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INLEIDING

Het is 25 september 1992; in de grote zaal van het Bossche Theater aan de Parade confe-

reren ruim 200 mensen over wijkgezondheidswerk. De dag ervoor bezochten zij in de wijk 

Den Bosch-Oost op zes locaties gezondheidsactiviteiten. Activiteiten waarin professionals 

en wijkbewoners samenwerken aan gezondheid ‘voor en door wijkbewoners’. Het is nu de 

tweede dag van het congres ‘Buurten voor gezondheid’. Annie en Nettie, twee vrouwen uit 

Den Bosch-Oost, die al vele jaren als vrijwilliger betrokken zijn bij ‘hun’ gezondheidscen-

trum Samen Beter verzorgen een intermezzo tijdens deze dag:

  

Goede morgen allemaal
Wat is hier aan de hand.
Ik zie zoveel vreemde gezichten
Van mensen uit het hele land.
Toch zie ik er hier en daar een paar,
Die ik gisteren al heb gezien.
Die kwamen denk ik voor dat congres of weet jij iets anders misschien.
Ik heb gisteren in de krant gelezen
Dat ze over buurten voor gezondheid komen praten.
Maar ze zijn nog steeds niet uitgebuurt. 
Of heb jij dat niet in de gaten.
Ik weet wel dat er over gezondheid nog heel veel is te zeggen
En ze hebben zelfs twee dagen nodig
Om het allemaal uit te leggen.
Over welke gezondheid gaat het dan
Over die van jou of die van mij
En zouden ze door al dat praten nou ook zelf gezonder zijn.
Een bekende leus is op dit moment
Je moet gezonder eten,
Maar dat dat heel wat centjes kost
Zal iedereen wel weten.
Want als iemand van zijn AOW al dat dure spul moet kopen;
Dan moet die aan het einde van de maand wel op zijn tandvlees lopen.
Gezondheid is een machtig iets
Dat is niet te betalen
En je kunt ook niet, al heb je geld
Het bij de supermarkt gaan halen.
Zouden al die geleerde mensen het nu allemaal beter weten
Of zou dat komen omdat zij
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Op universiteiten hebben gezeten.
Maar ik hoor niet veel over vrijwilligers.
Zijn die er nou alleen in onze wijk.
Dat professionals en vrijwilligers samenwerken
Wat zijn wij toch eigenlijk rijk.
En al met al vind ik toch maar
Dat wij het goed hebben gedaan
En al gebruiken wij geen dure woorden
Ik denk toch dat iedereen ze kan verstaan.
Vind jij het niet prachtig wat ieder vertelt
Hoe kunnen ze het toch verzinnen
En wil je allemaal gezonde mensen hebben,
Zul je bij je zelf moeten beginnen.
 (Van Oort, 1993)

Op de eerste congresdag werkten Annie en Nettie mee aan presentaties op locaties in de wijk: 

Annie in de workshop ‘een gezondheidscentrum in de buurt’ en Nettie in de workshop ‘psy-

chiatrie in de buurt’. Zij zijn beiden vele jaren actief in de wijk Den Bosch-Oost en hebben 

verscheidene gezondheidsinitiatieven mee opgezet, zoals het gezondheidscentrum Samen 

Beter, waarvoor de voorbereidingen startten in 1978 en dat in 1980 de deuren opende.

Tijdens de twee congresdagen stond de vraag centraal: wat hebben buurten of wijken en 

gezondheid met elkaar te maken? Congressen zijn meestal een onderling gesprek van des-

kundigen en/of beleidsmakers. Tijdens ‘Buurten voor Gezondheid’ stond de dialoog tussen 

beleidsmakers, hulpverleners en wijkbewoners centraal. (Paes en Stuurop, 1993)

In het gedicht wordt gewezen op de vele betekenissen die gezondheid heeft, op de relatie 

armoede en gezondheid, op het feit dat gezondheid ‘een machtig iets’ is, op de kloof die 

bestaat tussen de ‘geleerde mensen van de universiteiten’ en de ‘vrijwilligers zonder dure 

woorden’. Annie en Nettie noemen de rijkdom van de samenwerking tussen professionals 

en vrijwilligers in de wijk en vragen zich af of dit alleen in Den Bosch-Oost is. Zij leggen -in 

hun eigen woorden- een vinger op enkele fundamentele kwesties die spelen in het wijkgericht 

werken aan gezondheid. 

