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7.  LEREN IN EN VAN DE PRAKTIJK 

In dit hoofdstuk komen de inspiratiebronnen aan bod die, achtereenvolgend en naast elkaar, 

voor het Welzijnsproject Oost, het gezondheidscentrum Samen Beter en Hulpsector Oost 

belangrijk zijn geweest in de ontwikkeling van het ‘wijkgezondheidswerk’. De beroepskrach-

ten van gezondheidscentrum Samen Beter oriënteren zich voor de ontwikkelingen in hun 

vakgebieden op de beroepsgebonden theoretische ontwikkelingen. Daar gaat het hier niet 

over.

In de beginjaren van het Welzijnsproject en gezondheidscentrum Samen Beter zijn Paulo 

Freire en de beweging van basisinitiatieven en de emanciperende en politiserende hulpverle-

ning de inspiratiebronnen voor de wijkactiviteiten. In de loop der jaren is geput uit meerdere 

invalshoeken, waarin gezondheid en wijkaanpak onderwerp van (toegepaste) studies zijn. 

Deze invalshoeken komen hier achtereenvolgend aan bod:

Freire vanaf 1978 

Samenwerking, organisatie en kwaliteit in gezondheidscentra vanaf 1985

Community based gezondheidswerk, opbouwwerk en gezondheidsbevordering vanaf 1989

De verschillende invalshoeken zijn door de jaren heen van invloed geweest. De startdatum is 

aangegeven; de einddatum niet, omdat elementen van bijvoorbeeld de emanciperende hulp-

verlening terugkomen in het latere concept empowerment en het werken vanuit de basis 

is terug te vinden in het community based gezondheidswerk. Anno 2003, ten tijde van het 

verzamelen van het empirische materiaal, zijn aspecten van al deze bronnen terug te vinden 

zoals te lezen zal zijn in deel III.

7.1. Werken vanuit de basis 

Piet Willems, opbouwwerker in Den Bosch-Oost, laat zich inspireren door Freire. De activi-

teiten die hij ontwikkelt, hebben met elkaar gemeen dat ze worden opgezet om in de woor-

den van Willems te blijven: van onderop, niet vóór maar mét mensen en vooral met de kwets-

baren, bewustwording van mensen vanuit actie, leren van en met elkaar en zo problemen zelf 

oplossen, vertrouwen hebben in de mensen waar je mee werkt en hun vertrouwen verdienen. 

Piet Willems overlijdt op 74-jarige leeftijd in 2004. In een memoriam zegt Van der Lans, dat 

Willems als opbouwwerker wilde werken vanuit de basis. Mensen moeten vanuit hun eigen 

ervaringen tot handelen, tot een zelf ontdekte strategie van ontplooiing komen, dus niet 

vanuit de programmering van welzijnsinstellingen. Er wordt in de jaren zeventig veel gedis-
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cussieerd en geschreven over de beweging vanuit de basis, maar slechts enkelen brengen het 

ook echt in de praktijk en Willems was een van hen. Volgens Van der Lans spreekt hij de taal 

van de Bosschenaren en weet wat er in hen omgaat. Van der Lans haalt in zijn memoriam de 

volgende uitspraak van Willems aan:

 “Het element van improviseren, van wisselwerking laten ontstaan, dat wordt uit het werk gesaneerd. 

Er wordt veel te veel vastgezet, in plannen gegoten, in input en output. Er wordt te veel vanuit de zolder 

van het stadhuis gestuurd, vanuit een beperkte waarneming en lichtvaardige analyse. Het opbouwwerk 

zoals wij dat deden, dat was toch vooral ook opgaan in de wijk. Samen dromen, samen doen, dat was 

ons motto.” (Van de Lans, 2004)  

7.1.1. Het basisdenken en Paulo Freire

Het gezondheidscentrum leert de ideeën van Paulo Freire kennen via Piet Willems en via de 

contacten met Wereldscholen in België. Geen theoretische kennismaking maar veeleer een 

praktische kennismaking via een aantal ‘leermeesters’.

Paulo Freire (1921 - 1997), een Braziliaanse pedagoog is in Nederland vooral bekend gewor-

den met zijn boek ‘Pedagogie der onderdrukten’. (Freire, 1974) Belangrijke elementen in zijn 

werk zijn dialoog, bewustmaking, praxis, leren van eigen ervaringen, bevrijding van onderdruk-

king door actie. Zijn werk is gebaseerd op het werken met analfabeten. Hij introduceert ‘de cul-

tuur van het zwijgen’. In de inleiding op de ‘Pedagogie van de onderdrukten’ staat, dat het niet 

de apathie van de massa is die tot de macht van de elite voert, maar dat het de macht van de 

elite is, die de massa apathisch maakt. Alleen een bewustmakingsproces kan de onderdrukten 

bevrijden van hun fatalistische zwijgen. Volgens Freire versterkt de traditionele opvoeding en 

onderwijs de gevestigde orde. In plaats van het communiceren met de leerlingen is het de leraar 

die alles weet en de leerlingen weten niets; de leraar is het subject, terwijl de leerlingen slechts 

objecten zijn. Paulo Freire gaat op zoek naar een methode die bewustmakend is en komt aldus 

tot het grondprincipe van zijn pedagogische theorie: opvoeding kan nimmer neutraal zijn. Of ze 

is een instrument tot bevrijding van de mens, of ze is een instrument tot zijn knechting. Hij voegt 

eraan toe dat dit niet afhangt van de inhoud van het verstrekte onderwijs, noch van de goede wil 

van de opvoeder; beslissend hierin is de pedagogische werkwijze. Bewustmaking is het centrale 

concept van zijn denken en om het bewustmakingsproces op gang te brengen moet er dialoog 

zijn. De noodzakelijke voorwaarde tot dialoog is het spreken van het ‘eigen woord’ waarmee 

het individu zijn werkelijkheid tot uiting brengt; het is de enige mogelijkheid om vat te krijgen 

op deze werkelijkheid en ze te veranderen. Leren is niet het ‘vreten’ van onechte woorden, is 

niet programmeren; leren is problematiseren door het opwerpen van vragen. De ‘leerstof’ is de 

levenssituatie van de leerling. Alfabetiseren gaat dus veel verder dan leren lezen en schrijven: het 

betekent dat men het ‘eigen woord’ ontdekt en daarover gaat reflecteren. 
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In kritieken op Freire en ook op Willems komt meestal het strikte ‘of -of denken’ naar voren. 

Je bent voor de zwakkeren in de samenleving of er tegen. Het is een versimpeling van de 

vaak complexe verhoudingen in de westerse samenleving. Willems spreekt over ‘de zwak-

keren in de samenleving’ en ook de medewerkers van het gezondheidscentrum hebben in de 

begintijd een sterke oriëntatie op deze groep. Het beeld in de wijk is echter genuanceerder. 

Er wonen verschillende groepen mensen, die niet allemaal onder deze noemer te vangen zijn 

of zichzelf niet tot de ‘zwakkeren in de samenleving’ rekenen. Vanuit deze ‘of-of analyses’ in 

actie komen, spreekt niet iedereen aan; niet in de wijk en niet in het gezondheidscentrum. In 

Den Bosch-Oost is nog een ander punt van kritiek vaker te horen. De begeesterde leraar kan 

eveneens in de valkuil treden van de ‘autoriteit’ en zijn beeld van de werkelijkheid, zijn ana-

lyse van onrechtvaardigheden opleggen. In het verslag van 5 jaar welzijnsproject Oost staat 

de opmerking:  “…lijkt het alsof hij de grote baas van Welzijnswerk Oost is.” (WPO, 1979) 

En in een latere publicatie bekritiseren de vrouwenwerkers hem, omdat hij zonder overleg 

te plegen telkens aan groepen geld toezegt, terwijl het welzijnsproject en het activiteitengeld 

ook het vrouwenwerk toebehoren. (Willems en Broekman, 2001) 

7.1.2. De basisbeweging en wijkgezondheidswerk 

Willems en de medewerkers van gezondheidscentrum Samen Beter onderhouden contacten 

in België met Wereldscholen, een basisbeweging die eind jaren zestig is ontstaan in de Lim-

burgse mijnstreek.

 “De basisbewegingen, geïnspireerd door de bevrijdingsbewegingen, de theologie van de bevrijding, de 

educatieve alternatieven en het zelfbeheer, verzetten zich zowel tegen het autoritair onderdrukkend 

communisme in het Oosten als tegen het verstikkende kapitalisme in het Westen […] Deze autonome 

groepen hadden het in eerste instantie moeilijk om met de overheid samen te werken, vooral omdat ze 

door de probleemgerichte aanpak de vinger op pijnlijke wonden legden. Door hun actiegerichte optre-

den voelde de overheid zich als het ware in de hoek gedrongen.” (Ulburghs, 2004, pg. 79)

Willems vindt aansluiting bij deze aanpak en de medewerkers van gezondheidscentrum 

Samen Beter ontmoeten hier gelijke ideeën over de gezondheidszorg vanuit een kritische 

maatschappelijke analyse, die in de praktijk wordt gebracht. Met een nieuwe pedagogische 

aanpak proberen Wereldscholen gemarginaliseerde mensen opnieuw weerbaar te maken: 

mijnwerkers, migranten, werklozen, vrouwen. Met behulp van een probleemgericht leerpro-

ces proberen ze de betrokken bevolkingsgroepen ervan bewust te maken dat ze hun proble-

men zelf moeten aanpakken. Vrij vlug verspreidt deze pluralistische beweging zich over heel 

Vlaanderen met een internationale vertakking in andere Europese landen en banden met 

derde wereldlanden. (Ulburghs, 2004) In heel Vlaanderen ontstaan Wereldscholengroepen. 

Ze zijn niet afhankelijk van subsidie en werken autonoom. De basiswerkers zijn actief bij 

stakingen van mijnwerkers, in het buurtwerk en huurdersyndicaten. Ze richten buurtate-
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liers en buurtgezondheidscentra op en stimuleren de participatie van patiënten van allerlei 

nationaliteiten.

