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Preventie door kracht- en netwerkontwikkeling  
17 juni 2022 
Inspiratiebijeenkomst netwerk Woonservicewijken 
 
“We zitten met de beste intenties in ons werkveld. Het 
is misschien wel de ‘tragiek van de goede bedoelingen’ 
waarin toch systemen en regels ontstaan met te 
weinig ruimte en benutting van ervaringskennis. 
Vanuit onze betrokkenheid verzuchten we: Wie verzint 
dit nou? Maar ieder hier kan vandáág beslissen om 
het morgen anders te doen”.  
Daarmee vatte Susan van der Steen (voorzitter bestuur stichting Woonservicewijken) de 
inspiratiebijeenkomst van netwerk Woonservicewijken op 17 juni samen.  
 
De tweede inspiratiebijeenkomst van Woonservicewijken in 2022 is in de huiskamer van HaagWonen in Den 
Haag en heeft als thema: Preventie door kracht- en netwerkontwikkeling. Het is een vervolg op de 
bijeenkomst in maart over Houdbare zorg door samenwerking in de wijken, waarin we samen met de WRR 
(Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) de noodzaak van een andere aanpak van de zorg hebben 
besproken. Meer technologie, meer preventie, meer zelfredzaamheid, onderlinge en informele zorg, 
gemeenschapszorg, moeten verlichting brengen. Maar vooral: visie, samenwerking en interventies 
ontwikkelen samen met bewoners. In deze inspiratiebijeenkomst concretiseren we dat verder met elkaar en 
met inspirerende bijdragen vanuit wetenschap en praktijk. 
 
We starten met Tim ‘S Jongers Msc, senior adviseur bij de RVS (Raad voor Volksgezondheid en 
Samenleving), voorheen onder meer strategisch organisatieadviseur bij PEP Den Haag. Vanuit zijn 
maatschappelijk engagement draagt Tim bij aan verbinding systeemwereld en leefwereld. Zijn wens is dat 
iedereen zich kan ontplooien naar eigen mogelijkheden en wensen. Wat betekent dat in de 
achterstandswijken? Wat kunnen we doen? 
 
Tim stelt zichzelf voor aan de hand van zijn levensloop. Hij werkte rond zijn 30e in Antwerpen in een 
nachtopvangcentrum voor verslaafde daklozen. De opvang was niet gericht op herstel, maar op voorkomen 
van het onherstelbare (de dood). De gasten komen ‘s avonds binnen, eten soep, slapen. Tim studeerde 
tegelijkertijd politieke wetenschappen in Antwerpen. Het verschil van de hooplozen naar de hoopvollen was 
7 minuten fietsen. Het fascineerde hem dat deze twee groepen elkaar eigenlijk nooit  ontmoeten. De 
hoopvollen (hoger opgeleiden) zullen later wel macht hebben over de hooplozen. 
Tim werkt nu bij de RVS aan (gezondheids)verschillen in de samenleving. Eigenlijk lijkt iedereen op elkaar in 
‘de torens’ van de overheidsgebouwen. Zelfde studies, zelfde soort mensen, met veel mogelijkheden tot 
groei en regie over het leven. De hooplozen hebben geen mogelijkheid om hun toekomst zelf vorm te geven 
naar hun inzicht. 
Zijn eerste advies was een advies over dakloosheid. Dakloosheid is een vorm van sociale uitsluiting na een 
periode van bestaansonzekerheid. Honger hebben, geen dak boven je hoofd, geen werk. Tim adviseerde om 
bij de mensen te beginnen (het verhaal echt te horen) en dan pas naar de abstracte discussie in 
beleidstermen. Tim schetst enkele personen: Eefke (slachtoffer toeslagen), Antoon (schulden), Ingrid 
(bijstand). Boek: gezichten van een onzeker bestaan. Ze hebben een lage SES, met gevolgen voor 
levensverwachting (eerder sterven) en gezondheid (slechtere gezondheid).  
 