De centrale vraag van het congres en de kwesties die Annie en Nettie aansnijden, spelen niet 

alleen in Den Bosch-Oost, maar kregen de afgelopen decennia wereldwijd de aandacht. Bo-

vendien zijn het vragen en kwesties die momenteel nog steeds actueel zijn. “Ze zijn nog steeds 

niet uitgebuurt.”

Met andere (dure) woorden gezegd: gezondheid is een van de fundamentele rechten van de 

mens en scoort altijd hoog in de lijsten van wat mensen aangeven als belangrijk in hun leven. 

Het begrip ‘gezondheid’ komt in allerlei betekenissen en contexten voor. Gangbaar in de lite-
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ratuur is de definitie van gezondheid, die de World Health Organization in 1948 formuleer-

de: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 

disease or infirmity”. (WHO, 1948) Gezondheid is het totaal van interacties tussen biologische, 

psychologische en sociale factoren. Gezondheid beschouwen als meer dan de afwezigheid 

van ziekte en gebrek maakt ruimte voor onderwerpen als belevingsaspecten en kwaliteit van 

leven. Sociale factoren wijzen op de invloed van omgevingsfactoren; milieu, arbeid, verkeer, 

maar ook sociaal-economische omgevingsfactoren werken in op gezondheid. Het door de 

Wereldgezondheidsraad in 1977 vastgesteld beleid ‘Health for All in the Year 2000’ (WHO, 

1981) leidde tot een wereldwijd actieprogramma met aandacht voor de zwakkeren en minder 

bevoorrechten. In 1978 werd de People’s Charter for Health in Alma Ata opgesteld. 

 

“The International Conference on Primary Health Care, meeting in Alma Ata this twelfth day of 

September in the year Nineteen hundred and seventy eight, expressing the need for urgent action by all 

governments, all health and development workers, and the world community to protect and promote 

the health of all the people of the world, hereby makes the following Declaration: The Conference 

strongly reaffirms that health, which is a state of complete physical, mental and social well-being, and 

not merely the absence of disease or infirmity, is a fundamental human right and that the attainment 

of the highest possible level of health is a most important world-wide social goal whose realization 

requires the action of many other social and economic sectors in addition to the health sector […].” 

People’s Charter for Health.  (WHO, 1981)

De internationale aandacht voor een brede invulling van gezondheid gaat niet aan Neder-

land voorbij. In de jaren zeventig is in Nederland de opkomst van gezondheidscentra te zien, 

waarbij de initiatiefnemers zich baseren op een brede definitie van gezondheid. Door de 

samenwerking van verschillende disciplines (huisartsen, maatschappelijk werk en verpleeg-

kundigen) wordt aan de samenhang van lichamelijke, psychische en sociale aspecten van 

gezondheid gewerkt. Het aantal gezondheidscentra stagneert in de jaren tachtig en blijft 

schommelen rond de 150 in Nederland. Rond 2000 is er een opleving te zien. (LVG, 2002) 

In 1986 verschijnt in Nederland naar aanleiding van de WHO-gezondheidsdoelen de ‘Nota 

2000’ (Tweede Kamer, 1986); een beleidsnota, waarin gepleit wordt voor een accentverschui-

ving van het voorzieningen- en zorgbeleid naar een breder gezondheidsbeleid dat zich richt 

op alle determinanten van gezondheid. Eind jaren tachtig wordt in Nederland de ‘gezonde 

steden benadering’ in gang gezet, die tracht de doelstellingen van de ‘Health for All’ strategie 

in Nederland ingang te doen vinden. Het zijn vooral GGDen en enkele gemeenten die van-

uit dit gedachtengoed vele lokale gezondheidsactiviteiten starten, die beogen mensen meer 

greep op hun gezondheid te doen krijgen. Deze activiteiten ontwikkelen zich grotendeels los 

van de eerstelijnszorg en de bovengenoemde gezondheidscentra. 

