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Samenvatting

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om de achterstand van gezondheid van Rotterdammers 
ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde in te lopen. Dit is zowel van belang voor het welbevin-
den van Rotterdammers, met een minder goede gezondheid, als voor het versterken van de sociaal 
economische kwaliteit van de stad. Een goede ervaren gezondheid draagt bij aan een grotere zelf-
redzaamheid en aan minder instroom in voorzieningen voor zorg en uitkeringen. Een goede gezond-
heid betekent ook dat Rotterdammers actief kunnen bijdragen aan een vitale en veerkrachtige stad. 

Vanwege de hardnekkigheid van de achterstand in gezondheid bij vooral groepen met een lagere 
sociaal economische status kiest het programma Samen Werken aan een Goede Gezondheid 
(SWGG), als  aanvulling op de vele activiteiten en programma’s die al worden uitgevoerd, voor een 
andere benadering. In plaats van het centraal stellen van probleem, ziekte of aandoening, kiest 
SWGG voor een wijk- en actiegerichte aanpak, dichtbij en samen met en door de mensen zelf. De 
aanpak is gericht op het verbeteren van hun ervaren gezondheid en hoe zij daar zélf actie in kunnen 
ondernemen én welke condities daarvoor nodig zijn. Het beoogd resultaat is een verbeterde ervaren 
gezondheid met 10% bij Rotterdammers met een slecht tot matig ervaren gezondheid in minimaal 
twee achterstandswijken, een van de targets in het collegewerkprogramma waar SWGG uitvoering 
aan geeft.

Een verbeterde ervaren gezondheid is resultaat van inzet van gecombineerde samenhangende acti-
viteiten op buurt, wijk of wijkoverstijgend niveau. Daarbij gaat het enerzijds om activiteiten gebaseerd 
op inzichten over de leefwereld en motivatie van burgers zelf in relatie tot hun gezondheid. Ander-
zijds gaat het om het scheppen van condities, zoals activiteiten vanuit gezondheidsdeterminanten. 
Deze zijn niet altijd direct door burgers zelf beïnvloedbaar, zoals een betere luchtkwaliteit. 

Uiteindelijk gaat het erom dat burgers zelf verantwoordelijkheid voor en regie over de eigen 
gezondheid kunnen nemen. Samen met burgers en vele partners zetten we daar op in. De meest 
kansrijke lijnen om achterstanden in gezondheid in te lopen zijn:
• opleiding, werk of andere zinvolle vormen van participatie,
• een gezonde leefomgeving,
• een gezonde leefstijl (zoals bewegen en gezonde voeding, matig alcoholgebruik, niet roken),
• en een kwalitatief goede en toegankelijke (eerstelijns) gezondheidszorg en welzijnsvoorzieningen 

die naadloos aansluiten bij de vraag van burgers. 

De inzet vindt langs deze lijnen plaats in zes targetwijken (Bloemhof, Afrikaanderwijk, Hillesluis, 
Tarwewijk, Lombardijen en Nieuwe Westen) van vier deelgemeenten (Feijenoord, Charlois, 
IJsselmonde en Delfshaven). Naast de in dit programma beschreven beoogde resultaten, worden 
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onder regie van de deelgemeenten door de wijkgezondheidsmakelaar samen met professionals 
en burgers aanvullend op wijkniveau in de komende periode activiteiten toegevoegd. Deze 
sluiten aan op de behoeften, kansen en mogelijkheden in de wijk, als onderdeel van de integrale 
wijkactieprogramma’s en passend binnen de bestuursakkoorden met deelgemeenten.

Om een groter effect te realiseren is het van belang gezondheid goed ingebed te krijgen in diverse 
programma’s en activiteiten van de gemeente Rotterdam en ook bij partners buiten de gemeente. 
Een strategie die daaraan bijdraagt is het positioneren van gezondheid niet alleen als doel, maar 
vooral ook als een middel dat bijdraagt aan het realiseren van doelen van partners. Zo kunnen (nog) 
meer partners betrokken worden bij het realiseren van gezondere Rotterdammers en komt een 
bredere en elkaar versterkende intersectorale werkwijze tot stand. 
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1.1  Rotterdammers en hun gezondheid

Wanneer je mensen vraagt wat zij het meest belangrijk vinden in hun leven scoort gezondheid altijd 
hoog, zo niet het hoogst. Gezondheid is een van de belangrijkste waarden in het leven van mensen. 
Rotterdammers hebben op vele fronten een gezondheidsachterstand. Op de meest indicatoren van 
volksgezondheid scoort de Rotterdamse bevolking gemiddeld minder goed dan de rest van Neder-
land. Zo worden Rotterdammers gemiddeld minder oud1 en leven bovendien gemiddeld minder lang 
in een goede gezondheid2. Subjectief beoordelen Rotterdammers in vergelijking met de Nederlandse 
bevolking 30% vaker hun gezondheid als slecht tot matig.

Behalve verschillen tussen Rotterdam en Nederland, zijn er ook binnen Rotterdam grote verschillen 
in gezondheid. Vooral in de wijken met een grotere groep inwoners die behoren tot de ‘lage SES-
groepen3’ is sprake van een minder goede ervaren gezondheid. Ter illustratie, de gemiddelde score 
op ‘een goede gezondheid’ in de sociale index (2010) tussen de hoogst en laagst scorende wijk is 
respectievelijk een 8.6 en een 3.6. 

Concreet uit een lage gemiddelde score op ‘een goede gezondheid’ zich in diverse lichamelijke 
gezondheidsklachten, al dan niet in combinatie met psychosociale problematiek, zoals eenzaamheid, 
een slecht ervaren psychische gezondheid, overgewicht of verslavingsproblematiek. Oplossingsrich-
tingen worden veelal gevonden door het probleem, ziekte of aandoening centraal te stellen en daar 
iets aan te doen. Dat biedt voor het verkleinen van sociaal economische verschillen in gezondheid 
onvoldoende lange termijn oplossingen, omdat achterliggende contextuele oorzaken vaak onderbe-
licht blijven. Alleen indien ook achterliggende oorzaken worden meegenomen zijn duurzame effecten 
in gezondheid realiseerbaar. In het voorliggende programma “Samen Werken aan een Goede Ge-
zondheid” (SWGG) wordt daarom voor een andere benadering gekozen: een wijkgerichte, actie-
gerichte aanpak, dicht bij en samen met de mensen zelf, staat centraal. De aanpak is gericht op het 
verbeteren van hun ervaren gezondheid en hoe zij daar zélf actie in kunnen ondernemen én welke 
condities nodig zijn om daaraan invulling te geven. 

1 Ten opzichte van Nederland is dat verschil voor Rotterdamse mannen gemiddeld 1.3 en voor vrouwen 1.6 jaar.

2 De verschillen in levensverwachting en gezonde levensverwachting tussen bevolkingsgroepen in op gezondheid hoog en laag scorende wijken kunnen oplopen tot 7 en  
respectievelijk 15 jaar.

3 SES = sociaal economische status

1. Aanleiding programma
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1.2  Legitimatie programma

Als gemeente Rotterdam hebben wij de ambitie om de achterstand van gezondheid ten opzichte 
van het Nederlandse gemiddelde in te lopen4. De grote verschillen in gezondheid vinden wij namelijk 
onaanvaardbaar. Een betere gezondheid is in eerste instantie van belang voor het welbevinden 
van de Rotterdammers met een minder goede gezondheid. Daarnaast is het ook van belang voor 
de sociaal economische kwaliteit van de stad. Door de vergrijzing zullen in de nabije toekomst de 
omvang en kosten van zorgvragen toenemen en zal de arbeidsmarkt ontgroenen. Met als gevolg 
krapte op de gehele arbeidsmarkt, waaronder de zorg. Meer gezondheid is daarom letterlijk 
broodnodig, zowel vanuit het oogpunt van welzijn als van welvaart, voor nu en voor toekomstige 
generaties. Een gezondere bevolking voelt zich beter, is productiever en presteert beter. Bovendien, 
een beter ervaren gezondheid draagt bij aan minder instroom in, en daarmee kostenbeheersing van, 
de zorgsector en uitkeringsinstanties. Dit vraagt investeringen voor nu en voor de toekomst, maar het 
maatschappelijk rendement is groot.

De grote gezondheidsverschillen per wijk vragen om wijkgerichte activiteiten gericht op verbetering 
van de gezondheid van Rotterdammers in wijken met een minder goed ervaren gezondheid. Hoe 
mensen zich over het algemeen voelen, en dus hun gezondheid ervaren, hangt sterk samen met 
sociaal economische omstandigheden, zoals opleiding, werk en inkomen. En, in relatie daarmee, 
(on)gezond gedrag en de fysieke en sociale leefomgeving. Het verbeteren van gezondheid dient 
langs deze lijnen door een integrale mix van maatregelen vorm te krijgen. Uit onder meer een 
onderzoek van het EMC/EUR5 blijkt dat de meest kansrijke en met elkaar samenhangende lijnen om 
de gezondheidsachterstanden in Rotterdam in te lopen zijn: 

naast opleiding, vooral (arbeids)participatie, •
een gezonde leefstijl en gedrag, via o.a. de eerste lijnsgezondheidszorg, in samenhang met wel- •
zijnswerk, scholen, werk, etc.,
een gezonde fysieke leefomgeving, zoals luchtkwaliteit (binnen en buiten), geluid, groen en de  •
inrichting van de fysieke ruimte, 
een gezonde sociale omgeving (veiligheid, participatie, integratie en sociale cohesie). •

Een groot deel van de aangrijpingspunten voor het verbeteren van de gezondheid ligt buiten 
het klassieke gezondheidsdomein. Het verbeteren van gezondheid hangt dus samen met vele 
beleidsterreinen en is daarmee een collectieve verantwoordelijkheid van vele partners binnen 
en buiten de gemeente en niet alleen een vraagstuk voor het gezondheidsdomein. Bovendien is 
in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het inlopen van gezondheidsachterstanden geen 
eenvoudige opgave is. De verschillen in gezondheid blijken hardnekkig en worden deels van 
generatie op generatie doorgegeven. De huidige werkwijzen realiseren onvoldoende resultaat. 
Vanuit een breed maatschappelijk sociaal economisch perspectief wordt de hardnekkigheid van 
de gezondheidsachterstand bij lage SES-groepen beoordeeld als een zorgelijke ontwikkeling. 
Doorbraken zijn echt noodzakelijk. 

4 Motie ‘Van Muijen’ (2006)

5 GIDSmodelleringsproject, EMC/EUR (2008)
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Vandaar dit programma SWGG - en de urgente opdracht ervan – met:
een focus op wijkniveau, •

daarbinnen een brede scope:  •
medewerking van alle relevante beleidsterreinen, •

waar nodig op wijkoverstijgend niveau, •
een stapsgewijze ontwikkeling van werkwijzen om tot doorbraken te komen. •

1.3  Focus en afbakening

Het voorliggende programma SWGG bouwt voort op ‘Gezond in de Stad’, kortweg GIDS (2007-
2011), de gemeentelijke beleidsnota lokaal gezondheidsbeleid. De diverse activiteiten uit de jaar-
lijkse uitvoeringsprogramma’s GIDS zijn onderdeel van de reguliere activiteiten van het gemeentelijk 
gezondheidsbeleid, naast de voor de volksgezondheid noodzakelijke inzet op een gezonde leefom-
geving en infectieziekten (zie bijlage). SWGG voegt daar vooral aanvullende, versterkende en soms 
nieuwe onorthodoxe initiatieven aan toe en beoogt daarmee de hardnekkige trend in sociaal econo-
mische gezondheidsverschillen in een positieve richting om te buigen. Dit hangt zeer nauw samen 
met activiteiten en ontwikkelingen op vele andere beleidsterreinen, zoals de WMO, armoedebeleid, 
inlopen taalachterstand, arbeidsmarktontwikkelingen, economie en sport. Het beoogd resultaat is 
een verbeterde ervaren gezondheid met 10% bij Rotterdammers met een slechte tot matige gezond-
heid in minimaal twee achterstandswijken. Het is een van de targets in het collegewerkprogramma 
en tevens een van de speerpunten in de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid ‘Gezonde Stad - Ka-
dernota Volksgezondheid Rotterdam’ 2011-2014.

Centraal in dit programma staan Rotterdammers in zes wijken met in de Sociale Index (2010) een 
lagere score op o.a. de beoordeling van de eigen gezondheid: 

Bloemhof, Afrikaanderwijk en Hillesluis in de deelgemeente Feijeenoord, •
Tarwewijk in de deelgemeente Charlois, •
Lombardijen in de deelgemeente IJsselmonde, en  •
Het Nieuwe Westen in de deelgemeente Delfshaven.  •

Meer specifiek gaat het om Rotterdammers die in principe zelf, en indien nodig met hulp of door het 
creëren van gunstige condities, verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het ontplooien van activi-
teiten die bijdragen aan het verbeteren van de ervaren gezondheid. Dit is ook het onderscheid ten 
opzichte van de twee andere gezondheidsprogramma’s in het collegewerkprogramma en speerpun-
ten in de nota Gezonde Stad: 

‘Kwetsbare Personen’, dat zich richt op Rotterdammers met zware multiproblematiek, en  •
‘Ieder Kind Wint’, dat zich richt op het eerder bieden van steun en hulp aan kinderen, jongeren en  •
gezinnen om daarmee instroom in de geïndiceerde zorg te voorkomen. 

Beide programma’s dragen, net als dit programma, bij aan het centrale doel: het versterken van de 
gezondheid van Rotterdammers uit vooral de lage SES-groepen, waarmee tegelijkertijd verschillen 
in gezondheid worden verkleind. 
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De illustratie met de driehoek geeft dit schematisch weer.
Naast deze programma’s draagt ook het gehele collegewerkprogramma (CWP) ‘Werken aan Talent 
en Ondernemen’ op verschillende manieren bij aan het versterken van de gezondheid van Rotter-
dammers. Het programma SWGG zoekt daarom afstemming met diverse programma’s en activi-
teiten uit het CWP. Doel hiervan is samen werken aan het elkaar te versterken in de gezamenlijke 
ambitie gericht op ontwikkeling van Talent en Ondernemen en meer specifiek het bijdragen aan de 
verbetering van de ervaren gezondheid van Rotterdammers in de zes targetwijken. Dit programma 
valt in zijn geheel bestuurlijk onder regie van de Wethouder Volksgezondheid. In samenspraak vindt 
echter een aanzienlijk deel van de ontwikkeling en uitvoering van dit programma plaats onder be-
stuurlijke regie van de betrokken deelgemeenten. Voor beide bestuurlijke niveaus geldt dat wordt 
samengewerkt met vele partners op wijk-, deelgemeente- en/of stedelijk niveau van binnen en buiten 
de gemeente. Het effect van dit programma op de ervaren gezondheid dient vooral een gevolg te zijn 
van een proces van bewustwording van het gezamenlijk belang van een betere gezondheid van alle 
Rotterdammers voor de sociaal economische kwaliteit van de stad. En een daardoor gemotiveerde 
en langdurige inzet en bundeling van krachten, uitgevoerd door burgers en partners zélf en gericht 
op een betere ervaren gezondheid. Of, zoals gesteld in het collegewerkprogramma: 

“Het is niet de overheid die de stad bouwt; veel gebeurt dankzij de eigen kracht van bewoners, 
bedrijven en instellingen. De komende jaren zal nog duidelijker moeten blijken wat een samenleving 
zelf tot stand kan brengen. Wij zullen als gemeente steeds meer de rol van regisseur innemen in 
plaats van ontwikkelaar. Dat betekent dat we samen met onze belangrijkste stakeholders plannen 
zullen uitwerken en samen met hen bepalen waar we ons op zullen richten”. 

