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6.  HISTORISCHE RECONSTRUCTIE VAN HET 
      WIJKGEZONDHEIDSWERK IN DEN BOSCH-OOST

“Het is in de loop der jaren natuurlijk allemaal groter en zakelijker geworden, maar 

de meeste ideeën van het begin staan nog overeind. De betrokkenheid, de saamho-

righeid, het opkomen voor kwetsbare groepen en de gezelligheid vind je nog altijd 

terug. Daar hebben we in de moeilijke jaren aan het Zuidoosterfront het fundament 

voor gelegd.” (Annie van Oort in “Nog steeds anders”, 2000)

 

In de historische reconstructie van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost worden 

achtereenvolgend het welzijnswerk in Den Bosch-Oost, het gezondheidscentrum Samen Be-

ter en het wijknetwerk Hulpsector Oost belicht. In Hulpsector Oost werken het welzijnswerk 

en het gezondheidscentrum samen; vele instellingen sluiten zich hierbij aan. De reconstruc-

tie biedt inzicht in hoe en onder welke condities het wijkgezondheidswerk door de jaren 

heen gestalte kreeg. 

Voor dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van publicaties over Welzijnsproject Oost en gezond-

heidscentrum Samen Beter. Verder is geput uit materiaal van het archief van Piet Willems, 

het archief van de wijkkrant Oost en van gezondheidscentrum Samen Beter.

6.1.  Het welzijnswerk in Den Bosch-Oost

In de verhalen van de actieve bewoners is de geschiedenis van het Welzijnsproject Oost ver-

bonden met de wijk. Het welzijnsproject Oost komt voort uit een conflict van Piet Willems 

(opbouwwerker in enkele oude binnenstadwijken) en zijn werkgever. Het nieuwe welzijns-

denken van werken ‘vanuit de basis’, gevoed door het werk van Freire14, botst met het ‘oude 

paternalistische welzijnswerk’ in ’s-Hertogenbosch. Actieve buurtbewoners springen in de 

bres met de actie ‘Wij willen Piet, anders niet’. Willems zoekt contact met enkele verlichte 

ex-katholieke notabelen in Noord-Brabant die de weg weten in ‘subsidieland’. Zij boren een 

potje aan van het toenmalige ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 

werk) en zo kan het Welzijnsproject Oost eind 1974 van start gaan. Als experiment en als 

aparte stichting, want van de bestaande Bossche instellingen wil niemand Piet Willems op de 

loonlijst hebben. Hij mag zijn gang gaan in de Graafsewijken en de Aawijken. Daar ontbreekt 

het op dat moment geheel aan welzijnsvoorzieningen.  

14   Paulo Freire, Braziliaans pedagoog en filosoof, in de jaren 70 bekend in Nederland door zijn 
‘pedagogie van de onderdrukten’
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6.1.1.  De start van Welzijnsproject Oost in 1975 

Piet Willems gaat aan de slag in Den Bosch-Oost. Hij legt contacten met wijkbewoners en 

verzamelt een vaste groep vrijwilligers om zich heen. Overal waar onvrede de kop op steekt 

en bewoners zelf iets willen ondernemen, probeert hij ter aanmoediging en ondersteuning 

aanwezig te zijn. In een paar jaar tijd zet Piet Wilems met bewoners een reeks activiteiten op. 

In het verslag over de eerste 4 jaar welzijnsproject Oost zijn 7 WAO-groepen, 2 buurtcentra, 

4 alfabetiseringsgroepen, een tiental vrouwengroepen, jongerengroepen, activiteiten rond 

zorgbehoeftigen, een wijkkrant, een twintigtal wijk- en buurtcomités en een basisacademie 

voor de vrijwilligers beschreven. (WPO, 1979)

Piet heeft internationale contacten met mensen en organisaties die zich eveneens laten in-

spireren door het werk van Freire en het ‘basisdenken’. Op een bijeenkomst in de zomer van 

1977 neemt hij deel aan een internationale bijeenkomst van basisinitiatieven in België. Een 

groep aankomende gezondheidswerkers (vier huisartsen, twee maatschappelijk werkers, een 

psycholoog, een fysiotherapeut, een orthopedagoog en een wijkverpleegkundige)  afkomstig 

uit Nijmegen en eveneens geïnteresseerd in het ‘basisdenken’ leren Piet Willems via deze 

internationale bijeenkomst kennen.   

In de jaren tachtig breidt het Welzijnsproject uit. Een team van opbouwwerkers, buurtwer-

kers, jongerenwerkers, vrouwenwerkers, educatiewerkers bevolken het kantoor en de buurt-

huizen. Piet Willems coördineert een uitgebreid projectenoverleg. Het team ontwikkelt vele 

activiteiten consequent samen met groepen wijkbewoners. Niet vanzelf en niet zonder con-

flicten, zoals de eerder aangehaalde Dieleman beschrijft: 

 “De spil waaromheen de belevingen van de bewoners draaiden was een wij/zij-gevoel. Die tegenstel-

ling bewerkstelligde een hechte solidariteit tussen de opbouwwerker en de vrijwilligers. De eerste jaren 

moesten zij zich keer op keer schrap zetten tegen de gemeente en knokken voor iedere nieuwe voorzie-

ning. Maar elk succes versterkte hun onderlinge band.” (Dieleman, 1986; pg. 358) 

Er zijn spanningen in de wijk tussen de verschillende groepen: vrouwengroepen, die in het 

buurthuis een eigen plek opeisen; rivaliserende families binnen vrijwilligersgroepen; vrijwil-

ligers die tegenover de steeds groter wordende groep beroepskrachten komen te staan. In de 

historische schets van de wijk (hoofdstuk 5) is hieraan al aandacht besteed. Het zijn de twee 

kanten van één wijk met vele actieve bewoners. Deze ervaringen en conflicten vormen het les-

materiaal voor de ‘basisacademie’ in de wijk. In de basisacademie leren actieve wijkbewoners 

hoe zij met groepsprocessen en zelforganisatie moeten omgaan. Een op de praktijk gerichte 

training van vaardigheden, waar zij eveneens kennis en inzichten opdoen. Dieleman merkt 

op hoe diep deze scholing ingrijpt in het bestaan van de deelnemers die weinig opleiding 

hebben en niet gewend zijn om in een groep te leren.

Het Welzijnsproject heeft een brede insteek in de wijk. Dit is te zien als een aantal ouders actie 

voert voor het behoud van een basisschool in de wijk. Zij worden hierin gesteund door het 

Welzijnsproject. Na een bezetting van de school krijgen de ouders politieke steun en blijft de 
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school behouden. De school, De Plataan, heeft een herstart in een gebrekkige accommodatie 

met 12 leerlingen. Een jaar later sluit een andere groep ouders uit de wijk zich aan. Het zijn 

ouders, die vrijwillig of beroepsmatig verbonden zijn aan het Welzijnsproject Oost en ge-

zondheidscentrum Samen Beter (zie de volgende paragraaf). Deze hoogopgeleide ouders met 

jonge kinderen kiezen als groep voor deze school en voeren vervolgens actie om er een kleu-

terafdeling aan toe te voegen. Deze actie heeft een aanzuigende werking op kinderen uit de 

wijk en de school groeit in acht jaar tijd uit tot de grootste school in de wijk met 160 kinderen. 

De buurtschool is een mix van kinderen van laag- en hoogopgeleide ouders en vanaf de jaren 

negentig kinderen van allochtone ouders. De ouders van de verschillende groepen zijn actief 

betrokken bij de school, zowel bij uitvoerende activiteiten, als in de medezeggenschapsraad. 

