, 

Staedion, 

scholen, welzijns-

organisaties, 

bewoners-

organisaties rond 

de specifieke 

pleinen. 

In 2014 zijn de 

"bedreigde" 

speelplekken in de 

Schilderswijk en de 

Stationsbuurt/ 

Rivierenbuurt voor 

iedereen toegankelijk.  

 

 

In 2010 worden 

afspraken 

gemaakt met de 

stadsdelen, 

DSB en 

OCW/sport.   

* BC schoon, 
heel en veilig 
* 
Uitvoeringso
verleg 
in 
stadsdeelstr
uctuur 

* 

Milieueducati

e 

1 Overgewicht Ontwikkelings-

kosten voor de 

methodologie 

Beheerplan 

speelplekken 

wordt geschat 

op € 20.000,-. 

De middelen 

zijn hiervoor 

nog niet 

gevonden.  

2.2.1 

C.1 

Verlichting op straat: 

Veiligheid op straat wordt mede 

bepaald door goede verlichting en 

stimuleert participatie. Dit geldt vooral 

voor plekken waar mensen elkaar 

ontmoeten, zoals bushaltes etc.  

Schilderwijk, 

Transvaal, 

Stationsbuurt, 

Zuidwest 

Gemeente 

DSB   

Gemeente DSO/ 

OCW 

1: In 2014 is er in 

iedere krachtwijk 

meer en goede 

veilige 

straatverlichting.  

2: van 2010/2014 

wordt tijdens 

herstructureringsproje

cten in Transvaal en 

Escamp de 

verlichting verbeterd.  

3:PvA fysieke aanpak 

Schilderswijk         

 * PvA 
fysieke 
aanpak 
Schilderswijk 
* 
Herstucture-
ring 
Transvaal en 
Escamp 

* DSO en 

DSB 

2 Eenzaamheid 
en 

depressie 

Gemeente DSB 

(evt. extra 

financiering via 

extra claim)  

Voorlichting 

 

2.2 

Buitenmilieu 

2.2.1 

C.2  

Pva 'Integrale fysieke aanpak' 

Schilderswijk: 

Inbrengen van gezondheidskundig 

advies bij planvorming (projecten) in 

de Schilderswijk. Het gaat om 

onderwerpen als: parkeren, pleinen, 

wonen en groenvoorzieningen. De 

locaties Campus Teniersplantsoen en 

het Van der Vennepark.   

Schilderswijk gemeente 

DSB in 

overleg met 

stadsdeel 

centrum.  

DSO, NISB, 

BSD/DECO/ 

Stadsdeel 

1: In 2014 is 

gezondheid een vast 

onderdeel bij 

planvorming en 

uitvoering van 

plannen in de 

Schilderswijk. 

 

 

Het 'Integrale 

fysieke plan van 

aanpak 

Schilderswijk' is 

nog in 

ontwikkeling. 

Verwachting 

2010/2011. 

* Plan van 
aanpak 
Schilderswijk 
* BC's 
Schilderswijk 

(meerdere) 

2 Eenzaamheid 
en 

depressie 
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Voorlichting 
2.2.2 Reduceren van negatieve gezondheidseffecten 

    
      

  
 2.2.2.

1 
Onderzoek naar gevolgen 

verkeerscirculatieplan (VCP) en het 

nemen van maatregelen: 

Voorlopig lijken de negatieve effecten van 

het VCP vooral uit te werken op de 

gezondheid in de Schilderswijk. Dit is niet 

alleen qua omvang een vrij grote 

categorie, het betreft ook de groep 

mensen waar het Haagse 

volksgezondheidbeleid op is gericht, 

namelijk de groep met de grootste 

gezondheids-achterstand en een lage 

sociaal-economische status. Onderzoek 

zal in 2010 en 2011 uitsluitsel geven. Het 

treffen van maatregelen (bijvoorbeeld 

filters op woningen, 

geluidschermen/bomen) om 

geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit te 

beperken is de volgende stap. 

Schilderswijk * Onder-

zoek en 

advisering: 

GGD/Leefo

mgeving 

* Uitvoering 

maatregele

n: 

gemeente 

DSO 

Gemeente DSO en 

DSB, GGD/ 

Leefomgeving, 

bewoners-

organisaties 

De gevolgen van 

VCP voor de 

krachtwijken 

beperken zich tot 

het minimum. 

Eerste onderzoek 

in 2010 en tweede 

in 2011. Daarna 

wordt actie 

ondernomen.  

2: In 2011 geeft de 

GGD bij minimaal 2 

projecten 

gezondheidsadvies. 

 

 * Nota 
Gezond
heid en 
Milieu 
* 
Duurza
me 
mobilitei
t 
* VCP 
en 

verkeers

beleid 

2 long- en 

hartvaatziekt

en 

  

 

Voorzieningen 
2.2.3 Groenvoorzieningen 

    
      

  
 2.2.3.1

A.1 

Moes- en binnentuinen (hobby tuinen): 

Stenige binnenterreinen kunnen 

veranderen in moes- en hobbytuinen. Zo 

ontstaat een ontmoetingsplek 

(picknicken, bbq, met gebruiksgroen 

(moestuinen, eetbaar, kwekerij, relatie 

met voedsel) en zelfbeheer maar ook met 

speelgelegenheid (natuurspeelplaatsen) 

om te bewegen. (Er zijn al goed 

functionerende binnentuinen, ook kunnen 

braakliggende terreinen tijdelijk worden 

gebruikt). 

Schilderswijk 

en Zuidwest 

(starten met 2 

pilots) 

Woning-

corporaties 

Woningcorporaties 

Haag Wonen, 

Staedion, Vestia, 

huismeesters, 

bewoners, 

opbouwwerk, 

welzijnsorganisaties, 

gemeente DSO, 

stadsdelen en 

gemeentelijk 

vastgoed, Buitenkans 

Elke corporatie 

realiseert voor 2014 

minimaal 3 nieuwe 

binnentuinen 

 

 

 * 
DSO/gr
oen 

* 

Stadsde

len 

2 eenzaamheid 

depressie 
Dekking 

vanuit en in 

overleg met 

woning-

corporaties 
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 2.2.3.1

A.2 

Binnen de perken: 

Voorwaarden voor mooie moes- en 

hobbytuinen zijn stabiele (bewoners-) 

verenigingen, draagvlak en een goed 

beheerplan. Bewoners nemen 

gezamenlijk het beheer op zich. 