Dit betekent dat in voorliggend programma geen vooraf in beton gegoten totaalaanpak voor meer-
dere jaren is beschreven. Wat nu al kan, daar gaan we mee aan de slag, en is in voorliggend meer-
jarenprogramma beschreven. Dat wat nog moet worden uitgewerkt volgt in een jaarlijks op te stellen 
actualisatie van het (wijk)gezondheidprogramma SWGG. Dit doen wij samen met vele partners en 
de  deelgemeenten en haar inwoners in de wijken van Rotterdam, en in samenhang met andere 
programma’s en activiteiten op diverse beleidsterreinen. Op deze wijze kan maximaal recht worden 
gedaan aan het door de gemeente beoogde samenspel om krachten te bundelen, elkaar te verster-
ken én door in dit samenspel ruimte te bieden aan partners en burgers om daadwerkelijk de beoog-
de verantwoordelijkheid te kunnen nemen vanuit hún belangen, motivatie en drives. Het programma 
SWGG zal zich daarom vooral richten op het faciliteren van inwoners en partners om vooral zélf te 
investeren in, en de krachten te bundelen op die activiteiten die de ervarengezondheid van Rotter-
dammers duurzaam versterken. Ofwel: “Samen Werken aan een Goede Gezondheid”. 

Kwetsbare personen: niet 

 
zelfredzaam, meervoudige 

 
problematiek

Risicogroepen: beperkt 

 
zelfredzaam, enkel‐

 

en 

 
meervoudige problemen

Basisbevolking: zelfredzaam

1
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2. Ambitie en strategie

Er zijn duizenden vormen van ziekten, maar er is slechts één gezondheid (Jan Bommerez)

2.1  Ambitie

De opdracht aan het college van B&W is om in 2020 de gemiddelde achterstand in gezondheid 
van Rotterdam zichtbaar te hebben ingelopen in de richting van het Nederlandse gemiddelde (mo-
tie Van Muijen 2008). Daar het hier gaat om hardnekkige problematiek vraagt dit een langdurige 
en consequente inzet, vertaald in acties die ook op korte termijn resultaten laten zien. Voorliggend 
meerjarenprogramma SWGG zet in op die lange termijn ambitie om dat verschil te gaan maken. Dit 
programma wil daartoe een beweging op gang krijgen die zich de komende jaren als een olievlek 
zal verspreiden. We sluiten daarbij aan bij diverse onderzoeken die laten zien dat gezondheidswinst 
haalbaar is6. 

Voor de kortere termijn is deze ambitie in het collegewerkprogramma 2010-2014 vertaald in het vol-
gende te realiseren resultaat:

Aan het eind van deze collegeperiode is de gemiddeld ervaren gezondheid in tenminste 
twee achterstandswijken met 10% verbeterd ten opzichte van 2010.

De 10% komt voort uit een vergelijking met de score van de ervaren gezondheid in gelijksoortige 
achterstandswijken in Amsterdam. De omvang van de score is daar, op een slechte of matige ervaren 
gezondheid, een kleine 10% minder dan in Rotterdam. 10% verbetering lijkt daarmee een realistisch 
doel wat ook in Rotterdam haalbaar zou moeten zijn. De target is gerealiseerd als in de Sociale Index 
van 2014 in minimaal twee van de zes targetwijken, ten opzichte van 2010, 10% minder Rotterdam-
mers scoren op een slecht of matig ervaren gezondheid. De omvang van de populatie met een slecht 
of matige ervaren gezondheid neemt daarbij af, en de omvang van de groep die voldoende, goed of 
uitstekend scoort, neemt toe. 
 
De reden waarom voor ervaren gezondheid is gekozen is meerledig. Enerzijds vanuit een 
perspectief van meetbaarheid omdat, in tegenstelling tot maten als de (gezonde) levensverwachting, 
de ‘ervaren’ gezondheid als een overkoepelende goede objectieve en kortere termijn effectmaat 
meetbaar is. Bovendien geldt ervaren gezondheid als een goede voorspeller voor de ontwikkeling 
van de (gezonde) levensverwachting op langere termijn. Anderzijds geldt dat ‘hoe mensen zich 

6 O.a. GIDSmodelleringsproject, EMC/EUR (2008); Mackenbach, J., Ziekte in Nederland (2010)
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voelen’ bepalend is voor de mate waarin mensen participeren in de samenleving. Daarom kiezen 
wij voor een andere benadering dan die vanuit het medisch model, dat zich van oudsher richt op 
het voorkomen of behandelen van ziekten. In dit programma is gezondheid het vertrekpunt en 
omschrijven we een goede ervaren gezondheid als volgt: 

Er is sprake van een goede ervaren gezondheid als men zélf oordeelt dat alles in orde of balans 
is, in zowel fysiek, mentaal als maatschappelijk opzicht, ondanks een eventuele aanwezige ziekte, 
aandoening of beperking. 

In deze omschrijving kunnen óók mensen met bijvoorbeeld een aandoening of beperking hun ge-
zondheid als goed ervaren en naar vermogen bijdragen aan de samenleving. 

2.2  Strategie 

Willen we de 10% verbetering in ervaren gezondheid in tenminste twee wijken realiseren dan is 
boven op de vele activiteiten en programma’s die al worden uitgevoerd een aanvullende strategie 
nodig. De kern van deze strategie bestaat uit een wijkgerichte, actiegerichte aanpak, dicht bij de 
mensen zelf en gericht op verbetering van hun ervaren gezondheid en hoe zij daar zélf invloed op 
kunnen uitoefenen. Daarnaast is de strategie gericht op het door formele en informele organisaties 
scheppen van de condities die bijdragen aan het daadwerkelijk zelf verantwoording kúnnen nemen 
voor die eigen gezondheid. De activiteiten daarvoor vinden plaats op zowel wijk- als wijkoverstijgend 
niveau.

2.2.1 Uitgangspunten
SWGG hanteert de volgende uitgangspunten.

Inwoners in wijken Rotterdam centraal:
SWGG focust op ervaren gezondheid  •
SWGG gaat uit van de mens in context  •
SWGG vertrekt vanuit gezondheid, niet ziekte •
SWGG versterkt eigen kracht, neemt niet over •
SWGG steunt eigen initiatief  •

Positionering gezondheid:
SWGG benadert gezondheid als doel én middel •
SWGG creëert bewustwording en agendeert •
SWGG doet decentraal wat kan, centraal wat moet  •
SWGG zet in op duurzame gezondheid •

Een goede ervaren gezondheid
Er is sprake van een goede ervaren gezondheid als men zélf oordeelt dat alles in orde of balans 
is, in zowel fysiek, mentaal als maatschappelijk opzicht, ondanks een eventueel aanwezige ziekte, 
aandoening of beperking. Deze definitie nuanceert de gezondheidsdefinitie van de WHO (1948): 
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Gezondheid als toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet 
slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek. Een veel geciteerd kritiekpunt op deze definitie is dat 
niemand ooit compleet gezond kan zijn en dat gezondheid slechts in relatieve termen kan worden 
weergegeven. Bovendien wordt de mate en beleving van gezondheid mede bepaald door contextu-
eel bepaalde culturele en morele normen7. Een voor de ‘ervaren’ gezondheid belangrijke factor om 
rekening mee te houden in de aanpak, gezien de diverse culturele achtergronden van alle Rotter-
dammers. 

Vertrekpunt is mens in context, gezondheid en eigen kracht
In dit programma staat de mens in zijn of haar context centraal als vertrekpunt voor een integraal 
vanuit de klant georiënteerd handelen. Deze benadering is een aanvulling op de meer traditionele 
benadering vanuit een op kennis georiënteerd medisch model, met een veelal gefragmenteerde be-
nadering vanuit  ziekten of aandoeningen. Het versterken van de eigen kracht en mogelijkheden die 
bijdragen aan een beter ervaren gezondheid is een belangrijke rode draad door dit programma.

Gezondheid is doel én middel
Een goede gezondheid is niet alleen een uitkomst van handelen, maar vooral ook een belangrijke 
randvoorwaarde voor zowel welzijn als welvaart. Gezondheid is daarom naast doel vooral ook een 
middel voor het realiseren van andere maatschappelijke resultaten. Zo creëren we een bredere con-
text om samen met vele partners van binnen en buiten het klassieke gezondheidsdomein duurzaam 
in te kunnen zetten op een groter effect in gezondheid. 

Creëren bewustwording en agendering 
Het programma SWGG wil bewustwording creëren over het effect van een beter ervaren gezondheid 
als bijdrage aan een sociaal economisch sterkere stad. Permanente politieke én maatschappelijke 
aandacht voor het brede thema gezondheid is zowel doel als middel om dat te realiseren en daar-
mee gezondheid hoger op de ambtelijke, politieke en bestuurlijke agenda’s te krijgen. 

Decentraal wat kan, centraal wat moet
Om een actief netwerk te bouwen en/of te faciliteren wordt onder regie van en samen met de deel-
gemeenten, samenwerking gezocht met diverse maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zo 
mogelijk in buurt of wijk, waar nodig daarbuiten. Kansen en mogelijkheden worden actief benut door 
het leggen van verbindingen tussen beleidsterreinen, tussen organisaties, tussen publiek en privaat 
domein, tussen burgers, de wijk en stad en de vele programma’s zoals Arbeidsmarktontwikkeling, 
Duurzaamheid, Economie en de Kwaliteitsprong op Zuid. 

Inzetten op duurzame gezondheid
De rol van de overheid verandert. De overheid ontwikkelt minder zelf en zet vanuit vooral een regis-
serende of faciliterende rol in op burgers en partners om zélf langdurig te investeren in, en krachten 
te bundelen op, activiteiten die de ervaren gezondheid van Rotterdammers duurzaam versterken. 

7  Van den Berg, L. (2009), Gezamenlijk investeren in een gezonde stad. European Institute for Comparative Urban Research, EUR, Rotterdam. In opdracht van de Partners for 
Healthy Cities
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2.2.2  Twee richtingen 
Hoe mensen hun gezondheid ervaren hangt, behalve met sociaal economische factoren, ook samen 
met (on)gezond gedrag, de fysieke en sociale leefomgeving en individuele biologische factoren. In 
onderstaand wereldwijd gehanteerde figuur van Dahlgren worden de belangrijkste gezondheidsde-
terminanten schematisch weergegeven. 

Inhoudelijk dient een aanpak langs deze lijnen integraal vorm te krijgen, en wel vanuit twee 
richtingen. Enerzijds vanuit de mensen zelf, richting de omgevingsdeterminanten én omgekeerd 
vanuit de determinanten richting de mensen. 

Bij het vertrekpunt vanuit het perspectief van de mensen zelf is het van belang om de activiteiten 
naadloos aan te laten sluiten op de leefwereld, met normen, waarden en behoeften, van de 
doelgroep zelf. En niet te vertrekken vanuit de leefwereld, normen en waarden van de professional. 
Professionals dienen zich meer bewust te worden van de eigen, veelal onbewuste, denkramen 
die hun handelen mee kunnen bepalen. Vooral dan kunnen zij met een open en ontvankelijke 
geest leren op welke wijze zij daadwerkelijk, met een vanuit de klant georiënteerd handelen, hun 
activiteiten nog beter en daarmee effectiever kunnen vormgeven. Dit vraagt een denkomslag die 
perspectiefwisseling mogelijk maakt tussen de eigen normen, waarden, kennis en ervaring van 
de professional en die van de klant. Op deze wijze kunnen activiteiten ontwikkeld worden die 
beter aansluiten bij de leefwereld en behoeften van de doelgroep. Uiteraard binnen mogelijkheden 
en grenzen van wettelijke kaders, vastgesteld beleid en de beoordeling vanuit professionele 
deskundigheid.

Tegelijkertijd werkt de aanpak in de andere richting, waarbij wordt ingezet op die determinanten 
waarvan uit onderzoek bekend is dat die positief bijdragen aan de ervaren gezondheid. Eén van 
de voor dit programma belangrijke rapporten is het in 2008 verschenen rapport GIDSmod van 
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het EMC/EUR8. Hierin staan de voor Rotterdam belangrijke kansrijke lijnen om de achterstanden 
in gezondheid in te lopen, zoals inzet op jeugd en opleiding, vooral (arbeids)participatie, een 
gezonde leefstijl en gedrag (roken, alcohol, gezonde voeding en bewegen) en een gezonde fysieke 
leefomgeving. Daarnaast blijkt uit andere onderzoeken9 dat ook groen, geluid, de inrichting van de 
fysieke ruimte en een gezonde sociale omgeving, zowel achter de voordeur als in openbare ruimten, 
positief bijdragen aan de ervaren gezondheid.

2.3  Keuzes 

Met vele partners is gekeken naar de mogelijke toegevoegde waarde die het programma SWGG 
kan leveren in aanvulling op de al bestaande activiteiten in wijk en stad. Om de inzet gericht te laten 
plaatsvinden zijn keuzes gemaakt voor activiteiten die aanvullend verschil kunnen maken. Deze 
keuzes zijn onderbouwd en in overleg met diverse partners uitgewerkt in meetbare doelen en acties. 