De buurtgezondheidscentra ontwikkelen zich op een soortgelijke wijze als gezondheids-

centrum Samen Beter. Zij hebben ongeveer dezelfde uitgangspunten: via een multidisci-

plinaire en integrale benadering gezondheidszorg aanbieden met een zo groot mogelijke 

medewerking en participatie van de buurtbewoners. Door de jaren heen blijven contacten 

bestaan tussen Samen Beter en deze Vlaamse gezondheidscentra. Er zijn diverse ontmoetin-

gen georganiseerd over en weer, waarbij beroepskrachten en vrijwilligers betrokken zijn. Het 

engagement, de buurtgerichtheid en het samengaan van gezondheidszorg en welzijnswerk 

bieden inspiratie en stof voor discussie. Een van de huisartsen, De Maeseneer, beschrijft 

de aandacht in de medische zorg voor de situatie van kwetsbare groepen en stelt dat het 

werken met kansarmen om een permanente relativering van onze (meestal middenklasse) 

normen en waarden vraagt. Een open en niet beschuldigende benadering zal ons vaak doen 

inzien dat een op het eerste gezicht onlogische beslissing zoals een kind laten opnemen met 

banale diarree binnen de context van sommige mensen erg begrijpelijk is; namelijk tonen 

dat men goed voor zijn kind wil zorgen. (De Maeseneer, 1998) De gezondheidscentra in 

Vlaanderen passen het coördinatiemechanisme van de geïntegreerde basisschakel 16  toe, dat 

ontwikkeld is in de armoedebestrijding. (De Maeseneer, 1993)  In hoofdstuk 3 is hieraan al 

aandacht besteed. De uitwisseling met de Belgische gezondheidscentra zijn in de beginjaren 

belangrijk voor gezondheidscentrum Samen Beter vanwege het buurtgerichte werken voor 

‘kansarmen’. De contacten met deze gezondheidscentra verschillen inhoudelijk met die van 

Nederlandse gezondheidscentra (zie paragraaf 7.2).  

7.1.3. De basisbeweging herleeft in Den Bosch-Oost

Naast de sporadische contacten met de Vlaamse gezondheidscentra worden in 2004 de con-

tacten met vertegenwoordigers van de voormalige Wereldscholen weer aangehaald naar aan-

leiding van het overlijden van Piet Willems. Een ‘gelegenheidscoalitie’ van oud-medewerkers 

van Samen Beter, het Wijkplatform Oost, de Vlaamse Wereldscholen en de kinderen van Piet 

Willems, organiseert een internationale ontmoeting in Den Bosch-Oost voor de ‘oude’ en de 

huidige werkers in wijken, buurten en gezondheidscentra. (Wijkplatform Oost, 2004) Een 

aantal internationale ontmoetingen volgen. Tijdens een van deze ontmoetingen in Frank-

rijk presenteert Ulburghs zijn gedachten over het subsidiariteitsbeginsel wat hij onderzocht 

16    Geïntegreerde basisschakels zijn initiatieven die via een geïntegreerde agogische aanpak in het 
bijzonder proberen de meest kansarmen in de samenleving te bereiken en een aansluiting, een 
schakel met bestaande voorzieningen tot stand brengen. Bij de geïntegreerde basisschakel ligt 
de nadruk op de schakel die tot stand gebracht moet worden tussen de voorzieningen en de 
kwetsbare personen.
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heeft binnen de katholieke kerk en binnen het Europese parlement. Hij betoogt dat ‘alles wat 

aan de basis gedaan wordt, het bovenliggende niveau niet moet doen, want anders ontstaat 

bureaucratie.’ Wat mensen zelf kunnen doen, dat ondersteunen en niet naar een ander ni-

veau tillen. De deelnemers aan deze ontmoeting gebruiken de inbreng van Ulburghs om de 

eigen praktijken te onderzoeken. Medewerkers van de stichting ‘Van jong tot oud’ zijn hierbij 

aanwezig. In 2006 nemen zij het stokje over en organiseren een ontmoeting rond het thema 

“Jongeren, een verschil?”. Zij problematiseren de kloof tussen de ouderen en de jongeren in 

het wijkgericht werken in het licht van de globalisering. (VJTO, 2006)  De basisbeweging van 

de jaren zeventig blijkt ook jongeren van nu te inspireren.

7.1.4. Samenvatting

De theorie en methode van Freire zijn niet toegespitst op de gezondheidszorg. Medewerkers 

van het gezondheidscentrum voelen deze beperking. De huisartsen en paramedici kunnen er 

in de individuele contacten niet mee uit de voeten. Het repertoire van het problematiseren 

van de situatie en van daaruit werken aan oplossingen past niet naadloos op het professionele 

handelen bij medische klachten, waarbij de patiënt snel en adequaat handelen verwacht. Ra-

dicaal uitgaan van gelijkheid in de relatie leraar en leerling biedt geen oplossing voor de juiste 

aanwending van de eigen deskundigheid die de professionele werker in de hulpverlenings-

contacten inbrengt. Wel stimuleert het gedachtengoed van de basisbeweging de medewerkers 

van Samen Beter tot een methodisch handelen gebaseerd op gelijkwaardigheid in individuele 

hulpverleningsrelaties. Medewerkers passen de werkwijze van Freire wel toe in de groepen en 

cursussen voor buurtbewoners met psychosociale problemen en/ of een ongezonde leefstijl. 

Uitgaan van gezamenlijke ervaringen en bewustmaking past in een aanpak om veranderin-

gen in je leven te brengen. Sommige uitgangspunten van Freire blijven in nieuwe vormen 

terugkeren zoals in de theorieën over empowerment en participatie. Vanaf 2004 herleven de 

discussies over de basisbeweging in de wijk vanuit ‘Van jong tot oud in Oost’. 

7.2. Emanciperende hulpverlening

Naast de oriëntatie op de basisbeweging zijn een aantal ontwikkelingen rond emanciperende 

hulpverlening van invloed in de beginperiode; te weten de vrouwenhulpverlening en de po-

litiserende hulpverlening. In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe deze inzichten zich door 

de jaren heen ontwikkelden. Beide hulpverleningsvormen zijn een praktische uitwerking van 

onderliggende opvattingen over de samenleving en gezondheid, die in de beginperiode naar 

voorbeeld van de Cubaanse gezondheidszorg geformuleerd werden: 

“Immers een goede gezondheidszorg is een recht van alle mensen. […]  De begrippen ziekte en ge-

zondheid zijn geen tegengestelde verschijnselen, maar verschillende graden van aanpassing van het 
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organisme aan de omgeving waarin hij leeft. De gezondheid is het evenwicht, het resultaat van de in-

teractie tussen het individu en de verschillende eisen door de omgeving aan hem gesteld; een omgeving 

waarmee hij nauw verbonden is. Wordt dit evenwicht verbroken dan ontstaat ziekte. De gezondheid 

moet beschouwd worden als een fundamentele factor van de sociale vooruitgang en de economische 

ontwikkeling.” (Overmars e.a., 1977)

7.2.1.  Vrouwenhulpverlening

Vrouwenhulpverlening is ontwikkeld vanuit ‘alternatieve’ en ‘autonome’ projecten, die ont-

staan als reactie op het bestaande hulpverleningsaanbod van reguliere hulpverleningsinstel-

lingen. Knelpunten zijn vooral dat de specifieke en veel voorkomende vrouwenproblemen 

niet of op een onbevredigende manier onderkend en behandeld worden.

“Veel vrouwen verdringen hun gevoelens van onvrede, onvervulde verlangens, verdriet en woede en 

krijgen in plaats daarvan neerslachtige buien, angsten, depressies, ‘zenuwen’, hoofdpijn en buikpijn.”  

(Manschot, 1977)

Bovendien besteedt de reguliere hulpverlening weinig tot geen aandacht aan de achterlig-

gende problematiek van vrouwen in samenhang met haar maatschappelijke positie en de 

heersende opvattingen over vrouwen- en mannenrollen. Er ontstaan zelfhulpgroepen van 

vrouwen, vrouwengezondheidscentra, en experimentele hulpverleningsprojecten. De vrou-

wenhulpverlening ontwikkelt nieuwe hulpverleningsmethoden en besteedt aandacht aan de 

attitude van de hulpverleenster en de organisatievormen waarin de hulpverlening plaats-

vindt. (Van den Bogaard en Ruiter, 1984) 

Medewerkers in Den Bosch-Oost hebben kritiek op de vrouwenbeweging en daarmee de 

vrouwenhulpverlening. Het is een beweging van vrouwen uit de midden- en hogere klasse; dit 

staat in tegenstelling tot het basisdenken. Feministische en emancipatorische bewustwor-

dingsprocessen ontstaan daar waar vrouwen in staat zijn de eigen maatschappelijke positie 

en problemen te analyseren en te verwoorden. Arbeidersvrouwen hebben een andere maat-

schappelijke positie. Zij ondervinden naast de onderdrukkende man-vrouw rollen eveneens 

de onderdrukkingsmechanismen, die gelden voor de arbeidersklasse. (Rubin, 1978)  Rond 

dit thema organiseert Roelofs in Den Bosch-Oost discussiebijeenkomsten met vrijwilligers 

en beroepskrachten. (Roelofs en Straver, 1986)  Vrouwen in een arbeiderswijk staan zowel 

materieel als immaterieel onder druk, waardoor problemen niet uit kunnen blijven. Zij heb-

ben problemen op diverse levensgebieden, die versterkend op elkaar in te werken. De ge-

richtheid op de eigen familie, de moederrol, de eigen wijk, de eigen cultuur, de eigen taal 

biedt vrouwen mogelijkheden tot identificatie, tot steun en tot het verwerven van een positie 

en aanzien binnen eigen kring. Tegelijkertijd houdt deze gerichtheid op eigen kring soms 

een inperking in om te werken aan verbeteringen in de individuele leefsituaties. (Chodorow, 

1979; Irigaray, 1981, Ouborg, 1982) 

Het maatschappelijk werk van gezondheidscentrum Samen Beter zoekt contact met de op-
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richters van stichting Balsemien, een landelijk werkend vrouwenhulpverleningsproject, dat 

gehuisvest is in ‘s-Hertogenbosch. (Ouborg, 1982)  Maatschappelijk werk werkt veel samen 

met de vrouwenwerkers van Welzijnsproject Oost, die in contact staan met de Bossche vrou-

wenbeweging ‘Brood en Rozen’ en de vele vrouwenacties en vrouwengroepen in ’s-Hertogen-

bosch. Vanuit deze samenwerking worden feministische therapieën passend gemaakt voor 

de vrouwen in Den Bosch-Oost. (Wyckoff, 1979) De uitgangspunten van de vrouwenhulp-

verlening in Den Bosch-Oost zijn als volgt samengevat:

Tabel 7.1. Uitgangspunten vrouwenhulpverlening in Den Bosch-Oost (Paes, 1992)

-

den worden aangepast; er wordt eclectisch gebruik gemaakt van bestaande methodieken

-

schappelijke component krijgt aandacht

ervaringsdeskundigheid; beide worden gewaar-

deerd en zijn van belang in een hulpverleningsproces

-

ganisatievormen, waarbinnen de hulpverlening is gesitueerd; de attitude van de vrouwenhulpverleen-

ster is gebaseerd op een voortdurend zelfonderzoek en herkenningsproces; de eigen waarden, normen 

en gedrag van de hulpverleenster staan ter discussie in een hulpverleningsrelatie

Maatschappelijk werkers en vrouwenwerkers ontwikkelen in de loop der jaren diverse vor-

men van vrouwentherapiegroepen, lijfwerkgroepen en moedercursussen. Toch blijkt dat een 

bepaalde groep vrouwen niet voldoende geholpen is met de mogelijkheden in de wijk. De 

ervaringen van wijkbewoonsters met opnames in rusthuizen of psychiatrie blijken in die 

situaties ook niet altijd de juiste oplossing te zijn. Dit leidt tot een initiatief van een aan-

tal wijkbewoonsters en maatschappelijk werk in 1988. Zij richten de werkgroep ‘dagopvang 

voor vrouwen’ op, die aan de basis staat van De Stroom. Hierop ga ik in deel III in.