Koppeling  tussen inrichting en sociaal, 

duurzaam beheer. 

Schilderswijk 

en Zuidwest 

(starten met 2 

pilots) 

Woning-

corporaties 

Woningcorporaties, 

BOOG, welzijn 

Beheer van 

binnentuinen wordt 

ondersteund door 

woningcorporaties. 

Dit is nog in 

ontwikkeling. 

 * 
DSO/gr
oen 

* 

Stadsde

len 

1 eenzaamheid 

depressie 
* In overleg 

met de 

woning-

corporaties 

* 

Additioneel  

€ 20.000 

t.b.v. een 

goed 

beheerplan 

of 

ondersteuni

ngs-

instrumente

n 

Programmalijn Nr. Acties 
Wijk-

specifiek 
Trekker Partners Streefniveau  

Tijdspad Relatie 
met 
ander 
beleid 

Spoor Thema Budget 

 

 
2.3.1 Voorzieningen 

2.3 

Duurzame 

mobiliteit 

(Fietsen en 

Wandelen) 

2.3.1.1 Obstakelvrije looproute: 

Realiseren van veilige en obstakelvrije 

looproutes.  

In het kader van valpreventie is vanuit de 

woonservicewijk Centrum een projectplan 

voor obstakelvrije looproutes ontwikkeld. 

Dit projectplan is richtinggevend.  

Transvaal en 

later alle 

krachtwijken 

in het 

stadsdeel 

Centrum 

(Schilders-

wijk, Stations-

buurt/Rivie-

renbuurt) 

Stichting 

Woon-

servicewijk-

en Centrum  

Gemeente DSO, 

DSB, stadsdelen, 

partners van de 

woonservicewijken, 

Stichting 

woonservicewijken 

Escamp en de 

gezondheids-

makelaar  

1: 2011: Transvaal 

heeft één 

obstakelvrije 

looproute.  

2: 2013: De 

krachtwijken 

Schilderswijk en 

Stationsbuurt/ 

Rivierenbuurt 

hebben één 

obstakelvrije 

looproute.  

3: 2014: In 

Zuidwest is een 

obstakelvrije 

looproute.  

 

 

2010 

1: 

Agenderen 

van 

obstakelvrij

e 

looproutes 

bij DSO en 

stadsbehee

r.  

2: 

Financierin

g 

rondkrijgen 

voor het 

realiseren 

van een 

looproute in 

Transvaal. 

Indien 

* DSO 
* DSB 
* OCW/ 

gehandic

aptenbel

eid 

1,2 depressie, 

eenzaamheid 
Financierin

g 

rondkrijgen 

voor het 

realiseren 

van een 

looproute in 

Transvaal. 

Indien 

mogelijk 

ook voor de 

andere 

looproutes 

in het 

Centrum. 
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mogelijk 

ook voor de 

andere 

looproutes 

in het 

Centrum 

 2.3.1.2 Linten en pleinen:  

Inrichten van de openbare ruimte met 

behulp van gescheiden functies, zoals de 

stoep voor spelen, aparte fietspaden, 

parkeerplaatsen als buffer tussen stoep 

en straat en afgescheiden plaatsen voor 

spel voor de kleintjes en de grotere 

kinderen etc. Met behulp van logische, 

veilige, uitnodigende, aantrekkelijke 

routes en zones kunnen pleinen en 

parken aan elkaar gekoppeld worden 

zodat kinderen meer speel- en 

beweegruimte hebben en volwassenen 

meer wandel- en fietsmogelijkheden 

hebben. 

Zuidwest en 

Schilderswijk 

(koppelen 

aan PvA 

Integrale 

Fysieke 

Aanpak 

Schilderswijk) 

Gemeente 

DSO/ 

verkeer en 

infra-

structuur 

Gemeente 

OCW/programma-

bureau Jeugd 

(kindvriendelijke wijk), 

OCW/VGZ, DSO, 

DSB, St. Consument 

en Veiligheid, 

scholen, buurthuizen 

1. In 2014 is in elke 

krachtwijk minimaal 

1 verbetering voor 

de fietsers.  

2. In 2014 is er in 1 

krachtwijk een lint 

waar inwoners 

kunnen wandelen, 

fietsen of spelen.  

 

 

1.  Het 

project is in 

ontwikkelin

g. In 2010 

vindt 

oriëntatie 

plaats 

inzake de 

samenwerk

ing DSO-

VGZ. 

 

* 
Fietsbele
id 
* 
Stadsbe
heer 
en 
stadsdel
en 
* 
Jeugdbel
eid 
(kindvrie
ndelijk 

e wijken) 

2 Overgewicht, 

eenzaamheid 
(regulier) 

budget 

DSO. 

 

 

 

 

 2.3.1.3 Waar laat ik mijn fiets? :  

Het creëren van fietsstallingen in de wijk, 

o.a. door het gebruik maken van lege 

parkeerplaatsen. Een goed beheerplan is 

belangrijk. Ook kunnen fietscontainers 

geplaatst worden (op schoolpleinen) en 

(gratis) bewaakte fietsenstallingen. 

 

Zuidwest en 

Schilderswijk 

Gemeente 

DSO/ 

verkeer en 

infrastruc-

tuur 

Gemeente DSO, 

Bestuursdienst/DeCo

(stadsdelen) en DSB, 

scholen 

In 2014 zijn er in 

iedere krachtwijk 

meer 

fietsopbergplekken 

in de wijk en op 

scholen 

 * 
Fietsbele
id 
* DSO 

* 

Stadsbe

heer 

2 Overgewicht, 

eenzaamheid 
Regulier 

budget en 

eventueel 

extra 

financiering 

voor 

specifieke 

plekken 

2.3.1.4 Fiets voorop: 

Bij ontwerp en inrichting van de openbare 

ruimte in Zuidwest zorgen voor meer en 

veilige fietsroutes. 