Rond je 55e zie je de grootste armoedeval, chronisch ziek is ook chronisch arm, tot je de AOW leeftijd 
bereikt. Verschraling van sociale grondrechten geldt voor 30% van de Nederlandse bevolking. Al 30 jaar zijn 
de verschillen groot; ondanks vele interventies worden ze niet kleiner. In Nederland worden miljoenen 
gestoken in het verkleinen van gezondheidsverschillen, maar vooral gericht op individuele leefstijl. Zelden op 
de omgevingsfactoren, terwijl omgevingsfactoren heel bepalend kunnen zijn voor kansen van mensen. 

https://www.raadrvs.nl/about-the-rvs/staff/medewerkers/t.g.l.-tim-s-jongers
https://www.raadrvs.nl/gezichten-van-een-onzeker-bestaan/documenten/publicaties/2021/04/07/gezichten-van-een-onzeker-bestaan
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Hoe komt het dat we 30 jaar beleid maken en het lukt ons niet. En wel naar de ander wijzen. Gegeven onze 
wetenschappelijke beleids- en professionele kennis in die 30 jaar, kunnen we het dan wel? Wie is in ‘de 
torens’ niet aanwezig? Beleid voor hooplozen wordt gemaakt door hoogopgeleide mensen die totaal geen 
hooplozen meer ontmoeten. Er ligt veel bij onszelf. 
180 Miljoen voor preventieprogramma’s: verdeling over gemeentes, in die wijken waar de verschillen het 
grootst zijn. Er komen mensen van buiten de wijk op het subsidiepotje af, die mensen gaan sessies 
organiseren om de wijk beter te maken. Wie in de wijk mag echt meedoen?  
Arme mensen doen domme dingen en maken ongezonde keuzes: Tim geeft op indringende wijze aan hoe 
dat werkt. Arme mensen maken dezelfde keuzes maar de 
context is anders. 
 
De rol van ervaringskennis: 
Beelden gebaseerd op niet gedeelde normen en waarden. 
Uitvoering zonder context kan beledigen ‘Boek Beledigende 
broccoli’ 
Structuren bestendigen homogeniteit van groepen 
 
Moraal van het verhaal. Het is allemaal heel goed bedoeld maar het pakt beledigend uit. Nu ik hoogopgeleid 
bent krijg ik alle ruimte om verder te leren. Er wordt aan de poetsvrouw zelden gevraagd of ze verder wil 
studeren. Wie al heeft krijgt en onbewust zijn de mensen die heel erg op elkaar lijken structuren gaan maken 
met mensen die op hen lijken. Er is geen vermenging meer met andersoortige. Niet gedeelde normen en 
waarden heeft een negatieve uitwerking. Vanuit onze wereld is gezonde voeding belangrijk. Als je niet 
dagelijks eten hebt is een gevulde koek beter dan niets. Goedbedoeld beleid kan negatief uitpakken als het 
losstaat van de leefwereld van mensen. Als we weigeren om onze homogene structuren te veranderen 
zullen we verder van hen af komen te staan. Mensen haken dan af (voorbeeld 15% ‘draaideur patiënten’). 
We hebben geen gevoel meer met de ervaring en komen veel te weinig in de wijken. Ervaringskennis wordt 
afgewezen vanwege onvoldoende opleiding en ontbreken masterdiploma. 
 
Wat moeten we doen: 

- Wees je bewust van bubbels. Wie verzint dat nou?  
- Begin bij de verhalen ipv de checklist of het beleidskader (is vernederend). 
- Geen bestuurders, maar subjecten (gebruikers van de diensten zijn niet bij de gesprekken op het 

ministerie), bestuurscultuur staat ver weg van de mensen waarvoor we het doen. 
- Doordenkbaarheid vanuit de leefwereld (de toon van de overheid is veranderd, afstandelijk, 

beledigend, het overheidssysteem maakt ongezond als je ervan afhankelijk bent). 
- Zoek ruimte en acteer daar op, ontmoeting, veiligheid, dialoog (voorbeeld van parkeerregel in wijk). 

 
Discussie en vragen: 
“Tim houdt ons een spiegel voor. Hoe kunnen we meer aansluiting maken met de leefwereld van bewoners?” 
De subcultuur van de ervaringsdeskundige moet naar de slag van ervaringskennis. We doen niet alles slecht 
maar we missen ervaringskennis. Waarom geen mensen met bepaalde ervaring mee laten doen vanuit die 
ervaring. In je eigen personeelsbeleid al daar naar kijken. 
 
