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11.  DE WERKERS OVER RESULTATEN

“Ze hebben misschien wel dokters.” (Bram, B.4.1)

In het vorige hoofdstuk zijn de strategieën en werkwijze van de werkers in Den Bosch-Oost 

onderzocht. Strategieën en werkwijzen, die zij hanteren in de relaties die zij aangaan met 

wijkbewoners rond gezondheid in de context van de wijk. In dit hoofdstuk neem ik wat de 

werkers zeggen over de resultaten van hun werk onder de loep. Niet uitgedrukt in cijferma-

tige gegevens, hen niet de ‘maat’ nemend wat betreft de effecten van hun inzet, maar zoekend 

naar wat zij verwoorden als resultaten van het wijkgezondheidswerk. Welke betekenis heb-

ben hun werkzaamheden voor wijkbewoners en voor vrijwilligers; welke resultaten zien zij op 

individueel niveau. Vervolgens wordt gekeken naar de infrastructuur, waarbinnen het werk 

plaats vindt; welke rol spelen gezondheidscentrum Samen Beter en Hulpsector Oost in de 

wijk en welke invloed hebben zij indirect op de gezondheid van de wijkbewoners. Wat beoor-

delen de werkers positief, waar zitten twijfels en wat is niet gelukt? Met dit laatste hoofdstuk 

zoek ik een antwoord op de vraag: welke betekenis heeft 25 jaar wijkgezondheidswerk in Den 

Bosch-Oost? 

11.1.  Worden wijkbewoners en vrijwilligers gezonder?

Draagt het wijkgezondheidswerk bij aan een verbetering van de lichamelijke, psychische en/

of sociale gezondheid van wijkbewoners en dan vooral voor bewoners uit een lage SES (soci-

aal-economische situatie)? Wat is terug te vinden in de interviews over dit aspect? In de eerste 

subparagraaf beschrijf ik wat de werkers benoemen als resultaten van hun werkzaamheden. 

In de volgende subparagraaf zijn verhalen opgenomen van enkele respondenten over hun 

eigen situatie. Een aantal van deze verhalen staan ook in hoofdstuk 9; deze verhalen zijn nu 

bekeken vanuit het perspectief of de werkzaamheden hun gezondheid verbeteren.

11.1.1.  De gezondheid van wijkbewoners

De beroepskrachten antwoorden genuanceerd op de vraag welke resultaten zij zien van hun 

werk. Annelies bijvoorbeeld; zij is vele jaren maatschappelijk werker bij Samen Beter geweest 

en actief betrokken bij De Stroom en Hulpsector Oost. Zij maakt een indeling om te benoe-

men welke verbeteringen zij ziet bij mensen. Zij maakt het volgende onderscheid, waarbij ik 

haar termen overneem: 
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    “Ik merk toch dat mensen die wat meer tot inzicht kunnen komen over dingen makkelijker een stap 

zetten om eruit te komen. Dus zelf een belastende situatie doorbreken. En (…) dat gaat ook niet 

meteen hoor, daar kan ook wel een periode aan vastzitten. […]  vooral te maken met of iemand het 

gevoel heeft  zelf in staat te zijn een nieuw leven op te bouwen los van het oude patroon. (…) Als 

jij financieel afhankelijk bent dan blijf jij makkelijker in de situatie zitten ook al is het niet goed in 

tegenstelling tot degenen die weten dat ze daar zelf wel voor kunnen zorgen.  Dat vind ik ook wel heel 

bijzonder in de wijk om te ontdekken hoe bijvoorbeeld de bijstand gezorgd heeft dat veel mensen uit 

heel belastende situaties konden stappen. Waar ze vroeger gewoon in gevangen zaten. Dus enerzijds 

zijn er materiële dingen soms nodig om een stap vooruit te kunnen maken, maar soms ook inzicht 

natuurlijk, cognitieve dingen. En dat zag ik wel in de wijk gebeuren. Dus het is persoonlijkheidsstruc-

tuur, maar ook materiële omgeving om het te kunnen, om ergens iets te doorbreken.” (Annelies, 

B.4.4)

    “Ik denk (...) een zekere trots op zichzelf (…)ik ben belangrijk en ik wil niet dat dit met mij gebeurt 

en (…) daarin bood vrijwilligerswerk natuurlijk een kans om contact te maken en te kunnen laten 

zien (…) maar wij kunnen meer dan alleen maar aan de kant zitten. En ze hadden denk ik ook ver-

mogens die ze daar in konden ontwikkelen. Dus ze hadden enerzijds de trots en aan de andere kant 

wilden ze zichtbaar maken wat ze konden in hun ontwikkeling.” (Annelies, B.4.4)

    “Nou, ik heb toch wel heel veel gezien dat dat een cirkel bleef, en dat vond ik ook wel eens moedeloos 

makend, […] dat ging dan over zo’n gezin.  […] Ik geloof niet meer dat je daar nog veel kunt met ( 

…) met al die nieuwe projecten […] het enige wat je hier kan doen is liefdevolle aandacht geven. Ge-

woon zorgen dat die mensen voelen dat, dat ze, dat ze voor jou belangrijk zijn, voor jou persoonlijk. 

[…] En toen heb ik gedacht ik moet haar helemaal niet (…) kijk vanuit die vrouwenhulpverleningsvi-

sie weet je wel. Ik heb toen steeds vanaf dat moment gezegd als jij er aan toe bent dan stap jij er wel 

uit. En dat hield het ook open, het contact, want anders was ze natuurlijk weggegaan als ze gedacht 

had die wil mij alsmaar laten scheiden en dat wil ik helemaal niet. En dat bedoel ik met die spiraal 

hè, van als wij onze norm opleggen wat voor die mensen goed is (…) dan  ben je weer bezig hen te 

zeggen wat ze moeten doen.” (Annelies, B.4.4)

Zij past haar werkdoelen aan bij de situaties van deze wijkbewoners. De onderliggende waar-

den zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, waarvan zij in deze drie soorten hulpverle-

ningssituaties uitgaat,  zijn respectievelijk ontplooiing, ontplooiing/autonomie en mede-

dogen. Haar aanpak heeft vooral betekenis voor de psychische en sociale gezondheid van 

deze mensen. Het is een indeling die eveneens in wat andere bewoordingen doorspeelt in 

beschrijvingen van andere werkers zoals bij Chris, de fysiotherapeut. Hij geeft aan dat hoe 

lager mensen opgeleid zijn, hoe minder ziekte-inzicht er is. Zij begrijpen ook na veelvuldige 
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uitleg dingen niet en blijven zoeken naar een pijnoorzaak en zijn minder gemotiveerd tot 

gedragsverandering. Met deze groep maakt hij andere afspraken: hij heeft minder hoge ver-

wachtingen. Ook heeft hij er oog voor dat mensen niet dezelfde financiële mogelijkheden 

hebben om bijvoorbeeld te gaan sporten. Zij krijgen uitgebreidere trainingsprogramma’s 

voor thuis en blijven langer in begeleiding. 

Bram, huisarts, wijst eveneens op de verschillende mogelijkheden van mensen in het omgaan 

met hun gezondheid. Hij zegt bijvoorbeeld dat via zijn spreekkamer ‘de wereldellende bin-

nenkomt’ en ziet bij zijn huisbezoeken dat de vluchtelingen ‘de nieuwe armen’ in de wijk 

zijn. In zijn verhalen speelt sterk zijn onderliggende waarde rechtvaardigheid door.

“Kijk vanuit puur het gedachtengoed als dokter (...) de eed van Hippocrates, dat je zonder aanzien 

des persoon, van politieke kleur, van religieuze achtergrond, whatever (...) wat zou deze man of vrouw 

nodig hebben (…) dat is een concept dat staat recht overeind en daar werk je ook voor. […] als iemand 

ernstig ziek is en niet verzekerd of hij is (…) niet in staat zijn onkosten te dekken (…) dan vind ik dat 

we de morele plicht hebben om te helpen. Niet eerst zeggen van hoe is het met je creditcard en vervol-

gens bereid zijn te helpen.” (Bram, B.4.1)

De betekenis van toegankelijke zorg voor iedereen blijft belangrijk door de jaren heen, ook al 

verandert de samenstelling van de wijk of het patiëntenbestand. 

De aard van een individueel contact kan soms na jaren een andere wending en tot een onver-

wacht resultaat leiden volgens Iris, maatschappelijk werker:

“Ze kwam puur bij mij alleen voor praktische vragen, hoe ik het ook wende of keerde. (…)  Wil je 

misschien op Nederlandse les;  wil je misschien dit of dat. “Nee, dat hoeft allemaal niet: Ik heb het te 

druk met mijn kinderen.” Wat ik wel heel mooi vond is, dat ze toen ze een aantal jaar geleden bij me 

kwam, en de kinderen zaten op school, het kleintje was net geboren geloof ik […]  en toen zei ze: ik zou 

eigenlijk wel op Nederlandse les willen. Na 2 jaar ongeveer […]  toen kwam ze zelf vanuit haar eigen 

motivatie: ik wil wel op Nederlandse les; dus nou zit ze op Nederlandse les. […] Dan zie je pas dat het 

echt lange adem nodig heeft in deze wijk.” (Iris, B.4.8)

 Het is werk van lange adem; maar ook werk vol twijfels. Nog een keer Iris:

“Pasgeleden heb ik een keer twee cliënten afgesloten, omdat ik dacht (…) ik ben hier eeuwenlang mee 

bezig (…) dat is voor je zelf ook niet gezond, vind ik.” (Iris, B.4.8)

Ook Annelies twijfelt, ervaart grenzen en trekt zich soms uit zelfbehoud uit een hulpverle-

ningssituatie terug:

“Nou als ik vanuit mijn functie kijk naar zo’n multiproblemgezin (…) het valt niet mee om voortdurend 

door te gaan met liefdevolle aandacht geven. Ik voel natuurlijk, ik, daar zal iedereen misschien ook 

een andere grens in hebben, dat weet ik niet zo, dat is natuurlijk ook iets persoonlijks. Maar kijk, ik 

voel toch dat het (…) je kunt niet altijd mensen op je schouders hebben. Die zet je graag, die draag je 

een tijd lang bij je en vervolgens zet je ze weer af. [...]  En als dat niet gebeurt dan ga je volgens mij uit 

zelfbehoud toch trek je je dan een stukje terug. Tenminste ik doe dat wel. Ik doe dat wel. En misschien 

is dat ook goed, ik weet niet.” (Annelies, B.4.4)

Sommigen gaan teleurgesteld weg uit de wijk zoals Floor, nadat ze bijna 20 jaar als leerkracht 



248 

heeft gewerkt en daarover het volgende zegt:

“Dat was frustrerend. Eigenlijk dat je als je nieuwe problemen kreeg, dat je dacht eigenlijk moet je 

meteen het AMK 27 bellen dat kind moet daar uit huis. Want op termijn zal het daar toch van komen 

en (…) in mijn beleving dacht ik daar vijftien jaar geleden nog wel iets aan te kunnen doen. Of was 

dat mijn naïviteit en heb ik het niet door gehad, dat je hulp bood of gesprekken had, dat het wel weer 

de goede kant op (…) ging. Er is ook wel een tijd geweest dat ik dacht nou moet ik maar eens weg 

(…) ik kan me daar niet meer honderd procent voor geven. […] Al weer zo’n schulden kwestie, alweer 

een onhygiënisch boeltje daar thuis […] en je moest het dan ook van ver halen; je zag weinig (…) 

resultaat. […] Als ik alleen maar kijk hoe de groepen acht van school gingen en dan kijk ik niet naar 

de prestaties maar wel naar de samenhang. De eerste groepen waren echt groepen (…) met zijn allen 

samen verdrietig dat ze weg gingen. De laatste jaren kwamen kinderen niet op het afscheid en waren 

er kinderen van wie geen ouder aanwezig was. Ja, dat doet iets met je (…) de betrokkenheid die dan 

zo klein is.” (Floor, B.4.3)

Zij ervaart het als frustrerend dat ze geen vertrouwen meer heeft in resultaat van haar inzet 

en ze vraagt zich af of ze vroeger naïef was. Ze legt een relatie naar het feit dat het werken in 

deze situaties een 100% motivatie vraagt en ervaart het ontbreken van betrokkenheid tussen 

kinderen en tussen kinderen en ouders als een negatief resultaat. Het gaat niet om de resul-

taten van prestaties, maar wel of het lukt door de jaren heen betrokkenheid op te bouwen 

met de kinderen en de ouders. In Floors verhaal klinkt door dat voor het werken met mensen 

in achterstandssituaties een sterke motivatie nodig is. 