7.2.2. Politiserende hulpverlening

Een aantal beroepskrachten die betrokken zijn bij de start van het gezondheidscentrum 

werkten voorheen in JAC’s (Jongeren Advies Centrum). JAC’s zijn aan het einde van de jaren 

zestig van de vorige eeuw ontstaan als reactie op de traditionele individuele hulpverlening 

van maatschappelijk werk, kinderbescherming, psychiatrie en artsen. De alternatieve hulp-
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verleningsvormen worden gezocht in zaken als verlaging van de drempel (grotere toeganke-

lijkheid), minder doorverwijzing, geen wachttijden, geen etikettering of stigmatisering van 

afwijkende personen, meer nadruk op zelfhulp en zelfbepaling, deprofessionalisering van de 

hulpverlening en meer aandacht voor achtergestelde bevolkingsgroepen. Een specifiek aan-

dachtspunt voor de JAC’s is de hulp aan wegloopjongeren. Zij zien weglopen als een positieve 

actie om een knellende situatie te doorbreken.

Omdat individuele hulpverlening geen oplossing biedt voor structurele gebreken van de sa-

menleving, oriënteren de JAC’s zich op een combinatie van hulpverlening en sociale actie. Zij 

onderscheiden hierbij twee modellen: de thematische groepsaanpak én de belangenbeharti-

ging. De thematische groepsaanpak legt de nadruk op bewustwording en de belangenbehar-

tiging op de positieverbetering van de hulpvragers. Zij noemen deze hulpverlening politise-

rende hulpverlening. De hulpverlening sluit aan bij het ervarings- en bewustzijnsniveau van 

de hulpvrager en door de hulpverlening ontstaat een groter inzicht in het eigen functioneren 

tegen de achtergrond van de eigen maatschappelijke situatie. De hulpvrager voelt zich in 

staat om meer voor zijn of haar rechten en belangen op te komen en zich voor die van ande-

ren in te zetten. (Burki e.a., 1977)  Een aantal uitgangspunten van de politiserende hulpver-

lening zijn terug te vinden in de werkwijze van gezondheidscentrum Samen Beter, hoewel de 

term politiserende hulpverlening nooit is gebruikt. Aandacht voor toegankelijkheid, minder 

doorverwijzing, geen wachtlijsten, zelfhulp en zelfbepaling zijn reguliere onderdelen gewor-

den in het werk van Samen Beter.

7.2.3.  Emanciperende hulpverlening wordt empowerment

In 1992 rondt het NIZW het project ‘Gezonde wijken, samenwerken aan gezondheid’ af. (Jon-

kers e.a., 1992)  Een van de eindproducten waarmee zij opgedane ervaringen overdraagbaar 

maken is de videofilm ‘En morgen begin ik …’. Samen Beter figureert als een van de voorbeel-

den in deze film. Een ander eindproduct is de publicatie ‘Gezondheid in eigen hand’, waarin 

Steenbrink aan de hand van een onderzoek in Den Bosch-Oost de relatie gezondheidsbevor-

dering en empowerment uitwerkt. (zie ook hoofdstuk 3) 

De emanciperende hulpverlening blijft vele jaren via groepswerk onderdeel van het maat-

schappelijk werk. Ook nadat het vrouwenwerk van het Welzijnsproject eind jaren tachtig is 

afgebouwd. Er verschijnen diverse publicaties  over de methoden die in Den Bosch-Oost ont-

wikkeld zijn en waarvoor landelijk en internationaal belangstelling bestaat. De begrippen 

empowerment worden uitgewerkt en een eigen aanpak wordt ontwikkeld. Hierop kom ik in 

hoofdstuk 11 terug. Er is een nadrukkelijke oriëntatie op de positie van arbeidersvrouwen  

en de kracht van hun ‘klasse’. (Van Vugt en Koster, 1992) Vanuit deze kracht én vanuit hun 

inzet in wijkactiviteiten werken vrouwen aan hun autonomie. Eind jaren negentig zet het 

maatschappelijk werk een therapiegroep op specifiek voor allochtone vrouwen. 

Na 2002 is een kentering te bespeuren. Onder invloed van financiële eisen is maatschap-
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pelijk werk genoodzaakt steeds meer kortdurende hulp aan te bieden en de lang lopende 

vrouwentherapiegroepen verdwijnen. De preventiewerker van Samen Beter zet de ontspan-

ningsgroepen wel door. De Stroom wordt om te kunnen overleven onder gebracht bij de 

regionaal werkende maatschappelijke opvang, de buurtoriëntatie verdwijnt en daarmee een 

noodzakelijk element in de methodiek. De Stroom werk ik als casus uit in deel III.

7.2.4.  Samenvatting

Emanciperende hulpverlening paste bij de oorspronkelijke nadruk op het werken aan de 

verbetering van de maatschappelijke positie van mensen en de sociale omgevingsbenadering. 

Ook bij de nieuwe invulling van de leefstijlbenadering duikt empowerment op. Emancipe-

rende hulpverlening hoort bij de theorieën uit de jaren zestig en zeventig. De oorspronke-

lijke ideologische oriëntatie en gerichtheid op maatschappijverandering door middel van 

hulpverlening verdwijnen. Het begrip empowerment dat Steenbrink introduceert in Den 

Bosch-Oost is in de daarop volgende jaren veelvuldig gebruikt. In de wijk staat voorop hoe 

individuele wijkbewoners via een proces van empowerment zelfvertrouwen krijgen en maat-

schappelijk actief worden in de wijk dankzij de steun die zij bij elkaar en bij de beroepskrach-

ten vinden.

7.3.  Gezondheidscentra en geïntegreerde eerstelijnszorg  

In de eerste jaren van het gezondheidscentrum Samen Beter staan de twee voorgaand be-

schreven inspiratiebronnen voorop. Vanwege de financiële problemen waarin het gezond-

heidscentrum rond 1985 terechtkomt, probeert gezondheidscentrum Samen Beter te vol-

doen aan de subsidiecriteria voor gezondheidscentra. Dit lukt zoals beschreven in hoofdstuk 

5. In deze periode sluit Samen Beter zich aan bij de LVG. Hierdoor wordt kennis over de 

subsidievoorwaarden, maar ook over interdisciplinaire samenwerking en organisatie binnen 

gehaald. In deze paragraaf ga ik in op de wijze waarop gezondheidscentrum Samen Beter 

omgaat met de twee laatstgenoemde aspecten.

7.3.1.  Gezondheidscentra en de organisatie van samenwerking

In de aanpassing van de organisatie op het LVG-concept en daarmee op de voorwaarden die 

de subsidiegever stelt, gaat Samen Beter niet over een nacht ijs. Gedurende een aantal jaren 

discussiëren beroepskrachten en vrijwilligers gezamenlijk over de benodigde veranderingen. 

Bij deze discussies doet iedereen van het gezondheidscentrum mee: vrijwilligers, beroeps-

krachten en bestuur. Ook externe deskundigen spelen op gezette tijden een rol. Zo begeleidt 
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Elshout, een organisatieadviseur gelieerd aan de LVG diverse bijeenkomsten bij Samen Beter. 

Hij is in staat om organisatietheorieën te vertalen in voor iedereen begrijpelijke begrippen. 

Hij baseert zijn inbreng op de theorieën van Lievegoed, Nederlands pedagoog en organisa-

tiedeskundige. Kemps en Stuurop positioneren Samen Beter in het ingewikkelde beleidsveld 

van het wijkgezondheidswerk en maken daarbij een onderscheid tussen het zorg segment 

en het maatschappelijk segment. Op basis van deze discussies werkt Samen Beter de orga-

nisatieveranderingen uit in beleidsplannen. (Samen Beter, diverse meerjarenbeleidplannen 

1990-2003)

7.3.2.  Gezondheidscentra, achterstandswijken en wijkgericht werken

Tot 1996 bestaat binnen de LVG geen expliciete belangstelling voor de gezondheidszorg in 

achterstandswijken. Sinds 1996, na de komst van achterstandsgelden voor huisartsen (zie 

hoofdstuk 3) functioneert enige tijd een ‘netwerk van gezondheidscentra in achterstandswij-

ken’ binnen de LVG. Aan dit netwerk nemen 17 gezondheidscentra deel. Het betreft voor het 

merendeel gezondheidscentra gelegen in de door de Landelijke Huisartsen Vereniging ge-

identificeerde achterstandswijken. Het netwerk is een platform voor informatie-uitwisseling 

en gezamenlijke analyse van de specifieke gezondheidsproblematiek in deze wijken. Discus-

sies en verslagen van dit netwerk zijn gebruikt voor de publicatie ‘Zorg op menselijke maat; 

over de positie en rol van gezondheidscentra in achterstandswijken’. In de slotbeschouwing 

staat:

“De aandacht vanuit de gezondheidszorg voor gezondheidsverschillen tussen groepen mensen is nog 

te uitsluitend gericht op de toegankelijkheid van zorg en op de vermindering van de werkdruk van de 

hulpverleners. […] De complexe problemen die zich uiten als gezondheidsproblemen kunnen niet al-

leen vanuit de gezondheidszorg opgelost worden. Voor de aanpak van gezondheidsachterstand is nodig 

om zorg heel dichtbij mensen te organiseren passend bij de gezondheidscultuur van deze mensen. 