Zuidwest Gemeente 

DSO/V&I 

Gemeente DSO, DSB 

en stadsdeel, 

bewonersorga-

nisaties en scholen 

In 2014 zijn er in 

alle krachtwijken 

goede en veilige 

fietsroutes. 

 

 

 

 

 

 

1.  Het 

project is in 

ontwikkelin

g. In 2010 

vindt 

oriëntatie 

plaats 

inzake de 

samenwerk

ing DSO-

DSB- VGZ. 

* 
Fietsbele
id 
* DSO 
* 
Stadsbe
heer 
* 
Stadsdel
en 

* Welzijn 

2 Overgewicht, 

eenzaamheid 
Onderdeel 

van 

planvormin

g her-

structurerin

g 
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Voorlichting 2.3.2 Stimuleren gebruik     

      
  

 2.3.2.1 Ga toch samen fietsen 

(fietslessen in de verschillende 

buurthuizen)  

Fietslessen en fietsmaatjes in 

buurthuizen Parada, De Loods, 

Octopus, De Tuimelaar, buurthuis 

de Mussen. Tevens aanschaf 

fietsen, les- en reparatiemateriaal 

en veiligheidshesjes. 

Stationsbuurt, 

Schilderswijk 

en Transvaal 

Zebra Zebra, zelfstandig 

buurthuis De Mussen, 

GGD/GB, gemeente 

stadsdelen 

   Welzijn 1 Overgewicht, 

Eenzaam- 

heid 

€ 25.000 uit 

wijkgerichte 

aanpak. 
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Acties spoor 3 
 

Programmalijn  Nr.  Acties 
Wijk-

specifiek 
Trekker Partners Streefniveau Tijdspad 

Relatie 

met ander 

beleid 

Spoor  Thema Budget 

 3.1.0 Gezondheidsmakelaar (gzm) 

Signalen over knelpunten in 

beschikbaarheid van nulde, eerste- of 

tweedelijnsvoorzieningen op het gebied 

van zorg en preventie in de wijk worden 

bijtijds opgevangen door de coalitie en 

leiden tot aanpassingen. De 

gezondheidsmakelaar draagt bij aan het 

verminderen van SEGV. De 

gezondheidsmakelaar brengt enerzijds 

gezondheidsthema's in bij andere 

beleidsterreinen en signaleert 

anderzijds knelpunten in de 

krachtwijken en koppelt deze terug naar 

de partners. De functie 

gezondheidsmakelaar is nog in 

beweging. Het Academisch Medisch 

Centrum van de Universiteit van 

Amsterdam (AMC) onderzoekt de 

effectiefste invulling van de functie 

'gezondheidsmakelaar'. 

Schilderswijk
, Transvaal, 
Stationsbuurt
/Rivieren-
buurt, 
Zuidwest 

 

Gemeente 
MZV 
(Annette de 
Graaf en 
José Loof) 

 

Stadsdeelorganisa-

ties Centrum en 

Escamp 

In  toenemende mate 

integraal werken (met 

alle gemeentelijke 

diensten) om SEGV te 

verminderen. 

Parallellie van 

belangen vormt 

hefboom. Partners in 

de wijk worden 

verbonden aan 

gemeentelijk beleid en 

input uit de wijken 

wordt meegenomen in 

beleidsvorming. Een 

'sociale entrepeneur' 

makelt gemeentebreed 

op het gebied van 

gezondheidsachterstan

den. 

In 2010 is er 

een 

gezondheids-

makelaar in 

Escamp. De 

meest 

effectieve 

invulling van 

de functie 

gezondheids-

makelaar is 

begin 2011 

bekend. 

Implementatie 

van die 

invulling 

binnen de 

gemeentelijke 

organisatie 

krijgt 2011 zijn 

beslag 

Nota 

Volksgezond

heid 

1.2.3.4 roken, 

overgewicht, 

depressie, 

eenzaam-

heid en 

chronische 

ziektes 

gzm Centrum 

tot september 

2010 door 

VWS 

gzms 

Centrum + 

Escamp 2010 

160.000 + 

40.000 

quickwin. 

Toegankelijke 

preventie en zorg 

 

3.1  

 

Beter reageren 

op knelpunten 

tussen vraag en 

aanbod 
 
 
 
 
 

3.1.1.A Beschikbaarheid voorzieningen: 

Stiomplatform 

Signalen over knelpunten in 

beschikbaarheid van nulde, eerste- of 

tweedelijnsvoorzieningen op het gebied 

van zorg en preventie in de wijk worden 

bijtijds opgevangen door de coalitie en 

leiden tot aanpassingen. De aanbieders 

van zorg en welzijn gebruiken hiertoe 

onder meer het Stiomplatform zoals dat 

in de vijf stadsdelen, waaronder de 

krachtwijken draait.  

Schilderswijk 

Transvaal 

Zuidwest  

Stationsbuurt

/Rivieren-

buurt 

STIOM gemeente, STIOM, 

Stichting Lijn 1. 

Stichtingen 

Woonservicewijken 

Centrum i.o. en 

Escamp. 

Signalering en 

agendering van 

knelpunten en kansen 

(continue monitoring). 

STIOM analyseert 

achtergronden en 

ontwikkelt aanpak 

binnen preventie- en 

zorgketens (shared 

care). Hulp- en 

dienstverleners 

hebben toegang tot 

interactieve STIOM 

database van 

Voortzetting 

20-25 

Stiomplatforms 

per jaar. Twee 

keer per jaar 

komen 

signalerings-

documenten 

uit.  

Nota Volks-

gezondheid 

3,1 roken, 

overgewicht, 

depressie, 

eenzaam-

heid en 

chronische 

ziektes 

Stiomplat-

forms regulier 

(€ 152.600 

per jaar voor 

vier 

krachtwijken 

(= twee 

stadsdelen 

Centrum en 

Escamp) 
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(interculturele) kennis 

en best practices.   

