
In het netwerk komen professionals en inwoners samen met als doel de wijk gezonder te maken

Regiegroep

❖ Hoeder van het Gezonde Wijknetwerk

❖ Initiërend en faciliterend aan 

professionals en bewoners

❖ We onderzoeken en benoemen 

belangrijke gezondheidsvraag-

stukken in de wijk

❖ We werken samen waar dat kan en 

verbinden initiatieven en projecten 

om de wijk gezonder te maken

Onze uitgangspunten

❖ Gezonde bewoners – gezonde 

professionals – zinnig en 

zuinig

❖ Vraaggericht en 

cultuursensitief.

❖ Iedere bewoner is naar 

vermogen verantwoordelijk 

voor zijn eigen gezondheid

❖ Participatie van bewoners in 

de vraag “doen we het goede?”

❖ Digitaliseren waar kan, 

persoonlijk contact en 

drempels verlagen waar nodig

❖ Focus op “op orde komen” 

voor bewoners, 

❖ Positieve gezondheid voor 

iedereen, van ziekte en zorg 

naar gezondheid en gedrag

❖ De bedoeling voorop

❖ Vanuit het bewoners perspectief 

❖ Duidelijk en één taal 

❖ Samenwerken heeft vorm, structuur 

en inhoud

❖ Nieuwe plannen met tenminste drie 

partners 

❖ Gezamenlijke verantwoordelijkheid

❖ Samen werken is elkaar kennen en 

elkaars werk kennen 

❖ Regelmatig reflecteren op wat wel 

of niet goed is gegaan, samen leren

❖ Versterken van community en sluit 

aan bij wat er al is 

❖ De principes van Vreedzame Wijk 

worden onderschreven

Kanalen-

eiland

17.588 

Transwijk

7.760

Onze principes van samenwerking

Netwerk (voor een) Gezonde wijk Kanaleneiland Transwijk

De 

Gezonde Wijk



Dit zijn onze speerpunten:
❖Ouderen 

❖ Taalvaardigheid 

❖ Jeugd 12-23 jaar 

❖ Armoede

Dit hebben we al:

❖ Netwerk Turkse professionals

❖ Platform Vreedzaam en 

Opgroeien

❖Wijkcoöperatie KE

❖ GGZ lunch 

❖ Ambassadeurs Gezond Leven 

❖ Buurtnetwerk ‘Samen 

Kanaleneiland en Transwijk’

❖ Groz

❖ Kom Achterom

❖Omgevingsvisie Kanaleneiland 

en Transwijk

❖ Gebiedsteam GGZ

❖DigiTaalhuis

❖ Geboortenetwerk Kanaleneiland

❖ Digitale Buddies en Digitale 

coaches

❖ Basmah coaching en training

Dit doen we al 

❖ Krachtige Basiszorg 

❖ Positieve Gezondheid

❖ Tiny Tasks

❖Welzijn op Recept

❖ Samen vrij van stress 

❖ Gezond en fit dagen

❖ Van Wijkdata naar Wijkdoen

❖ Ketensamenwerking  

❖ Kinderen Gezond

❖ Samenwerking in de 

❖ ouderenzorg

❖ Fijnmazig testen en vaccineren

Onze wijkagenda 2021-2023

❖We gaan het netwerk verbreden met 

bewoners, ondernemers, vrijwilligers en 

professionals uit de wijk

❖We gaan in het kader van het uitgangspunt 

‘Gezonde bewoners gezonde professionals’ 

de methode van verhalen vertellen gebruiken

❖We gaan ons werkwijze opnieuw afstemmen: 

4D, spinnenweb IPH

❖We herijken en verdiepen op de speerpunten 

aan de hand van een ‘van Wijkdata naar Wijk-

doen’ bijeenkomst. De situatie die door 

Corona is ontstaan speelt daarin een 

belangrijke rol

❖We inventariseren het aanbod in de wijk 

rondom de persona’s. We beginnen met Omar 

en Hakima

Netwerk Gezonde wijk Kanaleneiland Transwijk

Dit zijn onze persona’s:
❖Omar

❖ Hakima

❖ Silke

❖ Fenna

❖ Khalid
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