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Behaalde resultaten Wat  is de volgende stap in de wijk? 

Wat heb je er samen van geleerd?

• Bespreking binnen beleidsoverleg GGz

• Meer bekendheid over de aanwezigheid 
van cijfers binnen de netwerken

• De cijfers aangaande overgewicht zijn 
gebruikt in een subsidieaanvraag om de 

GLI in Overvecht te gaan aanbieden

• Bespreken data en bepalen vervolg 

binnen Kernteam Jeugd Overvecht.
• Bespreken data en bepalen vervolg 

binnen stuurgroep Ouderen Overvecht.
• Diverse projecten: Kansrijke start, 

Ouderen, versterken netwerk Jeugd.

De bespreking binnen het beleidsoverleg GGz leverde bij de aanwezigen veel herkenning op 

van de data. Het bevestigde de ingezette koers. Wat veel terug gehoord wordt is dat de 
cijfers wijzen op (te) veel aandachtsgebieden zijn om op te focussen. Dermate veel dat er ivm

de capaciteit van medewerkers keuzen moeten worden gemaakt.

Data van de wijk

Leeftijdsverdeling

Percentage jongvolwassenen dat psychisch 

ongezond is (MHI5, jongvolwassenmonitor 2021)

Persona’s/thema’s in de wijk

O vervecht

Inzichten uit de data op geregelde basis gedeeld 

met de verschillende netwerken die er zijn rondom 

de O&I thema’s. Op het gebied van GGZ/psychische 

gezondheid hebben we al een soortgelijke 

bijeenkomst gehad in maart 2022. Voor Ouderen en 

Jeugd wordt deze nog in 2022 gepland.

Daarnaast sluiten we aan bij andere trajecten in de 

wijk waar op geregelde basis wordt gewerkt met 

wijkdata (o.a. de kenniskringen binnen Samen voor 

Overvecht). Er zijn geen nieuwe persona’s gekozen 

om samen aan verder te werken.

Grote gezondheids-welzijnsvraagstukken in de wijk
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