3.1.1.B Beschikbaarheid voorzieningen: 

Initiatievenoverleg 

signalen over knelpunten in 

beschikbaarheid van nulde, eerste- of 

tweedelijnsvoorzieningen op het gebied 

van zorg en preventie in de wijk worden 

bijtijds opgevangen door de coalitie en 

leiden tot aanpassingen. Het 

initiatievenoverleg houdt rekening met 

de signalen uit de wijkanalyse. Het 

reeds bestaande initiatievenoverleg 

richt zich ook op de knelpunten in 

achterstandswijken. Het 

initiatievenoverleg kan, door de 

samenstelling van het overleg, vanuit 

verschillende invalshoeken aan de 

oplossing van knelpunten bijdragen. 

Schilderswij 

Transvaal, 

Stations-

buurt/ 

Rivierenbuurt 

Zuidwest  

Gemeente 

MZV (Albert 

Wagener) 

Lijn 1, STIOM, 

AZIVO, Delta Lloyd, 

en de 

Huisartsenkring 

Haaglanden 

Het huidige aanbod 

van hulpverlening (en 

de spreiding ervan) in 

de aandachtswijken 

wordt voortdurend 

bewaakt. 

Eerstelijnsdisciplines 

werken samen in 

multidisciplinaire 

gezondheidscentra. 

Het overleg 

komt vier keer 

per jaar bij 

elkaar om de 

voortgang te 

bespreken. 

Daarnaast 

vindt 

tussentijds 

veel overleg 

plaats tussen 

afzonderlijke 

partners 

Nota 

Volksgezond

heid 

3 roken, 

overgewicht, 

depressie, 

eenzaam-

heid en 

chronische 

ziektes 

Regulier MZV 

3.1.2 Preventiesteunfunctie (pilot) 

In de Schilderswijk werkt de stichting 

Preventie en Curatie (kortweg: Precura) 

aan het marktconform maken van een 

aantal succesvolle projecten op het 

snijvlak van preventie en curatie. Denk 

aan de projecten Bewegen op recept 

(BOR), activiteiten van voorlichters-

eigen-taal-en-cultuur (VETC), 

allochtone zorgconsulenten (AZC) en 

leefstijladviseurs. In een ontwikkeltraject 

wordt verhelderd hoe 

preventiesteunfuncties fysiek en 

financieel kunnen passen in de 

bestaande zorgstructuur, mede op basis 

van de ervaringen van Precura. Het 

project BOR wordt momenteel 

geëvalueerd door het AMC. 

Zuidwest 

Transvaal 

Gemeente 

MZV 

(Marjolein 

Weitenberg) 

zorgverzekeraars, 

STIOM, Precura, 

Lijn1, SHG, 

aanbieders van 

welzijn en zorg, 

corporaties, 

gezondheids-

fondsen, 

woonservicewijken 

Systematische 

inbedding van 

(projectmatige) 

preventievoorlichting 

en –activiteiten voor 

bewoners van de 

Haagse krachtwijken. 

Ontwikkeltraject waarin 

mede op basis van de 

ervaringen met 

Precura wordt bepaald 

hoe 

preventiesteunpunten 

fysiek en financieel 

vorm krijgen in 

Transvaal en Zuidwest 

Begin derde 

kwartaal 2010 

concept 

uitvoeringsplan 

gereed. 

resultaten 

evaluatie BOR 

door AMC 

bekend in 

2011. In 

2011is er 

marktconforme 

financiering 

voor de 

erkende 

werkzame 

elementen van 

Precura (BOR 

en AZC). In 

2012 voor 

VETC. In 2011 

Nota 

Volksgezond

heid, 

Zorgverzeke

ringswet, 

éénloketont

wikkeling 

met 

SZW/Welzijn 

3 roken, 

overgewicht, 

depressie, 

eenzaam-

heid en 

chronische 

ziektes 
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is duidelijk hoe 

preventiesteun

functies 

passen in de 

zorgstructuur.  

3.1.3 I Leefstijlprogramma's in aansluiting 

op eerste lijn  

De coalitie faciliteert het ontwikkelen 

van leefstijlinterventies in aansluiting op 

de eerstelijn. Doorontwikkeling 

Bewegen op recept (pilot). Verdere 

aanscherping van het programma BOR 

wordt ontwikkeld waarin naast 

beweegactiviteiten ook 

leefstijladvisering en voedingsadvies 

zijn opgenomen. Aansluiting van BOR 

naar reguliere beweegactiviteiten wordt 

gestroomlijnd, onder meer door een 

follow-up programma.  

Zuidwest   STIOM  zorgverzekeraars, 

huisartsen in de 

wijk Zuidwest, 

SHG, gemeente, 

uitvoering door 

Precura 

Convenant gemeente 

en zorgverzekeraars 

om BOR structureel te 

financieren opdat 

beweegprogramma 

met leefstijladvisering 

via huisarts 

beschikbaar zijn voor 

iedereen met indicatie. 

Mogelijk structureel 

ingebed in 

preventiesteunpunt. 

Precura en 

gemeente 

nemen het 

voortouw om 

publiek-private 

financiering 

met 

zorgverzekera

ars te 

organiseren  

 

Sport, nota 

volksgezond

heid, 

zorgverzeke-

ringswet 

(beweeg-

kuur) 

1, 3  Overgewicht, 

depressie  

 

3.1.3 II Leefstijlprogramma's in aansluiting 

op eerste lijn  

Leefstijladvisering op recept (pilot) 

Koppeling van leefstijladvisering op 

recept met het protocol van de 

beweegkuur en gezamenlijke uitvoering 

hiervan door zorgverleners en 

voorzieningen uit de directe omgeving 

van de huisartsenvoorziening.  

Zuidwest Lijn1 Zorgverzekeraars, 

huisartsen in de 

wijk Zuidwest, 

SHG, Gemeente, 

Precura, STIOM, 

NISB 

Convenant gemeente 

en zorgverzekeraars 

om preventieve 

beweegactiviteiten 

structureel te 

financieren opdat deze 

via huisarts 

beschikbaar zijn voor 

iedereen met indicatie. 

Mogelijk structureel 

ingebed in 

preventiesteunpunt. 

2011 keten 

rond protocol 

beweegkuur/ 

Leefstijladvise-

ring 

geïmplemen-

teerd 

Sport, nota 

volksgezond

heid, 

zorgverzeker

ingswet 

(beweeg-

kuur) 

 chronische 

ziekten 

nota 

Volksgezond-

heid max.  