“Tim’s verhaal is confronterend, je wilt je verdedigen. Onze professionals zien wel wat er nodig is en voelen 
zich verbonden maar zitten ook in een keurslijf. Het begint met een divers bestand. Zien we nu al beginnetjes 
van hoe het anders kan of anders loopt?” 
Voorbeeld uit Moerwijk, communitybuilder: Ik zie dat we aan het worstelen zijn hoe we dat anders kunnen 
vormgeven. In Moerwijk doen we steeds meer samen met bewoners, die we daar ook voor betalen via 
sociaal contract voor psychosociale hulp. Er is een leefwerelddeskundige, een baan voor een bewoner die 
samen met iemand met GGZ en welzijn contact gaat maken met de bewoners en samen kijken waar dingen 

https://www.bruna.nl/beledigende-broccoli-9789461645623
https://www.bruna.nl/beledigende-broccoli-9789461645623
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niet lukken bij organisaties. Zo veranderingen mogelijk proberen te maken. Er is al veel gerealiseerd. We zijn 
zoekende.  
Tim reageert. Co creatie is heel belangrijk. In het begin loopt dat wel, maar op een gegevens moment 
verandert de samenstelling van de groep. Waarom zijn het de professionals die de buurtbewoners kiezen en 
niet omgekeerd? 
Er is een groot verschil tussen een belangrijke onderzoeksvraag en een vraag die echt belangrijk is voor de 
doelgroep. Pleidooi voor de ambtenaar om daar een doorbraak in te kunnen organiseren. Je moet een andere 
overheid organiseren. 

 
“Het verhaal van mensen raakt je als je bij de mensen op de 
bank zit. Je gaat toch over op de orde van de dag. Leefwereld en 
beleid zijn 2 werelden. Elke keer weer even de praktijk erbij 
halen”. 
Tim: we hebben gevoel voor ons beleid. Maar bedenk dat de 
mensen die beleid maken, bijna nooit zelf subject zijn van hun 
beleid. In een team heb je mensen nodig die tegenspraak geven 
en iemand die af en toe zegt: ‘Wie verzint dit nou!’. Organiseer 
tegenspraak in je team. 
 
 

De voorzitter vat het samen: 
De tragiek van de goede bedoelingen, we zitten met de beste intenties in ons werk. Het belang van bubbels 
kennen, het belang van ervaringskennis, of je een goede onderzoeksvraag hebt of een vraag die er toe doet. 
We kunnen allemaal vandaag beslissen dat je het morgen anders doet. Eigen leiderschap, eigen rol kan het 
verschil maken. Tim: heel erg bedankt voor de inspirerende voordracht en dialoog! 
 
Na de netwerkbreak is er ruimte voor Kristie Venhorst, zorgverzekeraar VGZ, verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de minimapolis in Den Haag (Den Haagpakket). Kristie zal toelichten hoe zij met de gemeente 
vorm geven aan preventie binnen het Den Haagpakket. Vervolgens zullen zij het huidige aanbod toelichten. 
Armoede en schulden zijn vaak de basis van ongezondheid en zorgvragen. De gemeente werkt op vele 
fronten aan de aanpak van armoede en schulden, in samenwerking met andere partners.  
 
De Haagse zorgverzekering is voor alle inwoners van Den Haag met een inkomen en vermogen tot 150% van 
de bijstandsnorm. Afhankelijk van het inkomen betaalt de gemeente mee aan de premie. Er is een 
verregaande samenwerking tussen VGZ en gemeente over pakketsamenstelling en zorgaanbod, 
gezamenlijke communicatie en aanpak schulden. Partners in de preventie zijn veel maatschappelijke 
organisaties en ondernemers in de zorg. Ca 42.000 Hagenaars zijn aangesloten bij de Haagse Polis. 
 
Doel is gezondheidsverschillen te verkleinen, door belemmeringen in de toegang tot gezond leven, zorg en 
zorgverzekering te verminderen. Kristie noemt als factoren bij bewoners: inkomen, opleiding, werk, biologie 
en omgeving. Belemmeringen zijn chronische stress, beperkte gezondheidsvaardigheden en 
bestaansonzekerheid. 
 
