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Bouwen aan 
groeikracht in 
kwetsbare 
wijken
Een advies van 

60 wijkwerkers uit

Den Haag en Rotterdam



• Hoe kan jeugdgezondheidszorg mee 

bouwen aan een omgeving die 

uitnodigt naar gezondheid. 

• Kan het effect en de impact van 

preventie vanuit de JGZ groter worden 

door samen te werken met partners? 

• Welke partners kunnen de JGZ 

boodschap al dan niet met jouw hulp 

oppakken?

• Hoe je je cirkel van invloed kunt 

vergroten en ook van lokale 

‘influencers’ gebruik kunt maken?

Bouwen aan groeikracht 
in kwetsbare wijken
Vragen die centraal staan 
in deze JGZ Live



Zet in de chat in welke wijk, gemeente
of regio je werkzaam bent.



Mijn strategie: 
De ‘wissel’ omzetten naar een 

• Gezonde

• Sociale

• Inclusieve

• Duurzame

Samenleving



Visie

 Veerkracht vergroten

 Samen bouwen aan groeikracht in de wijk

 Condities scheppen voor een gezonde en 

kansrijke groei en ontwikkeling van de jeugd

 Woon- en leefomgeving & sociaal netwerk 

(gezin, school, club, sport) 

DUS OMGEVINGSBEWUST INTERVENIËREN 
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JGZ

Ecosysteem van de wijk

school



JGZ

Welke positie neem je in?

school



JGZa

In de haarvaten van het ecosysteem van de wijk?

school

JGZ

JGZa

JGZa

JGZa

JGZa = JGZ ambassadeur



stelling

We moeten gezondheid niet

alleen individueel oppakken, 

maar ook omgevingsgericht



Veerkracht door 
positieve gezondheid 
bereik je samen!

zoals een:

 Gezonde leefstijl

 Gezond sociaal netwerk met 
steunfiguren

 Gezonde financiële basis

 Gezonde mindset

 Gezonde mentale gesteldheid

 Gezonde leefomgeving





Met welke partners dan?
In welke rol?

 Wie zijn mijn natuurlijke partners?

 Zijn er influencers in mijn wijk of regio?

 Welke partners bereiken mijn doelgroep al?

 Welke partners zijn in staat ook de 
gezondheidsmissie te internaliseren?

 Wat heb ik hen te bieden? Kan ik hun missie 
integreren in mijn domein?

Reageer in de chat.



Meebeslissen

• Gemeente

• Wie betaalt bepaalt

• Kernteam wijkalliantie

• Externe partners die meebetalen of 
juridische kaders hanteren

Meewerken

• Externe partners die belang hebben 
bij een goede gezondheidsuitkomst

• Sportcoaches

• Supermarkten

• Wijkwerkers en initiatieven in de wijk

• Bewonersgroepen

Meedenken

• Externe partners die negatieve en 
positieve gevolgen ondervinden

• Wooncorporaties 

Meeweten

• Bedrijven en inwoners

• Belangenorganisaties

Cirkels van invloed



Bouwen aan 
groeikracht in 
kwetsbare 
wijken
JGZ dus ook?

Echt luisteren: 
Integraal luisterloket generatief 
luisteren. Complete plaatje.

Echt samenwerken: 
Wijkallianties en integrale 
projecten. Dus ontschotten!

Echt ondernemen: 
Wijkinnovatiebedrijf: voor 
vitalere wijken: fysiek, sociaal 
en economisch
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Meerwaarde 
groter maken
 Benut bestaande tribes

 School- en buurttuinen

 Bestaande netwerken van 
ouders

 Huurdersverenigingen

 Benut influencers

 Wijkwerkers

 Geestelijk leiders

 Rolmodellen

 Jeugdwerkers

Moeders informeren moeders (MIM)



De Mussen 



Hoe zou jij een 
tribe willen 
inzetten?

 Waar zie je kansen en 

mogelijkheden?

 Wat zou je willen versterken?

 Wat heb je dan nodig?

 Welke belemmeringen wil je 

weggenomen hebben?

Reageer in de chat

Familyday Den Haag Mariahoeve



Aan de slag
 Zoek je ondersteuning bij het 

benutten van bestaande tribes?

 Wil je een kavel van gezondheid 
inrichten binnen een 
wijkinnovatiebedrijf?

 Wil je een makelaar om de 
gezondheids kansen te benutten?

Stichting Colours of Impact adviseert, 
modereert en organiseert.



Neem gerust 
contact op
 tom@coloursofimpact.nl

 06 251 58 790

 Of connect met me op LinkedIn

 Tom Keek

mailto:tom@coloursofimpact.nl