8 GIDSmodelleringsproject, februari 2008 (Burdorf, Van Hooijdonk, Mackenbach en Veerman)

9 O.a. Hooijdonk, C. van, Leefomgeving en gezondheid (2009); Vitamine Groen, Maas J. (2009); Dorst M. van, Een duurzame leefbare woonomgeving (2005).
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3. De aanpak

3.1  Gebiedsgericht werken

Onder regie van de vier deelgemeenten wordt in zes targetwijken in de lijn van de hiervoor beschre-
ven strategie ingezet op het verbeteren van de ervaren gezondheid van Rotterdammers. Dit gebeurt 
volgens de afspraken over sociaal economische gezondheidsverschillen in de bestuursakkoorden 
in de zes targetwijken. Deze zijn aanvullend op en in samenhang met de vele andere activiteiten 
en programma’s die in de wijken en stad worden uitgevoerd. De uitwerking in dit programma is de 
eerste fase. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd. Hoofdstuk vier geeft de concrete resulta-
ten aan waarop vanaf de start van dit programma wordt ingezet. Daarnaast worden in de zes targe-
twijken gedurende de looptijd van dit programma per wijk op geleide van ontwikkelingen activiteiten 
toegevoegd. Per wijk worden daartoe wijkgezondheidsprogramma’s, als onderdeel van de IWAP’s10 
uitgewerkt. 

3.1.1 Wijkgezondheidsmakelaar 
De wijkgezondheidsmakelaar (WGM) is een nieuw instrument in de wijk. Voor de zes targetwijken 
zijn drie WGM’s beschikbaar. De WGM werkt onder regie van de gebiedsmanager in de deelge-
meente op wijkniveau aan het versterken van de ervaren gezondheid. De WGM heeft kennis over de 
wijk op basis van cijfers, kwalitatieve behoeften van de burgers in relatie tot de ervaren gezondheid 
en de vele activiteiten die door burgers en partners worden uitgevoerd. Op basis daarvan bepalen de 
WGM’s in samenspraak met de deelgemeente - en in afstemming met vele partners - waarop ge-
zamenlijk wordt ingezet om de ervaren gezondheid te verbeteren. Afspraken over resultaat en inzet 
worden opgenomen in het wijkgezondheidsprogramma van de deelgemeente, met daarin zowel een 
aantal smartdoelen uit dit programma (zie hoofdstuk 4), als de aanvullende activiteiten op maat per 
wijk.

3.2 Twee samenhangende richtingen

Hoofdstuk twee beschrijft de twee richtingen waarlangs de aanpak wordt uitgewerkt. Beide richtin-
gen versterken elkaar en worden hieronder kort verder uitgewerkt. De overgang naar meer zelfinitia-
tief en rolverandering van de overheid kost tijd. Op geleide van de verdere ontwikkeling van andere 
programma’s en activiteiten én op geleide van kansen en mogelijkheden binnen en buiten de wijken 
voegen we in de komende jaren nieuwe, soms onorthodoxe, resultaatgerichte initiatieven door en 
voor burgers toe. 

10  Integrale wijkactieprogramma’s
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3.2.1. Versterken gezondheid vanuit eigen kracht burger en sociale omgeving
Burgers worden meer en meer gestimuleerd zo lang mogelijk mee te blijven doen aan de samenle-
ving. Zelfredzame Rotterdammers zijn in staat om, al dan niet met (tijdelijke) ondersteuning, een zelf-
standig bestaan te leiden. Rotterdammers kunnen alleen talenten ontwikkelen, hun kinderen goed 
opvoeden, participeren in de samenleving en zich verbonden voelen met hun omgeving en stad, 
wanneer zij in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen. Voor zichzelf zorgen gaat hier over de indivi-
duele burger en de informele netwerken rond die burger. Een goede ervaren gezondheid draagt bij 
aan een grotere zelfredzaamheid en minder instroom in de zorg en voorzieningen voor uitkeringen. 
Het is ook basis voor een sociaal economisch sterke stad. Het versterken van gezondheid vanuit het 
perspectief van de burger begint bij het vragen aan Rotterdammers waarom zij hun gezondheid als 
slecht of matig ervaren en wat zij nodig hebben om de ervaren gezondheid zelf of met ondersteuning 
te verbeteren. Deze vraag is een noodzakelijke aanvulling op de vele al aanwezige informatie en 
kennis over gezondheid van Rotterdammers. Veel hiervan gaat over de uitingen van ongezondheid 
in termen van ziekten en aandoeningen en wordt ook vanuit diezelfde invalshoeken benaderd. Dit 
programma gaat uit van de hele(nde) mens in zijn of haar context. Het zet in op het versterken van 
de ervaren gezondheid op basis van ontwikkeling van de kracht van mensen zelf en hun omgeving. 
Door dicht aan te sluiten op de leefwereld en behoeften van de burgers willen we de achtergrond van 
de lage gezondheidsscore bij deze groepen beter gaan begrijpen en uitwerken hoe burgers, formele 
en informele organisaties kunnen inzetten op een duurzaam versterken van de ervaren gezondheid. 

3.2.2  Versterken gezondheid door inzet op gezondheidsdeterminanten
Bij inzet op gezondheidsdeterminanten gaat het veelal om het scheppen van condities die kunnen 
bijdragen aan het stimuleren bij burgers van zelfredzaamheid, participatie en dus een sociaal econo-
misch vitale samenleving. En daarmee verbetering van de ervaren gezondheid. Willen we de ge-
zondheid van Rotterdammers met een minder goede ervaren gezondheid verbeteren dan liggen de 
meest kansrijke lijnen om deze achterstanden in te lopen op de volgende terreinen:

opleiding, werk of vormen van zinvolle participatie,  •
gezonde leefstijl (roken, alcohol, gezond gewicht en bewegen)  •
verbinden zorg- en welzijn (kwaliteit, toegankelijkheid, integrale aanpak brede zorg en hulpvragen) •
een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.  •

3.3  Inzet reguliere activiteiten onder de loep  

Een andere lijn in de aanpak is een analyse van bestaande activiteiten uitgevoerd door de ge-
meente in de zes targetwijken. Gestart wordt met die van de GGD. SWGG stuurt nu (nog) op zes 
targetwijken en zet daar in op het verbeteren van de ervaren gezondheid van Rotterdammers met 
een slechte of matig ervaren gezondheid. In eerste instantie wordt nagegaan of de activiteiten van-
uit de GGD (en gemeentelijke gesubsidieerde sector via de GGD) en van SenR die in opdracht van 
de deelgemeenten plaatsvinden - en die zichtbaar bijdragen aan ervaren gezondheid - in voldoen-
de mate in de zes targetwijken plaatsvinden. Indien nodig en mogelijk hevelen we effectieve acti-
viteiten die in onvoldoende mate plaatsvinden in de zes targetwijken, na zorgvuldige bestuurlijke 
afweging, geleidelijk vanuit andere wijken over. Gaandeweg de duur van dit programma zullen we 
samen met vele partners nieuwe en mogelijk meer effectieve activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. 
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Mogelijk zullen bestaande activiteiten het in de toekomst gaan verliezen van deze activiteiten. In 
2011 vindt daartoe een analyse van GGD- en via de door GGD-gesubsidieerde activiteiten plaats. 
In relatie tot een nog te ontwikkelen nieuw integraal meetinstrument voor gezondheid (zie hoofd-
stuk 5) kunnen desgewenst ook activiteiten van andere diensten tegen het licht worden gehouden. 
Uitgangspunt daarbij is: op welke wijze kunnen activiteiten door andere diensten beter en meer 
bewust positief bijdragen aan het versterken van gezondheid en daarmee aan de economisch en 
sociale kwaliteit van de stad.

3.4  Gezondheid: bondgenoot in andere programma’s en activiteiten

Om een groter effect te realiseren is het van belang gezondheid in de diverse programma’s goed 
ingebed te krijgen. Dat kan indien gezondheid wordt gepositioneerd als middel dat bijdraagt aan 
het realiseren van beoogde doelen van andere programma’s en activiteiten. Het kan hier gaan 
om activiteiten binnen en buiten de gemeente. Achterliggende strategie is dat daarmee veel 
meer partners de verantwoordelijkheid voor gezondheid mee gaan dragen en meenemen in 
activiteiten dan tot op heden het geval is. Op deze wijze kan de omslag van sectoraal naar een 
elkaar versterkende intersectorale werkwijze tot stand komen. Voorbeelden van programma’s 
waarmee we samen werken gericht op het versterken van gezondheid in de zes wijken zijn 
Arbeidsmarktontwikkeling en Full Engagement. Inhoudelijk is er ook verbinding met het programma 
Duurzaam. Voor de Kwaliteitssprong op Zuid (KoZ) geldt dat deze vooral op wat langere termijn 
van zeer groot belang voor verbetering van de ervaren gezondheid is. Dit voor Zuid dominante 
programma zet in op lange termijn investeringen door een evenwichtige inzet op de pijlers 
talentontwikkeling, economische versterking en fysieke kwaliteitsverbetering, als voorwaarde voor de 
noodzakelijke sociale stijging op Zuid. Gaandeweg de looptijd van SWGG en verdere ontwikkeling 
van KoZ zal SWGG hier steeds meer onderdeel van worden van en/of samen werken aan het elkaar 
versterken. Daarnaast is er een potentieel aan mogelijkheden die we momenteel onderzoeken 
in samenwerking met het bedrijfsleven. We gaan na in hoeverre bedrijfsbelang en de ervaren 
gezondheid van Rotterdammers in een elkaar versterkende gezamenlijke strategie en aanpak tot 
uitdrukking kan komen. 

Programmadynamiek 
Om in dit soort samenwerkingsprocessen tot het formuleren van gezamenlijke doelen te komen is tijd 
nodig. Niet alle activiteiten laten zich op voorhand dwingen in vooraf geformuleerde smart doelen. 
Dat betekent dat dit programma ruimte voor ontwikkeling vrij houdt om vanuit kansen en mogelijkhe-
den, gaandeweg samen met partners, tot aanvullende activiteiten te komen. Het betekent ook dat we 
bestaande activiteiten steeds opnieuw afwegen tegen nieuwe kansrijke mogelijkheden. Daarom eva-
lueren we alle activiteiten goed op resultaat, indien mogelijk ook op effect, en vooral om van te leren. 

In jaarlijks op te stellen aanvullingen op dit meerjarenprogramma herijken we de doelen volgens 
programmatische werkwijze: afvoeren wat is gerealiseerd, nieuwe toevoegen, wat niet of 
onvoldoende werkt bijstellen of stoppen. Daarbij houden we continu focus op het beoogd effect 
van het samen werken aan een goede gezondheid: 10% verbetering van de ervaren gezondheid in 
minimaal twee wijken
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.4. Resultaten en activiteiten

In dit hoofdstuk beschrijven we de beoogde resultaten waar dit programma op stuurt. Deze zijn geor-
dend langs de twee richtingen: versterken gezondheid vanuit eigen kracht en versterken gezondheid 
door inzet vanuit gezondheidsdeterminanten. Per beoogd resultaat werken we de achtergrond en 
activiteiten kort uit.

4.1 Versterken eigen kracht centraal

4.1.1  Aangrijpingspunten voor acties in de wijk inzichtelijk
Objectieve cijfers zijn er meer dan voldoende. Zo weten we dat de laagste gemiddelde gezondheids-
scores over de eigen beoordeling over ‘een goede gezondheid’ in de wijken een 3.6 is. Bij deelgroe-
pen is deze soms nog lager. Volwassenen in de leeftijdscategorie 35-65 jaar scoren gemiddeld rond 
de 2.0, soms zelfs lager. Een goed inzicht in de achtergrond over oorzaken van een slechtere erva-
ren gezondheid vanuit het perspectief van de burger zelf hebben we echter onvoldoende. We willen 
daarom van Rotterdammers zelf horen waarom zij hun gezondheid als slecht of matig ervaren en 
vooral wat zij zelf aan mogelijkheden zien om dat te verbeteren. We sturen daarom op het volgend 
beoogd resultaat.

Eind 2011 is over alle zes targetwijken inzicht in de meest effectieve aangrijpingspunten waarop kan 
worden ingezet om de ervaren gezondheid te versterken. Cijfers (bijv. de wijkscans van Zorgimpuls) 
en activiteiten, aangevuld met vooral dat wat bewoners zélf belangrijk vinden vanuit hún perspectief 
en intrinsieke motivatie, zijn hiervoor de bouwstenen. 

Om gegevens over de lage gezondheidsscore te achterhalen voeren we diverse activiteiten uit:

Wijkdiagnoses
Uit diverse onderzoeken brengen we per wijk relevante objectieve cijfers bijeen. Daarmee ontstaat een 
overzicht en inzicht in de belangrijkste gezondheids- en aan gezondheid gerelateerde factoren. Het 
gaat hier om een verdiepingsslag op de vele gegevens die er al zijn, zoals de Volksgezondheid Toe-
komst Verkenningen per deelgemeente, de sociale en veiligheidsindexen, gezondheidsenquêtes, ken-
nis over culturele achtergronden, aangevuld met activiteiten die in de wijk spelen, et cetera. Vele fac-
toren beïnvloeden de beleving van gezondheid. Daarmee komen we ook op andere terreinen dan die 
van gezondheid. Volwassenen bijvoorbeeld die problemen hebben met de opvoeding van de kinderen 
en/of moeite met financieel rondkomen en zich machteloos voelen hierin verandering aan brengen zul-
len hun gezondheid niet snel voldoende of goed noemen. Het is daarom van belang dat wij een goed 
inzicht hebben over de context van de lage cijfers voor ervaren gezondheid in de gekozen wijken.
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Social marketing 
Om verandering of verbetering in de ervaren gezondheid te verkrijgen is het uiterst belangrijk om, 
aanvullend op de objectieve gegevens, vooral ook heel goed te luisteren naar de Rotterdammers 
zelf. Welke redenen van een slechtere ervaren gezondheid, in relatie tot hun eigen leefwereld, geven 
zij zelf aan. We willen de slag maken waarbij Rotterdammers, al dan niet samen met hun omgeving 
daadwerkelijk zelf stappen zetten en verantwoordelijkheid nemen die bijdragen aan de ervaren ge-
zondheid. Cruciaal daarbij is dat het vertrekpunt ligt in de leefwereld en bij drijfveren van hen zelf.
Social marketing is een methodiek die professionals helpt om goed aan te sluiten op de leefwereld 
en drijfveren vanuit het perspectief van de Rotterdammers. Met deze methodiek zetten we kennis 
en vaardigheiden anders in waardoor we het bereik vergroten en interventies effectiever worden. De 
methodiek van Social Marketing maken we daarom breed bekend in Rotterdam onder andere door 
het aanbieden van trainingsmodules. 
Concreet voeren we, onder andere, de volgende activiteiten uit: 

(diepte)interviews met sleutelfiguren en/of wijkbewoners,  •
focusgroepen via sleutelfiguren in de wijk,  •
dialoog cirkels met buurtbewoners,  •
fototentoonstelling door en voor Rotterdammers in de wijk,  •
verzamelen verhalen (storytelling),  •
wijkwerkateliers met professionele - en informele organisaties. •

De input die we hiermee ophalen, gebruiken we om samen met Rotterdammers en diverse partners 
na te gaan op welke wijze we Rotterdammers kunnen faciliteren om, al dan niet met ondersteuning, 
zelf actie te ondernemen die bijdraagt aan een betere ervaren gezondheid. Waar mogelijk koppelen 
we onderzoek en actie direct aan elkaar. De acties kunnen per wijk, doelgroep of buurt verschillend zijn. 