6.1.2. Een stedelijke welzijnsinstelling in 1990

Het Welzijnsproject Oost gaat in 1989 op in de stedelijke welzijnsinstelling Divers. Piet Wil-

lems maakt in 1990 gebruik van een regeling voor vervroegd pensioen. Hij blijft op allerlei 

manieren vrijwillig actief in stedelijke projecten voor dak- en thuislozen, langdurig werklo-

zen en psychiatrische patiënten. Voor mensen uit het ‘souterrain’ van de samenleving zoals 

hij dat noemt. Diverse onderdelen van het Welzijnsproject Oost die in de wijk ontwikkeld 

zijn zoals het zogenaamde randgroepjongerenwerk en het alfabetiseringswerk zijn al eerder 

naar stedelijke organisaties overgeheveld. Vanwege het succes van deze activiteiten verbindt 

de gemeente aan de subsidie de voorwaarde, dat de activiteiten ten behoeve van de hele stad 

uitgevoerd moeten worden. Andere onderdelen van het Welzijnsproject Oost zoals het vrou-

wenwerk en de basisacademie zijn weg bezuinigd. Het wijkkantoor verdwijnt en een opbouw-

werker en een jongerenwerker van de stedelijke organisatie werken nog slechts enkele uren in 

de wijk. Den Bosch-Oost is voor het welzijnswerk van Divers géén intensief, maar extensief 

gebied. Deze kwalificatie gaat gelijk op met de door de gemeente vastgestelde welzijnsindex 

voor buurten in hun rapport ‘ Buurten en wijken vergeleken’, zoals beschreven in het vorige 

hoofdstuk. Een manager van Divers hierover:

“We rekenen nu in uren, we bestrijken een veel groter gebied; die kleinschaligheid van vroeger is weg. 

We moeten nu continu afwegingen maken; als er ergens een uur bij moet, dan moet dat ergens anders 

af. Het is plussen en minnen. De prioriteit ligt nu bij het pilotproject (in de aanpakbuurten), dat 

vraagt alle aandacht en dat is ook nodig. Die buurten staan er een stuk slechter voor dan in de rest 

van Oost, waar al veel voorzieningen en activiteiten vaste voet aan de grond hebben.” (Van der Lans, 

juli 1998; pg. 39) 

De welzijnswerkuren voor Den Bosch-Oost worden ingevuld door werkers die tevens in an-

dere delen van ’s-Hertogenbosch werkzaam zijn. Deze welzijnswerkers maken wel deel uit 

van het wijknetwerk Hulpsector Oost. Richting gemeente wordt meerdere malen vanuit de 

wijk de onvrede geuit over het geringe aantal uren welzijnswerk. De welzijnswerkers zijn niet 

zichtbaar aanwezig in de wijk en slechts betrokken bij een beperkt aantal wijkactiviteiten.
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6.1.3. Wijkplatform Oost in 2000

In 2000 dreigt de wijkkrant te verdwijnen. De redactie bestaande uit enkele wijkbewoners 

ziet door de financiële zorgen geen perspectief om voort te bestaan, nadat een bijdrage van-

uit het welzijnswerk is gestopt. Naar aanleiding van de noodkreet van de redactie bedenken 

enkele vrijwilligers samen met Hulpsector Oost een reddingsplan. Een tiental vrijwilligers 

richten met hulp van Hulpsector Oost in 2000 het Wijkplatform Oost op, waarbij de vele 

vrijwilligersorganisaties uit de wijk zich aansluiten. Het maandelijkse overleg doet denken 

aan het oude projectenoverleg van Welzijnsproject Oost. Tot de groep vrijwilligers behoren 

enkele mensen die het oude projectenoverleg en de basisacademie nog kennen. Het Wijk-

platform organiseert bijeenkomsten en pakt gezamenlijk ervaren knelpunten in de wijk op. 

Het Wijkplatform Oost is aanspreekpunt voor de gemeente en ontvangt een subsidie voor de 

communicatie met de wijk. Hiermee wordt de wijkkrant gesponsord die hiermee door kan 

gaan. Het Wijkplatform ontvangt als experiment een wijkbudget en kan in korte tijd vele 

wijkactiviteiten ondersteunen. Tevens is er een wijkambtenaar die als trait d’union fungeert 

in het contact tussen de wijk en de gemeente. Deze periode wordt positief geëvalueerd en de 

gemeente zegt toe dat deze ervaringen gebruikt zullen worden in het ontwerp van het wijkge-

richt werken van de gemeente. Hoe dit afliep is in het vorige hoofdstuk beschreven.

In 2003 initieert Wijkplatform Oost een wijkproject ‘Van jong tot oud in Oost’. De start ligt 

bij onrust in de wijk, veroorzaakt door overlast en criminaliteit rond een winkelcentrum 

door een groep jongeren, voor het merendeel Marokkanen. Het project groeit uit tot een zelf-

standige stichting die vanuit een visie op samenlevingsopbouw diverse activiteiten opzet en 

met hulp van gemeentelijke en provinciale subsidies op projectbasis opbouwwerkers en jon-

gerenwerkers aantrekt. (Wijkplatform Oost, 2004) De werkers van deze stichting nemen deel 

aan de overleggen van het wijknetwerk Hulpsector Oost. Wijkplatform Oost en de nieuwe 

stichting pakken de (internationale) uitwisselingscontacten weer op. (VJTO, 2006)

6.1.4. Het welzijnswerk door de jaren heen (1975 – 2005)

In de jaren van 1975 tot eind jaren tachtig is het Welzijnsproject de spil in vele wijkactivitei-

ten. De centrale rol die het Welzijnsproject in de wijk speelt, wordt in de daarop volgende 

jaren terug gebracht tot een minimale bijdrage in de ondersteuning van enkele wijkcomités 

en buurtactiviteiten. Het landelijk bekend geworden alfabetiseringswerk, gebaseerd op de 

methode van Freire, is onderdeel van een stedelijke organisatie voor basiseducatie, dat eind 

jaren negentig opnieuw aansluiting zoekt in de wijken voor het organiseren van taallessen 

voor allochtonen. Het jongerenwerk van weleer, dat contact had met jeugdbendes en met 

hen aan de slag ging, wordt opgenomen in het stedelijke randgroepjongerenwerk. Het rand-

groepjongerenwerk wordt onderdeel van de maatschappelijke opvang en drugshulpverle-

ning. De vanzelfsprekende samenwerking met de wijk verdwijnt. De rol die het welzijnswerk 



 117

vervult als bruggenbouwer, de functie van ‘bridging’ tussen groepen wijkbewoners en tussen 

wijkbewoners en instellingen verdwijnt hiermee grotendeels. 

Het in 2000 opgerichte Wijkplatform Oost bundelt de vrijwilligersorganisaties in de wijk; 

een taak die vroeger door het Welzijnproject werd ingevuld. Ondanks een positieve evaluatie 

van de gemeente ’s-Hertogenbosch over de activiteiten die het Wijkplatform ontplooit, is de 

teleurstelling groot als de gemeente in het beleid voor wijkgericht werken de wijk Den Bosch-

Oost door midden deelt en over twee zogenaamde wijktafels verdeeld. De gemeente baseert 

zich in dit nieuwe beleid op de wijk als gemeenschap, als community, maar in de uitvoering 

kiest de gemeente voor een administratieve indeling. Hier botsen twee wijkbenaderingen: de 

geografische en de sociologische. Deze botsing tussen gemeente en Wijkplatform Oost is in 

deel III als casus uitgewerkt.