€ 25.000 per 

jaar in 2010 

en 2011. 

3.1.4 Verzekering/betaalbare zorg. Actie is 

gericht op het beschikbaar stellen van 

een brede collectieve 

ziektekostenverzekering voor lage 

inkomensgroepen en het realiseren van 

preventieve aanspraken in de 

collectieve verzekering. Op deze manier 

hebben lage SES-groepen toegang tot 

een betaalbaar breed pakket. De 

Schilderswijk

Transvaal 

Zuidwest 

Stationsbuurt

/Rivieren-

buurt 

SZW Gemeente OCW en 

zorgverzekeraars 

MZV is betrokken bij 

opstellen programma 

van eisen (2010); 

preventieve 

aanspraken worden 

vergoed (2010); 

toename 

uitkeringsgerechtigden 

dat gebruik maakt van 

Eind 2013 zijn 

alle 

krachtwijkbe-

woners tegen 

ziektekosten 

incl. 

preventieve 

aanspraken 

verzekerd. 

SZW (Den 
Haag op 
Maat), Nota 
volksgezond
heid, VWS 
wetsvoorstel 
Opsporing 
en 
verzekering 
onverzeker-
den 

3 roken, 

overgewicht, 

depressie, 

eenzaam-

heid en 

chronische 

ziektes 

PM regulier 

SZW en 

bijzonder e 

bijstand 
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gemeente gebruikt mede middelen voor 

bijzondere bijstand om de collectieve 

verzekering te financieren 

collectieve 

ziektekostenverzekerin

g (2010). Vanaf 2011 

zijn zorgverzekeraars 

betrokken bij de 

programmalijnen in het 

mjp en is tegengaan 

van onverzekerheid 

geagendeerd 

zorgverzeke-
ring 
 

 3.1.5. I Wijkverpleegkundige  

Een team van wijkverpleegkundigen 

gaat als verbindende schakel in de wijk 

en in het kader van integrale aanpak 

wonen, welzijn en zorg, aan de slag. De 

wijkverpleegkundigen hebben in lek 

geval een uitvalsbasis in 

huisartspraktijken en 

gezondheidscentra. Betreft 16.1 fte voor 

de krachtwijken. Primaire doelgroepen 

zijn mensen met chronische 

aandoeningen, kinderen in kansarme 

gezinnen en kwetsbare ouderen. 

Schilderswijk

Transvaal 

Stationsbuurt 

Stichting 

Woonservice 

wijken 

Centrum en 

Lijn1 

Staedion, Zebra, 

WZH, HWW-Zorg, 

Parnassia-

Bavogroep, 

Florence, MCH en 

Lijn1, de 

Rubenshoek, de 

doc, SHG, STIOM 

Wijkverpleegkundigen 

zijn zichtbaar aanwezig 

in de wijk en bereiken 

kwetsbare groepen. 

Keten preventie-zorg is 

versterkt 

Start januari 

2010. Einde 

project 

december 

2013. 

   via ZonMw 

 € 3.378.645 

(stedelijk) 

 3.1.5 II Wijkverpleegkundige  

Een team van wijkverpleegkundigen 

gaat als verbindende schakel in de wijk 

en in het kader van integrale aanpak 

wonen, welzijn en zorg, aan de slag. De 

wijkverpleegkundigen hebben in lek 

geval een uitvalsbasis in 

huisartspraktijken en 

gezondheidscentra. Betreft 16.1 fte voor 

de krachtwijken. Primaire doelgroepen 

zijn mensen met chronische 

aandoeningen, kinderen in kansarme 

gezinnen en kwetsbare ouderen.  

Zuidwest  Stichting 

Woonservice 

wijken 

Escamp 

Mooi Escamp, 

Vestia, Humanitas 

Woonzorgplus, 

Staedion, 

Woonzorg 

Nederland, HWW-

Zorg, Centrum 

Carel van den 

Oever, Florence, 

Saffier, WZH, Haga 

Ziekenhuis, 

Parnassia-

Bavogroep, 

Steinmetz-de 

compaan, 

gemeente 

 

Wijkverpleegkundigen 

zijn zichtbaar aanwezig 

in de wijk en bereiken 

kwetsbare groepen. 

Keten preventie-zorg is 

versterkt 

Start januari 

2010. Einde 

project 

december 

2013. 

Welzijn, 

OGGZ, 

Jeugd, BC 

achter de 

voordeur 

3 roken, 

overgewicht, 

depressie, 

eenzaam-

heid en long- 

en hartvaat-

ziekten 

via ZonMw  

€ 3.378.645 

(stedelijk) 
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Programmalijn  Nr.  Acties 
Wijk-

specifiek 
Trekker Partners Streefniveau Tijdspad 

Relatie 

met ander 

beleid 

Spoor  Thema Budget 

Toegankelijke 

preventie en zorg 

 

3.2 

 

Versterken van 

preventie-

zorgketens 

3.2.1 Overgewicht 

3.2.1.1 Optimaliseren keten preventie en 

begeleiding bij overgewicht en 

obesitas 

Er zijn veel partijen die bijdragen aan de 

preventie en begeleiding van mensen 

met overgewicht. Om meer succesvol te 

kunnen opereren moeten alle partijen 

van elkaars activiteiten op de hoogte 

zijn en de verwijzingen optimaal zijn 

geregeld en worden toegepast. 

Cluster 

Oranjeplein, 

daarna 

uitrollen over 

andere 

wijken 

Gemeente 

GGD/GB 

Zie spoor 1 Er is een optimale 

keten van verwijzing 

gerealiseerd. Daarbij is 

ook aandacht voor 

(structurele) 

financiering/ 

ontschotting 

2010/2011 

voor Cluster 

Oranjeplein, 

overige wijken 

in de periode 

tot 2012-13 

 3, 1 Overgewicht Spoor 1  

 

3.2.1.2 Behandeling Obesitas in de wijk. 

Vanuit de huisartsenpraktijk worden 

kinderen met obesitas doorverwezen 

naar de diëtiste en fysiotherapie en 

zonodig andere hulpverleners. Doel is 

een integrale aanpak binnen de eerste 

lijn. Bewaking van therapietrouw vindt 

plaats vanuit de eerste lijn zelf. Dit 

project heeft de Lifestyle award 2009 

gewonnen. De werkwijze wordt begeleid 

door onderzoek van Epidemiologie. Bij 

effectiviteit is uitrol over de krachtwijken 

mogelijk.  

