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Het terugdringen van grote 
gezondheidsverschillen.

Missie

Pharos – Expertisecentrum Gezondheidsverschillen

Uitgangspunt
Gezondheid en kwaliteit van zorg voor 
iedereen in Nederland.



Presentatie Roshnie – 10 min 

Vragen aan Roshnie 

Vragen aan elkaar / uitwisseling van goede voorbeelden

Bereiken en betrekken inwoners

• Waarom eigenlijk?

• #Hoedan?

Wat gaan we doen?



Wat is er nodig;  Kwaliteit en zorg voor iedereen
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•Gekleurde vergrijzing

•Centrum Gezond Leven (CGL) database –
eenzaamheidsinterventies

•Experts uit wetenschap en praktijk geraadpleegd

•Werkzame elementen

Eenzaamheidsinterventies bekeken
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• Werkzaam element 1: Betrek de doelgroep in alle fasen van de interventieontwikkeling

• Werkzaam element 2: Versterk het zelfvertrouwen van deelnemers als onderdeel van de interventie

• Werkzaam element 3: Sluit aan op de leefwereld van de deelnemers

• Werkzaam element 4: Werving

• Werkzaam element 5: Versterk de toegankelijkheid voor deze groep

• Werkzaam element 6: Begrijpelijk materiaal 

(oudere) migranten en eenzaamheid



Bereiken en betrekken                         #inspiratie



a. We informeren onze inwoners

b. We leggen onze inwoners een aantal opties voor en vragen feedback

c. We vragen inwoners om ideeën en beslissen gezamenlijk

d. We beslissen met de inwoners en werken samen in de uitvoering & evaluatie

e. We zorgen voor financiering, advies en steun: inwoners kunnen zelf hun agenda 
en ideeën ontwikkelen, uitvoeren en evalueren binnen bepaalde afbakening

Hoe bereikt & betrekt u de inwoners in uw 

gemeente?



Bereiken en betrekken                            #waarom

Samenwerken met de mensen om wie het gaat is cruciaal om tot een effectieve 
aanpak voor gezondheidsverschillen te komen.

Betrokkenheid in alle stadia van onderzoek en verbetertrajecten (van ontwerp tot 
uitvoering en evaluatie) maakt dat (eenzaamheids)interventies en aanpakken 
effectiever zijn.



Bereiken en betrekken    #waarom?#daarom!

Bewezen effecten van samenwerken met de mensen om wie het gaat

Aansluiting bij wat echt nodig is

Acceptatie bij de doelgroep

Effectiviteit en implementatie

Onderzoeksmethoden & dataverzameling

https://www.pharos.nl/infosheets/inclusief-onderzoek/

Empowerment van de mensen zelf

https://www.pharos.nl/infosheets/inclusief-onderzoek/


Toch zijn er mensen die er vaak niet bij zijn…

Bijvoorbeeld

• mensen die al lang geen werk meer hebben
• mensen met psychische of lichamelijke problemen
• mensen met schulden
• mensen die eenzaam zijn
• mensen met een migratie-achtergrond



1. Betrek de mensen in alle fasen van beleid en interventie-ontwikkeling.

2. Kijk verder dan hun gezondheidsprobleem.

3. Zorg voor passende communicatie.

4. Ondersteun het geloof in eigen kunnen.

5. Haal praktische drempels weg.

Interventies die effectief zijn voor iedereen?

#watwerkt



Bereiken en betrekken inwoners       #hoedan

Bereiken AansluitenVerkennen Betrekken



Pas uw taalgebruik aan

Communicatie

• Passende taal

• Kernboodschap
• Beeldmateriaal
• Herkenbaarheid

• Testen!!!



Ken uw doelgroep:
wat speelt en leeft er 
bij de inwoners?

Verkennen

Cijfers (bespreken)

Focusgroepgesprek

Let op!
• - Passende methode
• - Juiste locatie



Zo kan de interventie nog beter afgestemd worden op 
zijn behoefte.

Bereik de inwoner

Bereiken

Zorg dat je op de juiste plekken komt:

• Via iemand in je eigen organisatie
• Via GGD in de wijk
• Via informele organisaties,  

migrantenorganisatie
• Via sleutelpersonen in de wijk (vrijwilligers, 

wijkagent, religieuze leiders, sociaal 
makelaars, actieve bewoners, etc.)

Ga naar plekken waar de mensen uit de wijk 
veel/graag komen: buurthuis, peuterspeelzaal, 

speeltuin, gezondheidscentrum

NB.
Opbouwen van vertrouwensrelatie is belangrijk 
én tijdrovend!

NB. Sleutelfiguren worden vaak benaderd. Let 

op overbelasting en denk aan een beloning.



VRAAG

Wil iemand een goede tip of 
leuke ervaring delen over 
hoe hij/zij erin is geslaagd 
om in contact te komen met 
bijvoorbeeld de groep 
ouderen met een 
migratieachtergrond? 



Zet intermediairs in

Bereiken

• Ervaringsdeskundigen & sleutelpersonen

• Vertegenwoordigers van de doelgroep

• Taalambassadeurs



Betrekken

NB. Bepaal al in het begin wanneer en hoe u 
deze inwoners wilt betrekken. 

NB. Bespreek in het begin wie de ‘lead’ krijgt bij 
de aanpak van knelpunten (bv. buurtbudget voor 
inwoners)

Werk samen met de 
inwoners

• het stellen van
prioriteiten

• het uitwerken van acties
of interventies

• en/of het organiseren
van activiteiten



De opgehaalde kennis en ervaring uit de verkenning en 
bereiken en contact met de inwoners geeft hiervoor 

input.

Hoe sluit je aanpak, 
plan, interventie 
goed aan?

Aansluiten

• Leren & samen -> groepsvorming en sociale verbinding

• Praktische drempels verlagen -> kosten, toegang, …
• Samenwerking met bestaande initiatieven en groepen
• Sluit aan bij wens om kennis op te doen

• Betrek familie of het netwerk



Bereiken en betrekken                    #teruglezen

www.pharos.nl/kennisbank/

https://www.pharos.nl/kennisbank/




• Bereiken en betrekken van mensen (met een migratieachtergrond of beperkte 
gezondheidsvaardigheden.

• Training, opleiding en (bij)scholing op maat

• Inclusief onderzoek doen 

• Inventarisaties en quickscans op organisatieniveau

• Publicaties, factsheets, voorlichtingsmaterialen en beeldverhalen

• Testen, adviseren en doorontwikkelen van digitale toepassingen over 
preventie, zorg & ondersteuning

• Advisering over lokale implementatie digitale toepassingen

Expertise Pharos

www.pharos.nl/kennisbank