Het zijn de problemen met overlast veroorzakende jongeren die de aanzet zijn tot het oprich-

ten van een nieuwe stichting voor samenlevingsopbouw (Van jong tot oud in Oost) vanuit 

het Wijkplatform Oost in 2003. Dit gebeurt buiten de reguliere welzijnsorganisatie om. De 

wethouder met jeugd, onderwijs en wijkgericht werken in zijn portefeuille ondersteunt deze 

ontwikkeling. 

6.2.  Wijkgezondheidscentrum Samen Beter 

De gezondheidswerkers die Piet Willems in 1977 in België ontmoeten, kennen elkaar vanuit 

hun studietijd in Nijmegen. Zij zijn betrokken bij politieke discussiegroepen van gezond-

heidswerkers in Nijmegen, maar willen in de praktijk aan de slag. 

“Politiek was voor ons iets anders dan lid zijn van een partij […] Concrete politiek bedrijven was 

bouwen en werken aan […] gezondheidszorg [..] op een manier die qua vorm en inhoud aan moest 

sluiten bij patiënten in een wijk […] Het moest een vorm van basiswerk worden, waarin patiëntenpar-

ticipatie daadwerkelijk vorm kon krijgen.  […] Zelfbeheer en eigen zeggenschap van de wijkbewoners 

over de gezondheidszorg, daar ging het ons om. […] Daarom vonden we het zo belangrijk om de wijk 

in zoveel mogelijk opzichten te leren kennen. Daar ligt ook de reden […] om zelf in de wijk te gaan 

wonen. We wilden het leven in de wijk zoveel mogelijk ervaren als de andere wijkbewoners.” (Samen 

Beter, 1990) 

Een van de huisartsen in deze groep spitst deze visie toe op zijn werk:

“We wilden de strijd aanbinden onder andere tegen verslavende medicijnen zoals tranquillizers. Men-

sen mochten daaraan niet verslaafd raken of moesten ervan loskomen, vonden wij. Verder wilden we 

mensen actief maken. Ze moesten niet berusten in hun negatieve situatie thuis of op het werk. Daar 

moesten ze iets aan doen […] De sociale factor van ziekte, daar legden we de nadruk op. We wilden 

patiënten helpen daar iets aan te doen en spoorden hen aan om op te komen voor hun recht in gezin 

en werk.” (Samen Beter, 1990)
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6.2.1. Het initiatief voor een wijkgezondheidscentrum in 1978

Na een eerste gesprek van de groep gezondheidswerkers met Piet Willems verspreiden zij 

een uitnodiging in de wijk om met wijkbewoners te praten over ideeën en wensen op het ge-

bied van de gezondheidszorg. Na een paar wijkavonden wordt een ‘werkgroep gezondheids-

zorg Den Bosch-Oost’ gevormd. De werkgroep die begin 1978 start met de voorbereidingen 

voor een wijkgezondheidscentrum oriënteert zich op ‘Oost’. Deze werkgroep bestaande uit 

professionals en vrijwilligers organiseert op verzoek van wijkbewoners diverse gezondheids-

activiteiten: een medicijnenspreekuur, afslankgroepen, WAO-spreekuur en werkt mee in 

diverse wijkactiviteiten zoals jongerengroepen, vrouwentherapiegroepen en WAO-groepen. 

Daarnaast gaat de werkgroep op vele wijkbijeenkomsten met bewoners in discussie over ge-

zondheid en gezondheidsvoorzieningen. Deze gesprekken vormen de basis voor het plan 

dat de werkgroep uitwerkt; een eigen wijkgezondheidscentrum voor Den Bosch-Oost. De 

gezondheidsvoorzieningen in de wijk zijn op dat moment minimaal: twee solistische wer-

kende huisartsen, een apotheek, een tandartsenpraktijk, een praktijk voor fysiotherapie en 

een spreekuur voor maatschappelijk werk. Deze gezondheidszorgwerkers hebben geen con-

tacten met de actieve wijkbewoners. Enkele actieve wijkbewoners zijn wel bij hen als patiënt 

ingeschreven. Wijkbewoners blijken ingeschreven te zijn bij praktijken verspreid over de hele 

stad ’s-Hertogenbosch. 

Geen instelling in ’s-Hertogenbosch wil meewerken aan het initiatief van de werkgroep; ook 

de gemeente niet. De beroepsorganisatie van huisartsen keert zich tegen het initiatief en 

noemt in een krantenartikel de plannen naïef. (Brabants Dagblad, 1980) De werkgroep, in-

middels een vereniging, krijgt wel een contract en een lening van een ziekenfonds en subsi-

die van de Provincie Noord Brabant. Het praktijkpand, een klein woonhuis, is gekocht met 

behulp van een garantstelling van ‘vrienden’ van Samen Beter en opgeknapt met hulp van 

wijkbewoners. De groep gezondheidswerkers verhuist naar Den Bosch-Oost. Zij gaan in de 

wijk wonen om op die manier de wijk in zoveel mogelijk opzichten te leren kennen. Het 

gezondheidscentrum Samen Beter opent april 1980 de deuren en start met twee huisartsen, 

een fysiotherapeut, twee maatschappelijk werkers, een wijkverpleegkundige, een psycholoog 

en een orthopedagoog. 

Voor en tijdens de opening van het gezondheidscentrum schrijven ongeveer 200 mensen zich 

als patiënt in bij de huisartsen. De huisartsen zijn de basis voor de zorg vanuit het gezond-

heidscentrum. Na een jaar zijn er 700 ingeschreven patiënten en in 1984 stagneert het aantal 

bij 1100. Dit is veel minder dan verwacht. Ondanks alle contacten met wijkbewoners in de 

voorbereidingstijd blijven vele wijkbewoners toch bij hun eigen huisarts. De stap naar de 

fysiotherapeut wordt gemakkelijker gezet en hun werk groeit gestaag. Op maatschappelijk 

werk wordt eveneens een groot beroep gedaan. De al voor de opening gestarte groepen en 

gezondheidscursussen gaan door en breiden uit, maar hier staan geen inkomsten tegenover. 

Alle medewerkers verdienen naar rato van het aantal uren het minimumloon; bijverdiensten 

vanuit andere banen gaan in de pot van Samen Beter. Het verdienen van het minimumloon 
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is enerzijds bittere noodzaak; er is niet meer geld beschikbaar. Anderzijds is het een ideo-

logische keuze van de beroepskrachten; zij willen niet meer verdienen dan de gemiddelde 

wijkbewoner. Ondanks deze constructie is er niet genoeg geld om iedereen te betalen en een 

paar medewerkers van het eerste uur, die geen gefinancierde activiteiten uitvoeren, vertrek-

ken noodgedwongen. Een huisarts en een fysiotherapeut vertrekken eveneens; teleurgesteld 

vanwege het in hun ogen niet verwezenlijken van de beginidealen. 

In 1985 is het erop of eronder. Er volgt een herbezinning; de werkelijkheid is anders dan de 

ideologie. De koers wordt gewijzigd. De beroepskrachten kiezen voor een meer op hun vak 

gerichte aanpak. Niet iedereen hoeft alles te kunnen. De (para)medici stoppen met groeps- 

en wijkgerichte activiteiten en worden alleen af en toe voor het geven van informatie hierbij 

betrokken. Maatschappelijk werk zet de  groeps- en buurtactiviteiten wel door samen met het 

Welzijnsproject en enkele vrijwilligers. Het betreft vrouwentherapiegroepen, meidengroepen, 

slaapcursussen, afslankgroepen, stoppen-met-roken-cursussen en ontspanningscursussen. 