4.1.2  Eigen Kracht Conferenties
De zorgsector, de gemeente en andere partijen investeren veel in wervingsactiviteiten, met als doel 
dat er in de toekomst ook nog voldoende mensen werkzaam zijn in de zorgsector. Door de dubbele 
vergrijzing (er komen meer ouderen die ook steeds ouder worden) en de stijging van het aantal chro-
nisch zieken stijgt de vraag naar zorg. Samen met het programma ‘Economische ontwikkeling Rot-
terdamse gezondheidszorg’ van het OBR, zetten we in op voldoende (professionele) handen aan het 
bed. Duidelijk is wel dat we daarnaast ook moeten kijken naar de niet-professionele zorgverlening.

Vaak wordt vergeten dat zorgvrijwilligers en mantelzorgers 75 tot 80% van de zorg thuis uitvoeren. 
Veel van deze mantelzorgers voelen zich overbelast. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) blijkt dat die overbelasting zich meestal uit in gezondheidsklachten. Mantelzorgers 
voelen zich minder gezond11. Door bezuinigingen in de langdurige zorg, de vergrijzing en het stre-
ven om langer in de eigen omgeving te blijven wonen, wordt de druk op deze mantelzorgers steeds 
hoger. Bovendien hebben jongere mantelzorgers vaak ook nog een betaalde baan. Het is daarom 
van groot belang dat ze én hun zorgtaak volhouden, én hun betaalde baan én tegelijkertijd ook zelf 
een goede gezondheid houden. Uit recent onderzoek blijkt12 dat 60% van de mantelzorgers niemand 
heeft om de zorg mee te delen. Dat maakt de zorgtaak extra zwaar, mantelzorgers geven zelf in dit 

11  Mantelzorg, een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007, SCP, 2009.

12  Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar de behoeften van mantelzorgers in Rotterdam,  GGD, oktober 2009.
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rapport aan dat ze hierdoor ziek zijn geworden of dat ze hierdoor te moe waren om in hun vrije tijd 
iets te ondernemen. Om mantelzorgers te ondersteunen is het dus van belang om een actief netwerk 
rondom hen te organiseren om de zorgtaak mee te delen. We gebruiken hiervoor het instrument 
van de Eigen Kracht Conferenties (EKC). Een Eigen Kracht Conferentie is een bijeenkomst waarbij 
de cliënt gemotiveerd wordt om zelf, met de steun van het sociale netwerk, een plan van aanpak te 
maken. Onder leiding van een onafhankelijke coördinator worden de familie- en vriendennetwerken 
geïnventariseerd en vervolgens betrokken om mee te denken en met elkaar een plan op te stellen. 

Eind 2013 zijn in de zes targetwijken 50 ‘Eigen Kracht Conferenties’ georganiseerd 
gericht op mantelzorgers, met als resultaat een sociaal netwerk dat hen ondersteunt bij 
hun zorgtaak. 

Mantelzorgers die zich melden bij de huisarts met klachten die voortkomen uit hun zorgtaak of die 
zich melden met een vraag om ondersteuning bij de Vraagwijzer worden doorverwezen in het net-
werk achter de Vraagwijzer. Daar worden de EKC’s georganiseerd. De deelgemeente heeft de regie. 
De GGD levert de expertise rond de methodiek van Eigen Kracht Conferenties. Het aantal EKC’s 
is in 2011 minimaal 5, in 2012 minimaal 20 en in 2013 minimaal 25. De deelnemers aan de EKC’s 
worden een jaar na deelname bevraagd op impact in termen van o.a. isolement, draaglast, vrije tijd 
en eigen gezondheid. 

Door de EKC kan de mantelzorger de mantelzorgtaak langer en in goede gezondheid volhouden. 
Hiermee voorkomen we ook dat de mantelzorger een beroep moet doen op dure en steeds minder 
beschikbare zorg. Daarnaast draagt de EKC bij aan de instandhouding van het sociale netwerk. Het 
onderhouden van voldoende sociale contacten draagt op zich ook weer bij aan het verkrijgen en 
behouden van een goede gezondheid. 

4.1.3  Sociale contacten 
Sociale contacten zijn cruciaal in een samenleving die steeds meer nadruk legt op een zelfstandig 
bestaan, meer zelfredzaamheid nastreeft en minder afhankelijk wil zijn van dure en soms ook zorgaf-
hankelijk makende instituties. Daarnaast is algemeen bekend dat een sociaal netwerk, menselijk 
contact en actief zijn bijdragen aan het welbevinden van ieder mens. Dit geldt voor gezonde mensen, 
maar zeker ook voor mensen met een minder goede gezondheid, zowel in fysiek als in psychosoci-
aal opzicht. Zo geeft 40% van de Rotterdammers aan matig tot (zeer) ernstig eenzaam te zijn. 

Negen procent van de Rotterdamse 55 plussers is sociaal geïsoleerd, d.w.z. dat zij geen sociale 
steun hebben en zich eenzaam voelen; daarnaast is nog eens 19% van de 55 plussers sociaal 
kwetsbaar vanwege geringe sociale steun en gevoelens van eenzaamheid; zij lopen een verhoogd 
risico op sociaal isolement. Dit betekent dat 28% van de ouderen van 55 jaar en ouder kwetsbaar 
is vanwege een gebrekkig functionerend netwerk of het ontbreken van een netwerk. Het gaat hier 
om ouderen, die weinig contacten met anderen hebben, niet deelnemen aan het verenigingsleven 
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en nauwelijks vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten.13  
Eenzaamheid komt ook voor bij mensen onder de 65 jaar, in de 6 targetwijken ligt het percentage 
mensen dat aangeeft eenzaam te zijn beduidend hoger dan gemiddeld in Rotterdam. In Afrikaander-
wijk en Hillesluis ligt dit percentage zelfs boven de 50%.14 

Bij lichtere vormen van sociaal isolement zijn resultaten in de sfeer van activering en netwerkver-
groting te behalen. Binnen het programma Samen Werken aan een Goede Gezondheid richten we 
ons op volwassenen en ouderen met deze lichtere vormen van isolement. Daarom willen we op het 
volgende resultaat inzetten.

Eind 2013 scoren minimaal 250 Rotterdammers in tenminste twee targetwijken (125 per 
wijk) hoger op het aantal sociale contacten ten opzichte van de start van de activiteit. 

Daartoe gaan we in twee wijken in samenwerking met de dienst SenR en met andere partners actief 
minimaal 500 volwassen Rotterdammers werven. 50% daarvan dient uiteindelijk positief te scoren 
zoals hierboven geformuleerd. Het werven van deelnemers kan langs vele wegen plaatsvinden, 
zoals via vrijwilligersorganisaties, wijk- en buurtwerk/welzijnswerk, eerstelijnszorg (huisartsen, thuis-
zorg), lopende bewegingsprogramma’s, informele zorg, huisbezoeksystemen, publiciteit, informatie-
punten/vraagwijzers, kerken, moskeeën, et cetera. We bieden vervolgens op verschillende locaties, 
in verschillende groepen en diverse settings interventies aan die bijdragen aan een hoger aantal 
sociale kontakten. Bij de deelnemers voeren we een nulmeting uit op sociale contacten, sociale 
eenzaamheid, depressiviteit en ervaren gezondheid. De exacte wijze van meten en termijnen is nog 
onderwerp van uitwerking. 

Het project ‘Even Buurten’ in de wijk Lombardijen is één van de kansrijke projecten om bij aan te 
haken als het gaat om het initiëren van sociale contacten.

4.1.4  Zelfinitiatieven 
Zelfinitiatieven zijn activiteiten die ontstaan vanuit maatschappelijke betrokkenheid door en voor 
bewoners in de wijk. Ze dragen veelal bij aan een vorm van participatie, sociale cohesie en het zelf 
versterken van de eigen kracht van burgers. Door vooral zelfinitiatieven op gang te helpen en te 
ondersteunen is het mogelijk om een veel groter bereik te realiseren dan professionals ooit zullen 
kunnen. Tegelijkertijd hebben juist de professionals kennis in huis over effectieve interventies op 
onder andere de ervaren gezondheid. Door beide krachten te verbinden, versterken zij elkaar. Veel 
kleine initiatieven bij elkaar maken veel massa. Bovendien kunnen veel kleine initiatieven tot een 
grote olievlekwerking leiden.

De wijkgezondheidsmakelaars spelen in dit proces, samen met het welzijnswerk, de georganiseerde 
eerstelijn en andere partners, een belangrijke rol. Zij doen dit door krachten te verbinden en door 

13  LESI-rapport Sociaal isolement bij ouderen, 2010

14  Gezondheidsenquête 2008, GGD Rotterdam Rijnmond
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kennis over succesvolle initiatieven elders met kansrijke initiatiefnemers te delen. Maar ook door 
nieuwe initiatieven te ondersteunen, bijvoorbeeld via inzet van middelen voor burgerinitiatieven met 
een bredere impact op de stad of door het wegnemen van een te grote verantwoordingsdruk, waar-
door een initiatief soms al sneuvelt voor het van de grond is gekomen. De wijkgezondheidsmakelaars 
kunnen via de vrijwilligersorganisaties, de zichtbare schakels en gezondheidscentra het bereik van 
de doelgroep en daarmee deelname aan zelfinitiatieven helpen vergroten. De mate van deelname en 
bijdrage aan ervaren gezondheid gaan zij monitoren. Om de impact op het leven en ervaren gezond-
heid in beeld te brengen verzamelen en bundelen zij een aantal verhalen (storytelling) van inwoners 
uit de wijk. Een verhaal vertelt soms meer dan 1000 registraties. Zij zetten zich daarom in, samen 
met diverse partners in de wijk, op het volgende door Rotterdammers te realiseren resultaat.

Eind 2013 participeren totaal 3900 Rotterdammers vanaf 16 jaar en ouder in de zes 
targetwijken actief in zelfinitiatieven in de wijk, die bijdragen aan het verbeteren van de 
ervaren gezondheid.

De deelgemeente Feijenoord heeft de aanpak van armoede tot een van de speerpunten van haar 
beleid gemaakt. De deelgemeentelijke aanpak armoede is op dit moment nog volop in ontwikkeling. 
Ook in de drie targetwijken van het programma SWGG in Feijenoord is armoede een groot probleem 
en armoedeproblemen en gezondheidsproblemen gaan meestal hand in hand. Vanuit het program-
ma SWGG sluiten wij daarom nauw aan op het programma aanpak armoedebestrijding bijvoorbeeld 
in de uitwerking van deze doelstelling. Dit wordt verder uitgewerkt is samenspraak met de projectlei-
der armoedebestrijding in Feijenoord.

4.2 Inzet vanuit gezondheidsdeterminanten 

4.2.1  Opleiding en gezondheid
In het algemeen geldt dat hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer kans op werk -en daarmee een 
hoger inkomen- hoe beter de gezondheid van een bevolking. De focus van deze collegeperiode op 
ontwikkeling van talent en ondernemen draagt daar breed aan bij. Vanuit de invalshoek opleidingen 
zetten we daarom in op betere onderwijsprestaties en het terugdringen van de omvang vroegtijdige 
schoolverlaters. Zonder startkwalificatie maken zij immers minder kans op werk en daarmee op een 
beter inkomen. Tegelijkertijd geldt ook het omgekeerde. Hoe meer aandacht voor gezondheid in de 
meest brede zin van het woord, hoe groter de kans op het behalen van een (hogere) startkwalificatie. 
In samenwerking met het programma gericht op voorkomen van Vroegtijdig Schoolverlaten gaan we 
na of Eigen Kracht Conferenties voor leerlingen die dreigen uit te vallen een goed aanvulling kan zijn. 
In relatie daarmee, maar ook meer in het algemeen, willen we meer inzicht krijgen in de achterlig-
gende oorzaken van redenen van een minder goede ervaren gezondheid bij jongeren en wat zij zelf 
aangeven wat daarbij kan helpen. Dit wordt nog nader uitgewerkt. Daarnaast gaan we aanvullend op 
de vele activiteiten die er al zijn inzetten op de volgende doelen. 

Speciale onderwijsscholen: Gezonde scholen
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Van alle leerlingen op voortgezet onderwijs zit landelijk 16,4% op speciaal onderwijs (Pro, REC4, 
Lwoo)15. Deze groep komt voor een groot deel uit een omgeving met lage SES. Jeugdigen binnen 
deze scholen hebben vaak meer gezondheidsgerelateerde problemen dan leeftijdsgenoten op ho-
gere schoolniveaus. Zo worden er grotere hoeveelheden alcohol gedronken (binge drinken), is er va-
ker sprake van dronkenschap, wordt er vaker softdrugs en meer harddrugs gebruikt. Binnen REC4, 
heeft bijvoorbeeld 18% ooit XTC gebruikt, in vergelijking met 3% van de leeftijdsgenoten op regulier 
onderwijs16. Ook andere aan gezondheid gerelateerde vraagstukken tonen aan dat problemen hier 
meer voorkomen. 

Op dit moment ontbreekt er voor deze doelgroep een structurele aanpak die zich richt op het voorko-
men en vroegtijdig verhelpen van aan gezondheid gerelateerde problemen. Daarom willen we inzet-
ten op het volgende resultaat. 

Eind 2013 is in samenwerking met minimaal 4 praktijk- en/of speciaal onderwijsscholen 
een integrale aanpak “Gezonde School Rijnmond” in uitvoering in- of in de directe 
nabijheid van de targetwijken.

Deze scholen hebben specifieke interventies op maat nodig. Interventies die moeten worden ont-
wikkeld en daarna ingepast in een structurele aanpak. De methode Gezonde School Rijnmond 
biedt zo’n structuur. Een belangrijk deel hiervan is de betrokkenheid van ouders: ouders, school en 
gemeente moeten op elkaar kunnen rekenen in het bieden van een gezonde, veilige en kansrijke 
omgeving voor kinderen in de stad. De aanpak is gericht op het voorkomen of vroegtijdig bestrijden 
van problemen die kunnen leiden tot schooluitval en/of instroom in zwaardere vormen van zorg. 
Gezien de brede gezondheidsgerelateerde problematiek dient een aanbod in deze leeromgeving 
zich in ieder geval integraal te richten op zelfredzaamheid, weerbaarheid, psychosociale gezondheid, 
verslaving en seksueel gedrag. De inzet hierop wordt gecombineerd met inzet vanuit het gemeente-
lijke programma Drugs & Alcohol 2011-2014. 