Schilderswijk

Transvaal  

Huisartsen-

praktijk de 

blauwe tulp, 

Rubenshoek 

Fysiotherapeuten, 

Huisartsen, 

Diëtisten, lijn 1, 

GGD/Epidemiologie

, Haagse 

Hogeschool, FHA, 

zorgverzekeraars 

Binnen 10 jaar kan in 

alle gezondheidscentra 

in achterstandswijken 

overgewicht integraal 

behandeld worden. 

Eerste jaar van 

de pilot is veel 

belovend. 

Werkwijze en 

protocol kan 

na bewezen 

effectiviteit 

uitgerold 

worden over 

de stad.  

  3 Overgewicht Spoor 1 

 

3.2.1.3 Behandeling obesitas. 

Voor de jongeren/volwassenen waarbij 

dat op eigen kracht niet lukt heeft de 

Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK), 

centrum voor behandeling en preventie 

van overgewicht, in samenwerking met 

Medisch Centrum Haaglanden (MCH), 

Stichting Bronovo-Nebo, het Groene 

Hart Ziekenhuis (GHZ) en 't Lange Land 

Ziekenhuis begin augustus 2009 een 

centrum voor behandeling van obesitas 

opgericht: Nederlandse Obesitas Kliniek 

Schilderswijk 

Transvaal 

Zuidwest 

Stationsbuurt

/Rivieren-

buurt 

(stedelijk) 

Medisch 

Centrum 

Haaglanden 

zie spoor 1 De doorverwijzingen 

zijn op orde en de 

mensen waar het om 

draait, weten de weg 

naar de kliniek te 

vinden 

Aansluiten bij 

acties van 

spoor 1 

  3 Overgewicht PM regulier 

betrokken 

instellingen 
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West. Deze kliniek biedt hen een 

volledige behandeling, inclusief 

chirurgische ingreep. Diverse 

specialisten zoals internisten en 

chirurgen, en andere zorgverleners 

zoals verpleegkundigen, diëtisten, 

psychologen, bewegingstherapeuten en 

zorgcoördinatoren, werken bij de 

Nederlandse Obesitas Kliniek West 

nauw samen om begeleiding op maat te 

geven. 

3.2.2 Roken 

3.2.2.1 Stoppen met roken Stoppen met 

rokeninterventies worden vermoedelijk 

vanaf 1 januari 2011 in de 

basisverzekering opgenomen. Graag 

willen wij bereiken dat ook de lage SES 

deze interventies weten te vinden en 

meedoet. In de eerste helft van 2010 

wordt een voorstudie gedaan naar de 

opzet en haalbaarheid van een 

wijkgerichte stoppen-met-roken 

interventie in de Schilderswijk. Duidelijk 

moet worden hoe bewustwording onder 

moeilijk bereikbare groepen wordt 

gerealiseerd en welke (financiële) 

randvoorwaarden voor bewoners en 

hulpverleners gelden.  

Schilderswijk Stivoro Precura, STIOM, 

SHG, 

zorgverzekeraars, 

Lijn 1, gemeente 

MZV/GB, AMC UvA 

Op basis van de 

voorstudie wordt een 

draaiboek ontwikkeld 

voor de stoppen-met-

roken interventie. 

Interventies zijn gericht 

op doelgroep lage SES 

en migrangent, 

opgenomen in 

(basis)pakket en 

worden onder die 

condities aangeboden 

De stoppen-

met-roken 

interventie 

wordt vanaf 

eind 2010 

projectmatig 

als pilot 

uitgevoerd 

Nota 

Volksgezond

heid 

3,1 Roken  € 49.320 

(ZonMw) voor 

voorstudie. 

Aanvraag 

voor vervolg 

PM  

3.2.3 Depressie 

3.2.3.1

A 

Preventie- en zorgketen bij depressie 

(pilot) Vanaf 2010 maken verzekerden 

aanspraak op vergoeding van preventie 

en behandeling van depressie. De 

bewoners van de G4 hebben een 

verhoogd risico op depressie of 

angststoornis. Den Haag heeft een 

hoger percentage dan de andere 

steden. Vrouwen hebben vaker dan 

Schilderswijk

, Zuidwest 

STIOM,/ 

Pharos 

Parnassia, stichting 

woonservicewijken, 

SHG, 

zelforganisaties, 

bewonersorganisati

es. 

Partners hebben 

samenwerkingsafsprak

en binnen een 

preventie- en 

zorgketen. In 2018 is 

percentage mensen 

met een (hoog) risico 

op depressie of 

angststoornis gedaald.  

 Welzijn, 

OGGZ, 

Wmo 

3 Depressie  € 150.000 uit 

3
e
 batch voor 

depressiepre

ventie nog te 

verdelen over 

actielijn 3.2.3  
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mannen een hoog risico. Depressie is 

gerelateerd aan life-events, zoals 

werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of 

bijstandsgerechtigd zijn, een scheiding 

of sterfte van partner, slechte 

gezondheidssituatie, migratietrauma, 

armoede, isolement. Op basis van dit 

signaal wordt met de belangrijkste 

partners een consortium gevormd om 

de achterliggende problematiek te 

verhelderen en een plan van aanpak te 

ontwerpen. Stiom en Pharos zijn rond 

dit thema een meerjarig 

samenwerkingsverband aangegaan. 

3.2.3.1

B 

'Lekker in je vel' ketensamenwerking 

bij preventie van depressie Project 

benoemt vanuit shared care model de 

noodzakelijke organisatorische en 

inhoudelijke voorwaarden voor 

preventie van depressie. 

Schilderswijk

Transvaal 

Stationsbuurt 

Parnassia Stichting 

Woonservicewijken 

Centrum, STIOM, 

gezondheidscentru

m De Rubenshoek, 

Pharos 

In het stadsdeel 

Centrum functioneert 

een goede lokale 

samenwerkingsstruc-

tuur voor de aanpak 

van lichte 

psychosomatische en 

depressieve klachten. 