Ook stelt de regering in 1989 een Programmacommissie in die als opdracht krijgt onder-

zoek te doen naar de sociaal-economische gezondheidsverschillen in Nederland. De com-

missies sociaal-economische gezondheidsverschillen I en II (SEGV-I en II) hebben gedurende 
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de jaren negentig systematisch onderzoek gedaan in Nederland naar het vóórkomen van 

gezondheidsverschillen, naar de oorzaken van gezondheidsverschillen en naar interventies 

en beleidsmaatregelen ter verkleining van sociaal-economische gezondheidsverschillen. (Mi-

nisterie van WVC, 1994)  Het SEGV-onderzoek heeft het bestaan van gezondheidsverschillen 

in Nederland aangetoond. Gezondheidsachterstand komt geconcentreerd voor in bepaalde 

bevolkingsgroepen zoals mensen zonder betaald werk, allochtonen, dak- en thuislozen, 

asielzoekers en drugsgebruikers. Daarnaast heeft men concentraties vastgesteld in bepaalde 

wijken. 

Binnen de gezondheidsvoorlichting en opvoeding (GVO) -voor het merendeel uitgevoerd 

onder verantwoordelijkheid van gemeenten en GGDen- is sinds de SEGV-commissies een 

belangrijke verschuiving op gang gekomen in de richting van projecten voor wijken en/of 

groepen met gezondheidsachterstand gericht op het terugdringen van gezondheidsverschil-

len. (Ministerie van WVC, 1994)  In een aantal grote en middelgrote steden in Nederland 

hebben gezondheidscentra zich geprofileerd met een wijkgerichte aanpak van gezondheids-

achterstand. (Paes, 1999)  De LVG noemt de wijkgerichte aanpak belangrijk voor achter-

standswijken. Door het welzijns- en opbouwwerk zijn eveneens projecten met een relatie naar 

gezondheid ontwikkeld. Deze projecten waren voornamelijk gericht op specifieke groepen 

of op wijken met gezondheidsachterstand. Het welzijns- en opbouwwerk vinden participatie 

van de bevolking en het bottom up ontwikkelen van projecten belangrijk en noemen deze 

aanpak ‘community based’. (Garretsen, 1994)  In 1998 gaat een door de directie Sociaal Be-

leid van het ministerie van VWS project ‘Heel de buurt’ voor vier jaren van start: “Het ging bij 

‘Heel de buurt’ om de wijk in zowel zijn sociale, fysieke als economische betekenis. Daarnaast gaat het 

om het weer gezond maken van buurten. Binnen ‘Heel de buurt’ heet dat werken aan een leefbare, 

gezonde, werkende en lerende buurt.” (De Boer, 2003; pg. 9) 

Wat hebben deze projecten en activiteiten opgeleverd? In enkele overzichtsevaluaties van de 

SEGV-commissies (Stronks en Hulshof, 2001) en van het NIGZ, Nederlands Instituut voor 

Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (Alting e.a. 2003; Kok en Ten Dam, 2003) is 

te lezen dat de wijkgerichte aanpak als veelbelovend wordt gezien, maar dat er tevens veel 

onduidelijkheid over bestaat. Terugkerende begrippen in deze evaluaties zijn gegevens als 

basis, politiek commitment, participatie, intersectorale samenwerking, community based 

benadering en empowerment. Er is kritiek op de korte duur van projecten en op de plan-

matige aanpak daarin, die als knellend worden ervaren en niet passen bij een community 

based benadering. Dit geldt eveneens voor onderzoek naar de effecten van de wijkgerichte 

aanpak. Een in Rotterdam opgezet onderzoek (De Haes e.a., 2002) volgens de regels van een 