Samen Beter maakt samenwerkingsafspraken met de gemeente over buurtmaatschappelijk 

werk en met de instelling voor wijkverpleging en kan op basis daarvan met terugwerkende 

kracht gebruik maken van een smalle variant van de subsidieregeling voor gezondheidscen-

tra. Een verhuizing naar een groter pand, een voormalige kleuterschool, midden in de wijk is 

mogelijk met hulp van de gemeente. 

6.2.2.  Een nieuwe oriëntatie op de wijk in 1990

De periode van 1985 tot 1990 wordt in een verslag ‘de overgangsperiode naar een realis-

tisch idealisme’ genoemd. (Samen Beter, 1990) Vrijwilligers en beroepskrachten betrekken 

in 1987 na veel zelfwerkzaamheid het nieuwe pand en tot 1990 blijft het minimumloon van 

kracht. Nieuwe disciplines sluiten aan: logopedie, verloskundigen en wijkverpleegkundigen. 

Fysiotherapie en maatschappelijk werk breiden uit. De blik is niet meer uitsluitend op het 

Welzijnsproject en de actieve wijkbewoners gericht. Bewoners uit naburige wijken worden 

eveneens als patiënt geaccepteerd. In deze periode schrijven veel allochtonen zich in als pa-

tiënt. (Samen Beter, 1990)  Dit heeft te maken met de komst van allochtone gezinnen naar 

Den Bosch-Oost (zie hoofdstuk 1). Beroepskrachten sluiten aan bij diverse stedelijke plat-

forms en professionele samenwerkingsverbanden. Gezondheidscentrum Samen Beter wordt 

in 1985 tevens lid van de Landelijke Vereniging van Gezondheidscentra (LVG). Het volgende 

citaat van een huisarts drukt deze omslag uit:

“Nu vind ik Samen Beter een goede vorm van gezondheidszorg, maar niet de enige goede. Ik voel me 

hier nog steeds even lekker in mijn vel als vroeger, vooral door de samenwerking met fysiotherapie en 

maatschappelijk werk. Ik voel me in dit opzicht bevoorrecht tegenover een soloarts. Vroeger vond je 

elkaar op de eerste plaats in de politieke visie, nu is het samen aanbieden van gezondheidszorg. In 

het begin wilde ik dingen veranderen in de macrosfeer, bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden van fa-

brieksarbeiders, nu wil ik belangen van mensen behartigen in de microsfeer, bijvoorbeeld thuis sterven 



120 

mogelijk maken wanneer mensen daar de voorkeur aan geven. […] Wat ik nog steeds belangrijk vind, 

is mensen bewustmaken van hun situatie […] dat mensen leren zelf keuzes te maken, zelfstandig te 

handelen en dat ze zich geen keuzes laten opdringen van buitenaf.” (Samen Beter, 1990) 

Met behulp van de subsidieregeling wordt in 1987 een van de medewerkers vrijgesteld voor 

coördinerende werkzaamheden. De scheiding van uitvoering en management doet zijn in-

trede alsook de voorbereiding van een op een zakelijker leest geschoeide organisatie. De be-

ginidealen verdwijnen niet helemaal. Zo wordt er vast gehouden aan de verenigingsvorm, 

waarvan alle medewerkers en vrijwilligers lid zijn. Bij de totstandkoming van het beleid en 

de toekomstplannen zijn alle verenigingsleden betrokken. In 1990 staan er bij de huisartsen 

2100 patiënten ingeschreven; wat in een gezondheidscentrum gelijk staat aan één huisart-

senpraktijk en daarmee niet aan de minimumeis van een volwaardig gezondheidscentrum 

-minimaal twee huisartsenpraktijken- voldoet. 

Tussen 1990 en 1995 vindt vervolgens een echte omslag plaats. Er komen nieuwe voorzie-

ningen bij zoals het consultatiebureau, er komen meer patiënten bij de huisartsen en de 

organisatie professionaliseert: salarissen volgens CAO, de vereniging wordt een stichting 

en er wordt een kwaliteitssysteem ingevoerd. (Samen Beter, 1994) Maar wat blijft, zijn twee 

bestuurszetels voor wijkbewoners/patiënten, een cliëntenraad, een onverminderd aantal vrij-

willigers, dat zorgt voor de eerste opvang van bezoekers en voor de beroepskrachten een 

belangrijke schakel zijn in de contacten naar de wijk. De vrijwilligers zijn actief in gemeen-

schappelijke commissies met beroepskrachten en voeren gezamenlijke discussies over toe-

komstplannen. Een vrijwilliger zegt over deze ontwikkeling het volgende:

“Het is in de loop der jaren natuurlijk allemaal groter en zakelijker geworden, maar de meeste ideeën 

van het begin staan nog overeind. De betrokkenheid, de saamhorigheid, het opkomen voor kwetsbare 

groepen en de gezelligheid vind je nog altijd terug. Daar hebben we in de moeilijke jaren aan het Zuid-

oosterfront het fundament gelegd.” (Samen Beter, 2000)

In het kader van de sociale vernieuwingsprojecten (zie de volgende paragraaf) worden enkele 

vrijwilligers in de groeps- en buurtactiviteiten voortaan gefinancierd via werkverruimende 

maatregelen, waardoor intermediaire functies tussen gezondheidscentrum en wijk ontstaan. 

(Samen Beter, 1994)  Een huisarts hierover:

“Ondanks een goed gestructureerde interne samenwerking zijn nog niet alle gezondheidsproblemen 

goed aan te pakken. Interventies op het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen 

vragen een community gerichte aanpak en daarmee komen andere samenwerkingspartners in beeld 

zoals het welzijnwerk, de buurthuizen, het opbouwwerk en de vrijwilligersinitiatieven.” (Samen Beter, 

1994)

Na 1995 wordt de ingeslagen koers doorgezet; er is opnieuw uitbreiding van het team van 

beroepskrachten en het pand. Met behulp van achterstandsgelden voor de huisartsenprak-

tijk verbetert Samen Beter in deze periode de zorg aan groepen chronisch zieken (diabe-

tespatiënten en astma/COPD-patiënten) en een Marokkaanse voorlichtster-eigen-taal treedt 

toe tot het team van medewerkers. De telefonische bereikbaarheid is nogal eens onderwerp 
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van gesprek in de cliëntenraad en gezamenlijk bedenken beroepskrachten, cliëntenraad en 

vrijwilligers een verbeterplan in een zogenaamde kwaliteitskring. De werkdruk voor de be-

roepskrachten is en blijft erg hoog. (Samen Beter, 1998)

6.2.3. Een professionele zorgvoorziening voor de wijk in 2000

Eind jaren negentig telt het gezondheidscentrum ruim 5.000 ingeschreven patiënten, het 

aantal beroepskrachten is gegroeid naar 30; het aantal vrijwilligers is ongeveer 20 gebleven. 