(2010-2013) 

Begin 2010 

aanvraagfase, 

1 aug 2010 

start project 

Welzijn 3 Depressie € 5.000 

(ZonMw) voor 

schrijven 

projectaan-

vraag. 

Subsidie: € 

98.200 

(ZonMw), 

 € 26.125 

(FHA), 

 € 19.550 

(Woonservice

wijken 

Centrum) 

3.2.4 Eenzaamheid 

3.2.4.1 Dagopvang voor ouderen  

Als gevolg van het wegvallen van 

AWBZ functies ondersteunende en 

activerende begeleiding, verliezen 

ouderen met regieproblemen een 

voorziening. Aanbieders van zorg en 

welzijn gaan samenwerken, onder meer 

via de wijkverpleegkundige, bij het 

opsporen en signaleren van (mogelijk) 

regieverlies bij ouderen in de 

Schilderswijk 

Transvaal 

Zuidwest 

Stationsbuurt

/Rivieren-

buurt 

(Stedelijk 

project) 

Welzijn V&VT, huisartsen, 

gemeente Wmo, 

STIOM, 

wijkverpleegkun-

digen, Zorg in Zicht 

Voor ouderen die thuis 

wonen is bij verlies van 

regie dagbesteding 

beschikbaar. 

Ontwikkelen 

en opzetten 

2010. 

Wmo, 

Welzijn 

3 Eenzaam-

heid 

regulier Wmo 

en 

tegemoetkom

ing door 

gemeente 

Centrum:  

€ 41.847 en 

Escamp   

€ 123.931 
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thuissituatie en het organiseren van 

dagbesteding.  

3.2.4.2 

 

Ouderenwerkers  

Ouderenwerkers gaan aan de slag als 

wijkregisseur aan de voorkant van de 

zorgketen voor kwetsbare ouderen. 

Deze ambitie wordt in een twee jaar 

gerealiseerd. Ouderenwerkers 

organiseren ontmoeting met kwetsbare 

ouderen laagdrempelig in de wijken en 

vangen zo signalen op waar welzijn en 

zorg op inspelen. De ouderenwerkers 

gaan nauw samenwerken met de 

wijkverpleegkundigen. In eerste 

instantie wordt per wijk gekozen om de 

inzet op een bepaald thema te richten 

(zoals: beginnende dementie, 

dagopvang en huisbezoeken). 

Schilderswijk 

Transvaal 

Zuidwest 

Stationsbuurt

/Rivieren-

buurt 

Zebra, 

STIOM 

Woonservicewijken 

Centrum 

Het ouderenwerk is in 

2011 in staat de 

regierol in de 

preventie- en 

zorgketen voor 

kwetsbare ouderen op 

zich te nemen.  

Project loopt 

tot voorjaar 

2011.  

Ouderenbele

id. Bc achter 

de voordeur 

3 depressie, 

eenzaam-

heid en 

chronische 

ziektes 

Regulier 

Welzijn 

Programmalijn  Nr.  Acties 
Wijk-

specifiek 
Trekker Partners Streefniveau Tijdspad 

Relatie 

met ander 

beleid 

Spoor  Thema Budget 

Toegankelijke 

preventie en zorg 

 

3.3 

 

Investeren in 

kennis van 

bewoners en 

professionals 

 

3.3.1 Health literacy/ taal- en 

cultuurverschillen (pilot)  

Versterken gezondheidsvaardigheden 

met inzet van informele netwerken van 

mondige mannen en vrouwen uit 

verschillende etnische groepen, die de 

eigen achterban laagdrempelig ‘in de 

haarvaten’ van de wijk informeren over 

en bewust maken van ‘wat je zelf kunt 

doen om gezond te blijven en ziektes te 

voorkomen en hoe het Nederlandse 

zorgsysteem in elkaar zit’. Het 

gezamenlijke netwerk vormt de ogen en 

oren van de gemeenschap en is ook 

een signaleringsplatform voor 

knelpunten en kansen die wijkbewoners 

aandragen en aan de hand waarvan 

aanbieders nieuwe initiatieven kunnen 

oppakken. De opzet gaat uit van de 

Schilderswijk

Transvaal 

Zuidwest 

Stationsbuurt

/Rivieren-

buurt 

STIOM aanbieders van 

welzijn en zorg, 

migrantennetwerk, 

zelforganisaties, 

GGD 

Eind 2010 bestaat het 

netwerk uit 30 

personen van 

verschillende etnische 

groepen. Het netwerk 

bereikt 500 mensen 

per jaar 

Het netwerk is 

operationeel 

vanaf maart 

2010 

Participatie 3 roken, 

overgewicht, 

depressie, 

eenzaam-

heid en 

chronische 

ziektes 

Aanvraag:  

€ 65.000 

nader door 

stiom te 

onderbouwen  
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eigen verantwoordelijkheid van de 

doelgroep, de inzet van vrijwilligers en 

het benutten van algemene 

voorzieningen. Meer gerichte informatie 

over afzonderlijke thema’s wordt 

gegeven door voorlichters eigen taal en 

cultuur, allochtone zorgconsulenten en 

vertrouwenspersonen.  

3.3.2 Bevorderen interculturele 

competenties van professionals Veel 

hulp- en dienstverleners ervaren 

knelpunten in de communicatie met 

mensen met een andere etnische en 

culturele achtergrond. In de opleiding 

van veel professionals en in actuele 

richtlijnen en standaarden van zorg is 

daar weinig aandacht voor. Diverse 

organisaties bieden interculturalisatie 

trainingen aan. 

Schilderswijk

Transvaal 

Zuidwest 

Stationsbuurt

/Rivieren-

buurt 

STIOM,  

Lijn 1 

 FHA, ROC, HHS professionals in 

achterstandswijken 

beschikken over 

interculturele kennis en 

vaardigheden. Het 

cursusaanbod wordt 

onderdeel van 

bijscholingsprogram-

ma’s voor 

professionals en is 

blijvend beschikbaar 

2010 

contacten 

leggen met 

bijscholings-

programma's 

van diverse 

beroeps-

groepen.  