‘Community Intervention Trial’ 1  werd voortijdig afgebroken, omdat de dynamische realiteit 

van het wijkgericht werken op gespannen voet staat met de strakke onderzoeksopzet van 

voormeting, nameting, interventiegroep en controlegroep gebaseerd op een statische omge-

ving. McQueen zegt over onderzoek naar complexe praktijken, dat die complex onderzoek 

verdienen. Hij pleit ervoor de contextafhankelijkheid voortdurend in onderzoek mee te ne-
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men. Hij stelt dat simplificatie van de maatschappelijke werkelijkheid de kans op succes van 

de handelingsmogelijkheden niet groter maakt. Gezondheidsbevordering is volgens hem een 

activiteit die een lange adem vereist en waarvan de resultaten pas na jaren en in generaties is 

te meten. (McQueen, 2000)

In 2003 en 2004 organiseren het NIGZ en de GGD Rotterdam vier conferenties onder de 

noemer van ‘New Health Promotion’ over het ontwikkelen, delen en gebruiken van ken-

nis voor gezondheidsbevordering. De conferenties sluiten aan op de thema’s van de wereld-

conferentie van de International Union for Health Promotion and Education in 2004 in 

Melbourne. Naar aanleiding van de conferenties verschijnt in 2005 het boek ‘Gezond effect 

bevorderen’. Een van de conclusies luidt: “Er ligt nu teveel nadruk op gezondheid als eindresultaat 

en op toetsend onderzoek, met de ‘randomized controlled trial’ (RTC) als richtsnoer.“ Een andere 

conclusie is: “Er is een goede traditie van onderzoek naar voorlichtingsinterventies, maar community- 

en politieke interventies zijn onderbelicht. In alle gevallen is de aandacht voor het onderzoek naar 

‘organiseren’ en de rol van ‘de context’ onvoldoende.” (Saan en De Haes, 2005, pg. 19)

Waarom dit onderzoek

In Den Bosch-Oost hebben beroepskrachten en vrijwilligers van het gezondheidscentrum 

Samen Beter en van het wijknetwerk Hulpsector Oost inmiddels ruim 25 jaren ervaring met 

wijkgezondheidswerk. De term ‘gezondheidswerk’ is een samenvoeging van de woorden ge-

zondheidszorg en welzijnswerk; een samenwerking tussen de domeinen cure, care, preventie 

(gezondheidsbevordering) en welzijnswerk. De wijk Den Bosch-Oost wordt de ene keer wel 

en de andere keer niet als een wijk met gezondheidsachterstand aangemerkt. Dit heeft vooral 

te maken met wijzigingen in gebiedsindelingen en het gebruik van verschillende indicatoren 

om achterstand vast te stellen. 

Er zijn verschillende publicaties verschenen over Den Bosch-Oost; over gezondheidscentrum 

Samen Beter en over het wijkgerichte gezondheidswerk; een aantal zijn van mijn hand. Ik 

ben vanaf 1978 in vele rollen betrokken bij de ontwikkelingen in Den Bosch-Oost: als een 

van de oprichters van Samen Beter, als actieve wijkbewoner, maatschappelijk werker, coör-

dinator, directeur, schrijver en nu als onderzoeker. Door de jaren heen maakte ik de golfbe-

weging van de aandacht voor het wijkgericht werken mee: hoogtijdagen eind jaren zeventig 

en beginjaren tachtig en opnieuw eind jaren negentig tot nu. In deze golfbeweging ging een 

1. De Randomized Controlled Trial (RTC) wordt binnen de gezondheidssector beschouwd als de 
gouden standaard om effecten te meten. De RTC toon causaliteit aan tussen interventie en effect. 
Het is niet mogelijk om een community project in een steekproefsgewijze, gecontroleerde onder-
zoeksopzet te onderzoeken. De Community Intervention Trial (CIT) is een vervolg op de RTC en 
eveneens een experimenteel onderzoeksdesign. Binnen deze onderzoeksmethodiek zijn groepen de 
eenheid van onderzoek, terwijl het bij de RTC om individuen gaat.
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andere ontwikkeling gelijk mee op: een integrale holistische visie op gezondheid en welzijn 

in de eerste hoogtijperiode en in de neergaande beweging een beroep op de ‘core business’ 

van instellingen en scepsis naar samenwerking en wijkaanpak. In de huidige hoogtijdagen 

opnieuw een benadering met een krachtige stimulans voor samenhang tussen zorg en dien-

sten in aanvulling op de zelfverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van burgers. In de 

dip van aandacht voor wijkgerichte werken is de ontwikkeling van het wijkgezondheidswerk 

in Den Bosch-Oost door gezet. Moeizaam zoekend naar aanknopingspunten om nieuwe 

wijkactiviteiten onder te brengen. Altijd onder druk van ideeën en initiatieven uit de praktijk 

vanuit een intuïtie voor de potenties van de wijkaanpak. Dit betekent echter niet dat de 

golfbeweging van aandacht voor het wijkgezondheidswerk zonder gevolgen bleef voor Den 

Bosch-Oost. 