De beroepskrachten zijn nu in de meerderheid. Samen Beter voldoet aan de ‘ideale’ samen-

stelling van een gezondheidscentrum wat betreft aantal disciplines, vormgeving van de sa-

menwerking en de inrichting volgens het kwaliteitssysteem. De wijkoriëntatie van Samen 

Beter en de invulling van wijkgerichte samenwerkingsactiviteiten met meerdere disciplines 

is herhaaldelijk als voorbeeld gekozen bij presentaties van LVG, zorgverzekeraars en minis-

terie. Uit bedrijfsmatige overwegingen blijft de basis van 5.000 patiënten klein; als norm 

geldt 10.000 patiënten. Samen Beter maakt het spanningsveld tussen ‘de kleine schaal’ voor 

samenwerking en ‘de grote schaal’ voor organisatorische ondersteuning tot doelstelling van 

een driejarig project ‘Samen Beter als kristallisatiepunt voor samenhangende zorg in een 

achterstandswijk’, dat in 1999 van start gaat met subsidie van het College van Zorgvoorzie-

ningen (CVZ). Het doel van het project is de samenhang van de zorg verder te verbeteren. In 

plaats van het woord ketenzorg wordt gekozen voor ‘zorgarrangementen’ in de jeugdzorg, 

ouderenzorg, zorg voor chronisch zieken, psychosociale zorg en psychiatrische zorg. (Samen 

Beter, 2005)  Over de realisatie van de gestelde doelen zegt het externe onderzoeksbureau:

“In de eerste plaats geldt, dat over de hele linie nieuwe werkafspraken zijn gemaakt, zowel met zorgver-

leners binnen Samen Beter, als met partijen daarbuiten. Deze nieuwe werkafspraken zijn vastgelegd in 

zorgarrangementen en protocollen en hebben over de hele linie geleid tot verbeteringen in de bestaande 

dienstverlening of de introductie van nieuwe vormen van diensten […] waardoor het zorgaanbod van 

Samen Beter in de wijk Oost (structureel) is verbeterd. […] In de tweede plaats kan ook worden 

geconstateerd, dat de doelstellingen in de richting van de gebruikers veelal (nog) niet zijn gerealiseerd. 

Hierbij valt bovendien op, dat zorgverleners op de resultaten in deze richting ook veel minder zicht 

hebben dan op de veranderingen en bereikte resultaten bij het zorgaanbod. Hierbij speelt natuurlijk 

mee, dat de gebruikers veel minder direct zijn te sturen en te veranderen dan het aanbod.” (EIM/Ipso 

Facto, 2002)

Een ander onderdeel van het project is het bevorderen van de participatie van de verschil-

lende doelgroepen in de zorgarrangementen. Deze activiteiten zijn in samenwerking met 

Hulpsector Oost opgepakt en in de volgende paragraaf beschreven. Dit onderdeel is niet 

door CVZ gefinancierd maar door het ministerie van VWS!

In 2002 breidt het gezondheidscentrum opnieuw uit: de apotheek sluit aan en de GGZ en 

verslavingszorg vinden onderdak bij Samen Beter voor spreekuren voor hun doelgroepen 

in de wijk. Deze samenwerking is een direct resultaat van het eerder genoemde project sa-
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menhangende zorg. Het aantal patiënten van de huisartsen is gestegen tot ruim 6.000. Er 

werken ongeveer 40 beroepskrachten, die een geïntegreerd pakket eerstelijnszorg bieden. Na 

2002 loopt het aantal vrijwilligers terug tot rond 10 in 2005. Op dat moment zijn de vrijwil-

ligers van de beginperiode verdwenen: hoge leeftijd, overlijden of zich niet meer voldoende 

aangetrokken voelen tot de huidige organisatie. Een aantal vrijwilligers verlegt de activiteiten 

naar het Wijkplatform Oost. Voor de opvangfunctie lukt het om nieuwe vrijwilligers aan te 

trekken, zodat deze functie gehandhaafd blijft. Deze vrijwilligers hebben niet hetzelfde uit-

gebreide netwerk in de wijk en zij zijn minder een brug naar wijkactiviteiten dan voorheen. 

Gezondheidscentrum Samen Beter behoudt via Hulpsector Oost de samenwerking met de 

wijk, die vanaf 2003 een nieuwe impuls krijgt door de samenwerking met de nieuwe brede 

basisschool 15 gelegen naast het gezondheidscentrum. Naast de wijkgerichte oriëntatie van 

Samen Beter is en blijft een opvallend kenmerk, dat het gezondheidscentrum in ’s-Hertogen-

bosch bekend staat om de zorg voor dak- en thuislozen, vluchtelingen en relatief een groot 

aantal allochtone patiënten heeft. (Samen Beter, 2002) 

6.2.4.  Gezondheidscentrum Samen Beter door de jaren heen (1978 – 2005)

Een traag groeiende zorgvoorziening in een bestaande wijk met een zeer nauwe band met het 

welzijnswerk en actieve wijkbewoners transformeert naar een breed opgezette professionele 

zorginstelling, die probeert de wijkgerichtheid vast te houden. De politieke oriëntatie van 

de pioniers maakt plaats voor een oriëntatie op de kwaliteit van de zorg voor de individuele 

wijkbewoners in hun rol als patiënt. De hechte samenwerking met het welzijnswerk verdwijnt 

in de jaren negentig en daardoor wordt de positie van het gezondheidscentrum als coördine-

rende spil in de wijkcontacten sterker. Deze rol past niet in de financieringsstructuur van een 

gezondheidscentrum en wordt onder gebracht in het wijknetwerk Hulpsector Oost. 

De samenwerking met actieve wijkbewoners verandert; hun positie in het gezondheidscen-

trum verandert en raakt geïnstitutionaliseerd: zij hebben een functie in de opvang van de 

patiënten of zijn lid van de cliëntenraad. De vrijwilligers die het gezondheidscentrum mee 

opgericht hebben, verdwijnen en de nieuwe vrijwilligers –geringer in aantal- hebben een min-

der groot netwerk in de wijk. De beroepskrachten zijn vooral gericht op de professionele 

samenwerking in en buiten het gezondheidscentrum. De brugfunctie die maatschappelijk 

werk lange tijd vervulde tussen Samen Beter en de wijk verdwijnt door de oriëntatie van de 

maatschappelijk werkers op de stedelijke maatschappelijke instelling. Samen Beter houdt 

15   Een brede basisschool bestaat uit basisonderwijs, kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, 
bibliotheek en diverse wijkactiviteiten.
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de wijkgerichtheid en het contact met actieve wijkbewoners enigszins vast via Hulpsector 

Oost. De oorspronkelijke gerichtheid op de wijk als gemeenschap en community, het als 

beroepskrachten daar onderdeel van zijn, is er nauwelijks meer. De oriëntatie van Samen 

Beter schuift in de richting van de ‘organisatorische wijk’. Hierop komt het grootste ac-

cent te liggen, hoewel de wijk als community zeker niet verdwijnt in het dagelijkse reilen 

en zeilen van het gezondheidscentrum. De oriëntatie op organisatie en managent heeft er-

voor gezorgd dat het gezondheidscentrum een levensvatbare wijkvoorziening is geworden 

en de vakgerichte oriëntatie van de beroepskrachten heeft een kwalitatieve verbetering van 

de zorg en de beroepsmatige samenwerking gebracht. De samenwerking met vrijwilligers en 

wijkorganisaties krijgt voornamelijk vorm in een aparte structuur: Hulpsector Oost. Is het 

Hulpsector Oost gelukt om de inhoud en kwaliteit van deze samenwerking vast te houden 

en te verbeteren? Hierover meer in de volgende paragraaf.

6.3. Wijknetwerk Hulpsector Oost

Welzijnproject Oost en het gezondheidscentrum starten in 1980 met een gezamenlijk over-

leg: Hulpoverleg Oost. (zie figuur 6.1) In dit overleg bespreken welzijnswerkers en gezond-

heidswerkers signalen uit de wijk en organiseren zij nieuwe activiteiten samen met wijk-

bewoners. Deze activiteiten worden aangeduid met wijknetwerk Hulpsector Oost. In deze 

paragraaf beschrijf ik de ontwikkeling van dit wijknetwerk.

