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DEEL II

HISTORISCHE RECONSTRUCTIE

Het wijkgericht gezondheidswerk in Den Bosch-Oost heeft een geschiedenis van ruim 25 

jaren. In dit deel een reconstructie van deze geschiedenis die laat zien hoe en onder welke 

condities het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost zich ontwikkeld heeft.

 

In hoofdstuk 5, 6 en 7 is deze historische reconstructie langs de volgende lijnen opge-

bouwd:

voor de wijk Den Bosch-Oost?

komen het welzijnswerk, het gezondheidscentrum Samen Beter en het wijknetwerk Hulp-

sector Oost.

-

heidswerk in Den Bosch-Oost; hoe is er geleerd van en in de praktijk?

De historische schets heeft 3 ijkpunten. Hiervoor heb ik gekozen vanwege de overzichtelijk-

heid. De periodes zijn belangrijke momenten voor het wijkgezondheidswerk. In de periode 

rond 1980 valt de start van het Welzijnsproject Oost en van het wijkgezondheidscentrum. In 

de periode rond 1990 verdwijnt het welzijnswerk nagenoeg uit de wijk en krijgt het wijknet-

werk Hulpsector Oost een impuls door het sociale vernieuwingsbeleid en de ‘gezonde wijken 

benadering’. Tot slot de periode rond 2003, waarin het empirische materiaal voor dit onder-

zoek verzameld is. Deze zelfde ijkpunten zijn in hoofdstuk 4 gebruikt.

In de historische reconstrcutie heb ik relaties gelegd naar de theoretische verkenning en de 

beleidsschets in deel I. Tevens is aangegeven welke onderdelen in het empirische materiaal 

van deel III aan bod zullen komen.