Het is vanuit deze 25-jarige praktijkervaring dat ik mij steeds de volgende vragen stelde:

vanuit de zelfstandig georganiseerde domeinen gezondheidszorg, gezondheidsbevordering 

en sociaal werk spreekt men over wijkgericht werken aan gezondheid, vaak in relatie tot ge-

zondheidsachterstand. Men gebruikt dezelfde woorden, maar bedoelt men hetzelfde met de 

begrippen gezondheid, wijk, community en met community based en wijkgericht werken? 

Als men in onderzoeken constateert dat het terugdringen van gezondheidsverschillen com-

plex is en werk van lange adem is, waarom zet men dan kortdurende projecten op, gericht op 

deelaspecten, waarbinnen men resultaten wil meten? 

Er bleek geen onderzoek voorhanden waarin over een langere periode gekeken is wat wijk-

gericht werken aan gezondheid inhoudt en welke resultaten er te zien zijn; er is geen samen-

hangend beeld van de relatie tussen de wijk en gezondheid. 

Probleem- en vraagstelling 

Gezondheid is een begrip met vele betekenissen; er is geen eenduidigheid over wat een wijk of 

een community is en wijkgericht werken is onderhevig aan vele beleidsinvloeden. Resultaten 

en effecten van wijkgezondheidswerk blijken tegelijkertijd moeilijk aan te tonen. Toch wordt 

wijkgezondheidswerk in de hierboven aangehaalde literatuur als een veelbelovende strategie 

beschouwd voor het terugdringen van gezondheidsachterstand. Een samenhangend beeld 

over wat wijkgezondheidswerk is, wie er welke rol in speelt, hoe en wat er werkt, ontbreekt 

echter. Er is geen theorie of onderzoek voorhanden waarin wijkgezondheidswerk in de brede 

context van de gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk is geplaatst, waar-

in aandacht wordt besteed aan onderliggende ideeën, processen en motieven van degenen 

die er uitvoering aan geven én hoe die  relatie tussen wijk en gezondheid in elkaar zit.  Het 

doel van dit onderzoek is om in een lang bestaande praktijk het wijkgezondheidswerk te 

ontrafelen om inzicht te krijgen in de noodzakelijke elementen, de mogelijkheden en de 

onmogelijkheden ervan. Hiervoor zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
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1.  Binnen de eerstelijnsgezondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk spreekt men 

over wijkgericht werken om gezondheid te verbeteren. Heeft men dezelfde ideeën over ge-

zondheid, de wijk, gezondheidsverschillen, achterstandswijken en de wijkaanpak?

2.  Welke invulling geven de beroepskrachten en vrijwilligers werkzaam in de wijk Den Bosch-

Oost aan wijkgericht werken om gezondheid te verbeteren en wat zijn hun onderliggende 

ideeën? Welke strategieën hanteren de werkers hierbij en wat zijn onderliggende drijfveren 

om in de wijk te werken? Bereiken zij de sociaal-economisch zwakke groepen?

3.  Wat zijn de resultaten van 25 jaar wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost en hoe zijn 

die te achterhalen? 

4.  Wat zijn de mogelijkheden en onmogelijkheden van het wijkgezondheidswerk en welke 

relatie is te leggen tussen gezondheid en de wijk?