Bewoners met een Haagse Polis krijgen een preventiebudget. Daarmee kunnen ze kiezen uit een aantal 
interventies in het lokale aanbod. Maatschappelijke organisaties en ondernemingen kunnen interventies 
aanmelden om opgenomen te worden in het lokale aanbod. VGZ/gemeente financiert de interventie dan. De 
effectiviteit van de interventie moet zijn bewezen of aannemelijk worden gemaakt. De interventies moeten 
gericht zijn op gezondheidsverbetering en duurzame verbetering van de leefstijl. Verder moeten de 
interventies passend zijn voor de doelgroep en toegankelijk voor alle Hagenaars met een Haagse Polis (dus 
niet alleen voor een wijk). 
 

https://www.linkedin.com/in/kristievenhorst/?originalSubdomain=nl
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/gemeenten/den-haag
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Een andere mogelijkheid is via SROI (Social Returm on Investment). Hierbij gaat het om initiatieven die 
gericht zijn op het verkleinen van gezondheidsverschillen en het bieden van bestaanszekerheid op het 
snijvlak van de Zorgverzekeringswet en de gemeente. Vanuit VGZ/gemeente wordt gefinancierd als het 
initiatief niet op een andere manier is te financieren. Als het succesvol is kan een duurzame financiering 
volgen. Deze initiateven moeten voor alle Haagse minima toegankelijk zijn en aansluiting maken bij bestaand 
maatschappelijk aanbod. 
 
Kristie geeft enkele voorbeelden van lokaal Haags aanbod vanuit SROI: 

- Pluhz Leefstijl, leefstijlcoaching online en bijeenkomsten. 
- Zuiderpark Beweegt, bewegen onder begeleiding. 
- Moeders informeren moeders, coachen van zwangere vrouwen door moeders. 
- Menstruatiearmoede, het gratis verstrekken van menstruatieprodukten. 

 
Vragen/discussie: 
Aanvulling: de Haagse Polis betreft zowel basispakket als aanvullende verzekering. 
Vraag: Is er gebruik gemaakt van ervaringskennis bij het opstellen van het Haagse aanbod?  
 
Vraag vanuit Buurthuis Mandelaplein en WijkZ Welzijn. Het zijn prachtige voorbeelden van interventies en 
tegelijkertijd is het ook het werk dat door welzijn al wordt gedaan in de wijken. Ik ben op zoek naar 
verbinding en dit lijkt op werelden die naast elkaar leven. Als je het samen doet werkt het beter, dus een 
oproep om het samen te gaan doen. Voorbeeld: de buurtsportcoach wordt ook gefinancierd door de 
gemeente, afdeling Sport. De buurtsportcoach doet hetzelfde als de door VGZ genoemde interventie van 
loopgroepen in Zuiderpark. Hoe kunnen we het aansluiten? Kristie geeft aan daarover graag in gesprek te 
gaan.  
 
Vraag: project Pluhz richt zich op een specifieke groep mensen. De buurtsportcoach richt zich op dezelfde 
groep, mensen die niet uit zichzelf uit huis komen. Waarom moet het aanbod stadsbreed zijn als we weten 
dat deze mensen vooral in bepaalde wijken wonen? Kristie geeft aan dat met name het aanbod in de 
aanvullende verzekering voor iedereen toegankelijk moet zijn. Bij SROI hangt die voorwaarde er minder aan. 
Ook lokale projecten die de potentie hebben van opschaling komen dan in aanmerking. 
 
Een vraag over baten en effect: Den Haag heeft ca 42 000 minima bewoners. Kristie geeft aan dat VGZ 
effecten probeert te monitoren, maar het is altijd lastig bij preventieprojecten. Je krijgt het effect op 
gezondheid niet goed gemeten. We kijken wel naar tevredenheid van deelnemers. WSW deelnemers 
herkennen dit. Wanneer praat je over goede resultaten. Je probeert dat van te voren goed af te spreken, 
maar het blijft lastig. Hoe doe je dat om je investeringen te verantwoorden? 
Mandelaplein: daar worden we door de gemeente inderdaad op aangesproken, we moeten veel registreren. 
Bewoners willen zich vaak niet registreren en werkers hebben weerstand bij de registratiedruk. Het heeft ook 
geen meerwaarde. We doen het omdat de bestuurders kennelijk niet geloven dat er effecten worden 
bereikt. Het is een worsteling waarin we elkaar moeten vasthouden. Waarom doen we dit. Niet nog meer 
regeldruk toelaten, tegenspraak organiseren, elke keer die vraag durven stellen en het tegengeluid durven 
laten horen. Het gaat erom dat we er zijn in de wijk en we kunnen het verschil maken! 
 
