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SAMENVATTING

Wijkgericht werken om gezondheid te verbeteren wordt in de literatuur beschouwd als 

een veelbelovende strategie, vooral voor het aanpakken van gezondheidsachterstand in  

sociaal-economisch zwakke wijken. Wijkgericht werken aan gezondheid wordt toegepast in 

de eerstelijnsgezondheidszorg, de gezondheidsbevordering en het sociaal werk. Een samen- 

hangend beeld wat gezondheidswerk is en wat de relatie is tussen gezondheid en wijk ont-

breekt echter. Het doel van dit onderzoek was om in een lang bestaande praktijk in Den 

Bosch-Oost het wijkgezondheidswerk te ontrafelen om inzicht te krijgen in de noodzake-

lijke elementen, de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan. Hiervoor is een gevalsstudie 

uitgevoerd bestaande uit een theoretische en beleidsmatige verkenning. Verder is de historie 

van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost gereconstrueerd en is de 25-jarige praktijk 

geanalyseerd op basis van 40 diepte-interviews met beroepskrachten en vrijwilligers die lang-

durig werkzaam zijn in Den Bosch-Oost.

In de theoretische verkenning is achtereenvolgend ingegaan op de begrippen gezondheid, 

wijk, sociaal-economische gezondheidsverschillen, achterstandswijken en wijkaanpak. Een 

gangbaar onderscheid in de benadering van gezondheid is de medische benadering, de leef-

stijlbenadering en de sociale omgevingsbenadering. De medische benadering is gericht op 

deficiëntie, op ziekte en gebreken van het individu. De leefstijlbenadering legt de focus op 

het gezonde gedrag van individuen en groepen mensen. De sociale omgevingsbenadering 

gaat uit van de wisselwerking tussen individu en omgeving in relatie tot gezondheid. 

In sociaal-economisch zwakke wijken wonen mensen met een slechtere gezondheid dan 

gemiddeld. Zij zijn vaak georiënteerd op hun wijk; noodgedwongen vanwege onvoldoende 

mobiliteitsmogelijkheden of omdat ze zich er thuis voelen. De oorzaken van gezondheids-

achterstand zijn complex; de meest bepalende factoren zijn een laag inkomen, geen of laag-

geschoold werk en vooral een lage opleiding zo blijkt uit onderzoek (Mackenbach en van der 

Maas, 1987 en 2004; Stronks en Hulshof, 2001; Alting e.a., 2003; Kok en Ten Dam, 2003).

In het wijkgericht werken komen verschillen naar voren in aanpak. Hierin speelt mee of de 

wijk als een geografisch gebied, een organisatorische eenheid of als een door bewoners erva-

ren gemeenschap benaderd wordt. In het domein van de gezondheidszorg zijn gezondheid 

en ziekte het eerste aangrijpingspunt en is de wijk als community een niet of nauwelijks 

gekend fenomeen. In de gezondheidsbevordering is gezondheidsgedrag het eerste aangrij-

pingspunt en is de wijk als community een nieuwe oriëntatie. In het sociaal werk is de wijk 

als community een vertrouwd aanknopingspunt in het werk, maar is gezondheid geen expli-

ciet thema. De resultaten en effecten van de wijkaanpak blijken moeilijk aan te tonen. (De 

Boer en Peltenburg, 2003; Saan en De Haes, 2005)

Het gescheiden beleid voor de drie domeinen heeft een geïntegreerd en op elkaar afgestemde 

ontwikkeling gefrustreerd. (De Haan en Duyvendak, 2002) In Den Bosch-Oost zijn de conse-

quenties van de gefragmenteerde aanpak en het gescheiden beleid terug te zien
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De historische verkenning van Den Bosch-Oost laat zien dat de wijk vanuit verschillende 

perspectieven beschreven is: de conflicterende volkswijk, de achterstandswijk, de saamhorige 

wijk en de wijk als etalage van verschillen. Het welzijnswerk is tussen 1975 en 1987 van groot 

belang geweest voor de wijk. Vrijwilligers en wijkbewoners starten met hulp van het opbouw-

werk vele activiteiten. Het gezondheidscentrum start in 1980 met een holistische gezond-

heidsbenadering die sterk georiënteerd is op de wijk als community. In de loop der jaren 

wordt binnen het gezondheidscentrum Samen Beter de medische benadering dominanter. 