 

6.3.1. Hulpoverleg Oost in 1980

Vanaf 1980 bestaat een overleg tussen het opbouwwerk van het Welzijnsproject Oost, het 

maatschappelijk werk van gezondheidscentrum Samen Beter en het alfabetisatie- en educa-

tiewerk van het Welzijnsproject Oost. (zie figuur 6.1) Signalen over problemen in de wijk wor-

den uitgewisseld. Steeds meer wijkactiviteiten sluiten zich aan; zoals het ouderenwerk Oost. 

Gezamenlijk probeert men zaken aan te pakken. Bijvoorbeeld de jongerenproblematiek rond 

jeugdbendes; de eenzaamheid onder ouderen, de maatschappelijke positie van WAO-ers, de 

emancipatoire hulpverlening voor vrouwen.
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Figuur 6.1  Hulpsector Oost 1980

Het wijknetwerk bestaat uit diverse activiteiten, groepen en groepjes, waarin buurtbewoners 

in mindere of meerdere mate gesteund door professionals, werken aan een gezonde en leef-

bare buurt. Hulpsector Oost verbindt de delen van het netwerk en stimuleert wijkbewoners 

zich actief in te zetten voor de eigen gezondheid en elkaar daarbij te helpen. Op professioneel 

niveau werken zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties met elkaar samen. 

Eind jaren tachtig wordt duidelijk dat het welzijnswerk uit de wijk gaat verdwijnen. Het 

welzijnsproject ontkomt niet aan de algemene bezuinigingen op het welzijnswerk en voegt 

zich in de stedelijke ontwikkelingen. Het wegvallen van deze samenwerking is een directe 

bedreiging voor het voortbestaan van Hulpsector Oost. Om de wijksamenwerking overeind 

te houden maken Welzijnsproject Oost en Samen Beter een plan met hulp van provinciale 

ondersteuningsorganisaties. Met een subsidie van een fonds verschijnt in 1989 de publicatie 
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‘Buurtzorg en professie, een netwerk’. Deze publicatie bevat een pleidooi voor het voortbe-

staan van Hulpsector Oost:

“Het welzijnswerk reikt bewoners instrumenten aan om met eigen initiatieven aan de slag te gaan en 

zich te ontplooien door zelfwerkzaamheid. De gezondheidszorg biedt de noodzakelijke zorg en onder-

steuning en zet samen de weg uit met en voor mensen tot het ontdekken van hun positieve kracht en 

kwaliteiten en begeleidt hen op deze weg.” (Paes, 1989; pg. 188) 

6.3.2. Hulpsector Oost breidt uit in 1990

Het pleidooi leidt in 1991 tot de start van het ‘Innovatieproject samenwerking professionele 

en informele zorg in Den Bosch-Oost’. Hulpsector Oost anticipeert met dit project op het 

sociale vernieuwingsbeleid en met behulp van landelijke instituties en een bezoek van de 

landelijke commissie Schaeffer wordt de gemeente ’s-Hertogenbosch overgehaald om dit in-

novatieproject te financieren. Directe financiering door het ministerie voor een onderzoek in 

Den Bosch-Oost naar de gezondheidsbeleving van de wijkbewoners was toen al binnen. Het 

wachten was op de toekenning van projectgelden door de gemeente; die toekenning laat na 

het landelijke bezoek niet lang op zich wachten. (Brabants Dagblad, 1991) Hulpsector Oost 

trekt de aandacht van de GGD op een congres in Maastricht over lokale gezondheidsiniti-

atieven, dat georganiseerd is voor opbouwwerkers en GGDen. De GGD ’s-Hertogenbosch 

gaat deelnemen aan het wijkoverleg en raakt betrokken bij de uitvoering van het wijkgerichte 

onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bewoners van Den Bosch-Oost. 

Hulpsector Oost groeit tijdens het innovatieproject uit tot een groot netwerk van instellin-

gen en activiteiten (zie figuur 6.2). Via het Innovatieproject krijgen diverse wijkactiviteiten 

een stevige basis. Vooral de activiteiten waarin professionals en vrijwilligers samenwerken 

breiden uit. Deze activiteiten zijn ondergebracht in het middelste segment. Diverse profes-

sionele instellingen sluiten zich aan bij het overleg van Hulpsector Oost; zij zijn opgenomen 

in het onderste segment. De activiteiten in de wijk die door vrijwilligers zelf uitgevoerd wor-

den, zijn opgenomen in het bovenste segment. Ook hier is een uitbreiding te zien. Enerzijds 

omdat er diverse nieuwe initiatieven het licht zien; anderzijds omdat al lang bestaande vrij-

willigersorganisaties zoals de Zonnebloem Hulpsector-avonden (zie verderop) bijwonen en 

meer contact krijgen met andere organisaties in de wijk. 
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Figuur 6.2  Hulpsector Oost 1990

De coördinator van Hulpsector Oost legt contacten met landelijke gezondheidsbewegingen: 

de gezonde steden beweging van het Nederlands Instituut voor Gezondheidsbevordering 

en Ziektepreventie (NIGZ), het gezonde wijken project van het Nederlands Instituut voor 

Zorg en Welzijn en het project community based lokaal gezondheidsbeleid van het Landelijk 

Centrum Opbouwwerk. Hierop wordt in hoofdstuk 7 nader in gegaan. 

Hulpsector Oost wordt onderwerp van onderzoek.(Steenbrink, 1992; Dorrestein en Smets, 

1992)  Er verschijnen diverse publicaties; er is nationale en internationale belangstelling. 

Vele groepen bezoeken Samen Beter en zijn vooral geïnteresseerd in de samenwerking tussen 

wijkbewoners en beroepskrachten in het gezondheidscentrum en in Hulpsector Oost. Voor-

beelden van samenwerkingsprojecten van vrijwilligers en beroepskrachten zijn Het Kruimel-

tje (dagopvang voor kinderen), Trefpunt Oost (dagopvang voor psychiatrische patiënten), 

De Stroom (vrouwenopvang), gezondheidscursussen en –groepen en ondersteuning man-

telzorg en vrijwilligerswerk. Deze projecten hebben met elkaar gemeen dat ze ontstaan zijn 

vanuit signalen en op initiatief van wijkbewoners. In de uitvoering werken vrijwilligers in 

deze projecten samen met beroepskrachten. De projecten zijn landelijk en gemeentelijk voor-

beelden van community based gezondheidswerk. In 1999 ontvangt De Stroom uit handen 

van de toenmalige VWS-minister Borst de AWARD van de World Health Organization als 

beste community based project in Nederland. Ondanks de vele aandacht en de mooie prijs 
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kampen deze projecten voortdurend met problemen voor structurele financiering. Deze sa-

menwerkingsprojecten komen in deel III in de verhalen van wijkbewoners aan bod. 

Naast de ontwikkeling van gezamenlijke wijkactiviteiten krijgt de structuur van het wijknet-

werk een solide basis. Op beleidsniveau is eenmaal per drie maanden overleg tussen instel-

lingen: Samen Beter, welzijnswerk Divers, Thuiszorg, maatschappelijk werk, GGD, basis-

onderwijs en het verzorgingshuis. Zij tekenen een samenwerkingsconvenant, waarmee zij 

zich verbinden aan Hulpsector Oost. Uitvoerende werkers van professionele organisaties en 

vrijwilligersorganisaties ontmoeten elkaar eenmaal per twee maanden in een gezamenlijk 

overleg (hulpoverleg Oost).  In dit wijkoverleg worden signalen besproken, informatie uitge-

wisseld en nieuwe activiteiten geïnitieerd. De kerninstellingen financieren gezamenlijk de co-

ordinatie van het wijknetwerk. De coördinatie ligt bij de directeur van gezondheidscentrum 

Samen Beter. Een aantal keren per jaar organiseert het wijkoverleg themabijeenkomsten 

voor alle betrokken professionals en vrijwilligers van het wijknetwerk (Hulpsector-avonden). 