Andere beroepskrachten blijven in de wijk werken en stellen hun verwachtingen en ideeën bij: 

“Als ik er nu over nadenk dan denk ik (…) dat was naïef (…) wat ongenuanceerd. De wereld in zwart/

wit-beelden plaatsen (…) waarin ik dan ook een rol heb. Dat mijn positie in deze ook heel bescheiden 

is. En ik ook uiteindelijk (…) bijvoorbeeld machteloosheid bekruipt me nu. Ook al zit ik met een team 

van mensen te werken die enerzijds zelfstandigheid in mensen heel hoog achten en het eigen richting 

geven in hun eigen leven. Gelijktijdig zie ik ook dat we daar maar een heel bescheiden bijdrage aan 

kunnen geven.” (Bram, B.4.1) 

Huisartsen beëindigen vrijwel nooit een contact met een patiënt; zolang mensen als patiënt 

blijven ingeschreven volgen zij mensen; soms een leven lang. Zij trekken zich niet terug uit 

een te zware situatie zoals Annelies verwoordt; zij trekken hun grenzen door vanuit ‘beschei-

denheid’ hun mogelijkheden onder ogen te zien. Ook fysiotherapeuten volgen mensen lange 

tijd. Behandelingen worden afgesloten, maar mensen met chronische klachten keren terug. 

Fysiotherapeuten zijn in staat om over langere periodes resultaten op te merken. Chris, fy-

siotherapeut, noemt een algemeen resultaat van zijn werk: 

“(Vroeger) Toen moesten we veel meer uitleggen; ook tegen bijna iedereen zeggen dat spanning een rol 

speelt. Ja, en dan weten ze nu vaak zelf veel duidelijker aan te geven. […] De bereidheid ook om (…) 

om dat in te zien is groter dan vroeger, je moest vroeger echt veel meer praten en uitleggen.” (Chris, B.4.2)

27  Meldpunt voor kindermishandeling
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Nadia, de Marokkaanse voorlichtster-eigen-taal, vertelt over de voorlichting die zij geeft aan 

Marokkaanse vrouwen over de oproep voor het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhals-

kanker:

“Sommige mensen zijn (…) bang. Bang om naar de huisarts te gaan (…)of omdat de huisarts man-

nelijk is of (…) omdat ze bang zijn dat ze iets hebben. En wat ik (…) leuk vind is, dat ik aan die mensen 

kan uitleggen en kan vertellen dat ze (…) als zij die uitnodiging krijgen, dat het beter is als zij naar de 

huisarts gaan. Als hun huisarts een mannelijk arts is, kunnen ze wel naar de vrouwelijke arts vragen. 

[…] Want sommige vrouwen zijn bang om naar de huisarts of naar de gynaecoloog te gaan. Ze zijn 

bang dat ze hun baarmoeder kwijt raken. […]  En toen heb ik de uitnodiging vertaald en heb ik hen 

kunnen (…) geruststellen, dat zij niet bang hoeven te zijn en zo. En dat had zo’n  goed resultaat. Ik 

had (…)dinsdag voorlichting gegeven en donderdag kwamen drie vrouwen, die hebben een afspraak bij 

ons gemaakt voor een (…) uitstrijkje en dat vond ik echt heel erg leuk. En nou zeggen zij: ‘Ja, jij hebt 

het ons uitgelegd. Wij zijn jou dankbaar’.” (Nadia, B.5.5)

Zij beoordeelt de resultaten vanuit haar kennis over de leefwereld van de wijkbewoners en 

haar kennis opgedaan uit haar opleiding tot voorlichtster. De beoordeling van hun werk is 

gebaseerd op kennis, opleiding, ervaring en voortdurende verdieping daarvan. De werkers 

die lange tijd werken in de wijk zoals Bram en Gwen gebruiken het woord bescheidenheid. 

Een woord dat niet past bij de huidige wijze van verantwoorden van werkresultaten. Hierop 

wordt terug gekomen in paragraaf 11.4. Het valt op dat geen van de beroepskrachten ant-

woordt met gemakkelijke of voor de hand liggende resultaten. Zij gaan in op de complexe en 

moeilijke situaties waarmee ze in hun werk te maken hebben. Soms is een resultaat pas na ja-

ren zichtbaar, soms is geen enkel resultaat te benoemen, maar blijft een contact bestaan. Uit 

bovenstaande citaten blijkt dat zij de resultaten verwoorden passend bij hun verlangens en 

de onderliggende waarden rechtvaardigheid, mededogen, ontplooiing en autonomie. Als dit 

niet meer lukt, zoals bij Floor, haken zij af. Zij gaan in de antwoorden niet in op registraties 

en dergelijke of de gemakkelijk meetbare resultaten zoals het aantal afgeronde behandelin-

gen. Zij gaan allemaal in op de complexe situaties; blijkbaar liggen daar de echte uitdagingen 

en zijn het deze al dan niet positieve resultaten, die er voor hen toe doen.

11.1.2. De gezondheid van vrijwilligers 

In hoofdstuk 9 is uiteengezet hoe een aantal wijkbewoners omgaat met hun eigen gezond-

heid en hoe van daaruit wijkactiviteiten tot stand komen. Ik benader deze verhalen in deze 

paragraaf vanuit het perspectief welke invloed deze activiteiten hebben gehad op hun ge-

zondheid. 

Het eerste verhaal was van Clarisse, die haar ziek-zijn als een belemmering ervaart en aan-

geeft hoe ze hiermee omgaat. 
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Casus 11.1 Clarisse

Clarisse is wegens allerlei klachten met werken gestopt. Ze heeft veel problemen en is 
depressief. Zij heeft lange tijd gestreden tegen de uitspraken van artsen en specialisten 
dat haar klachten psychisch zouden zijn. Zij is pas later gaan accepteren dat je ook ‘psy-
chisch ziek’ kunt zijn en dat dit niet betekent dat je gek bent. Ze is voor haar contac-
ten afhankelijk van De Stroom en de vrouwen die ze daar heeft leren kennen. Het leven 
overkomt haar; over haar huisarts spreekt ze waarderend en zegt: “Had ik maar eerder 
naar hem geluisterd“. In relatie tot hem blijft ze in haar ziekterol: ” Ik ga naar hem toe 
als ik niet lekker in mijn vel zit”. De vrijwilligers en coördinator van De Stroom noemt ze 
”goede”. In de contacten met het wijkproject De Stroom ontstaat het gevoel dat ze iets 
wil aanpakken: gastvrouw zijn en leren fietsen.

In deze situatie is de huisarts gedurende vele jaren het aanspreekpunt voor lichamelijke 

klachten en de ziekmakende arbeidsomstandigheden. Op dit punt zijn niet veel resultaten 

geboekt. Wel blijft deze relatie vol van vertrouwen, waarop Clarisse steeds terug valt als ze 

zich niet goed voelt. Ze wordt door de huisarts verwezen naar maatschappelijk werk en psy-

choloog en vanuit deze contacten komt ze bij De Stroom terecht. Door De Stroom verandert 

haar leven enigszins en verbetert haar sociale gezondheid, wat tevens een positieve invloed 

heeft op haar psychische gezondheid.

    

Het verhaal van Deria die naar aanleiding van een probleem in de gezondheidszorg als vrij-

williger actief is geworden.

Casus 11.2 Deria

Deria ziet dat er communicatieproblemen zijn tussen de staf van Samen Beter en buiten-
landse patiënten. Ook is er geen vertrouwen. Dankzij Samen Beter is hij wegwijs gewor-
den in de Nederlandse samenleving. Door met de mensen in Nederland te werken, heeft 
hij meer begrip voor ze gekregen. Hij heeft de mensen hier leren vertrouwen en de goede 
kanten van de Nederlandse samenleving leren waarderen. Morele steun geven aan zijn 
landgenoten en voor hen tolken bij de hulpverleners beschouwt hij als een belangrijke 
taak. 

Deria zorgt voor een verbetering van de toegankelijkheid en voor meer begrip van de ge-

zondheidszorgvoorziening voor zijn landgenoten. Hiermee verbetert de zorg voor hen. Deria 
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heeft hierin een actief aandeel en deze gebeurtenis en de er uit voort vloeiende activiteit 

maakt dat hij een zinvolle bezigheid koppelt aan nieuwe sociale contacten. Hierdoor heeft 

zijn inzet positieve gevolgen voor de gezondheid van zijn landgenoten én voor de sociale en 

psychische gezondheid van hem zelf.

In het derde verhaal van Fien is het accepteren van steun in een moeilijke situatie de opstap 

geweest om de eigen ervaringen ten behoeve van anderen in te zetten.

 

Casus 11.3 Fien

Fiens man is chauffeur geweest en zij moest het gezin vaak alleen draaiende houden. 
Haar man wordt ziek en is afhankelijk van haar en dat gaat niet goed. Ze neemt deel aan 
een mantelzorggroep. Ze is inmiddels vele jaren weduwe. Na het overlijden van haar man 
valt ze in een gat, maar heeft veel steun aan de mensen van de mantelzorggroep. Bij Sa-
men Beter heeft ze geleerd met verschillende mensen om te gaan. Ze is een sociaal mens, 
en ‘als je geeft, krijg je daar ook wat voor terug’ zo is haar ervaring. Ze heeft in een eigen 
wereldje gezeten, maar daar is ze uitgestapt. Haar wereld is groter geworden. Ze blijkt 
over onvermoede kwaliteiten te beschikken. Ze probeert anderen tot steun te zijn, maar 
vindt dat ze daar (nog) niet genoeg capaciteiten voor heeft. Fien geniet van haar nieuwe 
situatie en ondanks haar reuma zegt ze vaak, dat ze zich zo fit voelt als een jonge meid.

Fien heeft gewerkt aan de verbetering van haar sociale gezondheid (zinvolle bezigheid en 

nieuwe sociale relaties), die vervolgens een positieve invloed heeft op haar psychische ge-

zondheid. Fien meldt eveneens dat er sprake is van een verbeterde lichamelijke gezondheid. 

In het verhaal van Dorus, die na zijn ziekbed actief wordt en een houtbewerkinggroep opzet 

voor WAOers, zijn dezelfde elementen te ontdekken. Een zinvolle bezigheid ten behoeve van an-

deren en sociale contacten hebben een positieve uitwerking op zijn gezondheid; zowel lichame-

lijk, psychisch als sociaal. De verandering wordt in gang gezet door de verbetering van zijn sociale 

gezondheid. Dit gaat ook op voor Paul. Zijn aanknopingspunt zit bij zijn kinderen. Over zijn 

keuze in zijn leven (baan opzeggen en in de wijk gaan werken) zegt hij het volgende: 

“Dat heeft mij enorm verrijkt dat is echt […] de mooiste baan van mijn leven. Dit is echt geweldig en 

[…] als ik nu kijk naar wat ik nu mag doen; ik mag precies doen wat ik eigenlijk wil. […] Ik zie ook nog 

hoe geweldig die kinderen daar op floreren dus dat is gewoon geweldig, een geweldige baan. Als het dan 

ook nog zo mag zijn dat (…) ik de mogelijkheden krijg om dit straks ook toegankelijk te maken voor 

anderen nou ja dan is dat echt geweldig voor de kinderen in onze wijk” (Paul, B.6.16)

De verhalen van Jeanne en Theresa, die werkzaam zijn bij de psychiatrische dagopvang Tref-

punt Oost liggen in het verlengde van Pauls ervaringen. Zij hadden echter een langere en 

moeizamere weg te gaan. Beide vrouwen hebben een ‘carrière’ in de wijk gemaakt. Zij zijn 
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laag opgeleid; Jeanne: “gewoon zes klassen lagere school en twee huishoudschool en dat was 

het” en Theresa een beroepsopleiding tot verzorgende. Vervolgens hebben zij deelgenomen 

aan diverse vrouwengroepen, de basisacademie (zie deel II) en aan de vrouwenhulpverlening 

in de wijk. Zij hebben zich ontplooid en hun nieuw ontdekte kwaliteiten ingezet ten behoeve 

van psychiatrische wijkbewoners. Jeanne is een van de oprichtsters van Trefpunt Oost; The-

resa sluit zich later aan. Zij verwoorden de betekenis van hun carrière verschillend. Jeanne 

zegt over haar eigen ontwikkeling het volgende:

“En bij de vrouweninitiatief groep dat was meer (…) voor mij zelf. Mijn eigen ontwikkeling. En ja, toen 

ik aan het psychiatrieproject begon, dacht ik ja, dat is toch wat meer met mensen, mensen helpen, 

dat kan ik nou wel aan. Ik had in die tijd ook wel heel veel geleerd denk ik (…) en niet zo zeer over de 

psychiatrie, maar ik had wel heel veel geleerd wat mensen bezig hield in de wijk. […] Ik denk dat het 

belangrijkste is, dat het door vrijwilligers gedragen wordt, geen beroepskrachten (…) en dat het dichtbij 

is waar zij wonen; dat is ook belangrijk.“ (Jeanne, B.6.3)

Jeanne is overtuigd van het feit dat de psychiatrieopvang in de wijk moet plaats vinden los van de 

GGZ-instelling en dat het project gedragen moet worden door wijkbewoners, door vrijwilligers. 