Toch verdwijnt de oriëntatie op de wijk niet en er blijven verbindingen tussen beroepskrach-

ten, vrijwilligers en wijkbewoners bestaan. Het gezondheidscentrum stelt het voortbestaan 

van de wijkvoorziening veilig door te voldoen aan de eisen vanuit het gezondheidszorg-

domein. Het welzijnswerk met zijn communitybenadering verdwijnt in de jaren negentig 

nagenoeg uit Den Bosch-Oost onder invloed van het gevoerde sociaal beleid. In de jaren 

negentig krijgt het wijknetwerk Hulpsector Oost een sterke stimulans onder invloed van de 

sociale vernieuwing en de ‘gezonde wijken’ benadering. Beide invloeden gaan uit van een 

geïntegreerde wijkaanpak en een oriëntatie op de wijk als community. Rond het jaar 2000 

is er opnieuw aandacht vanuit het sociaal beleid voor de wijkaanpak. Hierbij wordt vooral 

ingezet op de medeverantwoordelijkheid van de burger voor zijn eigen leefomgeving. Voor 

het gezondheidscentrum geldt in die periode een hernieuwde aandacht vanuit het gezond-

heidszorgbeleid voor een samenhangend, efficiënt zorgaanbod, waarin aansluiting gezocht 

wordt tussen de wijk als uitvoeringsschaal en de regio voor de organisatie van de zorg. De 25-

jarige praktijk van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost is het toneel van werken in 

de spanningen tussen de wijkoriëntatie en grotere gebiedsindelingen en tussen fragmentatie 

en integratie van de verschillende gezondheidsbenaderingen. 

In de historische en de empirische verkenning van Den Bosch-Oost is te zien dat de kennis 

van de werkers (beroepskrachten en vrijwilligers) over de wijk, de wijkbewoners en hun ge-

zondheid in de loop der jaren groter wordt. Baart noemt in de presentietheorie dat door het 

werken in een achterstandswijk drie bronnen van kennis bij elkaar worden gebracht, mits de 

betreffende werker zich hiervoor openstelt (exposure). Exposure is de radicale ervaring van 

de botsing tussen de wetenschappelijke kennis (toeschouwerwereld), de leefwereld van de 

wijkbewoners en de werkelijkheidsinterpretatie van de professional, diens kijk op de werke-

lijkheid, diens waarden, normen en zelfbeeld. De wisselwerking tussen de toeschouwerwe-

reld en de leefwereld wordt bemiddeld door de wereld van de werker, dat is de ontmoetings-

plaats. Het wel of niet succesvol aansluiten bij de leefwereld van wijkbewoners heeft Baart 

onderzocht in achterstandswijken vanuit de presentiebenadering. Het gaat om aansluiten 

bij het primaire leven: de wereld en de logica van het gezin, de familie, de vriendengroep of 

de buurt. Aansluiten is een centraal begrip in zijn theorie over presentie. (Baart, 2001)Bij 

een communitybenadering is genuanceerde kennis nodig om aan te kunnen sluiten bij de 

aspecten die mensen zelf van belang vinden. Daarvoor bieden cijfermatige gegevens niet vol-

doende houvast en is het beeld van een enkele werker of een groep werkers ook te beperkt. De 
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gezamenlijke kennis van de beroepskrachten en vrijwilligers biedt een completer beeld van 

de wijk dan door cijfermatige gegevens of enkele beroepskrachten te kennen is. Gezamenlijk 

weten zij wat nodig is in de wijk en kunnen zij nieuwe diensten en activiteiten voor de wijk 

ontwikkelen. Door de samenwerking van beroepskrachten en vrijwilligers in deze activitei-

ten ontstaan meerdere netwerken in de wijk. 