Avonden die dienen voor ontmoetingen, informatie-uitwisseling en vaak de start vormen 

van een nieuwe wijkactiviteit. (Paes, 1993)  Evenals de basisacademie hebben deze Hulpsec-

tor-avonden een grote impact op de vrijwilligers, die op deze avonden met beroepskrachten 

discussiëren over thema’s als gezondheidsachterstand, kindermishandeling en incest, versla-

vingen, seksualiteit en eenzaamheid. 

In de jaren negentig wordt enkele jaren geëxperimenteerd om de coördinatie van Hulpsector 

Oost elders onder te brengen: bij de GGD en bij Divers. Na verloop van tijd blijkt dit geen 

juiste keuze: de band van de betreffende beroepskrachten met de wijk is te gering, waardoor 

teveel informatie gemist wordt. Ook past het werk niet goed in het takenpakket van een ste-

delijk of regionaal georiënteerde instelling. Er komen in die periodes weinig tot geen nieuwe 

activiteiten van de grond. Hulpsector Oost blijft steken in uitwisseling van informatie in het 

tweemaandelijkse overleg. Eind jaren negentig wordt de coördinatie van Hulpsector Oost 

weer gekoppeld aan Samen Beter.

In 1999 gaat als onderdeel van het project ‘samenhangende zorg’ van Samen Beter een pro-

ject van start binnen Hulpsector Oost: ‘gezondheidsparticipatie voor bijzondere groepen’.  

Hierdoor krijgt Hulpsector Oost een nieuwe impuls. In het project werken gezondheidscen-

trum Samen Beter, het Landelijk Centrum Opbouwwerk,  het Regionaal Patiënten/Cliënten 

Platform Noordoost Brabant, Divers en diverse wijkorganisaties samen. Zij betrekken de 

patiënten en wijkbewoners actief bij de ontwikkeling van de nieuwe zorgarrangementen voor 

de jeugdzorg, ouderenzorg, chronisch zieken, psychosociale zorg en psychiatrische zorg. Er 

is gewerkt met huisbezoeken, panels, steungroepen, trainingen en kwaliteitskringen. Ruim 300 

wijkbewoners zijn betrokken bij deze activiteiten. Alle onderdelen zijn minutieus beschreven en 

methodische uitgewerkt:

“Zoals eigen is aan een projectopzet wordt deze geformuleerd met in het achterhoofd ideeën die men 

verwezenlijken wil. De praktijk is vervolgens altijd weerbarstiger en niet alles wat wordt bedacht lukt. 
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De zorgvuldige beschrijving van alle activiteiten, het regelmatig bespreken en doordenken van de er-

varingen hebben echter veel materiaal opgeleverd over wat er wél gebeurde. [… ] De ervaringen met 

gezondheidsparticipatie voor bijzondere groepen duiden erop dat het gaat om moeizame processen.” 

(Paes, 2003; pg.55) 

Gedurende een aantal jaren is via deze extra projectmiddelen intensief gewerkt aan een me-

thodische verdieping van het wijkgezondheidswerk binnen Hulpsector Oost. Door de gekozen 

opzet waarin de projectactiviteiten uitgevoerd worden samen met wijkorganisaties zoals Het 

Kruimeltje, ouderenwerk, De Stroom, Trefpunt Oost en de gastmensen van Samen Beter komen 

de resultaten van het project velen in de wijk ten goede. De nieuwe activiteiten worden door deze 

organisaties voortgezet. Het levert weer een nieuw plaatje voor Hulpsector Oost op (zie figuur 6.3).

Figuur 6.3   Hulpsector Oost 2002
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6.3.3. Hulpsector Oost trekt de banden aan met educatie in 2003

In 2002 wordt naast het gezondheidscentrum Samen Beter een brede Bossche school ge-

bouwd. Twee basisscholen vinden hier onderdak alsook diverse wijkactiviteiten. De opzet 

van de brede school is een ontmoetingspunt voor de wijk te zijn en samenwerking tussen 

educatie, welzijnswerk en wijkactiviteiten te bevorderen. Het is verplicht voor de brede school 

om een beraad van beroepskrachten op te zetten. In dit beraad zitten ongeveer dezelfde 

personen als in het Hulpoverleg. Er worden pogingen ondernomen om beide overleggen in 

elkaar te schuiven wat in 2003 zijn beslag krijgt. De naam Hulpoverleg verandert in werkers-

overleg Oost. Het werkersoverleg initieert diverse op kinderen en jongeren gerichte activitei-

ten zoals ‘bewegen voor kinderen, ‘gezonde voeding in de wijk’en de ‘Hart voor je wijk week’, 

waarin kinderen een week lang stage lopen bij diverse wijkactiviteiten en instellingen. Bij al 

deze activiteiten zijn vele instellingen en organisaties in de wijk betrokken. 

Sinds 2003 zijn er geen Hulpsector-avonden meer. De meeste beroepskrachten in Hulpsector 

Oost wensen tijdens kantooruren te vergaderen en activiteiten te organiseren. Daar passen 

de Hulpsector-avonden niet in. Deze taak is min of meer overgenomen door het Wijkplat-

form Oost. Geprobeerd wordt de relatie tussen Hulpsector Oost en Wijkplatform Oost goed 

te onderhouden. De wijkavonden van het Wijkplatform worden incidenteel door de welzijns-

werkers bezocht; niet door de andere beroepskrachten. De medewerkers van het project ‘ Van 

jong tot oud’ fungeren als ‘trait d’union’.

6.3.4. Hulpsector Oost door de jaren heen 1980 - 2005

Door de jaren heen zijn er vele bewegingen te zien in de samenwerking tussen beroepskrach-

ten en vrijwilligers in de wijk. Hulpsector Oost is hiervoor een belangrijk speelveld. In de 

beginjaren is het welzijnswerk en de basiseducatie sterk vertegenwoordigd, daarna wordt het 

gezondheidscentrum de belangrijkste spil. Momenteel is er een sterke impuls vanuit het ba-

sisonderwijs. De samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers is door de jaren heen 

een belangrijke peiler van het wijkgerichte gezondheidswerk geweest. Het gaat niet vanzelf; 

coördinatie, nieuwe impulsen vanuit projecten of nieuwe samenwerkingspartners en vooral 

aandacht voor ‘de kleine verhalen’ van de wijkbewoners blijken belangrijk. Voor de beroeps-

krachten is de wijk meer en meer het werkgebied geworden en minder de gemeenschap, de 

community waarmee men zich verbindt. De wijk als community is uiteraard niet verdwenen; 

de diverse beroepskrachten en vrijwilligers gaan er verschillend mee om. Dit alles komt terug 

in de verhalen in deel III.
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6.4. Samenvatting

De opzet van Welzijnsproject Oost past in het landelijke beleid om het welzijnswerk buiten 

levensbeschouwelijke voorzieningen te plaatsen; het ministerie financiert dit lokale project 

als een experiment. Den Bosch-Oost heeft op deze manier gebruik kunnen maken van de 

hernieuwde aandacht voor de wijkaanpak. Het gezondheidscentrum komt van de grond als 

de aandacht voor de wijkaanpak vanuit het sociaal beleid al naar zijn einde loopt. In die 

tijd wordt de ontwikkeling van gezondheidscentra gestimuleerd als samenwerkingsconcept 

tussen huisartsen, wijkverpleging en maatschappelijk werk. Er is geen expliciete aandacht 

voor de wijkgerichte aanpak in dat beleid. Samen Beter voldoet in de begintijd niet aan de 

voorwaarden van deze subsidieregeling voor gezondheidscentra. In die periode bestaan in de 

wijk geen contacten met de GGD. De GGD in ‘s-Hertogenbosch is opgericht in 1948. Tot 

die tijd werd de geneeskundige armenzorg geregeld via de godshuizen; een door de gemeente 

gesteunde organisatie van armenzorg op charitatieve grondslag. (Belleman, 1994) Vanaf de 

jaren zeventig geldt voor de GGD het nieuw ingestelde beleid voor gemeenten. De GGD is in 

die tijd niet gericht op wijken en is een door de gemeente aangestuurde organisatie. Het ge-

zondheidscentrum Samen Beter noch het Welzijnsproject Oost worden in die eerste periode 

gesteund door de gemeente. Eind jaren tachtig wordt het Welzijnsproject Oost opgenomen 

in het stedelijk welzijnswerk. 