Anderzijds is de problematiek zo veelomvattend dat deze nabije zorg aan moet sluiten op specia-

listische zorg en op een bredere integrale aanpak van de gezondheidsachterstand. Verbetering van 

onderwijs(kansen), werkbegeleidingstrajecten, verbetering van de materiële positie zullen op een gro-

tere schaal dan de wijk aangepakt dienen te worden.” (Paes, 1999; pg. 83)

Het zijn de gezondheidscentra in achterstandswijken die de wijkgerichtheid naar voren blij-

ven brengen. De LVG omschrijft wijkgerichtheid voornamelijk als begrensde gebieden, waar-

binnen op een overzichtelijke manier samen te werken valt en het mogelijk is om gegevens 

over de populatie te verkrijgen. In de algemene LVG-brochure staat te lezen: 

“Gezondheidscentra bieden zorg aan de bewoners in de directe omgeving. Het centrum is betrokken 

bij de wijk, weet van de sterke kanten, maar ook van de maatschappelijke vraagstukken die er spe-

len. Gezondheidscentra maken daarom veelal deel uit van een wijkzorgnetwerk. Met name in achter-

standswijken zijn samenwerking en afstemming noodzakelijk om de veelzijdige problematiek het hoofd 

te bieden.” (LVG, 2002) 
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Bij een aantal gezondheidscentra in achterstandswijken in Den Haag 17, Rotterdam (Voor-

ham, 2003) en Amsterdam (Plochg, 2006) ontstaan samenwerkingsverbanden met GGDen, 

GGZ, gemeenten en het welzijnswerk. Zij ontwikkelen activiteiten en methodieken vooral 

gericht op allochtone groepen. Via het in het vorige hoofdstuk beschreven project ‘Samen-

hangende zorg’ dat Samen Beter tussen 1999 en 2002 uitvoert, wordt het wijkgericht werken 

in een regionale samenhang gepositioneerd. Het project initieert een nieuwe ontwikkeling 

binnen de eerstelijnszorg om te gaan werken met samenhangende (regionale) zorgprogram-

ma’s gekoppeld aan wijkactiviteiten.

7.3.3.  Samenvatting

Gezondheidscentrum Samen Beter heeft om te overleven contact gezocht met de LVG zoals 

beschreven in hoofdstuk 5. Binnen de LVG vraagt Samen Beter aandacht voor de wijkgericht-

heid en voor gezondheidsverschillen. In de loop der jaren blijkt het gezondheidscentrum een 

inspiratiebron te zijn voor  andere gezondheidscentra en visa versa. Dit leidt tot verzoeken 

voor bijdragen aan congressen, onderzoeken en publicaties. Samen Beter dient als voorbeeld 

in de discussie van de Tweede Kamercommissie over het gezondheidsbeleid in 2003. Deze 

aandacht werkt stimulerend voor de werkers en vrijwilligers van Samen Beter. Ondanks het 

feit dat Samen Beter niet voldoet aan de ideale maat van een gezondheidscentrum (10.000 

patiënten), blijkt de inhoudelijke ontwikkeling bij Samen Beter voldoende sterk om als voor-

beeld te dienen. 

De consequenties van de invloed van het organisatorische en economische denken staan in 

een gespannen relatie tot de andere oriëntaties. Het groter worden van het gezondheidscen-

trum en de veranderingen, zoals in hoofdstuk 6 beschreven, laten de identiteit en de aard van 

de werkzaamheden van het gezondheidscentrum als wijkvoorziening niet onberoerd. 

7.4.   Community based gezondheidswerk, opbouwwerk en 
          gezondheidsbevordering

De eerste internationale conferentie over gezondheidsbevordering wordt in 1986 in Ottawa 

gehouden. Hier wordt gezondheidsbevordering ofwel ‘health promotion’ als nieuw begrip 

gelanceerd. Een Copernicaanse wending voor het preventiewerk, dat tegen zijn grenzen aan-

loopt vanuit de negatieve gezondheidsbenadering: het voorkómen van ziekten. De definitie 

van gezondheidsbevordering zoals in het Ottawa Handvest geformuleerd, luidt:

17  www.stiom.nl; geraadpleegd 15-10-2006
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“Het proces waarbij individuen, groepen of gemeenschappen in staat worden gesteld om meer greep 

te krijgen op de determinanten van gezondheid, en zo hun gezondheid te verbeteren.” (Cosijn, 1992; 

pg. 22-23) 

Dit gedachtengoed is al besproken in hoofdstuk 3. De Nederlandse overheid neemt het 

nieuwe denken op in haar volksgezondheidsbeleid en een stroom van activiteiten komt op 

gang in Nederland. (Ministerie van VWS, 1989)  Zoals het ‘Gezonde Steden Netwerk’, waarin 

vooral Eindhoven en Rotterdam actief zijn; het ‘Gezonde Wijken project’ van de NIZW; het 

project ‘community based lokaal gezondheidsbeleid’ van het opbouwwerk (LCO). In deze 

paragraaf ga ik in op de consequenties van deze ontwikkeling voor Den Bosch-Oost.

7.4.1.  Nationale contacten

In Den Bosch-Oost ontstaat een jarenlang intensief contact met al deze bewegingen; de 

meest hechte relatie is er met het project ‘community based lokaal gezondheidsbeleid’ van 

het LCO. In 1990 organiseren Samen Beter en het LCO samen een studiedag in de wijk: ‘Ko-

men er gezonde wijken?’ In de afronding van de studiedag zegt Stuurop:

“Waarom leiden er zoveel wegen naar Den Bosch-Oost? Waarom zoveel belangstelling, ook van buiten 

Bossche muren voor het Hulpnetwerk Oost? Wordt de waarde er van nu pas ontdekt? Ik ben bang van 

wel. In Den Bosch-Oost zijn de hoofdkenmerken van het nieuwe gezondheidsbeleid te vinden: integrale 

aanpak, samenwerking eerste en tweede lijn in de gezondheidszorg, samenwerking tussen gezondheids-

zorg en welzijnswerk, geen formele inspraak maar samenspraak tussen professionals en buurtbewoners. 

Gezamenlijke ontwikkeling van concrete gezondheidsbevorderende projecten.” (Stuurop, 1990; pg.  56) 

Het is vreemd dat een werkwijze die op dat moment al ongeveer 15 jaar bestaat als zo ver-

nieuwend wordt omarmd. Wat schiet Den Bosch-Oost op met deze aandacht? De contacten 

brengen kennis en informatie naar Samen Beter, naar Hulpsector Oost. Het geeft verdieping 

aan de werkwijzen die in de praktijk ontwikkeld zijn. Het brengt ook extra geld binnen door 

de subsidies die vanuit deze contacten aangeboord worden. Via de conferenties en publica-

ties in de daarop volgende 15 jaar worden steeds opnieuw de werkzaamheden, de ontwik-

kelingen, de inzichten verwoord en overgedragen. Bij optredens op grote conferenties zijn 

beroepskrachten en wijkbewoners betrokken. Zij vertellen hun verhaal in hun eigen woorden 

en maken daarmee vaak indruk. 

7.4.2.  Gezondheidsopbouwwerk

Het opbouwwerk heeft een lange traditie in het aanpakken van problemen in achterstands-

wijken. Thema’s als woningsanering, sociale veiligheid, buurtbeheer, leefbaarheid en werk-

loosheid waren en zijn daarbij aan de orde. Centraal in het wijkgericht werken staat het 

oplossen van problemen met inzet van betrokkenen in de lokale samenleving. Gezondheid 
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is geen centraal thema in het opbouwwerk. Dat is het ook niet in sociale vernieuwing. In 

1985 start vanuit het Werkcentrum Opbouwwerk Zuidoost Nederland 18 een project waarin 

aandacht wordt besteed aan de ondersteuning van zelfhulpgroepen rond gezondheidsvraag-

stukken. Stuurop stelt dat in een nieuwe volksgezondheid een opbouwaanpak effectief kan 

worden ingezet bij opzet en begeleiding van zelfhulpsteunpunten. (Stuurop, 1985) Stuurop 

is een van de initiatiefnemers van het eerste gezamenlijke congres ‘Lokale gezondheidsiniti-

atieven’ van GGDen en opbouwwerk in 1990 in Maastricht. Op dit congres betoogt Stuurop 

dat de hoofdtaak van het opbouwwerk het bestrijden van marginalisering, het bevorderen 

van maatschappelijke participatie en emancipatie van bevolkingsgroepen is, via het onder-

steunen van zelforganisatie en zelfwerkzaamheid en het beïnvloeden en organiseren van 

maatschappelijke voorzieningen en structuren. (LCO, 1996)  Stuurop nodigt gezondheids-

centrum Samen Beter uit om op hetzelfde congres Hulpsector Oost te presenteren. Deze ge-

beurtenis heeft nogal impact voor Den Bosch-Oost: hier worden contacten gelegd die onder 

andere leiden tot de ontwikkeling van Trefpunt Oost, een door wijkbewoners opgezette dag-

opvang voor psychiatrische patiënten, tot de opzet van de werkgroep migranten en gezond-

heid en het uitwerken en doordenken van het functioneren van netwerken op wijkniveau. 

Het LCO legt op het congres de basis voor het Netwerk Opbouwwerk en Gezondheid, dat 

vanaf 1991 tot 2003 functioneert; er is een nieuwsbrief en er zijn regelmatig studiedagen. 

Thema’s van de studiedagen zijn: migranten en gezondheid, wijkaanpak en psychiatrie, 

wijkaanpak en kwetsbare groepen, ondersteuning mantelzorg, opbouwwerk en ondersteu-

ning patiëntenbelangenorganisaties. Naast de LCO-medewerkers zijn er enkele dragende 

krachten in het uitvoerende opbouwwerk verspreid over Nederland in hun dagelijkse prak-

tijk bezig met het thema gezondheid. Met deze opbouwwerkers onderhoudt Hulpsector 

Oost contacten. Zij hebben voor het community based gezondheidswerk vanuit verschil-

lende invalshoeken baanbrekend werk verricht: 

Rokers in Rotterdam, die in zijn contacten met migranten veel gezondheidsproblematiek 

tegenkomt en via empowerment en netwerkontwikkeling op individueel en wijkniveau 

werkt aan veranderingsprocessen. (Rokers, 1990; Sweep en Rokers, 1991) De ervaringen 

in dit project zijn gebruikt bij de opzet van migranten-voorlichters-eigen-taal 19 door de 

GGDen in grote steden.

-

sche cliënten) in vier wijken in Amsterdam. Zij wil samen met de cliënten werken aan hun 

zichtbaarheid, aan hun plek in de samenleving. Het is later Kal die dit werk theoretisch 

onderbouwt en het de naam ‘Kwartiermaken’ geeft: ruimte maken voor de vreemde ander. 