Minder gebruik alcohol en drugs 
Het Programma Drugs & Alcohol 2011-2014 richt zich primair op jeugdigen en hun omgeving. Daarbij 
wordt stevig ingezet op risicogroepen – dat wil zeggen jongeren uit de lage SES-groep of jonge-
ren die in de groep dreigen te belanden – waar gebruik hoger is dan gemiddeld, zoals leerlingen in 
het praktijkonderwijs of studenten op ROC’s. Zo heeft de gemeente Rotterdam met Albeda College, 
Zadkine, Politie en Openbaar Ministerie het Aanvalsplan Drugs & Alcohol op ROC’s ontwikkeld om 
het probleemgebruik onder deze doelgroep aan te pakken. Juist voor deze groepen is extra inzet 
noodzakelijk om de slaagkans op school of werk niet te verkleinen, of erger nog, te vergooien, door 
gebruik van alcohol en/of drugs. Naast aandacht voor het stellen van grenzen en daartoe actief 
uitdragen van normen en regels en handhaving daarvan blijft het op effectieve wijze vestrekken van 
informatie over risico’s bij gebruik van belang. Met behulp van wijkgerichte acties wordt de aanpak uit 
het programma daarom verder uitgebouwd, bijvoorbeeld door middel van avonden in het buurthuis, 

15 Praktijkonderwijs, Regionaal Expertisecentrum cluster 4, Leerweg ondersteunend onderwijs; bron: Kerncijfers, OCW

16 Trimbos instituut, preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren
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de moskee of thuis – zoals met zogenoemde homeparties, tupperwareachtige bijeenkomsten voor 
ouders. Met deze en andere activiteiten wordt ingezet op het volgende resultaat. 

Eind 2013 is in de 6 targetwijken het gebruik van drugs- en alcohol onder jongeren die 
daar wonen met 10% verlaagd ten opzichte van 2009/2010

Opleiding professionals brede gezondheid 
De overheid treedt steeds meer terug en laat meer initiatief aan het veld en markt. De verzor-
gingstaat wordt steeds verder ontmanteld. Het adagium van de verzorgingstaat: ‘als er iets is, dan 
zorgen wij voor u’, zullen we meer moeten loslaten ten gunste van meer zelfredzaamheid en zelf-
initiatieven door burgers en hun sociale omgeving. Dit vraagt een andere kennis en houding van 
toekomstige beroepsbeoefenaren en hun organisaties. Net als de overheid, zullen ook professionele 
organisaties en daarmee de professionals steeds meer vanuit faciliterende rollen gaan werken, 
gericht op zelfredzaamheid van burgers én hun omgeving, en minder op zorgverlening. Zij zullen 
zich meer gaan richten op het overdragen van kennis en kunde, opdat burgers en omgeving zo min 
mogelijk zorg vanuit instituties nodig hebben. Deze en andere ontwikkelingen, worden in overleg met 
scholen voor middelbaar en hoger beroepsonderwijs en waar mogelijk en relevant in samenwerking 
met professionele organisaties uitgewerkt in toekomstbestendige onderwijsmodules. Onderzocht 
wordt in hoeverre ook het EMC hieraan kan bijdragen. Er wordt gebruik gemaakt van de methodiek 
van succesvolle programma’s zoals ‘Dokteren in de grote stad’. 

Medio 2012 is in samenwerking met het beroepsonderwijs in Rotterdam, voor de 
toekomstige integraal denkende en breed inzetbare beroepsbeoefenaren, een module 
over ‘integraal, intersectoraal en duurzaam werken voor meer gezonde burgers in de 
stad’ ontwikkeld en ingepast in het curriculum. 

4.2.2  Werk en gezondheid
Naast opleiding is werk de tweede grote belangrijke beïnvloedende factor voor gezondheid. Werk 
draagt bij aan een hoger inkomen, maar ook aan een zinvolle dagbesteding, sociale kontakten, et 
cetera. Mensen die werken, zijn over het algemeen gezonder dan (onvrijwillig) niet-werkenden. Werk 
geldt dan ook als een preventieve gezondheidsmaatregel. Net als bij opleiding geldt ook hier het 
omgekeerde. Een goede gezondheid draagt bij aan het verkrijgen of behouden van werk. Zowel het 
hebben van een goede gezondheid als werk dragen dan ook bij uitstek bij aan een sociaal econo-
misch sterkere stad.

Gezondheid en (arbeids)participatie
Voor mensen die onvrijwillig werkloos thuis zitten en (mede daardoor) gezondheidklachten heb-
ben, is werk of een zinvolle participatieactiviteit vaak het beste medicijn. Van niet-werkenden met 
een bijstandsuitkering (onze lage SES doelgroep) blijkt 50% niet aan het werk te komen vanwege 
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gezondheidsklachten. Deze klachten zijn vaak ontstaan doordát mensen in een arbeidsloze situatie 
terecht zijn gekomen. Gezondheid blijkt vervolgens een barrière om weer aan het werk te komen. 
Mensen blijven zo hangen in een vicieuze cirkel, de afstand tot de arbeidsmarkt wordt steeds groter. 
En hoe langer mensen thuis zitten, hoe meer re-integratie inspanningen nodig zijn om hen weer in 
het arbeidsproces te krijgen. Een ‘perverse’ situatie volgens de Rotterdamse arbeidsmarktmeester. 
“Gaan mensen weer aan het werk, dan schiet hun ervaren gezondheid met 10 – 15% omhoog, zijn er 
verbeteringen opgetreden in algemene gezondheid, fysiek functioneren en worden er minder beper-
kingen en pijn ervaren”. 17

Met het programma arbeidsmarktontwikkeling wordt samen met het bedrijfsleven en het onder-
wijsveld de arbeidsmarkt vormgegeven. Voor de kansrijke sectoren voor de arbeidsmarkt, zoals de 
sector Medisch en Zorg (programma Economie), wordt een uitvoeringsagenda ontwikkeld gericht op 
het tegengaan van de (toekomstige) tekorten op de arbeidsmarkt. Hierbij zetten we onder andere in 
op de doorstroming op de arbeidsmarkt en het vergroten van de arbeidsparticipatie. Daarnaast zet 
“Full Engagement” (FE) in op het activeren van 20.000 bijstandsgerechtigde Rotterdammers richting 
werk, opleiding of participatie. Van belang is dat een groot deel van de inzet ook in de targetwijken 
plaatsvindt, omdat de verwachting is dat FE positief bijdraagt aan het verbeteren van de ervaren 
gezondheid in die gebieden. In ieder geval staan Tarwewijk en Bloemhof op de rol. In overleg met 
SoZaWe, SenR en deelgemeenten gaan we na wat de mogelijkheden zijn om FE in alle zes wijken in 
te zetten, waarbij ook mensen met gezondheidklachten (o.a. door Fit4Work en Exit) de kans krijgen 
om mee te doen in FE. Daarbij zetten we samen met SoZaWe in op het vragen naar de ervaren ge-
zondheid door klantmanagers van bijstandsgerechtigden bij de intake. In een opvolgmeting gaan we 
na of deze is verbeterd. We streven daarom het volgende na. 
Met ingang van 2011 worden deelnemers aan Full Engagement beoordeeld op gezondheidsaspec-
ten die van belang zijn bij hun reïntegratie. Na 1 jaar worden de betreffende deelnemers opnieuw 
bevraagd naar hun gezondheidsbeleving waarbij de veronderstelling is dat de gemiddelde gezond-
heidsbeleving bij de deelnemers is verbeterd. 

Duurzaam Gezond Bedrijf
Behalve dat werk voor niet-werkenden als medicijn wordt gezien, geldt andersom werk als een 
preventieve gezondheidsmaatregel. Om werkenden langer gezond aan het werk te houden, en om 
te voorkomen dat dreigende uitvallers te gemakkelijk bij de uitkeringsinstanties terecht komen, is een 
integraal beleid gericht op duurzaam én gezond werken noodzakelijk. Vanuit zowel bedrijfsbelang: 
gezonde mensen zijn productiever, als vanuit stadsbelang: voorkomen ongezondheid als bijdrage 
aan een vitale stad. Vanwege de vergrijzing en de daardoor te verwachte tekorten op de arbeids-
markt zal gezondheid een steeds prominentere rol op de werkvloer gaan spelen. Aandachtspunten 
waarin gemeente en bedrijven samen kunnen optrekken zijn bijvoorbeeld de ouder wordende werk-
nemers in relatie tot veranderende rollen op de werkvloer (meester-gezel), leefstijlfactoren (eendui-
digheid in aanpak gemeente en bedrijven), mantelzorg (hoe houden we werknemers gezond aan het 
werk, met indien relevant voldoende energie voor ook mantelzorgtaken), opleidings-, om- of bijscho-
lingsmogelijkheden in relatie tot een vergrijzend en toch flexibel en gezond inzetbaar blijvend perso-
neelsbestand (onder andere beschreven in het SER rapport over baan-baanmobiliteit)18, opleidings-
mogelijkheden voor zij-instroom van volwassen ‘bankzitters’, het onbenutte potentieel en talent van 
niet-werkenden. Werknemers zijn meer dan een productiefactor. Dit vraagt een breed personeelsbe-
17 Gezond aan de slag. De effectiviteit van een gezondheidsinterventie voor uitkeringsgerechtigden in Rotterdam (2007); The effect of re-employment on perceived health, Schuring 

M. et al, J.Epidem commun Health. 2010; Monitor Erasmus MC, december 2009.

18 Ontwerpadvies SER: stimuleer vrijwillig veraderen van baan, april 2011
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leid, waarin ‘human resource management’, zich ontwikkelt richting een ‘human being management’, 
waarin ondernemers collectief meer sociaal duurzaam omgaan met hun werknemers. Dit komt ook 
de ervaren gezondheid van Rotterdamse werknemers ten goede. Een beleid wat heel goed inpas-
baar is in het kader van maatschappelijk en duurzaam verantwoord ondernemen. 
Vanuit onze focus op het verbeteren van de ervaren gezondheid gaan we, in relatie tot het program-
ma arbeidsmarktontwikkeling, samen met bedrijven, arbeidsmarktmeester en de AWVN19 de ingre-
diënten bepalen van een ‘Duurzaam Gezond Bedrijf’ aanpak en implementeren en uitvoeren. Een 
wijkoverstijgende activiteit, die op termijn ook de Rotterdammers in de (target)wijken ten goede zal 
komen. We sturen daarom op het volgende resultaat.

Eind 2013 hebben tenminste vijf toonaangevende organisaties met minimaal 500 
werknemers in Rotterdam-Rijnmond de ‘Duurzaam Gezond Bedrijf’ aanpak in uitvoering. 
Gestart wordt met het concern Rotterdam.

4.2.3  Leefstijl en gezondheid
Een goede gezondheid vinden we belangrijk. De eigen verantwoordelijkheid voor gezond gedrag 
krijgt daarbij steeds meer nadruk. Niet iedereen is altijd even goed in staat om zelf te kiezen voor 
gezond gedrag. Vooral mensen uit lagere SES-groepen maken niet altijd de meest gezonde keuzes, 
om diverse redenen. De vraag is dan ook of gezonde keuzes geheel en al op eigen verantwoorde-
lijkheid teruggevoerd moet worden. Ondersteuning om gezonde keuzes meer gemakkelijk en/of de 
leukste keuzes te maken kan bijdragen aan het nemen van die eigen verantwoordelijkheid. Vooral 
daar waar het gaat om gezonde leefstijl. We weten dat roken en bewegen de verschilmakers zijn in 
vooral de fysieke en daarmee ook ervaren gezondheid. Veel gebeurt natuurlijk al. Gerelateerd aan 
de hardnekkige gezondheidsachterstand bij de lage SES-groepen voegen we daarom de volgende 
activiteiten toe. 

Gezond bewegen
Bewegen wordt wel het goedkoopste medicijn genoemd. Bewegen draagt namelijk positief bij aan de 
beleving van zowel de fysieke als mentale gezondheid. Voldoende bewegen hangt positief samen 
met gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. Andersom is onvoldoende bewegen een risicofac-
tor voor vele ziekten en aandoeningen. Mede om deze redenen heeft de gemeente Rotterdam zich 
duidelijk uitgesproken over het positieve belang van sport en bewegen voor Rotterdammers en de 
sociaal economische ontwikkeling van de stad. De sporttarget uit het collegewerkprogramma koerst 
op het verhogen van sportparticipatie naar 64%. In aanvulling daarop en de vele activiteiten die daar 
uit voortvloeien, willen wij specifiek inzetten op bewegen voor de groep met een slecht tot matig 
ervaren gezondheid. Dit is de groep die door reguliere sportactiviteiten vaak moeilijker bereikbaar is, 
terwijl bewegen juist voor deze groep van belang. Bewegen kan positief bijdragen aan: participatie, 
sociale kontakten, gezond gewicht, psychosociale gezondheid, zelfvertrouwen, leerprestaties en het 
voorkomen of uitstellen van diverse ziekten of aandoeningen. Bewegen dient dus vele aan gezond-
heid gerelateerde doelen.20 We zetten daarom in op het volgende resultaat. 

19 Algemene werkgevers vereniging Nederland

20  M. de Greef, het belang van bewegen voor onze gezondheid, RUG, 2009; 
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Eind 2013 halen 375 Rotterdammers in tenminste drie targetwijken de doelstelling van 1 
– 3 uur matig-intensief bewegen per week ten opzichte van de nulmeting bij de start van 
activiteit. 

In minimaal drie targetwijken wordt ingezet op daadwerkelijke deelname van 375 Rotterdammers van 
16 jaar en ouder. De werving gebeurt bij groepen waar de kans redelijk groot is dat ze een slechte tot 
matige ervaren gezondheid hebben. 
Via de gezondheidsmakelaars en de coördinatoren sportstimulering van SenR worden medewer-
kers eerstelijnszorg, thuiszorg, wijk- en buurthuiswerk, VraagWijzers, vrijwilligersorganisaties en het 
welzijnswerk binnen de deelgemeenten gevraagd de werving van deze Rotterdammers op zich te 
nemen. Mensen die aangeven meer te willen gaan bewegen worden doorverwezen naar geschikte 
laagdrempelige beweegactiviteiten. Hierbij maken zij gebruik van het (digitale) overzicht van SenR 
van laagdrempelige beweegactiviteiten in de betrokken wijken. Nieuw geworven deelnemers krijgen 
bij de eerste keer dat ze deelnemen aan een georganiseerde activiteit een kort vragenlijstje aange-
reikt via de beweegaanbieder gevolgd door een nameting. We vragen naar ervaren gezondheid en 
aantal uren per week bewegen. 
Bottleneck voor het halen van de doelstelling vormt de beschikbare opnamecapaciteit van de be-
staande beweegactiviteiten. Vooral het aanbod voor volwassen staat in de deelgemeenten onder 
druk. Er is maar zeer beperkt ruimte voor opname van nieuwe deelnemers. De beste kansen voor 
groei vormen de semi- georganiseerde activiteiten, zoals fitness in parken, wandel- en fietsclubs. 
Ook meer lopen en fietsen als onderdeel van het dagelijks leven door meer mensen kan bijdragen 
aan het behalen van de doelstelling. Het volgen van deelnemers met een voor- en nameting zal hier 
steekproefsgewijs plaatsvinden.
Helpend bij deze doelstelling is dat de dienst SenR in de wijken wandelroutes gaan uitzetten om én 
beweging én ontmoeting te versterken.