De jaren negentig worden in Den Bosch-Oost gekenmerkt door de groei van gezondheids-

centrum Samen Beter als een professionele voorziening, waarin de verschillende disciplines 

zich richten op de kwaliteitsontwikkelingen in hun vakgebied. De samenwerking met de 

GGD verloopt via Hulpsector Oost. Voor het welzijnswerk geldt dat Den Bosch-Oost niet 

past in de door de gemeente aangegeven aandachtsgebieden, waardoor het stedelijke wel-

zijnswerk slechts weinig uren beschikbaar stelt voor Den Bosch-Oost.  

Het beleid in de periode na 2000 wordt enerzijds gedomineerd door de daadwerkelijke invoe-

ring van marktwerking in de gezondheidszorg en anderzijds door de aandacht voor degenen 

die wat betreft gezondheid achterblijven in de samenleving. Ook wordt de nadruk gelegd op 

samenhang tussen cure, care en preventie en tussen de eerstelijns voorzieningen en de spe-

cialistische voorzieningen. Men ziet meer samenhang als de oplossing voor het grotere be-

roep dat op de zorg gedaan zal worden onder invloed van de vergrijzing. Samenhang wordt 

gepropageerd om grotere kosten in de zorg te voorkómen. Fysieke en/of inhoudelijke sa-

menwerkingsverbanden ontstaan echter niet zomaar. De LVG en gezondheidscentra hebben 

afgelopen decennia ervaren, dat hiervoor begeleiding en middelen nodig zijn. In Den Bosch-

Oost is het gezondheidscentrum Samen Beter inmiddels voor vele grote zorginstellingen 

een interessante samenwerkingspartner om op uitvoeringsniveau nabije wijkgerichte zorg 

te bieden. Het steeds meer op output geëvalueerd worden en de steeds grotere nadruk op 

cijfers is merkbaar in de wijk. De vormgeving van het project ‘samenhangende zorg’ is daar 

een voorbeeld van. Samen Beter plukt de vruchten van de aandacht voor de wijkaanpak in 

de gezondheidszorg en volksgezondheid. De grotere aandacht in het welzijnswerk richting 
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‘community care‘ maakt de relatie naar Hulpsector Oost belangrijk. De komst van de Wmo 

zal deze trend waarschijnlijk versterken. Het is de vraag hoe dit beleid zal uitpakken. 

In de jaren 1975 tot eind jaren tachtig is het Welzijnsproject de spil in de vele buurtactivi-

teiten. De centrale rol die het Welzijnsproject in de wijk speelt, wordt in de daarop volgende 

jaren terug gebracht tot een minimale bijdrage in de ondersteuning van enkele wijkcomités 

en buurtactiviteiten. De vanzelfsprekende samenwerking met de wijk verdwijnt. De rol die 

het welzijnswerk vervult als bruggenbouwer, de functie van ‘bridging’ tussen groepen wijkbe-

woners en tussen wijkbewoners en instellingen, verdwijnt hiermee grotendeels. Het in 2000 

opgerichte Wijkplatform Oost bundelt de vrijwilligersorganisaties in de wijk; een taak die 

vroeger door het Welzijnproject werd ingevuld. Samen met een nieuwe stichting voor samen-

levingsopbouw (Van jong tot oud in Oost) probeert Wijkplatform Oost opnieuw het sociaal 

weefsel te versterken in de wijk. (Wijkplatform Oost, 2004)

Het gezondheidscentrum lift gedurende de eerste jaren van zijn bestaan mee op de contacten 

die het welzijnswerk heeft met de wijk. Er ligt een accent op de sociale omgevingsbenadering 

van gezondheid. Dit accent verschuift naar de medische benadering. De leefstijlbenadering 

is in de beginjaren een integraal onderdeel van de sociale omgevingsbenadering (groepen en 

cursussen worden opgezet met wijkbewoners) en later meer en meer van de medische bena-

dering (groepen en cursussen worden opgezet door de beroepskrachten van Samen Beter, 

GGD en GGZ).  

De hechte samenwerking met het welzijnswerk verdwijnt in de jaren negentig en daarvoor 

in de plaats wordt de positie van het gezondheidscentrum als coördinerende spil in de wijk-

contacten sterker. Deze rol past echter niet in de financieringsstructuur van een gezond-

heidscentrum en wordt onder gebracht in het wijknetwerk Hulpsector Oost. Een aantal 

beroepskrachten zoals het maatschappelijk werk vervullen lange tijd een brugfunctie tussen 

het team van Samen Beter en de wijk. De positie van actieve wijkbewoners verandert; hun 

positie in het gezondheidscentrum verandert en raakt geïnstitutionaliseerd door het groter 

en professioneler worden van de organisatie. 

Ontegenzeggelijk is door de jaren heen de inzet van beroepskrachten vanuit het gezond-

heidscentrum en de andere zorginstellingen functioneler geworden. Meer gericht op de 

‘organisatorische wijk’, meer vanuit de medische en leefstijlbenadering. Onder invloed van 

de vraag om transparantie en effecten is de aandacht voor de onderbouwing van projecten 

met gegevens gegroeid. De aandacht voor de kwaliteit van de interventies is groot en er is 

een jarenlange inzet van alle instellingen om hieraan samen vorm te geven. Men viert de 

gezamenlijke successen op congressen, bij de uitgave van boeken en in nieuwe ‘zorgarran-

gementen’. De andere kant van de medaille is eveneens te zien. De contacten met de wijk-

organisaties worden moeizamer, de oriëntatie op de sociale omgevingsbenadering dunner. 

De wijk is meer en meer het werkgebied geworden en minder de gemeenschap waarmee men 

zich verbindt. De verbinding met de wijk is echter niet verdwenen; de diverse beroepskrach-

ten en vrijwilligers gaan er verschillend mee om. Vanuit de wijk organiseren de bewoners 
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zich opnieuw; hierin wisselend wel of niet gesteund door het gemeentelijke beleid. Voor de 

gezondheidsactiviteiten blijft de relatie met Hulpsector Oost belangrijk. In de persoonlijke 

verhalen en analyses in deel III zijn deze processen preciezer beschreven.

Den Bosch-Oost heeft door de jaren heen steeds van verschillende projectfinancieringen ge-

bruik gemaakt om het wijkgezondheidswerk overeind te houden. De ontwikkeling van het 

sociaal beleid is de laatste periode steeds meer gaan passen bij de geïntegreerde wijkaanpak 

die Den Bosch-Oost al vanaf eind jaren zeventig voorstaat. De marktwerking en output-

sturing in de gezondheidszorg verhouden zich slecht tot het lange adem werk in een wijk, 

waar veel mensen wonen die niet mee profiteren van de economische vooruitgang van Ne-

derland. 

 