Zij gaat steeds opnieuw het gevecht aan met de instellingen, die het project proberen in te kapse-

len. Haar verlangen naar autonomie is groot. Voor Theresa speelt het volgende vooral een rol:

“En toen bij Samen Beter […] daar is het eigenlijk officieel begonnen, want vandaar uit heb ik me he-

lemaal ontwikkeld […] We werden op gelijk niveau behandeld(…) het was een samenspel  en vandaar 

uit ben ik eigenlijk verder gegroeid en daar heb ik heel veel van geleerd. […] Een van de dingen is de 

dingen kunnen doen die je graag wilt doen en ik ben iemand dat weet ik zeker als ik met mensen omga 

(…) ik voel me goed als ik voor mensen iets kan betekenen.” (Theresa, B.5.2)

Uit de vele voorbeelden in de vorige hoofdstukken zijn eveneens resultaten te destilleren. De al-

lochtone vrijwilligers en I/Der noemen in hun definiëring van gezondheid de aanwezigheid van 

goede gezondheidsvoorzieningen. Ook enkele oudere vrijwilligers benadrukken het belang van 

de toegankelijkheid van goede voorzieningen. Het feit dat men gezondheidscentrum Samen Be-

ter beschouwt als een toegankelijke voorziening is te beschouwen als een resultaat van de inspan-

ningen van het gezondheidscentrum. Hierop kom ik terug in paragraaf 11.2.

De uitspraken van deze vrijwilligers raken wat Baart zegt over resultaten van de contacten 

die pastores hebben:

“Allereerst moge het duidelijk zijn dat, inhoudelijk gesproken, het helpende gesprek in het teken staat 

van bevrijding en van herstel van eer en gezondheid. Het herstellen van relaties beoogt de opneming 

van de pastorant in een dragend sociaal netwerk en dus de vervulling van de sociale voorwaarden 

om sterk te staan. De beraadslagende begeleiding helpt om de toekomst te openen en aanvaardbare 

doelen en bestemmingen te ontwikkelen. De ‘trajectbegeleiding’ staat vooral in het teken van het ver-

krijgen van toegang, participatie en rechten. De materiële noodleniging mikt op het vervullen van heel 

concrete bestaansvoorwaarden. Nog eens anders gezegd gaat het om:
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(Baart, 2001; pg. 629)

Het gaat in Den Bosch-Oost niet over pastoranten, maar over wijkbewoners, die een nieuw dra-

gend netwerk opbouwen via hun activiteiten en op deze manier via de sociale omgeving hun ge-

zondheid verbeteren. Het verschil zoals ook aangegeven in hoofdstuk 10 zit in de beginoriëntatie 

van het presentiewerk namelijk ’het herstellen van relaties’. De beginoriëntatie van de werkers in 

Den Bosch-Oost is gelegen in ‘werken aan de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van 

de wijkbewoners voor en samen met hen’. Zoals we in deze paragraaf zien is het ‘opnemen van de 

wijkbewoners in een dragend sociaal netwerk’ daarvoor een belangrijke voorwaarde. 

Uit de verhalen van Clarisse, Fien, Jeanne en Theresa spreekt echter nog een ander aspect, 

dat in de presentietheorie niet zo sterk naar voren komt. Zij zetten stappen in een ‘empower-

mentproces’. Een ervaren onvrede, of emotionele gebeurtenis is de aanleiding om te veran-

deren. In het proces van verandering is deelname aan groepen met lotgenoten belangrijk; zij 

leren nieuwe vaardigheden die zij later gaan toepassen ten behoeve van anderen in de wijk. 

Soms ‘klein’ zoals Clarisse, die gastvrouw is bij De Stroom of ‘groot’ zoals Jeanne, die een 

nieuwe voorziening voor de wijk van de grond tilt. Door dit leerproces creëren zij een nieuwe 

toekomst en weten zij zich nuttig. In hun empowermentproces is te zien dat het enerzijds 

gaat om het individuele emancipatieproces en anderzijds om de gerichtheid op de ander, op 

de omgeving. Een betere gezondheid als gevolg van de interactie tussen psychisch en soci-

aal welbevinden, dat in sommige situaties eveneens de lichamelijke gezondheid verbetert of 

draaglijker maakt.

Deze omschrijvingen van vrijwilligers zeggen iets over de verbetering van hun gezondheids-

situatie en beleving, maar raken eveneens de onderliggende waarden en verlangens, die be-

noemd zijn in hoofdstuk 10. Zij benaderen de verandering in hun leven, de resultaten van 

het proces dat zij hebben door gemaakt, vanuit een verlangen en onderliggende waarde. Hun 

gezondheid staat in relatie tot deze waarde, zoals aangegeven in tabel 11.1.
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Tabel 11.1  Resultaten en waardeoriëntaties

11.2.   Gezondheidscentrum Samen Beter als een community based 
voorziening

Alle uitspraken over Samen Beter zijn in de interviews gecodeerd. De coderingen zijn samen-

gevoegd via familiecodes en vervolgens in de volgende drie clusters onder gebracht:

Samen Beter als vertrouwde en toegankelijke gezondheidsvoorziening 

Samen Beter als ontmoetingsplek en opstap voor gezondheidsactiviteiten

Samen Beter als verbindende wijkorganisatie 

De werkers zeggen overwegend positieve zaken. Maar er zijn ook kritiekpunten, twijfels en 

hoopvolle verwachtingen voor de toekomst. 
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11.2.1. Samen Beter als vertrouwde en toegankelijke gezondheidsvoorziening

De allochtone vrijwilligers noemen de aanwezigheid van gezondheidsvoorzieningen een be-

langrijk aspect van gezondheid, wat aansluit op de WHO-definitie over gezondheid, waarin 

de gezondheidsvoorzieningen als een van de determinanten van gezondheid zijn opgeno-

men. Op de vraag wat ze van Samen Beter vinden, antwoorden zij als volgt:

Samuel, een Antilliaanse man die sinds 8 jaar in Nederland woont met zijn gezin:

“Ik ben altijd patiënt geweest bij gezondheidscentrum Samen Beter. Toen wij hier kwamen wonen heeft 

de buurvrouw verteld over Samen Beter. Dat er fijne dokters zijn daar. Ik kom altijd bij G. en M. Dat 

zijn goede dokters. Ze vragen altijd wat je zelf denkt en zelf wilt. Als het nodig is om een foto te maken 

dan regelen ze dat voor je. Ze zijn altijd heel vriendelijk. De assistentes ook. Het is wel moeilijk om 

ze op te bellen. Dan moet je lang wachten. Het is goed dat er een gezondheidscentrum is in de wijk. 

Mensen weten waar ze naar toe kunnen gaan als ze ziek zijn of als ze problemen hebben.” (Samuel, 

B.6.19)

Mohammed, een 18-jarige Marokkaanse jongeman, die in Nederland geboren is:

“Ik vind Samen Beter als ik daar ben, als ik bijvoorbeeld een blessure heb opgelopen met voetballen 

en als ik er dan kom (…) het is gewoon prettig om daar te zijn ( …) allerlei soorten mensen ( …) rijk 

en arm. […] De mensen doen heel gewoon, het is heel normaal. We kennen G. en M. (huisartsen) en 

de anderen. Het zijn gewoon normale mensen, die voelen zich niet meer dan anderen. Het is echt niet 

zo, kijk ik kom er aan. Ja, mijn moeder komt er bijvoorbeeld met hoofdpijn. En dan gaan ze kijken hoe 

komt dat (…) Het is heus niet dat ze alleen maar zeggen hier heb je paracetamol en dat was het dan 

weer. Maar het is echt van hoe is het thuis, misschien stress en hoe is het met de kinderen en ze gaan 

steeds meer doorvragen. Niet alleen maar hier heb je de medicijnen en dat was het dan. Het zijn echt 

(…) dat ze meer dingen gaan zoeken. Ik vind het heel goed; mijn moeder vind het ook heel fijn om er 

heen te gaan.” (Mohammed, B.6.18)  

Elena, een vluchtelinge uit Bosnië, heeft slechte ervaringen met de gezondheidszorg tijdens 

haar verblijf in het asielzoekerscentrum. Ze heeft reuma en wil doorverwezen worden naar 

een specialist. Ze wordt in eerste instantie niet geloofd. Nadat de situatie verslechtert, komt 

ze bij een specialist, bij wie zij het gevoel heeft een proefkonijn te zijn. Ze heeft toen alles op 

alles gezet om naar een andere specialist te kunnen gaan; nu wordt ze naar tevredenheid 

behandeld. Over Samen Beter zegt ze het volgende:

“Gewoon huisarts, secretaresse, afspraak maken, gewoon wachttijd; wachten af en toe beetje te lang 

wachten, maar maakt mij niet uit. […] Ik ben helemaal tevreden. Ik weet ook niet wat ik moet zeggen 

gewoon tevreden.” (Elena, B.6.22)

Over de ervaringen van Deria, een Somalische vluchteling is in de vorige hoofdstukken al 

beschreven hoe hij zelf een stap zette om tot goede zorg te komen voor zijn landgenoten. 

 

Enkele vrijwilligers die Samen Beter al lang kennen, de oprichting meegemaakt hebben en 

lange tijd patiënt zijn, volgen Samen Beter kritisch. Zoals Anna, die in de werkgroep zat, 

die Samen Beter opgericht heeft en in het interview steeds spreekt over ‘ons soort mensen’. 
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Ze heeft vanaf de beginperiode veel waarde gehecht aan inloopspreekuren en aan een eigen 

weekenddienst van de huisartsen van Samen Beter. Beide zaken zijn er niet meer zoals be-

schreven in deel II. 

“En in het begin had je altijd een eigen arts in de weekenddiensten. Dat heeft heel veel voor veel 

mensen betekend. En als je dan eenmaal patiënt bent dan (…) ga je als er veranderingen zijn ook 

niet meer weg. En dat je ook heel veel disciplines onder een dak hebt. En dat je met heel veel dingen 

toch terecht kan bij Samen Beter, ik denk dat dat wel heel veel invloed heeft gehad. Want er zijn ook 

mensen die tegen mij zeiden van ‘oh god, ik heb zo lang geaarzeld, maar oh had ik het tien jaar geleden 

maar gedaan, want ik ben zo tevreden’. En dat vind ik dan altijd fijn om te horen, want ja, ontevreden 

mensen heb je altijd.” (Anna, B.6.1)

Toon is al meer dan 30 jaar als vrijwilliger bij vele activiteiten betrokken; onder andere bij de 

start van Samen Beter. Hij beschrijft zijn worsteling met het groter en professioneler worden 

van Samen Beter. 