In 2011 en 2012 voert het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB) een studie uit naar de voor-
waarden van een beweegvriendelijke omgeving. De resultaten van de studie worden getoetst op de 
6 targetwijken, bezien wordt of de wijken aangepast kunnen worden op basis van de aanbevelingen. 
Daarnaast krijgt de herijking van het sportstimuleringsbeleid met als doel om de sportparticipatie te 
verhogen, extra prioriteit in de gekozen targetwijken.

Gezond Gewicht
Overgewicht en obesitas is een groeiend en steeds urgenter wordend gezondheidsvraagstuk. In Rot-
terdam heeft 34% overgewicht en 14% obesitas. Dit is vergelijkbaar met het Nederlandse cijfer. Voor 
de jeugd geldt dat 13% van de peuters, 27% van de leerlingen in groep 7 en 19% van klas drie voort-
gezet onderwijs te dik is. Overgewicht geeft een grotere kans op diverse fysieke ziekten en aandoe-
ningen en heeft een negatieve invloed op de psychosociale gezondheid en algemene kwaliteit van 
leven21. Behalve individueel, heeft overgewicht ook een enorme maatschappelijke impact: een lagere 
productiviteit en uitval uit de arbeidsmarkt.
21  Nota Overgewicht, VWS, 2009
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Op het gebied van overgewicht vinden in Rotterdam al een aantal jaren met diverse partners van bin-
nen en buiten de gemeente verschillende activiteiten plaats om de toenemende trend van meer en 
meer overgewicht te keren, zoals het programma Voeding & Bewegen van S&R. Deze activiteiten 
waren tot nu toe vooral gericht op de jeugd, met goede resultaten. Inmiddels is Rotterdam, samen 
met andere steden JOGG (jongeren op gezond gewicht) stad geworden. Echter, gezien de omvang 
en – hoewel langzamer - nog steeds stijgende trend in de toename van overgewicht zijn meer 
inspanningen nodig. Wij kunnen dat niet alleen. Het terugdringen van overgewicht en obesitas 
vraagt een brede collectief gedragen inzet, door vele partners van binnen en buiten de gemeente, 
die allen bijdragen in het beter mogelijk maken van gezondere keuzes.
Aanvullend op dit alles wil het programma SWGG daarom toegevoegde waarde bieden. Dit doen 
we door het thema gezond gewicht te verbinden aan andere thema’s in de stad, zoals het belang 
van de aanpak voor de arbeidsmarkt en dus het bedrijfsleven, sportparticipatie en Ieder kind Wint. 
Succesvolle voorbeelden willen we daarbij benutten om te laten zien dat het kan. Dit zijn program-
ma’s als Van Klacht naar Kracht, de bedrijfsfilosofie van de dienst Stadstoezicht en het programma 
Lekker Fit!. Op deze wijze worden meerdere disciplines ingezet voor de aanpak van dit probleem. 
Dat vraagt een brede multidisciplinaire uitwerking en aanpak. Wij zetten daarom in op het volgen-
de resultaat. 

Medio 2012 is samen met partners van binnen en buiten de gemeente een stadsbrede 
visie en aanpak ‘Gezond Gewicht’ opgesteld en in uitvoering genomen. De zes 
targetwijken hebben prioriteit bij uitvoering op wijkniveau.

GGD en S&R gaan samen een proces initiëren, gericht op het verder uitbouwen van het bestaande 
netwerk met partners van binnen en buiten de gemeente. Gevraagd wordt om zichtbaar een bijdrage 
te leveren aan het terugdringen van overgewicht en obesitas, door mee te doen met de ontwikkeling 
van een stadsbrede visie én aanpak. Net als de aanpak ‘Duurzaam Gezond Bedrijf’, waarop we met 
‘gezond gewicht’ willen aansluiten, is dit een wijkoverstijgende activiteit. Hierbij zetten we eventuele 
lokale activiteiten voor gezondheid, zo mogelijk met prioriteit, in de zes targetwijken in.

4.2.4  Zorg en gezondheid
Een kwalitatief goede en toegankelijke zorg draagt in belangrijke mate bij aan een goede gezond-
heid. Dat blijkt niet altijd voldoende. Een deel van de doelgroep komt te laat of niet, waardoor 
klachten toenemen en niet meer (goed) kunnen worden verholpen. Het kan daarbij ook gaan over 
gezondheidsklachten die voortkomen uit onderliggende problematiek die door de zorg niet zijn op te 
lossen. Als de zorg vervolgens niet doorverwijst of samenwerkt met andere instanties levert dat geen 
adequaat antwoord op voor de (niet altijd duidelijk) gestelde vraag. Het gaat dus niet altijd alleen om 
organiseren van toegang tot en kwaliteit van de zorg. Het kan ook gaan over een actiever brengen 
van zorg of breder antwoord naar de vraag, waarbij de uiteindelijk ervaren gezondheid als uitkomst 
leidend is. Kansen op dit vlak liggen er in de samenwerking met de Zorgboulevard in Rotterdam-
Zuid. De missie van de zorgboulevard luidt namelijk: ‘Op de Zorgboulevard maken en houden we de 
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klanten zoveel mogelijk onafhankelijk van zorgorganisaties. Dit realiseren we door het bieden van 
preventie, gezonde lifestyle en indien nodig naadloze, doelmatige zorg. Zo worden de klanten van de 
Zorgboulevard gezond’.

Populatie gerichte zorg 
De zorgconsumptie van mensen met een minder goede ervaren gezondheid is hoog. Mensen met 
een slecht tot matig ervaren gezondheid komen gemiddeld eens in de drie weken bij de huisarts, 
mensen met een goede gezondheid eens in de vier maanden22.  Mensen melden zich wel bij de 
huisarts, maar kunnen daar vaak onvoldoende worden geholpen. De expertise van de huisarts en 
zijn collega’s in het gezondheidscentrum ligt op het medische vlak, maar de oorzaak van de klachten 
ligt vaak op het sociaal-maatschappelijk vlak, schulden, werkloosheid, slechte huisvesting, etc. Die 
achterliggende oorzaken worden niet verholpen, waardoor de patiënt in een vicieuze cirkel belandt. 
Omdat vooral burgers uit de lagere SES-groepen vaak te maken hebben met multiproblema-
tiek, hebben zij met name baat bij een bredere integrale en proactieve benadering. Het huidige 
zorgaanbod is echter ziektegericht, reactief van aard en levert veelal slechts antwoord op een deel 
van de ‘echte’ vraag. Om de ervaren gezondheid te verbeteren dient de vraag beter (en breder) te 
worden geëxploreerd, zodat het aanbod beter kan aansluiten op de daadwerkelijke behoefte. Ook 
de minister van VWS pleitte onlangs in een brief23 aan de Tweede Kamer voor ‘zorg die werkt’, 
waarbij zorgverleners de dienstverlening beter op de behoeften van vooral de meer kwetsbare 
groepen moeten afstemmen. 
Om dit handen en voeten te geven willen we aanhaken bij een al lang lopende discussie over de 
toekomst van de huisartsenzorg. Daarin wordt gesproken over een bekostigingsysteem voor een 
bepaalde verzekerde populatie, waarbij wordt uitgegaan van integrale kwaliteit en zorguitkomsten. 
We willen daarom inzetten op het volgende resultaat.

Eind 2013 loopt een pilot ‘populatie gerichte zorg’ in één gezondheidscentrum in één van 
de zes targetwijken. Het doel is realisatie van 10% ervaren gezondheidsverbetering bij de 
gedefinieerde pilotpopulatie. 

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg pleit ervoor om collectieve contracten met verzekeraars 
veel effectiever in te zetten op participatie en gezondheid. Een aanbeveling die we graag overnemen 
en gebruiken voor deze pilot. Voor de gemeente Rotterdam geldt dat we kunnen voortbouwen op 
het collectieve contract met zorgverzekeraar Achmea. We maken dit concreet door in afstemming 
met SoZaWe een pilot te starten, waarbij professionals uit de basiszorg verantwoordelijk worden 
voor de ervaren gezondheid als een te financieren zorguitkomst. De pilot richt zich op een groep van 
hun patiënten, die onderdeel uitmaken van dit collectieve contract: Rotterdammers met een inkomen 
tot 110% van het wettelijk minimumloon. Huisartsen worden zo (mede)verantwoordelijkheid voor de 
ervaren gezondheid van een deel van hun patiëntenbestand.
Als eerste actie wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, gericht op randvoorwaarden en vol-
doende draagvlak. Deze studie is begin 2012 afgerond. De uitkomsten hiervan zijn leidend voor de 

22  Gezondheidsenquete Rotterdam-Rijnmond, 2008-2009

23  Zorg die werkt, brief minister VWS aan TK, 26 januari 2011
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inrichting van de pilot die in 2012 start. Om de pilot goed te onderzoeken zoeken we samenwerking 
met de Erasmus Universiteit.
 
Samenwerking eerste lijnszorg en Vraagwijzer
Het vinden van de hulpverlening die past bij de vraag die je hebt is niet voor iedereen altijd even 
gemakkelijk. Zo blijkt uit onderzoek van de dienst JOS dat 1 op de 5 Rotterdammers functioneel 
laaggeletterd is24. Deze Rotterdammers hebben onvoldoende vaardigheden om hun vraag goed te 
formuleren, informatie over bijvoorbeeld gezondheid te begrijpen en goed toe te passen. Dit betekent 
dat het voor hen moeilijker is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen gezondheid. Com-
plicerende factor hierbij is ook dat de aansluiting tussen zorg en welzijnsorganisaties niet altijd even 
goed functioneert. Hulpvragen die aan het verkeerde adres zijn, worden niet altijd goed doorver-
wezen. Uit onderzoek blijkt dat 60% van de patiënten bij een huisarts een niet-medische hulpvraag 
heeft. Huisartsen weten vaak niet goed raad met deze hulpvragen en wijzen niet altijd goed door 
naar bijvoorbeeld de Vraagwijzer. SoZaWe en deelgemeenten werken in het kader van het program-
ma Vraagwijzer samen aan het verbeteren van de dienstverlening, door de Vraagwijzer steeds meer 
spil te laten zijn in het netwerk van voorzieningen in de wijk. Huisartsen zijn hierin echter nog onvol-
doende in vertegenwoordigd, wat bijdraagt aan een onvoldoende goed organiseren van een integraal 
aanbod op de veelal te brede vraag in een huisartsenpraktijk.

Eind 2013 hebben in minimaal 3 targetwijken Vraagwijzer en gezondheidswerkers in de 
wijk integrale klantvragen van 100 Rotterdammers effectief beantwoord, met als resultaat 
een beter ervaren gezondheid. 

Om het net tussen huisartsen en het netwerk van voorzieningen in de wijk sluitend te krijgen zet-
ten we, samen met SoZaWe en eerste lijn(skoepels), in 2011 actief in op het sluiten van dit net, in 
minimaal drie targetwijken. Eerste activiteit hierbij is het formuleren van een set samenwerkingsaf-
spraken. 

4.2.5  Leefomgeving en gezondheid
Ook de leefomgeving is van invloed op de gezondheid(sbeleving) van bewoners. Verbetering van 
de leefomgeving merken we niet altijd meteen in onze gezondheid, zoals bijvoorbeeld werk en 
zorg eerder merkbaar zijn. Maar wanneer klachten zich daadwerkelijk gaan voordoen, ervaren we 
ze vaak wel sterk. De winst van een gezonde leefomgeving ligt vooral op het verbeteren van de 
luchtkwaliteit (binnen en buiten), geluidbelasting en groen. Het past bij een integrale langetermijn-
visie op de ontwikkeling van de stad: kiezen voor een leefbare, duurzame, groene stad zal op veel 
vlakken een gezondere stad opleveren. Maatregelen op allerlei terreinen en schaalniveaus zullen 
hiervoor nodig zijn. Onderzoek geeft hierover aan dat vooral bewoners met een lage SES baat 
hebben bij een verbetering van hun leefomgeving. Gezien de hoeveelheid wijken met bewoners 
met een lage SES in Rotterdam ligt hier een belangrijke variabele voor het inlopen van gezond-
heidsachterstand.

24  Rotterdams Bondgenootschap tegen Laaggeletterdheid.
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Gezond groen, gewoon doen! 
Bekend is dat een groene leefomgeving een positief effect heeft op gezondheid en de beleving van 
gezondheid. Dit effect is het grootst in stenige gebieden en vooral bij mensen die veel thuis zijn. 
Dat zijn, naast kinderen, vooral mensen uit de lagere SES-groepen. In een stenige woonomgeving 
is de kans dat iemand zich ongezond voelt, 1,5 maal zo groot als in een groene woonomgeving25. 
In relatie tot het programma Duurzaam is één van de speerpunten in dit programma om samen 
met wijkbewoners te werken aan een groenere leefomgeving, als bijdrage aan het verbeteren van 
de ervaren gezondheid. Groen in de buurt stimuleert bewegen, bevordert het ‘elkaar ontmoeten’ 
en draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen. 

Voor kinderen is voldoende speelruimte in de omgeving een voorwaarde om te kunnen bewegen. 
Kinderen zijn aangewezen op de directe woonomgeving en de kwantiteit en kwaliteit van de 
ruimte voor sport en spel in de directe woonomgeving is zeer belangrijk. In de zes wijken zal 
getoetst worden of de wijk voldoet aan de Rotterdamse norm voor buitenspeelruimte en er 
zullen aanbevelingen gedaan worden voor verbeteringen op het gebied van sport en spel in 
de buitenruimte. Het streven is  speelplekken te vergroenen en te zorgen voor bomen op elke 
speelgelegenheid. Bomen zorgen voor schaduw in de zomer, een prettiger verblijfsklimaat voor 
kinderen en ouders en nodigen in de vorm van klimbomen uit tot spelen. Er wordt naar gestreefd 
dat 15% van de speelplekken groene speelplekken zijn.