De betekenis van sociale netwerken is bestudeerd in  de sociaal kapitaal theorieën, die ge-

sloten en open netwerken onderscheiden. In gesloten sociale netwerken, met een samen-

bindend (bonding) sociaal kapitaal, is de interactie van mensen naar binnen gericht, naar 

het handhaven van de exclusiviteit en uitgaand van ‘geparticulariseerd’ vertrouwen. In open 

netwerken, met een overbruggend (bridging) sociaal kapitaal, zijn mensen naar buiten ge-

richt. Via open netwerken worden mensen gestimuleerd om sociale grenzen te overschrijden 

en daardoor zichzelf te verrijken met informatie, kennis en andere hulpbronnen in bredere 

kring. De aanwezigheid van overbruggend kapitaal zorgt voor verbinding tussen groepen 

en gemeenschappen en gaat uit van ‘gegeneraliseerd’ vertrouwen. (Putnam, 1993) In Den 

Bosch-Oost zijn gezondheidscentrum Samen Beter en andere community based voorzienin-

gen bronnen van sociaal kapitaal. Rond de voorzieningen ontstaan affectieve relaties tus-

sen beroepskrachten en vrijwilligers, die jarenlang blijven bestaan. De wijkvoorzieningen 

kenmerken zich enerzijds door de door Blokland onderscheiden instrumentele betekenis 

(rationele handelingsoriëntatie); zij bieden zorg en diensten aan voor de wijkbewoners. Maar 

er is anderzijds sprake van verbindingen en banden (sociale handelingsoriëntatie), die in de 

samenwerking tussen beroepskrachten en wijkbewoners is gegroeid. De wijkvoorzieningen 

bieden de mogelijkheid aan wijkbewoners tot ontmoetingen en dragen bij aan de publieke 

familiariteit in een wijk. (Blokland, 1999)  Vooral kwetsbare mensen zijn aangewezen op ontmoe-

tingsplekken in de wijk. In de contacten met –vooral kwetsbare-  mensen is niet de interventie, 

maar de attitude ofwel ‘het present zijn’ belangrijk. (Baart, 2001 en Van Heijst, 2005) 

In enkele casussen is onderzocht hoe sociale netwerken in de wijk bijdragen aan de gezond-

heid van mensen. We zien dat sociale steun mensen sterker maakt en hun psychische en 

lichamelijke gezondheid positief beïnvloedt. Onderzoekers van het Londense ‘Health Deve-

lopment Agency’ (HDA) hebben sociaal kapitaal onderzocht in relatie tot gezondheid. Inves-

teren in onderzoek en in acties ter bevordering van sociaal kapitaal vindt het Londense HDA 

een goede investering. (Swann en Morgan, 2003) Aansluiten bij de leefwereld van de wijk-

bewoners én het aangaan van duurzame vertrouwensvolle relaties zijn kenmerken van het 

wijkgezondheidswerk. Vertrouwen ontstaat door aan te sluiten, door in verbinding te staan 

en te blijven staan. Dit gebeurt in langdurige, intensieve relaties én in korte, terugkerende 

contacten tussen wijkbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten. Deze relaties en de aanwe-

zigheid van toegankelijke gezondheidsvoorzieningen en sociale netwerken in de wijk, juist 

ook voor de sociaal-economisch zwakke groepen, kunnen gezondheid positief beïnvloeden. 