“Dat ideaal en dat gezondheidscentrum, dat was heel belangrijk voor de wijk. […]  En nu heeft het 

gezondheidscentrum heel veel naar binnen gehaald..[…]  Nu zijn er heel veel professionele krachten 

bij gehaald, in de wijk. En (…) daar is niks op tegen, maar dat betekent dat het centrum zo groot is 

geworden, dat je daarnaast weer verschillende clubjes moet vormen om in de wijk te kunnen blijven. 

Dat directe contact dat vervalt dan. […]  En de jeugd groeit daar mee op en die vinden het maar heel 

gewoon, behalve dat ze zo lang moeten wachten. Want dan mopperen ze. En de garde van mij (…) Je 

slikt het, want in feite is het niet goed, de grootte.” (Toon, B.6.2)

Het gevoel dat Samen Beter te groot en te afstandelijk is geworden, verwoorden meerdere 

werkers. Hun mening staat in schril contrast met het gegeven dat Samen Beter door finan-

ciers nog steeds als een te kleine organisatie wordt beschouwd zoals beschreven in deel II.  

Niet alleen de vrijwilligers die betrokken zijn bij de oprichting van Samen Beter constateren 

deze verandering. Ook anderen zijn kritisch ten opzichte van de veranderingen. Veranderin-

gen, die zowel voor- als nadelen hebben zoals Mary verwoordt, die als I/Der in buurthuis de 

Oosthoek werkt:

“Want ik vind Samen Beter ook niet altijd even gezellig en prettig. […] Het zijn er tegenwoordig zo ver-

schrikkelijk veel. Die bijvoorbeeld in dat hokje (balie) zitten. Je krijgt niet echt met iemand een contact 

in die zin dat je vroeger wel had. […] Het beleid is natuurlijk anders, maar ik heb het ook wel eens 

een paar keer met die meiden aan de stok gehad. Want ik vind, ik hoef me niet te laten behandelen 

als een onmondig klein kind. […] Een gedeelte bij Samen Beter is zakelijk, en een gedeelte is menselijk 

en je moet de menselijke kant juist hebben voor de zorgprojecten. […] Nee, ik vind Samen Beter in 

die omvang zoals ze nu zijn, met al die vele mensen, (…) het warme wordt wat minder […] die warme 

sfeer, die mis ik. […] Het gebouw is prachtig, daar valt niks op af te dingen en die gastvrijheid met kof-

fie, dat is ook hartstikke goed. […] Maar het is zakelijker geworden  […] als je de dokter ergens over 

wilt spreken, dan word je genoteerd en dan word je terug gebeld [… ] Maar dat kan natuurlijk ook niet 

anders, zo’n dokter kan niet permanent aanspreekbaar zijn voor mensen die opbellen, dat gaat niet. 

[…] Want nou is het echt zó groot met alles erop en eraan, dat is alleen maar makkelijk natuurlijk. 
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[…]  Want ik bedoel de contacten met M. (huisarts) is altijd hetzelfde en als ik bij G. (huisarts) kom 

is altijd prima en kom ik bij H. (fysiotherapeut) helemaal geen probleem.” (Mary, B.5.4)

Wijkbewoners die niet zo lang in de wijk wonen hebben minder hoge verwachtingen en be-

oordelen Samen Beter positiever, zoals Loes:

“Ja, je loopt daar gemakkelijk binnen. (…) Helemaal niet zo’n drempel van (…)we gaan naar de 

huisarts of naar de (…) Je loopt daar heel makkelijk binnen en het ziet er heel gemoedelijk uit, overal 

staan kopjes koffie en […] ik kom daar ook voor de diëtiste en voor W. en de mensen die ik daar 

spreek, die zijn hartstikke aardig en hartstikke leuk en […] toen met die groep, was ook meteen (…) 

heel gemoedelijk [...]  ik vind dat heel belangrijk. Want ik weet nog goed dat ik voor de allereerste 

keer naar het RIAGG ging, dat vond ik verschrikkelijk. Ik vond dat gebouw verschrikkelijk, dan moest 

ik daar nog eens naar binnen en ik durfde eigenlijk niet en ik moest allemaal dingen gaan zeggen die 

ik niet durfde te zeggen (…) Dus een vriendin van mij is meegegaan en die heeft daar zitten wachten, 

want ik vond dat een heel vervelend gebouw (…) dat weet ik nog goed. Heel kil en koud en echt zo’n 

wachtkamer met zo van die stoeltjes waar je zo dan moest zitten.” (Loes, B.6.21)

Voor de in de wijk wonende psychiatrische patiënten is Samen Beter een vanzelfsprekende 

basisvoorziening, die in één adem wordt genoemd met bijvoorbeeld de EDAH en het post-

kantoor.

Naast de vele opmerkingen over de toegankelijkheid, de sfeer en uitstraling en de aanwezig-

heid van meerdere disciplines, zeggen enkelen iets over de kwaliteit van de hulpverlening, 

zoals Samuel en Mohammed in eerder aangehaalde citaten. Sandra, die lid is van de patiën-

tenraad van Samen Beter zegt het volgende:

“De bottom up werkwijze, de laagdrempelige zorg; ook dat de zorg geboden wordt voor ( …) de men-

sen (…) met achterstand. […] En vooral het veel samen doen […] niet op een eilandje werken. […]  en 

er wordt bijvoorbeeld ook nagedacht over het voorschrijven van medicatie ( …) ik bedoel slapeloosheid 

kun je afdoen met slaaptabletten voorschrijven of een slaapcursus. En ik zag meer in het aanbod van 

een slaapcursus. Ik had toen ook al last van mijn rug en ik kreeg daar geen medicijnen voor, maar ge-

woon fysiotherapie. […] De multidisciplinaire samenwerking op Samen Beter, dat sprak mij aan. […] 

En ook de poging om ( ...) de zorg goedkoop te houden met bijvoorbeeld het voorschrijfbeleid. (…) Is 

wel een druppel op een gloeiende plaat denk ik maar alle kleine beetjes helpen.” (Sandra, B.6.6)

Ondanks de kritiekpunten die er zijn, is gezondheidscentrum Samen Beter te typeren als 

een brede, toegankelijke gezondheidsvoorziening voor de wijk. Men kent het gezondheids-

centrum, weet wie er werken en waardeert de samenwerking van de verschillende disciplines. 

De indruk dat het gezondheidscentrum te groot en afstandelijk is geworden, hebben vooral 

degenen die de begintijd mee gemaakt hebben. 

Uit de kritiekpunten blijkt dat Samen Beter een voorziening is in de wijk, waar men zich mee 

bemoeit, waar men een mening over heeft. Het is geen anonieme instelling, maar een instel-

ling, waar men iets van verwacht. 
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11.2.1. Samen Beter als ontmoetingsplek

In de uitspraken in de vorige paragraaf worden de wachtkamer en de gastvrouwen een aantal 

keren genoemd. Velen die Samen Beter voor het eerst bezoeken noemen de uitstraling van 

de wachtkamer die van een buurthuis, een uitstraling passend bij de wijk Den Bosch-Oost. 

Het is geen kale en ongezellige wachtruimte, maar een ruimte die een betekenis heeft. Dit 

element binnen Samen Beter werk ik nader uit. Hierbij heb ik materiaal uit de interviews 

gebruikt en ook eerder geschreven teksten. (Penninx en Prinsen, 2000)

Ongeveer tien tot twaalf voornamelijk uit de wijk afkomstige vrouwen (en soms een en-

kele man) vormen jarenlang de gastmensengroep van gezondheidscentrum Samen Beter. 

De laatste jaren is de groep kleiner geworden, zoals beschreven in deel II. Zij zijn ieder een 

vast dagdeel aanwezig in het gezondheidscentrum. Zij ontvangen de patiënten, zorgen voor 

koffie en thee in de wachtkamer, richten de wachtkamer gezellig in, houden de kinderen 

bezig als hun ouders ongestoord met de huisarts of een andere hulpverlener willen praten. 

Zij maken een praatje met de bezoekers van het gezondheidscentrum of vangen iemand die 

het moeilijk heeft nog even op in hun eigen ruimte. Sommige eenzame mensen, verdrietige 

mensen, storten hun hart na hun bezoek aan de arts ook nog eens uit bij de gastman of 

gastvrouw. Zij zijn behulpzaam bij het inrichten van de wachtkamer rond een bepaald ge-

zondheidsthema en reiken informatiemateriaal aan bezoekers uit. Zij zorgen kortom voor de 

sfeer in de wachtkamer. Maar zij zijn meer:

De gastmensen die deze functie langere tijd vervullen, worden geziene personen in de wijk. 

Zij leren veel mensen kennen en gaan een natuurlijke contactfunctie vervullen. Zij weten wat 

er aan de hand is in de wijk; weten wat mensen bezig houdt:

“Ja, ik ben heel lang gastvrouw geweest. Dat vond ik heel fijn. Omdat je dan allerlei mensen ontmoette 

die je normaal eigenlijk nooit meer zag. Want heel vaak dat er iemand binnenkwam van ‘oh ben jij ook 

hier?! ‘En hoe is het met de dochter en hoe is het met dit en met dat?’ Dan hoorde je wederzijds een 

hele hoop dingen van elkaar die je anders nooit meer aan de weet kwam.” (Anna, B.6.1)

  

Zij steunen mensen in hun contacten. Mensen vertellen soms hun zorgen en problemen. 

Mensen voelen zich begrepen door iemand die dichtbij hen staat.

“Maar ook dat mensen al hun verhaal gingen vertellen en dat ik zei van dat moet je niet doen. Als je 

dat wilt vertellen dan kan ik wel iemand voor je roepen en je mag ook wel iets aan mij vertellen maar 

dan moet je maar even in de koffiekamer komen of zo. En dat waren allemaal kleine dingen waar je op 

ging letten en die jou meer waarde als gastvrouw gaven. Niet dat je alleen maar een kop koffie moest 

zetten.“ (Anna, B.6.1) 
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Het gedrag of de mening van gastmensen geldt als voorbeeld. Als een van hen stopt met 

roken, volgen binnen korte of langere tijd meerdere mensen in hun persoonlijke netwerken 

dit voorbeeld. Als zij zich openlijk uitspreken tegen racisme en discriminatie heeft dit een 

duidelijk effect op de omgeving.

“Maar ook als er bijvoorbeeld buitenlandse mensen in de wachtkamer zaten en dan werd daar vaak 

op afgegeven en dan zei ik ‘ja, wat heb je daar nou aan?’ Die mensen doen toch niemand kwaad? En 

dat die dan met vier of vijf tegelijk komen, ja dat is hun cultuur, dat moet je dan maar pikken. En daar 

ben ik altijd een beetje op ingegaan in de wachtkamer. En dat werd ook niet altijd in dank afgenomen 

want je kreeg ook wel eens scheldwoorden naar je kop, maar meestal werd er toch wel naar geluisterd. 

En dat vond ik waardevol als gastvrouw.” (Anna, B.6.1)

Bij het ontwikkelen en opzetten van nieuwe activiteiten zijn zij belangrijke boodschappers. 

Zij verspreiden informatie, motiveren anderen tot deelname of nemen zelf deel aan activitei-

ten en helpen daardoor anderen over een drempel.

“Dat probeer je dan te vertellen. Ik wil geen priester of geen dokter zijn, maar negen van de tien keer 

merk je wel dat ze er iets van opgestoken hebben. […] Ik vertel wel hoe ik het ervaren heb, en wat ze 

er dan mee doen, dat is natuurlijk aan hen. […] Bijvoorbeeld zwemmen; op zich is dat voor iedereen 

goed, want (…) in het water kun je alles. […] Ik kan daar wel uren over praten. […] Je zegt (…) wat 

denk je daarvan (…) en ik zeg nou dan ben ik er ook. Gewoon het idee dat ze jou kennen, dat ze 

iemand kennen. Dat het makkelijker maakt. […] Nou, en bepaalde typen mensen die spreekt dat 

blijkbaar aan.” (Fien, B.6.7) 

Voor de professionals vormen zij een klankbord om nieuwe ontwikkelingen en tendensen 

mee te bespreken. Op thema-avonden of in gesprekken tussendoor worden ideeën getoetst 

en krijgen professionals groter inzicht en beter begrip voor de wijk. 