Vraag: Nog mee aanbod, moet dat wel. Voorbeeld van Pillen en Praten, huisarts en apotheek. Niet meer 
maar anders, stimuleert VGZ dat? Kristie geeft aan dat het is niet de bedoeling is dat we er door VGZ nieuw 
aanbod gecreëerd wordt. We weten dat dat geen zin heeft. Aansluiting bij wat er al is heeft voorkeur, dus 
een oproep om je te melden. Hoe stimuleer je anders werken? Kristie geeft aan dat dit een meer algemene 
discussie betreft. Anders werken voor huisartsen betekent vaak ook meer tijd per patiënt. Dan kom je al snel 
in een discussie over financiën. Er wordt ook een voorbeeld genoemd uit Rotterdam, waar vanuit de 
Rotterdam Polis de apotheker ruimte heeft om een half uur met client te praten. 
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Dan is er nog een aanvulling: Welzijn op Recept bestaat al jaren. Hoe kunnen we dit beter inzetten, 
misschien als een paraplu voor alle losse interventies, zodat meer overzicht en duidelijkheid voor bewoners 
en werkers ontstaat. VGZ is aangehaakt, maar uitbreiding en nieuwe initiatieven zijn welkom. 
 
De voorzitter vat het samen: 
We zien dat juist de vragen die tussen onze domeinen in liggen er toe doen. Het is goed dat WSW en VGZ 
elkaar daarin treffen en samen proberen in te stappen in de vraagstukken.  Dank je wel Kristie! 
 
Dank je wel allemaal dat jullie er waren. We gaan in het vervolg een afwisseling doen van digitaal en fysiek.  
 
De volgende inspiratiebijeenkomst is op 23 september 2022 en gaat over de kracht 
vinden/erkennen/vol benutten in de wijk. In de lijn van de vorige inspiratiebijeenkomsten 'Houdbare 
zorg door samenwerking' (met WRR) en ‘Preventie door kracht- en netwerkontwikkeling' (deze keer, met 
Tim 's Jongers), willen we op 23 september verder inzoomen op: Wat ís kracht van bewoners, hoe deze te 
faciliteren, systemen lijken zich van de leefwereld van bewoners te verwijderen, tegelijkertijd veel 
burgerinitiatieven, wat wel en niet te doen, wat kunnen zorginstellingen (ziekenhuis bijv.) en 
woningcorporaties ermee? 
 
Wil je erbij zijn, aanmelden graag via wsw@hm-advies.nl  
 
 
 
 
Woonservicewijken (WSW) werkt via samenwerking aan weerbarstige problematiek in de (achterstands-) wijken van 
stadsdeel Escamp en Centrum van Den Haag. Het netwerk van woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en 
gemeente Den Haag komt vier keer per jaar bijeen met inspiratiebijeenkomsten (digitaal en fysiek) om kennis te delen 
en elkaar te inspireren tot nieuwe aanpakken in samenwerking met elkaar en dichtbij de mensen in de wijken. 
WSW probeert de verbinding te maken om het in de wijken beter te maken. Bestuur bestaat uit Susan van der Steen 
(voorzitter), Marije Talstra, Elisabeth de Vries (vice voorzitter / secretaris) en Godfried van Leeuwen (penningmeester). 
Bestuursadviseur is Loes Hulsebosch.  
 
Info: 06-54218143 wsw@hm-advies.nl 
 
 
 
 
 Volgende data:  

Vrijdag 23 september 2022 
 

10.00-12.00 Via Teams 

Vrijdag 18 november 2022 
 

10.00-12.00 Via Teams of op Locatie 
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