Het veranderen van aspecten in de brede (sociale) omgeving is vooralsnog echter één van de 

minst onderbouwde strategieën voor gezondheidsverbetering en een terrein waarop nog veel 

vooruitgang kan geboekt worden. 
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Een ander belangrijk element in de relatie tussen professionals en wijkbewoners is het ‘dub-

bele actorschap’ dat in een aantal casussen is uitgewerkt. Wijkbewoners of patiënten zijn geen 

passieve objecten, maar actieve personen die in staat zijn om te werken aan verbetering van 

hun eigen gezondheid en die van andere wijkbewoners. Soms met kleine individuele stappen 

en soms in het samen creëren van een nieuwe voorziening. De samenwerking vindt plaats in 

de contacten in de spreekkamers, maar ook in de openbaarheid van de wijk. Beroepskrach-

ten en wijkbewoners laten via hun samenwerking op wijkniveau het dubbele actorschap zien, 

delen verantwoordelijkheden en zijn op die manier een voorbeeld voor anderen. 

In de analyse van de werkwijzen van de werkers zijn vier verschillende strategieën onderschei-

den. Er komt een verschil naar voren tussen het oog hebben voor de beschadigde kant van 

mensen (de ziekten, problemen, de klachten) en dat de mensen hieronder lijden versus het 

oog hebben voor de sterke kant van mensen, voor hun potenties. Alle mensen beschikken 

over een beschadigde én een sterke kant. Zij komen in aanraking met de gezondheidszorg 

met hun beschadigde kant en worden actief vanuit hun potenties. Daarnaast is een verschil 

geconstateerd in de richting die werkers kiezen om te werken aan oplossingen. Werkers zijn 

uitkomst- of actiegericht, dat wil zeggen op direct resultaat gericht. Anderen leggen de na-

druk op het proces dat mensen zelf te gaan hebben om aan een oplossing te werken, aange-

past aan hun tempo en indirecter en diffuser werkend richting een resultaat

In de interviews spraken de werkers over hun drijfveren om te werken in Den Bosch-Oost. 

Waarom zijn zij actief, wat zijn hun onderliggende verlangens, hun onderliggende waarden? 

Deze zijn samengevat in de woorden mededogen, rechtvaardigheid, ontplooiing en autono-

mie. Door de drijfveren, de onderliggende waarden van de respondenten in de analyses te 

vergelijken met deze vier hoofdstrategieën komt naar voren dat mededogen, rechtvaardig-

heid, autonomie en ontplooiing bij deze strategieën passen. 

Rechtvaardigheid gaat over de rechten van de mens, zoals op het terrein van gezondheids-

zorg is vastgelegd door de WHO. (WHO, 1977 en 1987) Vanuit deze waardeoriëntatie heb-

ben werkers steeds opnieuw aandacht besteed aan de aanwezigheid en de aansluiting van 

medische en sociale voorzieningen op de behoeften van kwetsbare groepen. Deze waardeori-

entatie komt sterk naar voren op het moment dat onrecht en achterstelling ervaren worden. 

Deze waardeoriëntatie in het wijkgezondheidswerk zorgt voor alertheid op uitsluiting van 

mensen en hoort bij de deficiëntie-uitkomst-strategie.

Met het woord mededogen wordt samengevat dat professionals en vrijwilligers –soms vele 

jaren-  contact blijven houden met mensen die zo kwetsbaar, zo ziek, zo onmachtig zijn, 

dat zij steun nodig blijven houden. Van Heijst noemt dit in haar uitleg van presentie ‘een 

gevoelvol bij de ander betrokken raken’. (Van Heijst, 2006)  Het mededogen vertaalt zich 

in hun handelen door in contact te blijven, interesse te houden en soms te zien dat na vele 

jaren in een situatie misschien toch iets verandert, verbetert. Deze waardeoriëntatie past bij 

de deficiëntie-proces-strategie. 