“Nou goed, alle vrijwilligers komen uit de wijk en […] ik kwam daar als onervaren arts en […] via hen 

mijn weg in de wijk proberen te vinden. Niet zozeer de straatnamen etc., maar (…) door contact met 

die vrijwilligers kreeg ik ook een idee  van wat leeft er in de wijk. […] Ik noem bijvoorbeeld, iemand 

als N. […] die als (…) vrijwilligster binnen de Oosthoek heel veel heeft betekend voor de groep van 

psychiatrische patiënten. (…) deze patiënten, die geen belangrijke rol binnen de maatschappij schij-

nen te spelen, om hen toch ook een soort van een (…) waardig gevoel te geven; wij tellen mee, er zijn 

mensen die om ons geven. Ik denk dat dit een heel belangrijk basisgevoel is, dat je mensen kan geven 

en ik denk dat mensen, de vrijwilligers, dat veel beter kunnen bieden (…) dan ik als professional.”  

(Emiel, B.4.7)
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De gastmensengroep werkt de nieuwe leden zelf in. De jarenlange ervaring opgeslagen in 

deze groep wordt op deze wijze doorgegeven. De functie gastmensen blijkt vooral voor ou-

dere mensen een zinvolle tijdsbesteding te zijn, waaraan zij veel waarde hechten en waardoor 

zij erkenning voor hun kwaliteiten krijgen. Voor jongere gastmensen is de functie vaak een 

overgang naar een nieuwe stap in hun leven. 

De gastmensen voegen een aspect toe aan Samen Beter als gezondheidszorgvoorziening, dat 

ik onderzoek aan de hand van de theorie van Blokland over ontmoetingen in de wijk en de 

theorie van Kal over ‘kwartier maken’.

Gezondheidscentrum Samen Beter in de wijk Den Bosch-Oost heeft niet alleen een in-

strumentele betekenis, waar patiënten naar toe komen vanwege een ‘transactie’ of een in-

strumenteel-rationele handeling. Het doel van de patiënten is het bezoek aan een huisarts, 

fysiotherapeut of andere hulpverlener. Uit alle voorbeelden tot nu toe spreekt echter dat 

de ontmoeting met de hulpverlener én de ontmoetingen met de gastmensen betekenisvol 

zijn en daarmee in Bloklands schema (paragraaf 3.2.3) passen onder verbindingen en soms 

banden. De ontmoetingen in het gezondheidscentrum krijgen soms een vervolg en leiden 

tot hechtere contacten in bijvoorbeeld groepen en activiteiten of bij de opzet van nieuwe 

wijkinitiatieven.

Door de toevallige ontmoetingen van patiënten en wijkbewoners in de wachtkamer biedt 

gezondheidscentrum Samen Beter in termen van Blokland publieke familiariteit. Publieke 

familiariteit is er in een wijk als mensen elkaar toevallig ontmoeten bij het gebruik van voor-

zieningen. Wijkbewoners zijn hierdoor bekend met elkaar; niet in de zin van een affectieve 

relatie, maar men kan elkaar identificeren als wijkbewoner. Toevallige ontmoetingen in wijk-

voorzieningen dragen bij aan het sociale weefsel van een wijk. Volgens Blokland staat het 

stedelijk sociale weefsel onder druk door segregatie van economische en sociale netwerken, 

segregatie van arm en rijk in ruimtelijke en sociale zin en segregatie van sociale netwerken 

door grote afstanden. Zoals we eerder zagen is de bevolkingssamenstelling van de wijk én van 

het patiëntenbestand van Samen Beter gemêleerd en ontmoet allochtoon en autochtoon, 

arm en rijk, elkaar in de wachtruimte van gezondheidscentrum Samen Beter. Blokland pleit 

voor vanzelfsprekende ontmoetingsruimten in wijken.(Blokland, 2006) De wachtkamer van 

Samen Beter is een dergelijke ruimte waar men elkaar vanzelfsprekend en vluchtig kan ont-

moeten. 

Kal heeft in haar studie over ‘kwartier maken’ onderzocht hoe gewerkt kan worden aan een 

gastvrij onthaal in buurtcentra en vrijwilligerswerk voor de ‘vreemde ander’. De ‘vreemde 

ander’ zijn de mensen met een psychiatrische achtergrond. Zij houdt een pleidooi voor het 

maken van ‘niches’, dat wil zeggen gastvrije plekken met een aansprekend aanbod en met 

mensen die emotioneel steunend zijn en tijd hebben. Zij stelt dat verantwoordelijkheid moet 

worden genomen om de gewone gang van zaken te onderbreken en het aspect van gastvrij-

heid (programmatisch) vorm te geven. Dan opent zich een ander perspectief, dat een echte 

ontmoeting met de ‘vreemde ander’ mogelijk maakt, integratie effectueert en kwaliteit geeft. 
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(Kal, 2001) Trefpunt Oost is in de wijk een dergelijke ‘niche’. De bezoekers van het Trefpunt 

Oost komen als patiënt bij Samen Beter en hebben ‘vluchtige ontmoetingen’. De gastmen-

sen van Samen Beter ontvangen hen gastvrij en dragen daarmee bij aan de integratie van de 

in de wijk wonende patiënten met een psychiatrische achtergrond. Dit geldt eveneens voor 

mensen met een andere beperking.

Deze functie van de wachtkamer en de functie van de gastmensen staan in een gespannen 

relatie tot de roep om privacy vanuit het gezondheidszorgdomein. Ook daar heeft Samen 

Beter mee te maken. De momenten dat de wachtkamer het beeld biedt zoals hierboven om-

schreven, worden afgewisseld met momenten van zwijgend naast elkaar zittende bezoekers. 

Het afschermen van de gesprekken die patiënten voeren met de centrumassistentes is voor 

sommige patiënten erg belangrijk; voor anderen weer niet. Het omgaan met deze verschil-

lende verwachtingen stelt hoge eisen aan het functioneren van de gastmensen én aan de 

inrichting van de wachtkamer. In de wachtkamer en in de functie van de gastmensen raken 

de domeinen van de gezondheidszorg en het sociaal werk elkaar. 

 

11.2.2. Samen Beter als wijkorganisatie

Samen Beter is door een aantal beroepskrachten en wijkbewoners opgericht, zoals beschre-

ven in deel II. Via Hulpsector Oost, via de gastmensen en via wijkactiviteiten van beroeps-

krachten worden verbindingen met de wijk onderhouden. Samen Beter is daardoor een in de 

wijk gewortelde organisatie, die tot de verbeelding spreekt van een bepaalde groep wijkbe-

woners. Samen Beter is een plek waarin vrijwilligers inzichten en vaardigheden opdoen door 

praktisch mee te doen in de organisatie. Anna hierover:

“Je mocht meedenken met hoe het ging gebeuren. Je was betrokken bij de koop van een huis(…) Het 

inrichten er van (…) het schoonmaken, dat werd toen nog door een beroepskracht en een vrijwilliger 

elke week bij toerbeurt gedaan […] Want die vonden het zelf heel gewoon, dus wij vonden het ook 

heel gewoon. Dat je meegroeide, ook met hen. Want ze zeggen wel, alle mensen zijn gelijk, en dat is 

echt niet waar, maar je kunt wel gelijkwaardig met elkaar omgaan. En dat werd daar gedaan, en dan 

merkte je ook dat dat heel veel voldoening geeft. Ook voor je zelf.  […] ik zat in de visiegroep en ik heb 

mee gewerkt met het krantje maken en zo (…) dingen schrijven en (…) iedere maand een gedichtje in 

de wijkkrant zetten en ook (…) vaak over het gezondheidscentrum. En later ben ik ook bij het bestuur 

gekomen. En dat hoor je ook nergens dat een gewone vrouw uit de wijk mee in het bestuur zit en dat 

daar best aandacht aan geschonken wordt. En ik kon niet op jullie niveau meepraten, want daar had 

ik nooit iets van geleerd, maar ik kon wel nadenken en mijn mening geven als er iets was en daar werd 

naar geluisterd.” (Anna, B.6.1)

Toon gaat vooral in op de nieuwe relaties die ontstaan door de komst van het gezondheids-

centrum in de wijk en wat dat voor wijkbewoners betekent: 

“Dat heb ik vanaf het begin, vanaf de kennismaking […] dan gaat er een wereld open, dat weet ik nog 

heel goed. […] Want dat was wat, met een aankomende dokter aan tafel te zitten of een psycholoog, 
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(…) maar dat bleken heel goede mensen te zijn, net zo gewoon als ik. En dan trek je daar later samen 

door de wijk mee op. […] dat is geweldig, dat heeft zo´n impact gehad op mij (…) op heel veel mensen, 

want anders hadden er nooit zoveel bij jullie, als Samen Beter blijven hangen, nu nog. Vanaf het eerste 

uur zitten er nu nog mensen, en ik praat er nog bewogen over. Want het is en blijft anders! Alleen het 

moment van toen en nu, daar zit een groot verschil in, en dat moet. Je moet meegroeien. Dat geeft een 

binding. […]  Samen Beter, die hadden de vertakkingen heel snel in heel de wijk, in heel de buurt, 

overal. Heel snel. Dat netwerk, dat toen al zo genoemd werd, dat werd heel snel (…) uitgebreid. Dra-

gers. Dat waren mensen, dat zeg ik altijd, met het hart op de goede plaats en dat hebben ze nog. Maar 

als die dan daar wegvallen dan valt er een gat.” (Toon, B.6.2)

Zowel Anna en Toon benadrukken wat het voor de ‘gewone’ wijkbewoners betekent dat zij in 

directe contacten samenwerken met hoogopgeleiden. Zij leren hierdoor én krijgen hierdoor 

zelfvertrouwen. Hoe belangrijk zelfvertrouwen in relatie tot gezondheid is, kwam naar voren 

in hoofdstuk 10 in de beschrijving van De Stroom. Het zijn vooral de vrijwilligers die betrok-

ken waren bij de oprichting en de beginjaren die niet uitgepraat raken over de betekenis van 

die periode in hun leven. Zij dragen het over op jongere wijkbewoners. Zo vertelt Divikar over 

zijn deelname aan de patiëntenraad:

“Ik heb zoiets van nou waarom doe ik het? Ik had eerst zoiets van (…) ik kom uit de buurt, en specifiek 

ken ik Samen Beter ook heel goed. Mijn vader, toen hij hierheen kwam, is door Samen Beter geholpen, 

daar was hij ook patiënt. Samen Beter hebben we eigenlijk zien groeien. En de kracht die daar achter 

zit, het samenwerken van mensen, van verschillende disciplines, vond ik leuk, en ook goed om te zien 

dat dat kan. Dat je uit heel weinig iets heel groots opzet. En daarbij wilde ik mijn eigen bijdrage aan 

toevoegen als patiënt.” (Divikar, B.6.10)

Jeanne benadrukt een andere kant van Samen Beter; namelijk de functie die Samen Beter in-

neemt naar de wijk. Haar man is patiënt bij een huisarts van een ander gezondheidscentrum, 

waarmee zij Samen Beter vergelijkt:

“Nou, ik vind dat het een heel belangrijke functie heeft voor de wijk, ik denk er is niet een gezond-

heidscentrum die zo met de wijkbewoners altijd betrokken is geweest als Samen Beter. Want ik denk 

dat een andere arts, als je op een gezondheidscentrum komt met dingen waar wij mee kwamen, ja heel 

het wijkgebeuren speelde zich daar ook af […]  En ik denk dat andere gezondheidscentra toch wat 

afstandelijker zijn. Die doen alleen de gezondheid,  wat ze moeten doen.” (Jeanne, B.6.3)

Diverse vrijwilligers spreken over ‘wij’ en ‘ons’ gezondheidscentrum en zijn er trots op dat 

de wijk een dergelijk gezondheidscentrum heeft. Ook vrijwilligers die zelf geen patiënt zijn 

bij het gezondheidscentrum uiten zich op deze manier over het gezondheidscentrum, zoals 

Harry, die in zijn familie een vervelende situatie heeft mee gemaakt met een van de huisart-

sen van Samen Beter:

“Ik denk dat de functie van Samen Beter in de buurt heel belangrijk is en heel goed is en ik zeg al die 

ervaring, die kwaaie ervaring dat wil ik achter me laten, dat is verleden tijd. Maar gewoon het sociale 

gebeuren vanuit Samen Beter wat er gebeurt, is alleen maar goed en de mensen hechten er ook heel 

veel waarde aan. Dat hoor ik terug op heel veel plaatsen. […] Ik denk in het hele sociale gebeuren, 
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niet alleen in het gezondheidsgebeuren. Er zit meer bij Samen Beter, sociaal werk, ik denk dat dat heel 

belangrijk is in een wijk als dit. Die samenhang van het geheel. […] gewoon mensen die sociaal, privé, 

financieel problemen hebben die via via via op de een of andere manier bij mensen van Samen Beter 

terechtkomen en die uit de brand geholpen worden. Die dus de hulp krijgen, de steun krijgen. Mensen 

die psychisch een trauma ergens aan overhouden, die worden toch gewoon geholpen door Samen Beter 

en dat vind ik gewoon heel belangrijk dat dat soort dingen er zijn.”  (Harry, B.6.14)  

Henk is ook geen patiënt, maar ziet Samen Beter als een voorbeeld voor de wijk:

“Samen Beter heeft een bepaalde uitstraling. Het heeft een bepaald iets. Iedereen kijkt, dat wil niet 

zeggen allemaal, maar Samen Beter is toch (…) een gegeven iets in de wijk. Het is (…) eigenlijk het 

centrale in de wijk, iedereen kijkt daar een beetje tegen op. […] Ik denk dat het voor Oost heel goed 

is en ik denk dat zoiets in andere wijken in Den Bosch ook gaat komen in de toekomst. […]voor mij 

persoonlijk heeft het best heel veel betekenis”. (Henk, B.6.13)

Anneke noemt de brede betekenis van Samen Beter; het is meer dan een gezondheidscen-

trum:

“Ik heb op een gegeven ogenblik gemerkt dat de welzijnsinstelling Divers die dus in de wijk nauwelijks 

nog actief is dat een heleboel dingen eigenlijk min of meer overgenomen zijn door Samen Beter en 

eigenlijk is dat heel vreemd, dat een gezondheidscentrum die positie inneemt. […] Ik heb al gedacht 

het zou nog breder uit te werken zijn.” (Anneke, B.6.4) 

Theresa noemt Samen Beter kort en bondig ‘als een moeder verbonden met de wijk’ en ook 

in het verhaal van Marijke, de coördinator van de kinderopvang lopen vele lijnen en contac-

ten via Samen Beter. Samen Beter is een rode draad in haar werk, waar ze op terug valt en 

activiteiten samen mee oppakt.

De beroepskrachten noemen vooral de kleinschaligheid als een groot goed zoals Helma ver-

woordt, die eerst in een grote thuiszorgorganisatie werkte:

“In een grote organisatie als de thuiszorg in ieder geval veel meer lagen. (…) Veel moeilijker om een 

boodschap op de juiste plek te krijgen, om er iets mee te doen, terwijl dat hier natuurlijk veel mak-

kelijker gaat. […] En zo’n grote organisatie is heel veel bezig met het organiseren, van: hoe hou je alles 

overeind. Terwijl ik in een gezondheidssituatie ook zoiets heb van: jongens, het gaat uiteindelijk om 

de mensen die verzorgd moeten worden, de zorg aan het bed, dat moet in ieder geval draaien. En niet 

alle lagen die daarboven zitten, dat die maar door blijven draaien; daar gaat het uiteindelijk niet om.“ 

(Helma, B.4.6)

Beroepskrachten die de beginjaren van gezondheidscentrum Samen Beter niet hebben mee 

gemaakt, maar er later zijn komen werken, laten zich positief uit over de volgende zaken:

halen

Samen Beter als familie; geen hiërarchische organisatie
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Emiel wijst op de verbindende elementen binnen Samen Beter, die door het groter worden 

onder druk komen te staan:

“Vertrouwen hebben in elkaar. […] wij delen toch een beetje (…) dezelfde ideologie, om het maar 

even zo te zeggen. En dus van daaruit heb ik ook vertrouwen in de (…) capaciteiten van de mensen, in 

ieder geval maar ook het vertrouwen dat (…) ze zich ook met hetzelfde zorggevoel  werpen op de pro-

blematiek hier in de wijk. […] Ik had vroeger veel meer een familiegevoel dan nu…(…) Er zijn zoveel 

differentiaties aanwezig binnen Samen Beter. [...] en dat maakt dat bepaalde persoonlijke contacten 

een beetje verwateren en daar moet je een beetje voor waken, dat je niet alleen een zakelijk contact 

met elkaar hebt, maar ook moet leren om toch ook een beetje naar een ander niveau te liften. […] 

Patiëntenzorg is heel belangrijk (…)dat moet primair zijn, maar je moet daar niet in opgaan. Dat je 

ook je ook oog hebt voor elkaar, voor de meest gewone dingen. Dat je ook samen bij elkaar kan komen, 

de rust kan zoeken om (…) de dingen die je tegenkomt in de praktijk op een heel rustige manier kan 

bepraten. En als die rust om elkaar weer te kunnen aanspreken er is, dan zijn er ook weer genoeg 

mogelijkheden om de persoonlijke contacten weer aan te halen.” (Emiel, B.4.4)

Lex de opbouwwerker noemt Samen Beter een stevige, gesettelde organisatie in de hele wijk, 

niet alleen in een paar buurtjes, maar overal; ook in de Bartjes. Wijkbewoners kennen Samen 

Beter en zijn er positief over. Samen Beter hoort bij de historie van de wijk en die is hem 

al vaak verteld door wijkbewoners. Dit aspect benadrukt Annelies, maatschappelijk werker, 

ook. Een bepaalde groep wijkbewoners heeft het gevoel ‘dat is iets dat we zelf hebben opge-

zet; we hebben dat mooi voor onze wijk voor elkaar gekregen’. Dat geeft zelfvertrouwen en 

dat is een geschiedenis die steeds doorverteld wordt, zodat dat gevoel blijft bestaan. Samen 

Beter voegt op deze manier iets bij aan de collectief gevormde betekenis, die in de tijd wordt 

overgedragen en niet zomaar ingewisseld kan worden voor een nieuwe werkelijkheid. (d en 

Hortulanus, 1999)

De overeenkomst in de betekenissen, die de werkers Samen Beter toedichten zijn groot. Sa-

men Beter is een in de wijk geïntegreerde brede basisvoorziening, die een centrale positie in 

de wijksamenwerking inneemt. Een voorziening opgebouwd door de wijk zelf, een voorzie-

ning ‘van ons’, iets waar men trots op is en waar men ‘bij hoort.’ Het feit dat het gezondheids-

centrum geen buurthuis is, maar een gezondheidszorgvoorziening geeft hieraan een extra 

dimensie, omdat het minder voor de hand liggend is dat een dergelijke band bestaat met een 

medische voorziening. Het is een wijkorganisatie waarmee men zich verbonden weet en die 

bijdraagt aan de door Blokland genoemde symbolische betekenis die de wijk heeft; zoals eer-

der beschreven in hoofdstuk 9 en 10. Samen Beter komt uit deze beschrijvingen naar voren 

als een organisatie, waarin zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers de ruimte en gele-

genheid hebben om te leren. Het is een organisatie waarin fouten gemaakt worden en waarin 

niet alles goed loopt. De onvrede hierover wordt uitgesproken en zoals in deel II beschreven, 

is de onvrede de aanleiding voor verbeteringen via bijvoorbeeld een kwaliteitskring. Samen 

Beter schept de voorwaarden voor goede hulp en dienstverlening en draagt daarmee bij aan 

de gezondheid van de wijkbewoner niet vanuit de smalle medische gezondheidsopvatting, 
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maar vanuit een brede invulling van gezondheid. Die brede invulling en het beeld dat Samen 

Beter uitstraalt, verwoordt Bram, een van de huisartsen als volgt:

“Het fenomeen gezondheidscentrum wordt niet meteen geassocieerd met de huisarts. Mensen denken: 

‘ze hebben misschien wel dokters’.” (Bram, B.4.1)

11.3. De geïntegreerde aanpak via Hulpsector Oost 

In de interviews is de vraag gesteld welke betekenis Hulpsector Oost heeft voor de wijk. De 

werkers laten zich zeer verschillend uit over Hulpsector Oost. Voor vele vrijwilligers is Hulp-

sector Oost te abstract. Zij gooien Hulpsector Oost en Samen Beter op een hoop. Samen 

Beter is tastbaarder. Sommigen hebben het over personen die bij Hulpsector Oost horen. 

Zoals Lina van De Stroom:

“Ja, die hele Hulpsector verder, ik zou het sociale netwerk goed moeten kennen maar het (…) zegt 

me eigenlijk niks. Nee, Samen Beter wel, daar heb ik heel veel contact mee gehad. A. die was echt 

geweldig.” (Lina, B.6.9)  

Het is moeilijk om woorden te geven aan een abstract samenwerkingsverband:

“Ja (…) Hoe heet het (…) de Hulpsector, die heeft daar zeker een groot ding in, die moeten zeer zeker 

die wijk vasthouden. Het netwerk.” (Jeanne, B.6.3) 

En

“Alleen de naam Hulpsector zal ik maar zeggen is niet zo bekend bij de mensen in de wijk Oost […] ik 

vind het heel belangrijk en zeg maar ik vind het met elkaar verbonden zijn van ja ik weet niet het is toch 

ook vanuit Samen Beter ontstaan de Hulpsector. Zo die lijntjes die zijn zo belangrijk.” (Henk.6.13)

Hulpsector Oost is een netwerk van groepjes, activiteiten, bijeenkomsten met als thema ge-

zondheid. Er is een keer per twee maanden een intersectoraal overleg. In deel II is de uitleg 

over Hulpsector Oost opgenomen. De opmerkingen in relatie tot Hulsector Oost zijn als 

volgt gerubriceerd:

coördinatie (het bij elkaar houden)

Deze drie onderdelen worden in de volgende subparagrafen beschreven.

11.3.1. Het praten

Annelies en Gwen nemen vele jaren deel aan de Hulpsector-overleggen. Annelies, maatschap-

pelijk werker, meldt in een eerder gebruikt citaat, dat Hulpsector Oost de dynamiek biedt 

om van het individuele naar het groepsmatige en collectieve te gaan en omgekeerd. Gwen, 

opbouwwerker, legt het praktischer uit:
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“Wat ik toen merkte is dat ik in een mum van tijd een gigantisch netwerk leerde kennen. Daar heb ik 

nu nog steeds profijt van. Ik heb ook het idee dat als ik door Oost loop […] zoveel mensen ken en orga-

nisaties en contacten heb en ik loop bij Oosterhof naar binnen net zo makkelijk als bij de Grevelingen 

of bij Het Kruimeltje of bij het Rondeel.” (Gwen, B.4.5)

Ook Wilma, preventiewerker bij Samen Beter, benadrukt de praktische kant van Hulpsector Oost: 

“Ja, het netwerk waardoor de bereikbaarheid een stuk simpeler, een stuk gemakkelijker wordt van 

werkers in de wijk.(…) Mijn positie, ik zet mezelf neer aan de rand van het gezondheidscentrum, 

omdat ik niet direct een gezondheidswerker ben, dus ik zit zo’n beetje binnen en buiten de verbinding 

te onderhouden en in die zin raakt het soms wel een beetje aan opbouwwerk. […] Het netwerk, 

het functioneren van het netwerk dus de contacten in het netwerk vind ik heel belangrijk. […] Dan 

kan je mensen […] van dienst zijn. […] Dat mensen ook zien dat, als een maatschappelijk werker 

bijvoorbeeld meeloopt naar De Stroom met iemand, dan zien mensen ook die betrokkenheid van het 

maatschappelijk werk bij De Stroom.” (Wilma, B.5.1)

Lex benoemt de meerwaarde van Hulpsector Oost vanuit het opbouwwerk:

“Het voordeel, vind ik, van de Hulpsector dat er heel veel partijen bij elkaar om de tafel zitten en ook 

daardoor een heel grote achterban van die wijk (…) aanwezig is, die daar een bijdrage kan leveren. 

