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Behaalde resultaten Wat  is de volgende stap in de wijk? 

Wat heb je er samen van geleerd?

• Op alle thema’s zijn er duo’s 

gevormd
• Ieder duo heeft een bepaalde vorm 

(structuur-frequentie) van overleg 
met elkaar en met de stedelijke trio’s 

• Plannen van een WijkDOEN sessie

• Gebruiken van een persona per thema 
als een spiegel voor eigen handelen en 

daarmee een brug te slaan in gesprek 
tussen zorg en sociaal domein in de wijk. 

Focus is belangrijk, het zorgt voor bundeling van krachten, richting en begrenzing. 

Bij zaken die aansluiten op de speerpunten kunnen we verbinden, versterken, agenderen, 
adviseren.  

Bij zaken die niet aansluiten, kunnen we beargumenteerd nee zeggen en negatief 
adviseren.  

Data van de wijk

Leeftijdsverdeling

% jongeren met een verhoogd risico op 

psychosociale problemen (GMJ, 2019-2021, 14-16jr)

Persona’s in de wijk

Jaap, 21 jaar

Studeert bestuurskunde. Hij 

heeft moeite met de balans 
tussen studie, werk en 

studentenvereniging. Jaap 
drinkt regelmatig iets te veel 

alcohol en vindt het normaal 
om cocaïne te gebruiken

E ls, 76 jaar
Hoogopgeleid, weduwe. Haar kinderen 

wonen ver weg. Haar huis is groot en 
leeg. Ze is eenzaam. Els heeft altijd 

getennist, maar dat lukt niet meer. Ze 
mist haar hobby. Ze heeft een hoge 

bloeddruk en last van reuma. Ze heeft 
hulp bij het huishouden

.

Arn old, 42 jaar
Heeft een hoge managementfunctie. Is 
gescheiden en heeft om de week de 

kinderen. Elke dag is een race tegen de 
klok. Hij heeft stressklachten en drinkt 

iedere avond een wijntje om te 
ontspannen.

Sophie, 10 jaar

Zit in groep 7. Ze heeft 
een oudere broer en 

haar ouders hebben 
beiden een fulltime 

baan. Ze voelt zich af 
en toe gestrest. Dat 

komt vooral door alles 
wat ze moet doen voor 

school. Ze doet erg 
haar best om hoge 

cijfers te halen. Dat 
vinden haar ouders ook 

belangrijk. 

Grote gezondheids-welzijnsvraagstukken in de wijk
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