Onderwijs, 

opleidings-

beleid 

beroeps-

organisaties 

3 roken, 

overgewicht, 

depressie, 

eenzaam-

heid en 

chronische 

ziektes 

 € 12.080 (via 

FHA). 

3.3.3 Opleiding leefstijlcoaches Op MBO 

niveau kunnen studenten op dit moment 

verschillende richtingen kiezen binnen 

de domeinen zorg & welzijn en sport & 

bewegen, maar geen daarvan richt zich 

specifiek op advies en ondersteuning in 

het kader van een gezonde leefstijl. 

Samen met Mondriaan wordt een nieuw 

MBO profiel ontwikkeld voor opleiding 

tot leefstijlcoaches.  

Schilderswijk

Transvaal, 

Zuidwest 

Stationsbuurt

/Rivieren-

buurt 

ROC 

Mondriaan 

Welzijnsorganisa-

ties, Haagse 

Hogeschool en 

STIOM 

Er komen 

leefstijladviseurs 

beschikbaar op MBO 

niveau 

Diverse 

partners 

dragen bij aan 

de 

ontwikkeling 

van de 

opleiding. De 

opleiding wordt 

per 1 sept. 

2011 

aangeboden. 

Onderwijs, 

Welzijn, 

Sport 

3,1 Overgewicht PM ROC  

3.3.4 Therapietrouw (pilot) Huisartsen 

signaleren dat het voor veel allochtonen 

moeilijk is om behandelingsadviezen op 

te volgen. Taal en culturele verschillen 

spelen ongetwijfeld een rol. Op basis 

van dit signaal gaan we onderzoeken 

op welke wijze huisartsen allochtone 

groepen kunnen ondersteunen bij het 

volgen van behandelingen.  

Schilderswijk

Transvaal 

STIOM ELZHA, huisartsen, 

Parnassia, Precura, 

Stichting Moeder & 

Dochter, 

zorgverzekeraars, 

stichting 

transmuraal  

Versterken 

zelfmanagement en 

vergroting van 

therapietrouw onder 

allochtone 

doelgroepen 

Start medio 

2011 bij 

diabetes-

patiënten in 

10-20 

huisartsen-

praktijken 

pilots met 

nieuwe 

methodieken 

  3 Chronische 

aandoenin-

gen, 

depressie 

Via ZonMw 
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in 2011/2012 

3.3.5 Empowerment bewoners het 

programma Natuurlijk: gezonde wijken! 

faciliteert wijkbewoners en professionals 

om gezonde initiatieven te kunnen 

uitvoeren en bestaande projecten te 

verankeren. We doen het samen met de 

bewoners en gaan uit van hun kracht, 

kennis en deskundigheid, om een 

optimaal effect te bereiken; 

Schilderswijk

, Transvaal, 

Zuidwest en 

Stationsbuurt

/Rivieren-

buurt  

GGD/GB Hof, Boog, STIOM, 

zelforganisaties 

Wijkbewoners nemen 

steeds vaker het 

initiatief op het gebeid 

van gezondheid 

Loopt regulier, 

in 2010 extra 

inzet in de 

krachtwijken 

Nota Volks-

gezondheid, 

Sport 

3, 2,1 roken, 

overgewicht, 

depressie, 

eenzaam-

heid en 

chronische 

ziektes 

Extra inzet in 

de 

krachtwijken 

mogelijk door 

quick win  

€ 60.000 per 

jaar in 2009 

en 2010. 

bovenop 

regulier nota 

VGZ: 

275.000 per 

jaar t/m 2011. 
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Acties spoor 4 
 

Programmalijn  Nr.  Acties 
Wijk- 
specifiek 

Trekker Partners Streefniveau Tijdspad 
Relatie met 
ander 
beleid 

Spoor Thema Budget  

4.1 

 

Terugdringen 

schoolverzuim 

4.1.1 Scholen en Leerplicht hebben in het 

kader van de krachtwijken een 

preventief offensief voor het 

terugdringen van schoolverzuim. 

Hierop sluit de JGZ aan met een 

uitbreiding van de gebruikelijke 

aanpak. De pilot is gebaseerd op 

intensieve  samenwerking tussen 

zorgcoördinator, Leerplicht en JGZ, 

frequente aanwezigheid op school 

door de JGZ (o.a. middels een 

spreekuur voor leerlingen en 

leraren).  Dit vraagt een andere rol 

van de JGZ waarvoor training van de 

professional nodig is.  

Zuidwest 

2010, later 

uitrol naar 

andere wijken 

School, 

JGZ, 

Leerplicht 

en 

gezond-

heids-

makelaar 

GGD, JGZ, scholen 

en Leerplicht  

1 VMBO school draait pilot in 

schooljaar 2010-2011. Na  

evaluatie uitrol over de 

gehele stad.  

2010-2011: door betere 

registratie en gebruik leerling 

volgsysteem een afname van 

ziekte verzuim. 

2015: terugdringen van 

(ziekte) verzuim op alle 

voortgezet onderwijs scholen 

2010: 1 

school  

* Nota 

Onderwijs-

beleid 

* BC Brede 

buurtschool-

plus 

4 overgewicht, 

roken, 

eenzaam-

heid, 

depressie 

25.000 voor 

2010 en 2011 

uit VGZ 

beleid voor 

aandeel JGZ. 

Aandeel 

school en 

Leerplicht tot 

aan januari 

2012 uit 

krachtwijken-

budget 

4.2 

Beroepssituatie 

4.2.1 Gevolgen van ziekte op 

arbeidssituatie verminderen:  

Fit-4-Work; een integrale aanpak 

voor de reïntegratie en 

gezondheidsbevordering van 

uitkeringsgerechtigden met 

psychische problemen 

nog te 

bepalen 

G4 

GGD/ge

meente, 

SZW 

gemeente 

OCW/GGD, SZW, 

UWV op G4-niveau, 

GGZ, EUR, e.a. 

instroom van ± 200 cliënten 

(1500 op G4-niveau) in 3 jaar. 

 

Ontwikkeling van het totale 

project- en evaluatieplan op 

G4-niveau, verwerven 

financiering, realiseren 

MKBA. 

    ± 1 miljoen 

per gemeente  

(m.n. 

reïntegratie-

kosten) 

 