(…) Ik vind wel dat daar opbouwwerk bij hoort (…) ook politie (…) Omdat ik denk dat je anders het 

risico loopt dat je  (…) zou kunnen verzanden in een puur gericht zijn op gezondheid en zorg. Terwijl 

ik denk dat het soms goed is om ook wat hardere dingen met elkaar te bespreken. Puur de fysieke om-

geving, of ook heel duidelijke signalen van drugs, criminaliteit en die soort dingen meer. Dat wakende 

oog zou de Hulpsector met elkaar moeten hebben. Hebben we alles in beeld? Weten we ook alles 

wat er speelt in die wijk? Kunnen we daar ook voldoende met elkaar, zeg maar, iets aan doen in deze 

samenstelling? Of niet? Nou, dat is een inschatting, maar ik denk dat als opbouwwerk daarbij niet 

vertegenwoordigd zou zijn, dat het misschien daar ook niet over gaat.“ (Lex, B.4.9)

Diana (GGZ), July (GGD), Iris (maatschappelijk werk) en Helma (verpleegkundige) leren via 

de Hulpsector-overleggen de werkers in de wijk én de wijk kennen. July noemt Hulpsector 

Oost een rijdende trein waar ze op kon springen en waardoor ze veel mensen en organisaties 

in de wijk leerde kennen. En Iris vertelt hoe overdonderend die kennismaking verliep: 

“Door A. ben ik wel meegetrokken en meegesleurd om alles een beetje te laten zien en (…  ) het waren 

heel veel nieuwe mensen allemaal voor mij, want ja dit was in ieder geval helemaal nieuw voor mij. […] 

En wat me opviel was de nauwe samenwerking.” (Iris, B.4.8)

Diana schetst hoe afwachtend de GGZ in het overleg stapte en dat het jaren duurde voordat 

ze zich ook een van de wijkinstellingen voelde:

“Natuurlijk was er de Hulpsector en natuurlijk hadden we daar een plekje, maar onze bijdrage was 

meer (…) wij zijn er en we luisteren mee en als er iets is dan haken we aan. […] en als ik nou kijk zo 

zeker de laatste tijd eigenlijk vanaf het project samenhangende zorg, (…) nu zijn we dus duidelijk een 

van de wijkinstellingen […] nou is er volgens mij een grote brug en dat gaat veel makkelijker.” (Diana, 

B.4.9)

Helma fantaseert hoe het zou zijn om in Oost te komen werken als er geen Hulpsector Oost 

zou zijn:
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“Ik denk dat er hier in de wijk gewoon heel veel is, dat er een heel breed netwerk is in de Hulpsector 

Oost, dat er zoveel linken en schakels zijn (…) en je kunt elkaar vrij gemakkelijk vinden […] Ik zit dat 

wel ’s te denken van: hoe zou dat nou zijn als ik ergens anders was gaan werken? Helemaal opnieuw 

beginnen en van wat is er dan allemaal? Hoe gemakkelijk krijg je dan dingen boven de tafel? […] Dat 

is toch best moeilijk, denk ik.” (Helma, B.4.6)

Bram, Chris en Emiel, de huisartsen en fysiotherapeut, die alleen maar af en toe te maken 

hebben met Hulpsector Oost zeggen er niets of weinig over. Bram geeft aan dat hij op de 

vierkante centimeter bezig is en dat Hulpsector Oost grootschaliger naar dingen in de wijk 

kijkt. Dat hoort hij in de wandelgangen. Emiel noemt niet het grootschalige, maar de com-

plexe problemen:

“De multidisciplinaire aanwezigheid van Hulpsector Oost voor complexe problemen, die kom je toch 

heel vaak tegen. […] Daar heb je meerdere mensen voor nodig (…) Ja, dat is de kracht van Hulpsector 

Oost.” (Emiel, B.4.7)

Paul, die pas sinds kort iets te maken heeft met het overleg van Hulpsector Oost wijst op het 

gevaar van overlegorganen en vindt dat deze ten dienste moeten staan van activiteiten, die 

je samen oppakt:

“ Ik vind het altijd erg belangrijk bij dit soort bijeenkomsten en dit soort ontmoetingsplaatsen dat ze 

leiden tot inspirerende activiteiten. Tot activiteiten die er toe doen en ik waak er altijd zelf heel erg voor 

om te vervallen in procedures en beleid en Hulpsector Oost neigt er toe om daar ook wel in te vervallen 

als je niet oppast. In niet het bouwen aan gezamenlijke activiteiten maar met elkaar praten over wat je 

allemaal zelf doet.” (Paul, B.6.16)

Hulpsector Oost organiseert de dialoog tussen de verschillende disciplines en sectoren in de 

wijk. Men kent elkaar en neemt gemakkelijk contact met elkaar op. Het netwerk Hulpsector 

Oost zijn mensen die elkaar kennen. Het overleg is vooral een instrument waar de beroeps-

krachten gebruik van maken. Men wil niet dat het een vergadercircuit wordt, maar vooral 

een netwerk is waarin samen activiteiten worden opgepakt. 

11.3.2. Het doen

Zoals in deel II te lezen was, zijn vanuit of samen met Hulpsector Oost diverse intersectorale 

activiteiten van start gegaan. Een aantal daarvan zijn aparte voorzieningen geworden zoals 

De Stroom en Trefpunt Oost. Ook werden allerlei cursussen, groepen en voorlichtingsactivi-

teiten vanuit de Hulpsector samen opgezet. Een voorbeeld van deze activiteiten wordt door 

Noud en Laura, twee jonge vrijwilligers in het buurthuis Graafsewijk Noord, genoemd. Zij 

vertellen over enkele voorlichtingsbijeenkomsten, die op Samen Beter en in hun buurthuis 

worden georganiseerd; voorlichting over drugs en alcoholgebruik en over seksualiteit. Ze leg-

gen uit wat het verschil is met deze voorlichting en de voorlichting die ze op school krijgen:



268 

“Ja, maar met klasgenoten ben je toch een beetje terughoudender en hier ben je met je vrienden onder 

elkaar, je praat overal makkelijker over. Ja, je vrienden heb je toch zelf uitgezocht en je klasgenoten 

daar kom je bij in de klas en daar heb je natuurlijk ook wel een band mee, maar dat was bij mij toch 

minder als met echt mijn vrienden. En ja dan flap je er een keer wat uit of en dat kan dan ook gewoon, 

daar wordt om gelachen en op school wordt dan misschien toch eerder als raar of van wat zegt zij nou? 

[… ] Op school is het ook meer van het moet, je moet dit leren en je moet weten wat alles inhoudt en je 

krijgt er een proefwerk over en dit is meer zo je pikt op wat je zelf graag wil onthouden en de rest (...) 

dat blijft ook.” (Laura, B.6.17)

Ook vragen zij om voorlichting, omdat een vriend van hen af en toe ‘vreemd’ doet:

“Ze zijn trouwens nog een keertje geweest, want we hadden een keer een probleem met een vriend van 

mij die werd elke keer niet goed, die viel elke keer flauw en dan bibberde die heel erg. Vooral als we op 

stap waren geweest. En dat vonden we eigenlijk allemaal heel eng en toen heeft mijn vader gezegd we 

vragen of iemand van de GGD komt. En die vrouw is dat eigenlijk uit komen leggen, vooral voor onze 

jeugd, de moeder van die jongen zat er bij en daar hebben we eigenlijk wel heel veel aan gehad toen.” 

(Laura, B.6.17)

Deze ervaringen sluiten aan bij diverse andere ervaringen in de wijk. Bij Het Kruimeltje, 

De Stroom, Trefpunt Oost, steunpunt voor ouderen en op de scholen wordt voorlichting 

georganiseerd. Bij een bestaande groep wijkbewoners, die elkaar kennen. De voorlichting 

wordt georganiseerd op verzoek van hen, in hun eigen omgeving en er wordt aangesloten 

op hun leefwereld. Geen kant en klare programma’, maar een inhoud die bij hen past. Deze 

voorlichting wordt via de contacten van Hulpsector Oost georganiseerd. Marijke vertelt hoe 

zij contacten legt met anderen in de wijk:

“Ja, als je iets op wil pakken heb je iets meteen bij de hand. […] . Dus dan zeg ik, goh M. kun je dat 

ook voor de vrijwilligers doen. Want die lijntjes zijn heel kort. Je kunt dan meteen als je iets wil onder-

nemen aan de slag.” (Marijke, B.5.4)

Een ander aspect van het samenwerken van verschillende instellingen binnen Hulpsector 

Oost benoemt Clara vanuit het ouderenwerk. Zij heeft bij de start van Samen Beter deze 

organisatie ervaren als een afstandelijke in zich zelf opgesloten kring mensen. Zij ontdekte 

later dat ze zelf ook in een dergelijke opgesloten kring van ouderenwerk met een eigen groep 

vrijwilligers zat. Zij heeft het contact via Hulpsector Oost vervolgens heel waardevol gevon-

den. Ieder blijft zijn eigen werk doen, maar het zijn geen afgesloten cirkels meer:

“Maar toch de openheid die het gaf naar buiten toe. Ook als er avonden waren, dat heb ik altijd als 

heel prettig ervaren. Dan was het niet alleen jullie die het woord moesten hebben Iedereen kon het 

woord hebben. Je leerde ook van elkaar. […] Wat de een niet wist, dat ging wel over op de ander. En 

net zo goed, die indruk kreeg ik, maar net zo goed als ik iets van jullie mee naar huis nam (…) voor 

de wijk (…) dacht ik dat jullie dat van mij ook deden. Dat vond ik gewoon fijn. Ik kon mezelf blijven.” 

(Clara, B.6.5)

Gwen wijst op een ander aspect dat van betekenis is voor de gezondheid van wijkbewoners. 

Zij is vele jaren als opbouwwerker werkzaam geweest in Den Bosch-Oost, maar werkt ook in 
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andere wijken, waarmee zij een vergelijking maakt. Het valt Gwen op dat er in Den Bosch-

Oost een sterker samenhorigheidsgevoel is in vergelijking met andere wijken. Men trekt sa-

men op; er is geen groot verschil tussen beroepskracht en vrijwilliger. Een ander opvallend 

aspect noemt zij de gemêleerdheid van Den Bosch-Oost. De samenwerking van vrijwilligers 

door de lagen van de wijk heen: hoogopgeleiden die samenwerken met de lager geschoolde 

vrijwilligers uit de wijk. Deze samenwerking, deze gemêleerdheid in de vrijwilligersgroep 

geeft een stevige basis aan wijkactiviteiten:

“Kijk, Oost is een heel gemêleerde buurt. Daar zit qua niveau, en dan heb ik het ook echt over op-

leidingsniveau, zit daar natuurlijk van alles door elkaar, wat zich op een gegeven moment groepeerde 

rondom, onder andere Samen Beter. […] Maar er moet wel iets zijn wat elkaar (…) raakt, wat je 

samen hebt. En ik denk in dat hele gebeuren is destijds de Poelstraat (Welzijnsproject Oost) en ook 

Samen Beter zijn daar natuurlijk heel essentiële voorwaarden voor geweest.” (Gwen, B.4.5)

Hulpsector Oost ondersteunt een enkele keer acties of activiteiten die te maken hebben 

met de fysieke omgeving. Bij een herstructurering van een gedeelte van de wijk bespreekt 

de woningcorporaties de consequenties hiervan met de bewoners en met Hulpsector Oost. 