In de wijken Nieuwe Westen, Bloemhof en Afrikaanderwijk combineert Rotterdam de collegetargets 
‘vergroenen van buurten’ en ‘gezondheid verbeteren’. Ook de target om de stad met 2 x 2000 
bomen te verrijken past hierbij. In de Rotterdamse bomen, mogen kinderen naar hartenlust 
klimmen en minstens 100 bomen (streefgetal) worden als klimboom bestemd en beheerd. In elk 
van de drie wijken kan op minstens één groen schoolplein worden gespeeld en wordt een groen 
lokaal gehonoreerd waar bewoners of betrokkenen zelf een rol in het onderhoud kunnen nemen. 
Het streven is in de drie wijken de grote speelplekken (minstens 1000m2 volgens de Rotterdamse 
norm voor buitenspeelruimte) voor 25% in te richten met bespeelbaar groen of speelnatuur. 
Externe partijen worden actief uitgenodigd mee te investeren in het wijkgroen. We zetten daarom 
concreet in op het volgende resultaat.

Eind 2013 is in de Afrikaanderwijk, Bloemhof en Nieuwe Westen 50% van de vergroening 
gerealiseerd in de vorm van groen dat bewoners mogelijkheid biedt tot intensieve 
beleving, spelen en zelfonderhoud. 

25 J. Maas Vitamin G. Green environments – healthy environments (proefschrift). Utrecht: Nivel, 2008.
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Minder geluid, meer gezondheid 
Geluidshinder is een belangrijke determinant voor de ervaren gezondheid. Geluidsoverlast 
verhoogt stress en vergroot de kans op hart en vaatziekten. Geluidshinder in de nachtelijke uren 
vermindert de slaapkwaliteit. De werktijden van de mensen in de targetwijken verschillen onderling 
nogal. Zij zijn aangewezen op verschillende slaapuren. Het terugdringen van geluidsoverlast 
is mogelijk door te werken aan bijvoorbeeld zogenaamd stil asfalt en door het vergroten van 
geluidsisolatiewaarde van de gevels bij renovatie. In de Academische Werkplaats Rotterdam-
Amsterdam (2011-2014) wordt onderzocht wat de effecten van geluidsmaatregelen zijn op de 
gezondheidsbeleving.

Om dit te realiseren gaan we aan de hand van de bouw-, inrichtings- en onderhoudsprogramma’s 
van de wijken na welke geluidsmaatregelen haalbaar en effectief zijn. Reductie van geluidsoverlast 
kan ook gebeuren door meer ‘stille plekken’ in de directe woonomgeving (en stille ruimte in de 
woning). Met bewoners gaan we op zoek naar mogelijke rustige plekken en inrichting daarvan, 
bijvoorbeeld naar analogie van wat momenteel gebeurt in Overschie. 

Het verminderen van geluidshinder sluit aan bij de (stedelijke) target in het programma Duurzaam. 
We zetten in op de volgende resultaten.

Eind 2013 rapporteren 15.000 bewoners minder geluidsoverlast door gemotoriseerd 
verkeer buiten de woning. 

Eind 2013 is in twee targetwijken een ‘stille (kwaliteits)plek’ gerealiseerd in de openbare 
ruimte, waarvan de inrichting door bewoners is aangegeven.

Gezond binnenmilieu in scholen en woningen
Een schoolgebouw met een gezond binnenklimaat draagt in belangrijke mate bij aan de 
leerprestaties van de schoolkinderen. Diverse onderzoeken hebben dat aangetoond. Ook het 
ziekteverzuim van leerkrachten en leerlingen ligt lager bij een gezond binnenklimaat. Landelijk is 
bij circa 80% van de basisscholen gebleken dat het binnenklimaat te wensen overlaat. Ook in de 
Rotterdamse situatie is dat niet anders, wat wordt bevestigd door onderzoeken die in Rotterdam 
zijn uitgevoerd. Daarnaast is de energiehuishouding in veel schoolgebouwen lang niet op orde. In 
oude schoolgebouwen kan 30 tot 40% energie bespaard worden.

Omdat bewoners op milieubelaste locaties de gezondheidsrisico’s en (geluid)hinder van het 
autoverkeer willen buitensluiten, ventileren ze hun woning vaak niet voldoende. 
Ze worden dan zowel binnen als buiten hun woning blootgesteld aan vuile lucht. Het is belangrijk 
om ook in een omgeving waar de buitenlucht relatief slecht is de woning goed te blijven ventileren 
en regelmatig te luchten. De effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen zijn 
uitgebreid onderzocht en beschreven. Mensen met luchtwegaandoeningen, zeer jonge kinderen, 
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zieken en mensen met een slecht functionerend afweersysteem hebben een hoger risico op 
gezondheidseffecten door verontreiniging van het binnenmilieu, dan de algemene bevolking. 
Ook ouderen die minder mobiel zijn en daardoor vaak binnen zitten, lopen een hoger risico. 

Voor verbetering van de luchtkwaliteit in de leefomgeving zijn zowel binnenshuis, als buiten 
maatregelen nodig. Op locaties waar bronmaatregelen niet op korte termijn te realiseren zijn, kunnen 
effectmaatregelen een tijdelijke oplossing bieden. Dit wordt uitgewerkt in een haalbaarheidsstudie 
(2011). Daarin worden de te nemen stappen beschreven en op haalbaarheid onderzocht. Daarnaast 
worden bijscholingen voor energiecoaches georganiseerd op ‘gezond binnenmilieu’. Deze worden 
ingezet in de Tarwewijk bij de woningen van twee corporaties. Deelname is vrij. Om meedoen te 
bevorderen zetten we in op het eerste resultaat. Daarnaast gaan we concreet aan de slag met het 
tweede resultaat. 

Eind 2012 bestaat onder stakeholders (producenten en installateurs, corporaties, 
ontwikkelaars, bouwers, makelaars, Bouw en Woningtoezicht en bewoners) in relatie tot 
een aantal aangewezen gebieden in de 6 targetwijken urgentiebesef over het belang van 
een gezond binnenmilieu in woningen.

Eind 2012 hebben alle scholen met natuurlijke ventilatie een binnenmilieu-advies op maat 
gekregen.

4.3  Nevendoelen programma 

De activiteiten die uit de hiervoor beschreven lijnen voortvloeien zijn primair bedoeld voor het 
realiseren van de target 10% ervaren gezondheidsverbetering in minimaal twee wijken. Nevendoel 
is echter om te leren van zowel de succesvolle als minder succesvolle activiteiten. Voor de eerste 
fase formuleren we, volgens een programmatische werkwijze, de smartdoelen. Daarnaast ruimen we 
uitdrukkelijk ook ontwikkelruimte in om samen met partners van binnen en buiten de gemeente, in 
de looptijd van dit programma, tot nieuwe resultaatformuleringen te komen. Alle uitkomsten hiervan 
zijn medebepalend voor de soort en mate van toekomstige stadsbrede inzet over alle gebieden. Zo 
kunnen de resultaten van activiteiten leiden tot bestuurlijke heroverwegingen over de verdeling van 
de inzet van schaarse middelen. Dit kan ten gunste komen van geografische gebieden, doelgroepen 
of beleidsdomeinen (ook buiten die van gezondheid), waarmee de grootste gezondheidswinst 
realiseerbaar is. Het programma dient daarmee uiteindelijk een breder geografische reikwijdte 
en doel dan alleen de inzet in de zes targetwijken voor deze periode. Op deze wijze draagt dit 
programma bij als een strategische stap in de richting van de ambitie om de achterstand in 
gezondheid van Rotterdammers in 2020 zichtbaar te hebben ingelopen. 
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5. Informatie, communicatie,    
organisatie en financiering

5.1  Informatie en resultaatgericht sturen 

Er zijn verschillende soorten informatie die voor dit programma van belang zijn. Die informatie dient 
verschillende doelen, zoals:

inzicht over de voortgang van activiteiten,  •
inzicht in de effectiviteit van het proces, zoals de wijze van samenwerking en  •
inzicht in effect op de ervaren gezondheid.  •

Dit alles ter ondersteuning van het realiseren van de beoogde target en ambitie, te weten:
de 10% verbetering in ervaren gezondheid in tenminste twee achterstandswijken, en  •
de langere termijn ambitie van het inlopen van de gezondheidsachterstand van Rotterdammers ten  •
opzichte van het Nederlandse gemiddelde. 

Daarvoor worden verschillende activiteiten uitgevoerd. Waar mogelijk voert de GGD zelf monitor- en 
onderzoeksactiviteiten uit, waar het moet maken we gebruik van specifieke deskundigheden. Afhan-
kelijk van de soort activiteit zoeken we samenwerking met hogescholen en universiteit. Indien moge-
lijk bieden we mogelijkheden aan studenten om hier in bij te dragen in het kader van hun studie.

Monitor
Periodiek rapporteren we aan de wethouder over het verloop. Per resultaat maken we iedere vier 
maanden inzichtelijk wat de stand van zaken is ten aanzien van de voortgang, waar eventuele 
knelpunten zichtbaar zijn en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn om bij te sturen in de gewenste 
richting. Deze monitor werkt met een stoplichtmodel: groen, oranje, rood.  

Resultaatmeting
Er vindt per smartdoel een uitwerking plaats hoe de resultaten het beste gemeten en/of onderzocht 
kunnen worden. Daarbij maken we intensief gebruik van bestaande mogelijkheden voor kwalitatieve 
en kwantitatieve evaluaties binnen de academische coalitie, de academische werkplaatsen en de 
eigen gemeentelijke onderzoeksafdelingen van de GGD, het COS en SWA. 

Integraal meetinstrument gezondheid
In 2011 ontwikkelt GGD Rotterdam-Rijnmond, in samenwerking met het Erasmus MC, een integraal 
meetinstrument voor gezondheid. Hiermee wordt het mogelijk om de gezondheidstoestand van de 
inwoners van een bepaald gebied in één getal uit te drukken. Daarbij wordt ook relatie gelegd met 
de indicatoren van de wijkprofielen. Het levert beleidsinformatie, waarmee duidelijk en gemakkelijk 
gecommuniceerd kan worden met belanghebbenden zowel binnen als buiten de GGD Rotterdam-
Rijnmond. In plaats van tientallen gezondheidsindicatoren, geeft het een samenvatting van verschil-
lende belangrijke aspecten van gezondheid, zoals chronische ziekten en aandoeningen, psychoso-
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ciale gezondheid en sociaal welbevinden, leefstijl en zorggebruik in relatie tot de indicatoren. Het 
instrument biedt bovendien de mogelijkheid om de gezondheid op (deel)gemeente- en wijkniveau 
te volgen. De gezondheid van inwoners van de ene (deel)gemeente kan vergeleken worden met die 
van andere (deel)gemeenten. Tenslotte wordt op bekeken of het mogelijk is om ook diverse groepen 
te volgen, zoals niet-westerse allochtonen, ouderen of uitkeringgerechtigden.

5.2 Communicatie

Communicatie is een zeer belangrijke drager voor het slagen in het realiseren van de target. Zonder 
communicatie gaat dit niet lukken. Het perspectief van de burger is zowel begin als eindpunt. Dit pro-
gramma stuurt immers op een subjectieve outcome target die door de eindgebruikers bepaald wordt. 
Niet wij, maar de burgers bepalen het succes. 

Om daadwerkelijk tot doorbraken in de hardnekkige en complexe problemtiek van gezondheid te 
komen bij vooral de lage SES-groepen gaan we niet ‘meer van hetzelfde’ doen, maar zijn we op 
zoek naar een andere aanpak met een groter en duurzamer effect in gezondheid. We willen verschil 
maken. Een belangrijk onderdeel daarbij is het betrekken van veel meer partners buiten het gezond-
heidsdomein van binnen en buiten de gemeente. Dat betekent dat we behalve gaan ‘communiceren 
over’, we vooral ook ‘samen met’ burgers en partners aan de slag gaan om gezondheid in een an-
dere context te plaatsen. Gezondheid zien we niet meer slechts als een doel of eindresultaat vanuit 
problemen, ziekte, aandoening of beperking. We geven gezondheid vooral betekenis als belangrijke 
bijdrage in de context van een duurzame samenleving: een samenleving die continu streeft naar 
balans tussen economische, ecologische én sociale ontwikkeling, die voorziet in de behoeften van 
de huidige generatie, zonder het vermogen aan te tasten om te voorzien in de behoeften van de toe-
komstige generaties. In de komende jaren werken we dit samen met o.a. het programma Duurzaam 
verder uit. 
Dat betekent dat we behalve communicatie-activiteiten gericht op het realiseren van de target, ook 
gaan inzetten op communicatie als bijdrage aan bewustwording van de collectieve verantwoorde-
lijkheid voor gezondheid in relatie tot een duurzame samenleving in het licht van de langere termijn 
ambitie. Dit doen we onder meer door naast klassieke instrumenten en het organiseren of bijwonen 
van netwerk- en themasessies vooral ook gebruik te maken van de mogelijkheden van ‘social media’. 

5.3  Organisatie

Centraal in dit programma staan de Rotterdammers in de zes target wijken. Deze focus komt tot 
uitdrukking in de programmaorganisatie. Per targetwijk werkt een wijkgezondheidsmakelaar (WGM) 
onder regie van de gebiedsmanager van de deelgemeente. De WGM stelt in overleg met vele partij-
en een bij de gebiedsgerichte vraag passend wijkgezondheidsprogramma op, als onderdeel van een 
IWAP. De deelgemeente stelt dit vast. 

De WGM’s (3 fte) maken deel uit van het programmateam SWGG. In het programmateam worden 
naast de WGM’s de volgende functies vervuld: projectleiders als trekkers voor de smartdoelen, 
onderzoekers, communicatie, financiën, social marketing en het programmasecretariaat. Het team 
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staat onder leiding van een programmamanager. In totaal gaat het om zo’n 12 fte medewerkers van 
de GGD. 

De projectleiders hebben per smartdoel een eigen projectteam met partners en stakeholders van 
binnen en/of buiten de gemeente, waarmee samen invulling wordt gegeven aan de wijze van reali-
satie van het beoogde resultaat. De projectleiders en WGM’s leggen inhoudelijk verantwoording af 
aan de programmamanager. De programmamanager legt verantwoording af aan de directeur van de 
GGD Rotterdam Rijnmond en aan de Wethouder Volksgezondheid. 

Dit programmateam kent verschillende interne en externe overlegvormen, waarbinnen het geheel 
van activiteiten tot één integraal programma en werkwijze wordt ontwikkeld en uitgevoerd. De diver-
se programmateamleden zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van effectieve overlegvor-
men met relevante partners van binnen en buiten de (deel)gemeente ten behoeve van de resultaten 
waar zij verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast overlegt de programmamanager periodiek met collega 
programmanagers en directeuren van diensten over integrale afstemming van de relevante program-
ma’s en dienstactiviteiten. Tevens heeft de programmamanager periodiek voortgangsoverleg met de 
deelgemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) en de Wethouder Volksgezondheid via de wethouderstaf. 