(Kal, 2001) 

18   Het Werkcentrum Opbouwwerk Zuid-Oost Nederland is opgegaan in het Landelijk Centrum 
Opbouwwerk (LCO). Het LCO is per 2007 opgegaan in MOVISIE.

19   www.nigz.nl dossier Allochtonen - Voorlichting in Eigen Taal en Cultuur (Vetc) Geraadpleegd 
op 20-07-06.



146 

bij de opzet van steunpunten voor mantelzorgers. Volgens haar horen deze steunpunten 

niet onder gebracht te worden bij zorginstellingen. Emancipatiebewegingen gedijen niet in 

afhankelijkheid; zelfbeschikking en zelfwerkzaamheid zijn absolute voorwaarden voor de 

verbetering van de positie van mantelzorgers, die zij thuisverzorgers noemt. (LCO, 1996) 

De landelijke ondersteuning van deze steunpunten (LOT) vindt bij aanvang tijdelijk on-

derdak bij het LCO. Het LOT (nu Mezzo) groeit uit tot een grote steunorganisatie, die een 

belangrijke plek verwerft in het spectrum van de zorg. 20

-

drukt hierbij het continu betrekken en informeren van de achterban en het zelfstandig 

functioneren van de groep. Hij vindt dat de opbouwwerkmethodiek hierbij een goede bij-

drage kan leveren. 

De bijdrage vanuit Den Bosch-Oost in het Netwerk Opbouwwerk en Gezondheid ligt vooral 

op het vlak van de verbinding van verschillende netwerken in de wijk; de verbinding tussen 

de eerstelijnszorg en het wijkwerk, het organiseren van de dialoog daartussen én op de bete-

kenis van de informele zorg en sociale steun in een wijk, waarover meer in paragraaf 7.5. 

        

7.4.3. Opbouwwerk en gezondheidsachterstand

Het community based lokaal gezondheidsbeleid heeft vanaf het begin specifiek aandacht 

besteed aan gezondheidsachterstand. De oriëntatie van het opbouwwerk op kwetsbare groe-

pen in de samenleving en de ervaring met het werken in achterstandswijken brengt dit als 

vanzelf met zich mee. 

Bijzonder in deze is dat het LCO al in 1993 aandacht vraagt voor de positie van de huis-

arts in achterstandswijken en hiervoor studiebijeenkomsten organiseert. Diverse activiteiten 

leiden in 1995 tot een groot landelijk congres, dat het LCO samen met de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en de LVG organiseert: ‘Buurtgericht werken aan gezond-

heidsachterstand’. Op het congres verzorgen het Ministerie van VWS, verzekeraars, GGDen, 

het Nederlands Huisartsengenootschap en gezondheidscentrum Samen Beter inleidingen. 

Roscam Abbing, de dagvoorzitter, vat de dag als volgt op een persoonlijke manier samen:

“Zowel bij de huisartsen, als bij buurtwerkers, als bij diegene die de regie moet voeren is een stukje 

realiteitszin toegenomen. Uiteindelijk moet dat de kansen alleen maar vergroten, hoezeer dat dan 

misschien ook leidt tot wat ik net zei, eenvoudige en simpele zaken en niet zo hoogdravend. Alles 

bij elkaar, denk ik dat er nog best hoop is voor het doorzetten van dit soort projecten en dat we iets 

kunnen bijdragen, ook al is het misschien een beperkte bijdrage in een groot probleem.” (LCO/LVG/

VNG,1995; pg. 50) 

20  www.demantelzorger.nl  Geraadpleegd op 20-07-06
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De ontwikkeling in de jaren erna is inderdaad hoopvol. Het zijn vooral de GGDen en ge-

meenten, die het thema oppakken en vele lokale initiatieven om gezondheidsachterstand 

terug te dringen zien het licht. Daarover meer in de volgende subparagraaf. Het netwerk Op-

bouwwerk en Gezondheid en het project ‘community based lokaal gezondheidsbeleid’ ron-

den hun activiteiten af. De kennis en methoden van het opbouwwerk zijn doorgedrongen in 

de vele gezondheidsprojecten die het licht zien hoewel het opbouwwerk daarin meestal geen 

centrale rol meer speelt.

 

7.4.4. Opbouwwerk, wijkaanpak en gezondheid.

Die centrale rol van het opbouwwerk is terug in het ‘Heel de buurt’ project van eind jaren 

negentig. In 1996 vraagt de directie sociaal beleid van het ministerie van VWS om een Ne-

derlandse variant uit te werken van het Amerikaanse concept ‘Caring communities’. Drie 

landelijke organisaties op het gebied van sociaal beleid, het Landelijk Centrum Opbouwwerk 

(LCO), FORUM, het instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en het Nederlands Insti-

tuut voor Zorg en Welzijn (NIZW) zetten in opdracht van het ministerie een vierjarig, groot-

schalig project op; ‘Heel de buurt’. De doelstelling is het bijdragen aan de ontwikkeling van 

een sociale infrastructuur op buurt- of wijkniveau, die de participatie van burgers bevordert, 

de sociale cohesie versterkt, bijdraagt aan de bestrijding van individuele en collectieve achter-

standen en is afgestemd op de fysieke en economische infrastructuur. Aan deze doelstelling 

wordt gewerkt vanuit de leefbare buurt, de lerende buurt, de gezonde buurt en de werkende 

buurt. (Sprinkhuizen e.a., 1998)  Hieraan is in hoofdstuk 3 al aandacht besteed. 

De opzet van een landelijk expertteam met tien uitvoeringslocaties blijkt een spannende 

onderneming te zijn en in het eindverslag komt men tot de conclusie, dat het succes van 

‘Heel de buurt’ groter is naarmate de lokale partners eigenzinniger zijn in het bepalen van 

de lokale doelstellingen. Integraal werken met bewoners, zo blijkt steeds weer, is gedoemd te 

mislukken tenzij je in staat bent lokale prioriteiten scherp te formuleren en weet aan te slui-

ten bij het sociaal bindweefsel (informele sociale infrastructuur) dat in alle wijken bestaat in 

de vorm van allerlei informele netwerken en culturele gewoonten. (De Boer e.a., 2003) Er zit-

ten voor Den Bosch-Oost enkele nieuwe aanknopingspunten in het ‘Heel de buurt’ project: 

(Broekman e.a., 2003)

-

zontale integratie en horizontale bewonersparticipatie. Verticale integratie is het betrek-

ken van bewoners in overlegstructuren rond nieuw beleid; horizontale integratie is het 

begeleiden en activeren van bewoners om draagvlak te creëren. Horizontale bewoners- 

participatie wordt gevormd door de bewonersverbanden, dichtbij huis, rond concrete knel-

punten en behoeften in de leefomgeving.  
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wijkaanpak is meer dan een handige combinatie van territoriale eenheid en interven-

tie; het is wijkbewoners aanspreken op een collectieve identiteit, op territoriaal beleefde 

gemeenschappelijkheid. (Duyvendak, 2003)

 

7.4.5. Gezondheidsbevordering en wijkaanpak

De wijkaanpak komt eind jaren tachtig bij de GGDen in beeld met de introductie van het 

nieuwe volksgezondheidsbeleid: gezondheidsbevordering of ‘health promotion’. De eerste 

experimenten met een wijk- of buurtgerichte aanpak van preventieve gezondheidsvraagstuk-

ken zijn in de grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De 

aanpak omvat het opstellen van een gezondheidsprofiel van een stadsdeel, het creëren van 

een netwerk van sleutelfiguren, het uitvoeren van een gezondheidsenquête onder de bevol-

king, het initiëren en evalueren van projecten die een bepaald gezondheidsprobleem aanpak-

ken en het uitbrengen van rapportages met aanbevelingen voor beleid. (Jonkers e.a., 1990) De 

belangrijkste redenen voor de communitybenadering binnen de GGDen is de overtuiging 

dat betrokkenheid van de mensen zelf de beste garantie vormt voor gedragsverandering, 

de onderkenning dat gezondheid niet alleen afhankelijk is van een gezonde leefstijl, maar 

dat ook de sociale en fysieke omgeving een rol speelt en het groeiende besef dat de traditio-

nele gezondheidsvoorlichting tegen haar grenzen loopt en de groepen in achterstandswijken 

niet bereikt. (Röling, 1989)  Deze uitgangspunten worden in vele lokale projecten, landelijke 

uitwisselingen, conferenties en publicaties uitgewerkt en ondersteund vanuit het Netwerk 

Gezonde Steden. Gezondheidscentrum Samen Beter raakt hierbij in een vroeg stadium 

betrokken via het eerder aangehaalde contact met het ‘gezonde wijken’ project in de jaren 

1990-1992.  In de jaren erna zijn het de GGDen die samen met de gemeenten vele lokale ge-

zondheidsprojecten opnemen in het lokale gezondheidsbeleid. De gemeente en de GGD in 

’s-Hertogenbosch zetten eveneens buurtgerichte programma’s op voor het terugdringen van 

gezondheidsverschillen. De aanpak in Den Bosch-Oost past niet zonder meer bij de GGD-

aanpak. In deel III is daarover meer te lezen. 

Het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) start in 

2001 met SLAG, het Steunpunt Lokale Aanpak Gezondheidsverschillen. SLAG heeft als doel 

ondersteuning bieden aan lokale gezondheidsprofessionals die zich richten op het vermin-

deren van gezondheidsverschillen. Met SLAG neemt het NIGZ het initiatief tot een samen-

werkingsverband, waarin diverse landelijke en regionale gezondheidsorganisaties bijdragen 

aan het verminderen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. SLAG brengt profes-

sionals –ook van Samen Beter- met elkaar in contact, zorgt voor actuele documentatie, biedt 

overzicht van projecten in binnen- en buitenland, levert trainingen en geeft advies.21 Op de web-

site van SLAG is een indrukwekkend aantal projecten te vinden en literatuur te raadplegen. 

In 2005 concluderen Saan en De Haes dat gezondheidsbevordering een vaste plaats in het ge-

zondheidsbeleid heeft verworven. Het is een professioneel werkveld, dat zich gesteund weet 
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door een snel groeiende wetenschappelijke basis. Bovendien heeft de internationale uitwis-

seling van inzichten en ervaringen bijgedragen aan een snelle verbetering van de kwaliteit. 

