
LEIDSCHE RIJN

Behaalde resultaten Wat  is de volgende stap in de wijk? 

Wat heb je er samen van geleerd?

• Jaarstrategie op thema’s, benutten wat er al is en 

verbinden/versterken

• Groei van de wijk op de organisatie agenda’s 

• Wijkaanpak Jeugd (initiatief JGZ, BT, HA & KOOS)

• Wijkdata-wijkdoen basis van Gezonde 

Wijkalliantie (proces met Raedelijn)

• Wijksafari met professionals (jaarlijkse)

• Senior health hub in de wijk (initiatief Axxion, IDKG 

en Careyn)

• Vervolgsessie met ICWU: Internationals in de wijk

• Wijksafari, ook met inwoners en meer focus op 

wijkthema’s/samenwerkingen

• Leefstijl; vervolgontmoeting betrokken organisaties

• Alles raakt elkaar, je hebt elkaar nodig om een thema aan te pakken

• Cyclus wijk data-wijkdoen logisch laten aansluiten op de jaarplanning organisaties (zodat het daarin 

meegenomen kan worden

• Cijfers jeugd en volwassen tegelijkertijd presenteren, jeugd sessies kwamen na wijk data -wijk doen sessies

Data van de wijk

Groei van de inwoners van Leidsche Rijn

Overgewicht (BMI > 25

Thema’s in de wijk

In ternationals

Internationals in 
de wijk Leidsche 

Rijn ervaren veel 
verschillende 

gezondheids-
klachten

Groei van de wijk

De totale bevolking in Leidsche Rijn 
neemt naar verwachting toe met 38% in 

2030 tov. 2021.  Met name het aandeel 
ouderen (55+) in Leidsche Rijn neemt  

toe. We willen als wijk anticiperen op de 
groei. Situatie nu; weinig maatschap-

pelijke vierkante meters, zorgvraag 
groot & open vacatures. 

O uderen met stapeling gezondheidsproblemen

In Leidsche Rijn woont een grote groep ouderen 
(65+) met een stapeling van chronische 

aandoeningen. Ze bewegen minder, hebben 
vaker psychische problemen en vaker contact met 

de huisarts. Deze groep ouderen is vaak ernstig 
eenzaam en woont met name in Parkwijk, Langerak, 

en in Terwijde, De Wetering

Bewegen, voeding en 

overgewicht

In Leidsche Rijn is het 
percentage 

volwassenen en 
kinderen met 

overgewicht hoog.

Eigen regie, formeel en informeel zorggebruik

Volwassenen en ouderen in Leidsche Rijn ervaren vaak onvoldoende regie over 
het eigen leven. Het percentage van de bevolking dat gebruik maakt van de 

ambulante specialistische jeugdhulp en het buurtteam Jeugd en Gezin ligt hoger 
in Leidsche Rijn dan gemiddeld in Utrecht. Opvoeden en opgroeien in een tijd 

van prestatiedruk, een maakbaarheidssamenleving en crisis is lastig. 

Grote gezondheids-welzijnsvraagstukken in de wijk

Mentale 
gezondheid 
internationals

Eigen regie, prestatiedruk 
en opvoeden

Leefstijl, 
bewegen en 
overgewicht

Ouderen

Wijkdata -Wijkdoen

Groei van de 
bevolking
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