5.4. Financiering 

De financiering van dit programma wordt geheel gedekt uit bestaande middelen van de GGD Rotter-
dam Rijnmond en door inzet vanuit andere diensten en partners. Incidenteel zoeken we voor tijdelijke 
activiteiten, zoals onderzoek, externe financieringsbronnen. De inzet is om vanuit bestaande midde-
len dit programma vorm te geven. In de interne begroting van de GGD wordt in ieder geval inzichte-
lijk gemaakt, welke middelen ten dienste staan voor de uitvoering van activiteiten van dit programma. 
Inzet door andere gemeentelijke diensten wordt per smartdoel of activiteit in de projectplannen uitge-
werkt. In dit programma wordt die inzet slechts op hoofdlijnen aangegeven. 
Om de diverse activiteiten samen met vele partners te kunnen vormgeven wordt uitdrukkelijk gezocht 
naar gemeenschappelijke doelen, zodat samenwerking vanuit soms verschillende belangen elkaar 
ook financieel kan versterken. Het streven is om met minder middelen meer te kunnen realiseren. Dit 
lukt beter, naarmate een ‘elkaar helpen en gunnen’ houding gemeengoed wordt en minder ingezet 
wordt op mono en fragmentarisch sturen op alleen de eigen beoogde resultaten. Dit uitgangspunt is 
tevens een belangrijke randvoorwaarde voor dit programma. Extra middelen zijn er namelijk niet. De 
slaagkans en realisatie van resultaten en daarmee de target wordt groter, naarmate we beter in staat 
zullen zijn om het grote belang van een goede gezondheid voor Rotterdammers en daarmee de stad 
te zien en van daaruit “Samen te Werken aan een Goede Gezondheid”.
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Titel Wat Inzet vooral 
stadsbreed en/
of wijkgericht

Indien wijkgericht: 
inzet in de 6 SWGG-
wijken?

Bl =Bloemhof
Hl = Hillesluis
Aw =Afrikaanderwijk
Ld =  Lombardijen
Nw =  Nieuwe 
Westen
Tw = Tarwewijk

Gezonde School Een Gezonde School 
Rijnmond werkt samen 
met teamleden, ouders 
en kinderen aan een 
gezonde(er) leefklimaat 
op school door structu-
reel en preventief aan-
dacht te besteden aan 
gezondheidsthema’s.

stadsbreed 
met accent op 
Rotterdam Zuid.
In totaal ongeveer 
60 scholen die 
GSR zijn waarvan 
er 24 in de 
deelgemeenten 
liggen met de 
focuswijken.

Bl = 0
Hl = 1
Aw =3
Ld =  0
Nw =  0
Tw = 1

Rotterdam 
Lekker FIT! 

Lekker fit! gaat bewe-
gingsarmoede en overge-
wicht bij leerlingen tegen 
en stimuleert gezond le-
ven (iswm SenR en JOS) 
(onderdelen: o.a.  gym-
leerkracht, eurofittest, 
(school) sportvereniging,  
schooldiëtist, lespakket, 
oudervoorlichtingen)

stadsbreed op 88 
basisonderwijs 
(zie naam 
scholen en 
deelgemeenten 
bijlage).

Bl = 5
Hl = 2
Aw =2
Ld =  2
Nw =  3
Tw = 0

Gezond ROC Zorg Advies Teams op 
ROC

stadsbreed

Bijlage

Bijlage 1. 

Overzicht voorbeelden van overige activiteiten GGD die ook bijdragen aan 
target
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Gezonde 
Schoolkantines 

De Gezonde 
Schoolkantine is 
een ondersteunings-
programma voor het 
middelbaar onderwijs. 
Het biedt scholen 
concrete handvatten 
om een gezonde(re) 
schoolkantine te 
realiseren. 

Bl = 1
Hl = 0
Aw =0
Ld =  4
Nw =  3
Tw = 0

Zippies Vrienden Zippy’s Vrienden 
is een universeel 
preventieprogramma 
waarin sociale en 
emotionele vaardigheden 
worden getraind bij jonge 
kinderen (5-8 jaar).

stadsbreed 
ingezet via 
Gezonde School 
(zie Gezonde 
School)

Klaar voor een 
Kind

Het staat voor een in-
tegrale aanpak met 
implementatie van meer-
dere interventies om de 
Rotterdamse geboorte-
uitkomsten te verbeteren. 
Het programma omvat 
verbeteringen op het 
gebied van preventie, be-
geleiding vóór en tijdens 
de zwangerschap, bege-
leiding tijdens de beval-
ling en het kraambed en 
adequate opvolging van 
zorg door jeugdgezond-
heidszorg. Inmiddels zijn 
7 deelprojecten gestart

stadsbreed en 
wijkgericht 

Eigen Kracht-
conferenties

Eigen Kracht-conferentie 
(EKC) stelt mensen in 
staat om zélf, met de 
steun van familie en 
vrienden, een plan te 
maken voor problemen 
rond een kind.

stadsbreed: 
minimaal 50 
Eigen Kracht-
conferenties per 
jaar in Rotterdam. 
Deze zijn niet te 
plannen in speci-
fieke wijken, want 
afhankelijk van 
vragers
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VKNK Programma voor 
activerende zorg, 
gecombineerde 
interventies, in de zorg 
en in de wijk 

wijkgericht Bl = 0
Hl = 1 
Aw = 1 
Ld =  1 
Nw =  1 
Tw = 1

Programma 
Drugs & Alcohol

Programma bestaat 
uit aantal projecten 
gericht op niet-gebruik 
jeugdigen, later 
beginnen, matig gebruik 
(onder meer tijdens 
uitgaan, op straat, op 
school)

stadsbreed 
programma 
met specifieke 
acties in zes 
targetwijken

GGZ-preventie Cluster ZR wil een 
stadbreed programma 
GGZ-preventie opzetten; 
er lopen nu diverse 
losse initiatieven, zonder 
bepaalde richting of visie 
daarachter

stadsbreed, 
kan op de zes 
targetwijken 
toegespitst 
worden

Lokale 
Zorgnetwerken

Op wijkniveau 
functionerend 
samenwerkingsverband 
dat tot doel heeft 
zorgwekkende situaties 
te onderzoeken en indien 
nodig toe te leiden naar 
adequate hulpverlening

stadsbreed Elk genoemde 
wijk beschikt over 
een eigen Lokaal 
zorgnetwerk.

Vroegsignalering 
HG - 
Meldcode  
Servicepunt

Programma ter motivatie 
en ondersteuning van 
vroegsignalering van 
Huiselijk Geweld en 
kindermishandeling

stadsbreed Ook beschikbaar voor 
genoemde wijken.

Aanpak Huiselijk 
Geweld

Programma dat tot doel 
heeft Geweld binnen 
de relationele sfeer te 
stoppen

stadsbreed Elke deelgemeente 
beschikt over een 
lokaal team huiselijk 
geweld.

Sense 
spreekuren

gesprekken over 
seksualiteit op div 
locaties waar jongeren in 
grote aantallen komen en 
laagdrempelig toegang 
tot spreekuren hebben; 
ROC’s, JIP, CASA

stadsbreed 
+ Sense 
spreekuren op 
de ROC’s oa op 
Rdam Zuid

BL = 1 (In de Hille 
(CvD))
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ROC 
Lesprogramma 
Seksuele 
Gezondheid 

Het leveren van een 
bijdrage aan het 
verbeteren van de 
seksuele gezondheid 
van ROC studenten door 
het ontwikkelen van 
een evidence en theory 
based lesprogramma 
voor ROC’s

stadsbreed 
waarbij er grote 
ROC vestigingen 
zijn op Rotterdam 
Zuid 

BL = 1 (In de Hille 
(CvD))

Soa-poli Laagdrempelige, gratis 
voorziening voor mensen 
die een risico op soa 
hebben gelopen en niet 
naar de huisarts kunnen 
of durven

stadsbreed

Soa/hiv preventie Afdeling soa & seksua-
liteit biedt voor mensen 
die niet naar de huisarts 
of de kliniek komen, op 
locatie screening op soa 
en hepatitis B vaccinatie 
aan. Voor risicogroepen 
zoals prostituees, man-
nen die seks hebben met 
mannen, Antilliaanse 
(jongeren) zijn er op de 
groepen toegesneden 
interventies.  De afdeling 
gebruikt nieuwe media 
om bij hen aan te sluiten.

stadsbreed

Afdeling TBC Screenen van specifieke 
doelgroepen die een 
verhoogd risico lopen op 
TBC

In de Hille (CvD) in BL 
en Poli Zuid (Bouman 
GGZ) in Pendrecht 
Charlois, twee keer 
per jaar

Afdeling TBC Begeleiding van mensen 
met TBC bij het nemen 
van medicatie die het niet 
zelf lukt om zelfstandig 
therapietrouw te zijn.

stadsbreed
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Outbreak 
management

Een wettelijke basistaak 
voor de snelle bestrijding 
van potentiële clusters 
of ‘uitbraken’ van 
infectieziekten
Als zich binnen een 
instelling of een groep 
van personen meer 
infectieziekten dan 
gebruikelijk voordoen, 
onderzoekt de GGD 
of er een verband is 
tussen de ziektegevallen, 
of er een risico van 
verspreiding is en welke 
bestrijdingsmaatregelen 
men moet nemen.

stadsbreed

Reizigerszorg Werkt aan het voorkomen 
van introductie van 
importziekten in het 
werkgebied en het 
beschermen van 
individuele reizigers 
tegen infectieziekten 
en andere 
gezondheidsrisico’s

stadsbreed

Meldpunt 
prikaccidenten

Inschatting van de 
aard en de ernst  van 
het prikaccidenten of 
besmettingsaccidenten 
- vaak in de werksituatie 
– en zonodig medische 
behandeling.

stadsbreed

China aan de 
Maas, Turkije aan 
de Maas

Turkse Rotterdammers 
(16-40 jaar, mn 1e 
generatie)
stimuleren om zich te 
laten testen en eventueel 
te laten behandelen 
of vaccineren tegen 
hepatitis B.
Voorlichting dmv advies 
op maat met specifieke 
aandacht voor culturele 
aspecten. 

stadsbreed met 
extra aandacht 
voor dit aanbod 
in de zes 
SWGGwijken

Stadsbreed met 
extra aandacht voor 
dit aanbod in de zes 
SWGGwijken
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Meldingen Beantwoorden van 
vragen van burgers op 
gebied van gezondheid 
en milieu. Behandeling 
telefonisch, e-mail of dmv 
huisbezoek

stadsbreed

ROadvisering Doel: in de RO rekening 
houden met effecten 
op de volksgezondheid 
(beschermen én 
bevorderen).
Setting: openbare 
buitenruimte, van 
regionaal tot buurtniveau; 
evt. gebouwniveau 

stadsbreed

Advisering rond 
leefomgeving

Adviseert het bestuur 
andere diensten, 
bewonersgroepen 
op gebied van milieu 
en gezondheid. 
Thema’s zijn o.a. 
bodemverontreiniging, 
asbest, kankerclusters

stadsbreed
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Bijlage 2. 

Overzicht samenwerking met gemeentelijke programma’s en – activiteiten, o.a.:

Vanuit Collegewerkprogramma: 
Aanval op de Uitval (Voortijdig Schoolverlaters) Dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving
Full Engagement Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ieder Kind Wint 2  Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Vertrouwen in Veiligheid; Meedoen in de Stad Directie Veiligheid
Kwaliteitssprong op Zuid/PACT op Zuid Bestuursdienst
Kwetsbare Personen  Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Programma Duurzaam Programmabureau Duurzaam
Programma Voeding en Beweging SenR, JOS & GGD
Uitvoeringsprogramma Sport 
 
Overige programma’s: 
Actieprogramma ouderenbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Actieprogramma Vraagwijzer Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Even Buurten: programma kwetsbare ouderen  Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Jeugdkansenzones Communities that Care, deelgemeenten, JOS, 
GGD
Klaar voor een kind  Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Programma Drugs & Alcohol Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Programma Economische ontwikkeling 
Rotterdamse gezondheidszorg Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
WMO  Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Woonservicegebieden Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Diverse projecten Deelgemeenten Deelgemeenten Feijenoord, Delfshaven,  
 Charlois & IJsselmonde
Deelgemeentelijk (4 SWGG Deelgemeenten): 
Aanpak Armoede Feijenoord Deelgemeente Feijenoord
Bestuursprogramma Feijenoord 2010-2014 Deelgemeente Feijenoord
Gebiedsvisie Feijenoord en IJsselmonde Deelgemeente Feijenoord en IJsselmonde 
Gebiedsvisie Kansen Verzilveren Delfshaven Deelgemeente Delfshaven
Gebiedsvisie Tarwewijk Deelgemeente Charlois
iWAP Lombardijen, Tarwewijk, Nieuwe Westen Deelgemeente IJsselmonde, Charlois en Delfs-
haven
Pilot WMO IJsselmonde Deelgemeente IJsselmonde
Visie Kantelwijken IJsselmonde Deelgemeente IJsselmonde
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Bijlage 3. 

Overzicht o.a. betrokken partners 

Achmea
Albeda College
Algemene WerkgeversVereniging Nederland
Avant Sanare
Bouman GGZ
Bureau Arbeidsmarktmeester
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Comwonen
Context GGZ preventie
Creatief Beheer
Deelgemeenten: Delfshaven, Feijenoord, 
IJsselmonde en Charlois
Dienst Jeugd, Onderwijs & Samenleving
Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Dienst Sport en Recreatie
Dienst Stadsontwikkeling
Dienst Stadstoezicht
Directie Veiligheid
Dona Daria
Dura Vermeer
Erasmus Medisch Centrum en Universiteit
Fonds Huisartsen in Achterstandswijken
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Gezondheidscentrum Randweg
Horizon Jeugdzorg
Humanitas Rotterdam

IVO
Ladyfit Utrecht
Manpower
Opbouwwerk Sonor Zuid
Openbaar Ministerie Rotterdam
OSER
Politie
Programmabureau PACT op Zuid/
Kwaliteitssprong op Zuid
PWS corporatie
Samenwerkingsverband Samen Één
Sonor
Sportsupport
Stichting MEE
Stichting Welzijn Feijenoord
Vestia
Vliegwiel Feijenoord
Vrouwenhuis NISA
Werkplein Dwarsdijk, Dienst Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid
Wijkpastoraat Feijenoord
Woonbron
Woonstad Rotterdam
Zadkine
Zichtbare Schakels
Zorgimpuls
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