(Saan en De Haes, 2005) Over de communitybenadering zeggen zij dat die in de afgelopen de-

cennia geleidelijk verschoven is van communityleden als vrijwillige medewerkers binnen een 

top down georganiseerd voorlichtingsprogramma naar meer aandacht voor de community 

als systeem op zich, waarin zowel individuele als politieke veranderingen via, bij voorkeur, 

bottom up initiatieven mogelijke gemaakt worden. Dit noemen zij samenlevingsopbouw en 

die heeft een lange tijdshorizon. Deze aanpak staat in een gespannen relatie tot tijdelijke 

projecten. Bij de beginfase van de community-aanpak in 1990 in de gezondheidsbevordering 

wordt nog expliciet verwezen naar het opbouwwerk als samenwerkingspartner. In 2005 niet; 

gezondheidsbevordering positioneert zich als een zelfbewuste eigen discipline. 

7.4.6. Samenvatting

De werkwijze van de GGD is vanaf het begin anders dan het opbouwwerk. Bij de GGD ligt 

de nadruk op de onderbouwing van projecten met gegevens, het van buitenaf aansluiting 

zoeken bij sleutelfiguren in een wijk, de relatie met het beleid en rapportage van effecten. 

Een ander verschil is de keuze voor een community-aanpak als middel voor het bevorderen 

van de gezondheid, terwijl in het opbouwwerk gezondheid een middel is voor participatie 

van de bevolking. De gezondheidsbevordering blijft worstelen met de langdurige verbinding 

die bij een community-aanpak met een wijk aangegaan moet worden. Het opbouwwerk heeft 

een aantal belangrijke elementen in de ontwikkeling van het wijkgezondheidswerk bijgedra-

gen. Een aparte rol zoals het NIGZ of de GGDen heeft het opbouwwerk niet behouden op 

dit terrein. De verschillen in doelstelling, aanpak en positie tussen het opbouwwerk en de 

gezondheidsbevordering scherpen de inzichten in Hulpsector Oost. Hulpsector Oost neemt 

een aparte positie in. Het omvat een gezondheidszorgvoorziening met een -in de beginja-

ren- hechte relatie met opbouwwerk en later een lossere samenwerkingsrelatie met meerdere 

instellingen zoals het welzijnswerk, de GGD, de GGZ, scholen. Hulpsector Oost past bij 

de wijkaanpak en participatie-uitgangspunten van het opbouwwerk en past bij de gezond-

heidsbevordering door de gerichtheid op gezondheid. Speciaal voor Hulpsector Oost is de 

permanente aandacht voor zelfhulp en informele zorg op wijkniveau. Hierover gaat de vol-

gende paragraaf. 

21   www.slag.nu/default.cfm Geraadpleegd op 21-07-06
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7.5. Informele zorg en sociale steun  

De aandacht voor informele zorg en sociale steun hoort vanaf het begin bij de filosofie en 

de activiteiten van gezondheidscentrum Samen Beter. De start van Hulpsector Oost heeft 

hiermee te maken. De ideeën over informele zorg en sociale steun in Den Bosch-Oost zijn 

voor het eerst beschreven in de publicatie ‘Buurtzorg en professie, een netwerk’ die in 1989 

verschijnt. Een citaat:

“Hulpsector Oost staat voor een integratie van zelfhulp, zelfzorg, mantelzorg, vrijwillige hulp en be-

roepsmatige hulp en vele mengvormen hiervan: 

Zelfhulp is al die vormen van hulp en steun, die wijkbewoners aan elkaar geven vanuit eigen ervarings-

deskundigheid en verbonden aan het principe van wederkerigheid: door anderen te helpen, help je ook 

jezelf […]  Zelfzorg zijn al die activiteiten die wijkbewoners ondernemen ter instandhouding of ver-

betering van hun eigen gezondheid en welbevinden. Zelfzorg kan een combinatie vormen met zelfhulp 

of gestimuleerd worden door een van de andere vormen van zorg en hulp. Mantelzorg is de hulp en 

steun, die de directe omgeving aan een hulp- en zorgbehoeftig iemand verstrekt vanuit een persoonlijke 

relatie en betrokkenheid. Vrijwillige hulp is de hulp en steun, die de wijkbewoners bieden aan een 

groter deel van de wijkbevolking, niet enkel gericht op de directe leef- en familiesituatie, maar vanuit 

een persoonlijke motivatie. Er hoeft geen wederkerigheid te bestaan als uitgangspunt. De ervarings-

deskundigheid kan zoals bij de zelfhulp gebaseerd zijn op gelijksoortige ervaringen, maar betreft tevens 

een deskundigheid ontstaan in de praktijk van hulp en steun geven aan medebewoners. Beroepsmatige 

hulp en zorg worden gegeven door beroepskrachten vanuit een betaalde of onbetaalde functie, op ba-

sis van deskundigheid verkregen door opleiding voor de betreffende functie. Deze deskundigheid kan 

samengaan met ervaringsdeskundigheid, zowel vanuit eigen ervaringen als vanuit praktijkervaringen.” 

(Paes, 1989, pg. 11-12)

Deze omschrijving is vooral geïnspireerd door de vrouwenhulpverlening en het basisdenken 

zoals in de eerste twee paragrafen beschreven. In de jaren tachtig bestaat landelijk nog niet 

veel belangstelling voor informele zorg. Vanaf de jaren negentig krijgt Hulpsector Oost bij 

deze ontwikkeling steun van het PON (Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in 

Noord-Brabant). Medewerkers van het PON en later ook van de PRVMZ (Provinciale Raad 

voor Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg) zijn voor dit thema een inspiratiebron 

voor Hulpsector Oost en gezondheidscentrum Samen Beter. In 1990 verschijnt een artikel 

van Kemps over ‘Zorgvernieuwingsprojecten in Noord-Brabant’, waarin Den Bosch-Oost en 

twee andere projecten beschreven worden. 

“Wat leren ons deze projecten en hun strijd om het bestaan? Dat er wel degelijk een actief potentieel, 

‘menselijk kapitaal’ zoals het in het jargon van de sociale vernieuwing wel genoemd wordt, bij de men-

sen zelf aanwezig is. Dat dit menselijk kapitaal of die informele zorgcapaciteit niet vanzelf productief 

wordt en blijft. Ondersteuning van informele zorg door professionals, mits vanuit een adequate atti-

tude, is onontbeerlijk. Dat samenwerking tussen de professionele en informele zorg […] in een aantal 

situaties een ‘gouden formule’ is. Het voegt capaciteit én kwaliteit toe. Het stelt wel bijzondere eisen 

aan deze relatie, waarin minimaal wederzijdse acceptatie van ieders eigenheid wezenlijk is. Dat ons 
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huidige professionele zorgsysteem en  financieringssysteem volstrekt niet afgestemd is op het honoreren, 

bevorderen en stimuleren van dit ‘menselijk kapitaal’, alle mooie beleidsverhalen ten spijt[…] Soms 

lijkt de regeldichtheid en de vele systeemlagen het zicht op een eenvoudige manier van oplossen van 

problemen te ontnemen.” (Kemps, 1990, pg 11-14) 

7.5.1. Een wijkontwikkeling
 

Praktijkverhalen uit Den Bosch-Oost verschijnen in artikelen en publicaties, waarin beschre-

ven is hoe informele zorg en sociale steun in wijkprojecten zich manifesteren en tot stand 

komen.  Gerefereerd wordt aan Van Mierlo, die een sociaal netwerk definieert als die groep 

mensen, waarmee iemand min of meer duurzame banden onderhoudt voor de vervulling 

van levensbehoeften. 

Figuur 7.1.  Sociale steun (Van Mierlo, 1992)

Vrijwilligers in de wijk horen volgens deze opvatting tot de middelste cirkel van de indirecte 

relaties. Zij hebben de functies van steunpilaar, ogen en oren, intermediair, voorbeeld en 

klankbord. De betekenis van zorgen voor elkaar in een buurt wordt in een publicatie geana-
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lyseerd. (Paes, 1993) Aan de hand van een aantal portretten van wijkbewoners worden de 

volgende elementen uitgewerkt:

Tabel 7.2 Aspecten van informele zorg

Zorg of …en werk:

Aangesloten wordt bij de definitie van Sevenhuijsen die zorgen primair het vermogen om behoeften te 

zien en te horen, om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen behoeften en die van anderen, en 

op het vermogen tot reflectie over de vraag of die behoefte bevredigd moet worden en hoe en voor wie. 

(Sevenhuijsen, 1993)  Zij neemt afstand tot de tot dan toe gangbare feministische opvatting van zorg als 

een eenrichtingverkeer en zelfopoffering. 

Jezelf of … en elkaar:

Het gevoel van menszijn bij vrouwen berust op verbondenheid met anderen, het in relatie staan met 

anderen. (Baker-Miller, 1988) Als kritische kanttekening wordt de vraag gesteld of dit alleen geldt voor 

vrouwen. In de portretten figureren eveneens mannen.

Vrijwillig of … en betaald:

Hierin wordt het tweesnijdende zwaard van vrijwilligerswerk uitgewerkt: mensen werken aan de verwe-

zenlijking van een doel en tegelijkertijd aan zelfverwezenlijking. De scheidslijn is niet altijd precies te trek-

ken. Vrijwilligerswerk is overal waar mensen zijn. Ook op de betaalde werkvloer. (Van der Stoel, 1988) In 

Den Bosch-Oost een zeer herkenbaar gegeven.

Nabijheid of … en afstand:

Hier wordt de zakelijk op afstand georganiseerde zorg geplaatst tegenover de liefdevolle (of noodge-

dwongen) zorg in de privé-omgeving. Een dichotomie die in de praktijk niet past; niet in betaalde kringen 

en niet in de vrijwillige praktijken. Gepleit wordt in navolging van Moreé en Oldersma voor een integratie 

van ‘labour’ en ‘love’. (Morée en Olderma, 1991)  Eveneens wordt gerefereerd aan Kunneman, die zegt 

dat de kern van de zorgrelatie  de ervaring is, dat je er toe doet, dat je er mag zijn, dat je welzijn voor een 

ander om zichzelfswille van belang is, respectievelijk de ervaring dat een ander er voor jou toe doet en dat 

haar welzijn voor jou om zichzelfswille van belang is. (Kunneman, 1993) 

Ervaringsdeskundigheid of …en professionele deskundigheid

Nodig is een voortdurende wisselwerking en beïnvloeding tussen beide deskundigheden binnen één 

persoon of tussen personen door voorwaarden te creëren voor de uitwisselingen en voor wederzijdse 

inbreng van de specifieke deskundigheid.
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7.5.2.  Een nieuwe impuls

In de jaren negentig komt op beleidsniveau meer aandacht voor de informele zorg. Men 

becijfert de omvang van de informele zorg. Tachtig procent van de Nederlanders ervaart het 

zelf verzorgen van naasten als vanzelfsprekend, maar ook dat het werk zwaar en tijdrovend 

kan zijn. (Van der Wal e.a., 2004)  Deze cijfers ondersteunen de ervaringen in Den Bosch-

Oost.

