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Behaalde resultaten Wat  is de volgende stap in de 
wijk? 

Wat heb je er samen van geleerd?

• Verdieping op het middelen gebruik (oa. cocaine

gebruik) 

• Partners formuleren gezamenlijke doelstellingen in 

september voor 2023

• Wijk- netwerkInformatie breed beschikbaar maken

• Medicijn gebruik onder zwangere vrouwen leek uit de eerste data-analyse hoog; bij 

verdieping bleek dat niet zo te zijn. Belang van duiding en verdieping enorm belangrijk!
• Er zijn levendige samenwerkingscontacten in de wijk, waarbij de afstemming tussen de 

verschillende netwerken zich integreren!

Data van de wijk

Leeftijdsverdeling

Persona’s in de wijk

Stan, 41 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 
om te ontspannen

Els , 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. Er is sprake van 
polyfarmacie. Ze heeft hulp bij het 

huishouden

F leur en Ewout, 35 en 38 jaar
Hebben allebei een drukke baan. Fleur wil 
snel zwanger worden. Ze zijn druk met de 

herinrichting van hun huis, maar nog niet 
met de voorbereidingen op het 

ouderschap. Alleen de kinderopvang is 
geregeld. Ze drinken dagelijks een wijntje 

en Fleur gebruikt antidepressiva. Het 
sporten komt in de verdrukking. Hoe moet 

het straks als ze een kindje hebben? 

Jaap, 21 jaar
Studeert 
bestuurskunde. Hij 

heeft moeite met de 
balans tussen studie, 

werk en 
studentenvereniging. 

Jaap had vorige maand 
een paniekaanval. Hij 

rookt en drinkt en had 
afgelopen jaar een soa

Grote gezondheids-welzijnsvraagstukken in de wijk

1e 1000 dagen
Psychische gezondheid

Middelengebruik

Alcohol

Wijkdata - Wijkdoen
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Utrecht Oost

Sociale samenhang

In de wijk is door het “Wijkpact” en GROZ Utrecht, 

Wijkorganisatie  Utrecht Oost (voorheen GEZ) 

verschillende initiatieven uitgezet die aansluiten bij 

opgaven; wijkdata-wijk-doen initiatief speelt hier een 

faciliterende rol door de bijdrage in verschillende 

bijeenkomsten algemeen en specifiek zoals bij jeugd

Wijkpact Utrecht Oost
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