Om een antwoord te krijgen op deze vragen is een kwalitatieve studie uitgevoerd naar de 

ideeën en meningen van vrijwilligers, I/Ders2 en beroepskrachten in Den Bosch-Oost; naar 

de werkwijzen, die zij ontwikkeld hebben, naar de resultaten die zij melden over hun lang-

durige inzet en hoe zij zich verhouden tot de externe ontwikkelingen, die van invloed zijn op 

hun alledaagse praktijk van het wijkgezondheidswerk. Veertig –al vele jaren in de wijk werk-

zame-  beroepskrachten, I/Ders en vrijwilligers vertelden hun (werk)levensverhaal. Materiaal 

uit de archieven van het gezondheidscentrum Samen Beter en het Welzijnsproject Oost en 

eerdere publicaties over (onderdelen van) het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost wa-

ren aanvullende bronnen. 

Inzicht in een werkwijze in één wijk is niet universeel geldig. Maar zoals Mol uiteen zet, voedt 

een studie van een levende praktijk het denken, inspireert de theorie en scherpt ideeën aan. 

De uitkomst van een dergelijke studie biedt volgens Mol een vergelijkingspunt. (Mol. 2006)

Opbouw van het proefschrift 

In deel I van dit proefschrift wordt het onderzoek geïntroduceerd. Hoofdstuk 1 bevat een 

korte schets van de wijk Den Bosch-Oost; hoofdstuk 2 is de methodologische verantwoor-

ding van het onderzoek en de gekozen onderzoeksopzet. In hoofdstuk 3 worden de centrale 

begrippen van het concept wijkgezondheidswerk -namelijk gezondheid, wijk, wijkaanpak, 

gezondheidsverschillen en achterstandswijken- vanuit de theorie gedefinieerd. Hoofdstuk 

4 bevat een historisch overzicht van de belangrijkste beleidsontwikkelingen ten aanzien van 

2   I/Ders zijn personen werkzaam in een Instroom/Doorstroombaan. Een regeling om werkplek-
ken te creëren voor langdurig werklozen. Deze regeling heeft de regeling van de Melkertbanen 
opgevolgd. De geïnterviewden hadden allemaal eerst een Melkertbaan, die vervolgens omgezet 
is in een I/D regeling. Vier van de vijf IDers waren voorafgaand aan deze regeling als vrijwilliger 
werkzaam in Den Bosch-Oost.
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wijkgezondheidswerk. Op basis van deze verkenningen is een theoretisch kader voor het on-

derzoek gemaakt. 

In deel II komt de praktijk van Den Bosch-Oost aan bod. Deel II bevat een historische recon-

structie van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost en vormt de basis voor het empi-

rische materiaal van deel III. In hoofdstuk 4 is te vinden hoe de wijk in de loop der jaren op 

verschillende manieren getypeerd is. In hoofdstuk 5 is de geschiedenis van het welzijnswerk, 

het gezondheidscentrum en het wijknetwerk Hulpsector Oost beschreven. Hoofdstuk 6 geeft 

een overzicht hoe door de jaren heen in en van de praktijk geleerd is. In dit deel is onderzocht 

welke ontwikkelingen het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost beïnvloed hebben. 

Deel III bevat het empirische materiaal. Een analyse van de verhalen van wijkbewoners en 

beroepskrachten over het wijkgezondheidswerk door de jaren heen. Hier worden de relevante 

kenmerken van het wijkgezondheidswerk uitgewerkt. Hoe verhouden deze zich tot het the-

oretische kader?

Deel IV bevat de conclusies. 

Het wijkgezondheidswerk gaat velen aan: wijkbewoners, professionals en ook beleidsmakers 

en onderzoekers. Daarom heb ik ervoor gekozen om het onderzoek zodanig te presenteren 

dat het voor velen toegankelijk is. Door van binnenuit, uitvoerig en betrokken over de wijk 

en het wijkgerichte werken te schrijven hoop ik de dagelijkse praktijk invoelbaar, herkenbaar 

en overtuigend neer te zetten. De praktijkvoorbeelden zijn geen illustraties van mijn inzich-

ten, maar eerder andersom. Zij zijn de basis, hierop heb ik gereflecteerd en daarmee probeer 

ik de praktijk van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost begrijpelijk en inzichtelijk 

te maken en een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke onderbouwing van het wijkge-

richt werken aan gezondheid.

 