Er worden steunpunten mantelzorg opgezet, de ‘voor en door’ methode krijgt landelijk aan-

dacht en er ontstaan buddy- en maatjesprojecten. Hulpsector Oost laat zich inspireren door 

deze ontwikkelingen. In het eerder aangehaalde project ‘samenhangende zorg’ bij Samen Be-

ter, wordt de methodiek van steungroepen voor kwetsbare groepen (moedergroep en psychi-

atriegroep) in de wijk ontwikkeld en beschreven. De samenwerking tussen de professionele 

en informele zorg brengt tevens met zich mee, dat nagedacht wordt over de relatie; de hulp-

verleningsrelatie zelf wordt doordacht. Op Hulpsector-avonden discussiëren beroepskrach-

ten en vrijwilligers aan de hand van voorbeelden over het ‘Moderne paternalisme’ (Kuypers 

en Van der Lans, 1994) en de onderliggende waarden van de bemoeizorg. (Henselmans, 1993)  

In een wijk zorgen zowel het professionele en het informele circuit. De beide circuits verrij-

ken elkaar als ze de volgende valkuilen vermijden: rolwisseling, misbruik van de informele 

zorger als stoplap, overnemen van de zorg van de informele zorger als deze om steun vraagt, 

uitsluiting van één van de elementen in het zorgsysteem. (Kemps, 1990)

7.5.3. Samenvatting

Het thema informele zorg en sociale steun heeft specifieke aandacht gehad in Den Bosch-

Oost vanuit het perspectief dat informele zorg een eigen betekenis in een wijk heeft, die 

de professionele zorg niet heeft. In de discussies met externe onderzoekers en schrijvers is 

aandacht gevraagd voor dit aspect van het werken in de wijk om het op de publieke agenda 

te krijgen. Het niet zo zichtbare zorgen voor elkaar in een wijk krijgt weinig aandacht van 

gemeenten en welzijnswerk en ook niet van de professionele zorg. Pas eind jaren negentig 

komt de aandacht voor de informele zorg op gang als de economische waarde van deze zorg 

doordringt in het beleid. De grootste inspiratiebron voor de ontwikkelingen rond informele 

zorg en sociale steun in Den Bosch-Oost vormen de wijkbewoners. Zij bieden spontaan steun 

aan medewijkbewoners en komen met voorstellen voor de opzet van projecten als een klus-

sendienst, kinderopvang, vrouwenopvang, opvang voor psychiatrische patiënten en steun-

groepen voor mantelzorgers. In de historische beschrijving van Hulpsector Oost in paragraaf 

6.3 is hieraan aandacht besteed. In deel III ga ik zal nader in op de betekenis van de informele 

zorg en sociale steun in de wijk.
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7.6. Extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg

Begin jaren negentig worden extramuralisering en vermaatschappelijking van de zorg een be-

langrijke trend. GGZ-cliënten en ouders van kinderen met een verstandelijke handicap eisen 

hun plek in de samenleving op. Ook ouderen willen niet meer als vanzelfsprekend naar een 

verzorgingshuis, maar willen zo lang mogelijk thuis wonen. Intramurale instellingen worden 

afgebouwd. Een ontwikkeling die past bij het overheidsbeleid gericht op kostenbeheersing 

in de zorg. Extramuralisering is echter nog geen vermaatschappelijking. In een gewone wijk 

wonen is een eerste stap. Vermaatschappelijking richt zich op daadwerkelijke deelname aan 

de samenleving en strekt zich uit tot het arbeidsproces en de vrijetijdsbesteding. Burgers le-

ven in een wijk omdat ze daar recht op hebben, niet omdat de wijk hen al dan niet tolereert. 

Mensen met een langdurige psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking ver-

vullen lange tijd de patiëntrol, voor hen is ook de burgerrol van belang. Om die rol te kun-

nen vervullen zijn voorzieningen en diensten nodig die maatschappelijke integratie mogelijk 

maken. In de samenleving zijn zij meer op eigen mogelijkheden en initiatieven aangewezen. 

Sociaal contact is niet vanzelfsprekend. Vaak beschikken deze mensen over een minimaal 

sociaal netwerk dat zich beperkt tot familie en professionele hulpverleners. (Kemps, 2006)

Voor ouderen geldt dat zij meer en meer zo lang mogelijk in hun eigen omgeving willen 

blijven wonen en hierbij hun vertrouwde netwerk in stand kunnen houden. Naast en door 

een groter wordende zorgbehoefte en afname van mobiliteit krijgen ouderen vaak te maken 

met eenzaamheid. Eenzaamheid hoeft niet samen te vallen met sociale isolatie of alleen zijn. 

Eenzaamheid heeft te maken met tekorten in de sociale relaties. Men onderscheidt emotio-

nele en sociale eenzaamheid. Emotionele eenzaamheid ontstaat als gevolg van het wegvallen 

van intieme banden met bijvoorbeeld de partner. Sociale eenzaamheid heeft te maken met 

de afwezigheid van betekenisvolle vriendschappen of een gevoel van saamhorigheid. (Jans-

sen, 2002) 

7.6.1.  Vermaatschappelijking op wijkniveau

Al begin jaren tachtig verschijnt in Den Bosch-Oost een eerste wooncentrum voor mensen 

met een verstandelijke beperking. De ouders realiseren het initiatief samen met Humanitas 

en Welzijnsproject Oost. Hulpsector Oost is betrokken bij het initiatief en onderzoekt de 

mogelijkheden voor deze nieuwe bewoners om aan te sluiten bij wijkactiviteiten. Een van 

deze bewoners loopt stage bij de gastmensen van Samen Beter ter voorbereiding op een de-

finitieve werkplek. Het is ook Humanitas die start met de eerste begeleide woonvorm voor 

ex-psychiatrische patiënten in twee woonhuizen. Later volgt de GGZ-instelling en komen 

88 GGZ-cliënten verspreid over meerdere locaties in de wijk wonen. De wens van enkele 

vrijwilligers van Hulpsector Oost om iets te doen voor deze nieuwe wijkbewoners betekent 

de start van Trefpunt Oost. Trefpunt Oost wordt opgezet naar voorbeeld van en geïnspireerd 
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door de voorlopers van het gedachtengoed van Kal over kwartiermaken. Kal pleit voor het 

creëren van plekken waarin kwetsbare mensen de tussenstap zetten naar deelname aan de 

samenleving.

“Het begrip niche is een concretisering van de gastvrijheid. Kwartiermaken werkt aan niches in wel-

zijns- en vrijwilligerswerk, en op al de plekken waar mensen willen deelnemen aan het maatschap-

pelijk verkeer. Kwetsbare mensen vinden in niches anderen die emotioneel ondersteunend zijn en tijd 

hebben; er vinden activiteiten plaats die door hen als zinvol worden ervaren. Niches zijn omgevingen 

waarin een gevoel van eigenwaarde wordt gevoed. Niches danken hun kwaliteit mede aan maatjes, 

mensen die zich ter plekke opwerpen als bondgenoot en als nodig als bemiddelaar. […] In de niche 

ontmoeten verschillende werelden elkaar, raken ze elkaar en beïnvloeden ze elkaar. Een gevarieerde 

samenleving krijgt daarin gestalte.” (Kal, 2001; pg. 179)

Trefpunt Oost is een initiatief, dat in de wijk is opgezet voor (ex)psychiatrische patiënten. 

Het ontstaan van Trefpunt Oost begin jaren negentig heeft te maken met een maatschap-

pelijke ontwikkeling, die als vanzelfsprekend past binnen de visie en werkwijze in Den Bosch-

Oost.

7.6.2. Botsing van twee perspectieven

Het wijkinitiatief Trefpunt Oost maakt moeilijke tijden door. De oorzaak van de moeilijkhe-

den heeft te maken met twee verschillende perspectieven. De wijkbewoners betrokken bij het 

Trefpunt Oost, vinden dat de medewerkers van de GGZ niet voldoende openstaan voor sa-

menwerking met het Trefpunt Oost. Zij ervaren hoe de begeleiders zich afsluiten voor de wijk 

en bewoners niet stimuleren om deel te nemen aan de wijkactiviteiten. Ook wijzen zij er op 

dat zij alle wijkbewoners met psychiatrische problemen in het Trefpunt Oost willen ontvan-

gen; ook diegenen die niet behoren tot de bewoners van de GGZ-huizen. In een onderzoek 

van een GGZ-medewerker wordt vanuit GGZ-perspectief het volgende opgemerkt:

“Gaandeweg werden de contacten tussen wijk en woongroepen steeds slechter. Cliënten en personeel 

bleven sterk georiënteerd op het APZ (Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis) en maakten gebruik van 

alle APZ-voorzieningen. Bewoners gaan iedere dag met een eigen busje vanuit de wijk naar het APZ 

in Vught. Integratie en aansluiting zoeken bij de wijk leeft niet bij medewerkers en cliënten omdat het 

voor hen geen enkel belang heeft.” (Thijssen, 2002; pg.8)

Deze werkwijze roept bij de medewerkers van Samen Beter, Hulpsector Oost en Trefpunt 

Oost het beeld op van de GGZ als log instituut, dat niet toegankelijk is en niet bereid om 

samen te werken. Ook de opstelling van de GGZ, dat verschil maakt tussen GGZ-cliënten 

en andere wijkbewoners met psychiatrische problemen, wekt wrevel. De medewerkers van 

Trefpunt Oost zeggen hierover:

“Bij ons is iedereen welkom, vooral mensen uit de GGZ, maar ook mensen uit de wijk. Want dat is 

juist het sterke punt. […] onze mensen zijn onze mensen en dat zijn de mensen van het Trefpunt. Of ze 

nou uit de wijk komen of van de GGZ. Wij hebben geen jullie-mensen”. (Thijssen, 2002; pg.15)
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Deze verschillen van mening worden inzet van discussie en onderdeel van een verbetertraject. 

De GGZ constateert dat zij zich veel beter moeten voorbereiden op de overstap naar de wijk en 

dat ze de wijk moet leren kennen. Partijen groeien naar elkaar toe en de gezamenlijke reflectie 

mondt uit in nieuwe samenwerkingsactiviteiten die ontwikkeld worden vanuit het project 

‘samenhangende zorg.’ Hierover is meer te lezen in de volgende paragraaf over ketenzorg.