Er wonen veel ouderen in dat gedeelte van de wijk. Zij kunnen zelfstandig wonen, omdat er 

veel burenhulp is. De woningcorporatie neemt de preventiewerker tijdelijk in dienst voor de 

begeleiding van deze ouderen naar een nieuwe huisvestingssituatie. Ook steunt Hulpsector 

Oost een actie van ouders en de basisschool tegen de bouw van een hoge woontoren pal 

naast de speelplaats:

“Het aardige daarvan is dat zo’n Hulpsector daar ook meteen op reageert en dan worden dingen 

gebundeld en besluiten mensen om samen iets te doen.” (Wilma, B.5.1)

Hulpsector Oost signaleert en pakt aan:

“Ik zie de Hulpsector vaak als een motor en soms denk ik dat is ook weer niet zo, dan is het ook weer 

heel onzichtbaar wat die Hulpsector is. […] Op het moment dat een wijkkrant ter ziele dreigt te gaan, 

dan wordt dat door de Hulpsector mee opgepakt, dat is een belangrijk signaal. ” (Wilma, B.5.1)

Opvallend is het grote aantal instellingen en wijkorganisaties dat zich inspant om in de 

wijk activiteiten te organiseren. In 2002 omvat Hulpsector Oost ongeveer 50 organisaties 

en instellingen. (zie figuur 6.3. in hoofdstuk 6). Ondanks de verschillende doelen en werk-

zaamheden lukt het om nieuwe projecten en activiteiten te organiseren voor de wijk en wer-

kers enthousiast te houden voor die samenwerking. Essentieel is om naast de institutionele 

infrastructuur de processen in een wijk te kennen, zoals Raspe betoogt: ”processen, waarin 

nieuwe netwerken, nieuwe probleemdefinities en nieuwe oplossingsrichtingen ontstaan en 

weer verdwijnen: een organische sociale infrastructuur”.(Raspe en Foolen, 2003)  De contac-

ten verlopen niet via de instituties, maar voornamelijk via de mensen werkzaam in de insti-

tuties, die elkaar op wijkniveau leren kennen. Niet het bij elkaar brengen van de instituties is 

essentieel, maar het gegeven dat mensen van verschillende instituties elkaar kennen. 
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11.3.3. Bij elkaar houden door coördinatie

De directeur van Samen Beter heeft vele jaren Hulpsector Oost gecoördineerd. Vandaar ook 

dat vrijwilligers Hulpsector Oost en Samen Beter als een geheel zien. Gedurende korte perio-

des hebben anderen de coördinatie op zich genomen. De laatste jaren is de coördinatie weer 

terug bij de directeur van Samen Beter. Dat coördinatie nodig is, is buiten kijf. Toon, een van 

de vrijwilligers die de begintijd meemaakte van Hulpsector Oost zegt daarover:

“Omdat namelijk het belangrijkste in elk netwerk is om regelmatig te controleren of de touwtjes nog 

vastzitten. En het Hulpsector overleg moet uitgebreid worden, moet meer voeten krijgen, moet weer 

gedragen worden door een drijvende kracht.“ (Toon, B.6.2)

De coördinator is de kartrekker en die moet over uitstraling beschikken:

“Het moet iemand zijn die een bepaalde uitstraling heeft.[…] Ik denk dat het iemand moet zijn die 

onafhankelijk kan zeggen van ‘jongens hé, we gaan eens dit doen, of we gaan eens dat doen’, want 

onbewust zijn we altijd overal met een stukje eigenbelang bezig. Ik probeer dat voor mezelf altijd wel 

weg te schuiven, maar ik moet eerlijk bekennen, ik denk eerst aan mijn eigen wijk, mijn eigen groepje 

en dan pas denk ik voor een ander groepje.” (Henk,6.13)

Sandra gebruikt dezelfde termen:

“Door die samenwerkingsverbanden aan te gaan, die dwarsverbanden te leggen tussen zorg en welzijn 

[…] Met name door het Hulpsector Oost gebeuren. Ja, en daar is Samen Beter de initiator van. Ik 

bedoel op het moment dat het uit handen gegeven werd, dreigde de Hulpsector ook in te storten. […] 

Om dit soort samenwerkingsverbanden; de uitstraling naar de wijkbewoners in stand te houden. (…) 

En Samen Beter is voor mij ook een samen binder in de wijk. Ja, waar het welzijnswerk uiteindelijk ste-

ken heeft laten vallen of heeft moeten laten vallen door constant die beweging van wijkgericht werken 

en centralisatie. […] (Sandra, B.6.6)

Een aantal voorwaarden voor intersectorale samenwerking en op de wijk gerichte activiteiten 

zijn goed geregeld en door de jaren heen gegroeid. Wat betreft de samenwerking, de dialoog 

in het wijknetwerk, de methode van het gebruik maken van de verschillend soorten netwer-

ken in de wijk en het aansluiten op de behoeften en kwaliteiten in de wijk bestaat veel erva-

ring. De aansluiting tussen de medische en paramedische beroepsgroepen van Samen Beter 

en Hulpsector Oost is verwaterd. Door de inkrimping van het welzijnswerk is begeleiding en 

ondersteuning van vrijwilligers moeizaam te organiseren en financieren. Het voortbestaan 

hangt af van steeds weer tijdelijke subsidies op projectbasis. Voor de langere termijn is niets 

geregeld. Dat geldt eveneens voor de coördinatie van Hulpsector Oost. 

11.4. Conclusie

Werken aan gezondheid is vooral werken met mensen. Een enkele keer is er sprake van een 

ingrijpen in de fysieke omgeving; bijvoorbeeld bij de actie tegen de woontoren, de herhuis-
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vesting van zorgbehoeftige ouderen in aangepaste woningen en de sanering van huizen bij 

mensen met ademhalingsproblemen. De hoofdmoot van hulp, zorg en ondersteuning is op 

individuen en groepen gericht. In dit complexe samenspel gebeurt van alles. Het is dit ‘al-

les’ wat de werkers in dit hoofdstuk hebben proberen te verwoorden. Het is dit ‘alles’ dat 

bijdraagt aan een verbetering van de lichamelijke, psychische en/of sociale gezondheid van 

wijkbewoners en dan vooral voor bewoners uit een lage SES (sociaal-economische situatie). 

Het valt op dat geen van de beroepskrachten antwoordt met gemakkelijke of voor de hand 

liggende resultaten; zij poetsen hun resultaten niet op. Zij gaan in op de complexe en moei-

lijke situaties waarmee ze in hun werk te maken hebben. Daar liggen hun uitdagingen en 

daarover spreken zij. Soms is een resultaat pas na jaren zichtbaar, soms is geen enkel resul-

taat te benoemen, maar blijft een contact bestaan. Uit de citaten blijkt dat zij de resultaten 

verwoorden passend bij hun verlangens en onderliggende waarden rechtvaardigheid, mede-

dogen, ontplooiing en autonomie. De werkers die lange tijd werken in de wijk gebruiken het 

woord bescheidenheid. Bescheidenheid is een woord dat niet past bij de huidige wijze van het 

verantwoorden van werkresultaten. In de huidige ‘afrekencultuur’ worden resultaten eerder 

opgepoetst, omdat ‘targets’ moeten worden gehaald. 

De verbetering van gezondheid wordt het duidelijkst verwoord in de persoonlijke levensver-

halen van de vrijwilligers. Deze wijkbewoners bouwen een nieuw dragend netwerk op via hun 

activiteiten en verbeteren op deze manier via hun sociale omgeving hun gezondheid. Zij zet-

ten stappen in hun ‘empowermentproces’. Een ervaren onvrede, of emotionele gebeurtenis is 

de aanleiding om te veranderen. In het proces van verandering is deelname aan groepen met 

lotgenoten belangrijk; zij leren nieuwe vaardigheden die zij later gaan toepassen ten behoeve 

van anderen in de wijk. Soms ‘klein’ in directe onderlinge contacten; soms ‘groot’ leidend tot 

een nieuwe voorziening voor de wijk. Door dit leerproces creëren zij een nieuwe toekomst en 

weten zij zich nuttig. In het empowermentproces is te zien dat het enerzijds gaat om het in-

dividuele emancipatieproces en anderzijds om de gerichtheid op de ander, op de omgeving. 

Een betere gezondheid als gevolg van interactie tussen psychisch en sociaal welbevinden. 

Uit deze verhalen blijkt dat de verbetering van de gezondheid via het wijkgezondheidswerk 

begint bij hun sociale gezondheid, vervolgens de psychische gezondheid beïnvloedt en in 

sommige situaties ook de lichamelijke gezondheid verbetert of draaglijker maakt.

De resultaten op individueel niveau verwijzen naar de context, waarin dit is gebeurd. Tot 

de context behoren de voorzieningen in de wijk en de infrastructuur. Hier is een zichtbaar 

resultaat te melden. Sprak de gemeente begin jaren zeventig nog over ‘het maagdelijke ge-

bied’ Den Bosch-Oost zonder voorzieningen; eind jaren negentig trekt het welzijnswerk zich 

nagenoeg terug uit de wijk ‘omdat daar zoveel voorzieningen zijn’. (zie deel II). Gezondheids-

centrum Samen Beter is de centrale gezondheidsvoorziening in de verhalen van de werkers. 

Een brede en toegankelijke basisvoorziening, die zoals uit de theorie blijkt een belangrijke 

voorwaarde is voor mensen met gezondheidsachterstand. Door de toevallige ontmoetingen 

van patiënten en wijkbewoners in de wachtkamer biedt gezondheidscentrum Samen Beter 
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als wijkvoorziening publieke familiariteit en is deel van het sociale weefsel van de wijk. 

Door het gastvrije onthaal van ‘vreemde anderen’, van mensen met beperkingen, van 

mensen uit andere culturen, dragen de gastmensen bij aan ontmoetingen, die de integra-

tie bevorderen. In de wachtkamer en in de functie van de gastmensen raken de domeinen 

van de gezondheidszorg en het sociaal werk elkaar. In dit raakvlak ligt de potentie om te 

werken aan gezondheidsbevordering.  

Samen Beter is een voorziening opgebouwd door de wijk zelf, een voorziening ‘van ons’, 

iets waar de oprichters trots op zijn en waar men ‘bij hoort’. Het is een wijkorganisatie 

waarmee men zich verbonden weet en die bijdraagt aan de symbolische betekenis van 

de wijk. Er bestaat scepsis over het groter worden van Samen Beter, over het verlies van 

de contacten met de wijk, over de slechte telefonische bereikbaarheid. Maar ook het te-

gengestelde wordt opgemerkt: door de groei is Samen Beter een brede voorziening, waar 

men voor veel zorg terecht kan en waar verschillende disciplines samenwerken. Samen 

Beter komt uit deze beschrijvingen naar voren als een organisatie, waarin zowel de be-

roepskrachten als de vrijwilligers de ruimte en gelegenheid krijgen om te leren. Het is een 

organisatie waarin fouten gemaakt worden en waarin niet alles goed loopt; maar waar 

tevens gewerkt wordt aan de voorwaarden voor goede hulp en dienstverlening. 

Hulpsector Oost organiseert de dialoog tussen de verschillende disciplines en sectoren 

in de wijk. De werkers kennen elkaar en nemen gemakkelijk contact met elkaar op. Het 

overleg is vooral een instrument waar de deelnemende beroepskrachten van gebruik ma-

ken. Het gevaar dreigt dat Hulpsector Oost een vergadercircuit wordt in plaats van een 

netwerk waarin samen activiteiten worden opgepakt. De verbindingen verlopen niet via 

instituties, maar voornamelijk via de mensen werkzaam in de instituties, die elkaar op 

wijkniveau leren kennen. Niet het bij elkaar brengen van de instituties is essentieel, maar 

het gegeven dat mensen van verschillende instituties elkaar kennen. 

Een aantal voorwaarden voor intersectorale samenwerking en op de wijk gerichte acti-

viteiten zijn goed geregeld en door de jaren heen gegroeid. In de samenwerking, de dia-

loog in het wijknetwerk, de verschillende soorten netwerken in de wijk en de aansluiting 

op de behoeften en kwaliteiten in de wijk bestaat veel ervaring in Den Bosch-Oost. De 

aansluiting van de medische en paramedische beroepskrachten op Hulpsector Oost is 

verwaterd en de inbreng van het welzijnswerk is minimaal geworden. Het voortbestaan 

van Hulpsector Oost is niet structureel geregeld, omdat Hulpsector Oost niet binnen 

één sector past. Hier doet zich opnieuw de scheiding voelen tussen de domeinen van de 

gezondheidszorg, gezondheidsbevordering en sociaal werk, die verschillend gefinancierd 

worden en zich los van elkaar als sector ontwikkelen. Van deze scheiding heeft de prak-

tijk van het wijkgezondheidswerk hinder, want in de samenwerking liggen de mogelijk-

heden voor het wijkgezondheidswerk.  