Ontplooiing, empowerment en emancipatoire hulpverlening is een krachtige waardeoriën-
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tatie geweest in het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost. Vrijwilligers spreken over ‘hun 

carrière’ in Den Bosch-Oost. In de als casus uitgewerkte levensverhalen zijn terugkerende 

elementen: kwaliteiten die aangesproken worden, persoonlijke groei die zij door gemaakt 

hebben, steun die zij hierbij ondervonden hebben van andere vrijwilligers en beroepskrach-

ten, activiteiten en contacten die zij opgepakt hebben en de ’helende’ (genezende) werking 

van dit proces voor hun gezondheid. Het is een waarde die zich gemanifesteerd heeft in hun 

leven en die zij doorgeven in wijkactiviteiten aan andere wijkbewoners. Bij de beroepskrach-

ten blijkt deze waardeoriëntatie vooral vertegenwoordigd te zijn bij de sociale werkers en 

gekoppeld aan de potentie-proces-strategie. 

Autonomie is een andere krachtige waardeoriëntatie van vooral de vrijwilligers. Zij bena-

drukken het belang van dingen zelf kunnen doen. Autonomie is uitgewerkt als relationele 

autonomie; de identiteit van mensen komt tot stand binnen relaties met anderen. (Sohl e.a., 

1997) De autonomiegedachte heeft  nog een andere betekenis; niet op persoonlijk, maar op 

wijkniveau. Burgers en maatschappelijke organisaties organiseren zich vanuit hun betrok-

kenheid bij een situatie. Vaak gaat het om direct zichtbare of gevoelde problemen of ontwik-

kelingen. Per situatie ontstaat een manier van werken die past bij de situatie. (Tops, 2002)  Bij 

deze waardeoriëntatie past de potentie-uitkomst-strategie. 

De inspiratie en betrokkenheid van de werkers in Den Bosch-Oost komt voort uit hun on-

derliggende waarden en daarom blijven zij zich vele jaren inzetten. De lange adem die nodig 

is in het wijkgezondheidswerk halen zij hiervandaan. Uit de interviews blijkt dat de werkers 

resultaten verwoorden passend bij de onderliggende waarden. Het valt op dat geen van de 

beroepskrachten antwoordt met gemakkelijke of voor de hand liggende resultaten; zij poet-

sen hun resultaten niet op. Zij gaan juist in op de complexe en moeilijke situaties; daar liggen 

hun uitdagingen en daarover spreken zij. Soms is een resultaat pas na jaren zichtbaar, soms 

is geen enkel resultaat te benoemen, maar blijft een contact bestaan. 

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

halen van de vrijwilligers. Uit deze verhalen blijkt dat de verbetering van de gezondheid pri-

mair verloopt via hun sociale gezondheid, vervolgens de psychische gezondheid beïnvloedt 

en in sommige situaties ook de lichamelijke gezondheid verbetert of draaglijker maakt. In 

hoeverre hiermee de gezondheid op wijkniveau verbetert, is niet uit beschikbare cijfermatige 

gegevens te destilleren. De verhalen hebben echter een functie die cijfers niet hebben. De 

verhalen bevatten de nuances van complexe processen. De verhalen kunnen meer dan cijfers 

de motor zijn voor de werkers om door te gaan met het lange ademwerk, dat nodig is voor 

het terugdringen van gezondheidsachterstand. 

De mogelijkheden en onmogelijkheden van het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost 

zijn in dit proefschrift uitgewerkt. Kenmerkend voor het wijkgezondheidswerk in Den 

Bosch-Oost is de integratie van de drie paradigma’s ziekte en zorg, gezond gedrag en sociale 

steun; gebruik maken van wetenschappelijke en ervaringskennis, aansluiten en vertrouwens-

volle, duurzame verbindingen, het dubbele actorschap, de ruimte voor de werkers om hun 
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strategieën te verbinden aan hun waardeoriëntaties en oor te hebben voor de resultaten die 

zij zelf benoemen. 

De gevalsstudie van Den Bosch-Oost biedt geen blauwdruk voor het wijkgezondheidswerk, 

maar maakt nieuwsgierig hoe in andere wijken om gegaan wordt met de complexiteit van het 

wijkgericht werken aan gezondheid.