7.6.3. Samenvatting

Bij diverse gelegenheden is door externen opgemerkt dat in Den Bosch-Oost sprake is van 

vermaatschappelijking ‘avant la lettre.’ De doelstelling van vermaatschappelijking past bij 

de in Den Bosch-Oost ontwikkelde werkwijze en initiatieven. Het gedachtengoed sluit aan 

bij de in de vorige paragrafen beschreven uitgangspunten van ‘werken vanuit de basis’, van 

emanciperende hulpverlening en sociale steun. Een aantal belangrijke voorwaarden om van-

uit verschillende instellingen met elkaar samen te werken verwoordt een GGZ-medewerker:

“Ik denk dat je moet beginnen met duidelijk te zijn wat je voor elkaar kunt betekenen en dat ook uit-

spreken naar elkaar. Dat is een veel betere insteek dan alleen maar kritiek hebben op elkaar. Ik vind 

dat je afwachtend moet zijn en in moet steken op de mogelijkheden die de wijk je biedt. En daarnaast 

moet je aangeven wat de GGZ daarin kan doen. Je moet openstaan voor en gebruik maken van de 

mogelijkheden die er zijn.” (Thijssen, 2002; pg.17)

7.7. Ketenzorg en zorgarrangementen

Gezondheidscentra blijken in staat om de inhoudelijke ontwikkelingen in de complexe zorg 

voor chronisch zieken zoals astma/COPD-patiënten, diabetici en hartpatiënten vanuit hun 

samenwerking goed vorm te kunnen geven zo blijkt uit een interne LVG-evaluatie in 2005. 

(Van de Rijdt, 2005)  In vele gezondheidscentra is men bezig met de invoering van ketenzorg, 

waarbij de gezondheidscentra kunnen  bouwen op de ervaring met multidisciplinaire sa-

menwerking. Het ministerie van VWS omschrijft ketenzorg kort en bondig als volgt: 

“Ketenzorg wordt steeds belangrijker. Niet de organisatie van de zorg staat centraal, maar de patiënt 

die zorg nodig heeft staat centraal.” 22

Ketenzorg bevat de opeenvolgende stappen van hulpvraag tot zorgverlening. Voor keten-

zorg is interne samenwerking nodig, maar ook samenwerking met andere zorgaanbieders 

zoals ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, GGZ. Goede communicatie is daarbij 

belangrijk. De zorgverzekeraars gebruiken ketenzorg als vehikel om tot transparante finan-

22  www.snellerbeter.nl; geraadpleegd op 18-11-2006
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ciering te komen van de keten. Zij noemen een keten een diagnose-behandel-combinatie. 

Zoals beschreven in hoofdstuk 6 heeft Samen Beter met het project samenhangende zorg 

geanticipeerd op deze ontwikkeling. Door middel van het project samenhangende zorg is 

gewerkt aan het bewerkstelligen van meer samenhang tussen voorzieningen die op regionale 

schaal georganiseerd zijn en de praktische uitvoering van zorg op wijkniveau. Bij de eerste 

bespreking van het projectplan samenhangende zorg reageerden medewerkers van Samen 

Beter kritisch op de term ketenzorg. Het beeld van een keten vonden zij niet passen bij sa-

menwerken in de zorg; zij kozen voor de term ‘zorgarrangementen’. 

7.7.1. Zorgarrangementen in Den Bosch-Oost

In het project zijn zorgarrangementen ontwikkeld voor de jeugdzorg, ouderenzorg, zorg 

voor chronisch zieken, psychosociale zorg en psychiatrische zorg. Idealiter wordt alle zorg 

en diensten vanuit een continuüm van zorg geboden. In deze arrangementen zijn nieuwe 

samenwerkingsactiviteiten ontwikkeld tussen het gezondheidscentrum en het consultatie-

bureau, de verzorgings- en verpleeghuizen, medisch specialisten en thuiszorg, maatschap-

pelijk werk en GGZ. 

Het gedachtengoed achter de zorgarrangementen is het zorgcontinuüm; een continuüm 

waarin geen gaten vallen en waarin vloeiende overgangen bestaan tussen de specialistische 

zorg, de nabije kleinschalig georganiseerde eerstelijnszorg en de informele zorg, die deel uit 

maakt van het directe netwerk van mensen. Het begrip continuüm is ruim tien jaar gele-

den geïntroduceerd in het rapport ‘Gedeelde zorg, betere zorg’ van de commissie Biesheuvel. 

(WVC, 1994)  Echter in een smalle variant. Biesheuvel onderscheidde de generalistische en 

specialistische zorg met transmurale zorg als verbinding. In de publicatie: ‘Zorg op menselijke 

maat’ heb ik het begrip verder uitgewerkt naar de samenleving toe en het zorgcontinuüm ge-

presenteerd als een integratie van het zorgsegment en het maatschappelijke segment. De zelf- 

en mantelzorg, met als verbindende schakel community zorg horen ook in het continuüm. 

Figuur 7.2    Een zorgcontinuüm

zorgcontinuüm

Zelf- en 

mantelzorg

lotgenoten-

contact

Community

zorg

Genera-

listische 

zorg

Trans-

murale 

zorg
Specialistische 

zorg



158 

In het linker gedeelte van het zorgcontinuüm staat het zelfsturende en zelfoplossende zorg-

vermogen van mensen centraal: zelfhulp en mantelzorg. De schakel tussen de zelf- en man-

telzorg en de generalistische zorg heb ik communityzorg genoemd; daartoe behoort: buren-

hulp en vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties.

In het midden gedeelte van het zorgcontinuüm staat de generalistische zorg. Hierbij hoort 

de medische zorg, paramedische zorg, psychosociale en psychiatrische zorg en basisgezond-

heidszorg. De schakel tussen de generalistische zorg en de specialistische zorg zijn de trans-

murale samenwerkingsvormen tussen intra- en extramurale zorg, samenwerking rond chro-

nisch zieken, mensen met beperkingen, en dementerenden.

In het rechter gedeelte van het zorgcontinuüm staat de specialistische zorg: de ziekenhuizen, 

specialisten en specialistische behandelcentra; de verzorgings- en verpleeghuizen, de GGZ, 

de behandelcentra voor verstandelijke, zintuiglijke en lichamelijke gehandicapten zorg en de 

residentiële jeugdzorg

In de term continuüm zit de ruimte om te schuiven, te vernieuwen én het biedt de mogelijk-

heid om naar het totaal te kijken. Het is niet het aan elkaar ketenen van bestaande vormen. 

Het begrip continuüm dwingt te kijken naar het geheel. 

7.7.2. Samenvatting

De ontwikkeling van de zorgarrangementen in Den Bosch-Oost en het denken in een zorg-

continuüm is pril. Samenwerking tussen de professionele zorg en informele zorg in zorgar-

rangementen sluit aan bij de aandacht voor informele zorg en sociale steun zoals besproken 

in de vorige paragraaf. Samenwerking tussen de professionele en informele zorg is een accent 

dat door de jaren heen centraal stond in Hulpsector Oost. Onduidelijk is of dit gedachten-

goed overeind zal blijven in de verdere ontwikkeling van regionale ketenzorg en diagnose-

behandel-combinaties in de gezondheidszorg. 

7.8. Samenvatting en conclusie

In dit hoofdstuk is te zien dat wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost zich ontwikkelt 

vanuit een doorgaand leerproces. Grote theorieën worden toegepast in de alledaagse praktijk 

en geïntroduceerd door personen die zich soms voor langere tijd verbinden aan de ontwik-

kelingen in Den Bosch. Het denken over de praktijk van het wijkgezondheidswerk gebeurt 

op bijeenkomsten van vrijwilligers en beroepskrachten, op congressen, door middel van on-

derzoek en publicaties over Den Bosch-Oost. De consequenties van de invloed van het orga-

nisatorische en financiële denken  staan in een gespannen relatie tot deze manier van leren. 

Het groter worden van het gezondheidscentrum en de veranderingen zoals in hoofdstuk 5 

beschreven maken het samen reflecteren van vrijwilligers en beroepskrachten moeilijker. Het 
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lukt alleen met behulp van extra projectfinancieringen om deze manier van leren vol te hou-

den. Het is werk van lange adem en nooit klaar. Steeds worden nieuwe wegen gezocht.

Vóór 1985 is het wijkgezondheidswerk georiënteerd op een ideologische en inhoudelijke kijk 

op samenwerking met wijkbewoners. De sociale omgevingsbenadering is sterk, met een grote 

invloed van het basisdenken en de emanciperende hulpverlening. Na 1985 is er een mix te 

zien. Enerzijds blijft die inhoudelijke oriëntering, maar is de druk om als organisatie te kun-

nen overleven groot. De inhoudelijke inspiratiebronnen verschuiven enerzijds naar de medi-

sche benadering en de economische kijk om als basisvoorziening te kunnen voortbestaan. 

Het zwaartepunt van de oriëntatie van het gezondheidscentrum ligt bij de ontwikkeling van 

de eerstelijnszorg. De aansluiting van de eerstelijnszorg op de wijkactiviteiten vindt plaats 

binnen Hulpsector Oost en daar zijn niet alle beroepskrachten van Samen Beter bij betrok-

ken; enkel maatschappelijk werk en preventiewerk. Hierdoor ontstaat een verwijdering in het 

tot dan toe gezamenlijk gedragen proces. 

Begin jaren negentig brengt de community based en gezonde wijken benadering via het in-

novatieproject sociale vernieuwing een nieuwe impuls voor het wijkgezondheidswerk. Deze 

keer een impuls vanuit de leefstijlbenadering, die aansluit op de sociale omgevingsbena-

dering. In deze periode ontstaan veel wijkinitiatieven die een mix laten zien van deze twee 

benaderingen.

Het project samenhangende zorg gebaseerd op vermaatschappelijking van de zorg en ke-

tenzorg brengt vervolgens de eerstelijnszorg weer dichter bij wijkactiviteiten;  in een nieuwe 

vorm binnen de zorgarrangementen voor de jeugdzorg, ouderenzorg, chronisch zieken, psy-

chosociale zorg en psychiatrische zorg. Hierin gaat het om een combinatie van de medische 

benadering en sociale omgevingsbenadering. In dit project is duidelijk te zien dat het orga-

nisatorische en financiële denken in een gespannen relatie staat tot de sociale omgevingsbe-

nadering. 

Door de jaren heen zijn steeds wegen gezocht om verder te werken met en aan het concept 

wijkgezondheidswerk, zowel inhoudelijk als procesmatig. Hierop kom ik in de conclusies 

terug.
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