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Wijkanalyses 
 
• Markeert uitgangssituatie 
• Helpt om samen prioriteiten te stellen 

 
• Echte cijfers, geen extrapolatie van landelijke cijfers 

 
• Perspectief:  Samen verbeteringen in gang zetten 

 
• Methodiek:   Actiegericht 

  Samen betekenis geven aan cijfers 
 
 

• ≠  evaluatie-instrument 



Wijkanalyse in vogelvlucht 

• Initiatiefnemers in een wijk 

• Bepalen van de wijk en doelgroep 

• Verzamelen gegevens volgens format 

 GGD 

 Gemeente 

 Vektis, waarstaatjegemeente.nl, e.a. 

 HIS, apothekers, JGZ 

• Bespreken multidisciplinair professionals 

• Betrekken bewoners 

• Gezamenlijk bepalen prioriteit 

Veel preventieve thema’s:  valpreventie, meer bewegen 

     eenzaamheid 

     overgewicht, stoppen met roken 

   

•Theoretisch degelijk 

•Praktisch mogelijk 

•Beleidsmatig nuttig 
 



Opgebouwde ervaring sinds 2010 : 

• Kennisateliers 1e lijn (9 stuks, sinds 2010) 

• Alle regio’s Rijk van Nijmegen (30 profielen, 2013-2014) 

• +WMO cijfers (landelijk/lokaal) (Rivierenland, 30) 2015-2016 

• Als referentiepunt voor Lokale Toegangsport Wijchen (2015-

2017) 
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Informatie over transities Maasdriel 

Belangrijkste 
aanbieders 

Kosten per 
inwoner/dorpskern 

type zorg 
Jeugd, ouderen 

Voorzieningen
per dorpskern 



Factsheet Lokale toegangspoort Wijchen 

Voorzieningen 
jeugd 

Waar gaan 
vragen heen 

Klachten 

Voorzieningen 
WMO 

Stroomschema 
caseload 

Wachtlijst en 
acties daarop 



Geleerd van de samenwerking rond wijkanalyses? 

• Ieder heeft zicht op deel van de werkelijkheid 

• Complementariteit is in de wijk concreet te vinden 

• Praktijk, beleid en onderzoek vult elkaar goed aan 

• Cijfers betekenis geven schept eigenaarschap voor oplossingen 
 

 Besef  dat vraagstukken in de wijk gezamenlijke aanpak van 1e 
en 0e lijn vraagt 
 

 Preventieve aanpak komt er mee in het vizier en kan meer 
integraal worden opgepakt. 
 

• Dat is zinvol, geeft energie en levert mooie resultaten 
 



Toekomstige ontwikkelingen 

 Veel aandacht voor privacy (TTP en gebruik daarvan) 

 Stap voor stap opbouwen 
 

• Oggz monitor 

• Koppelen gemeentelijke en zorgdata 

• Zorgdata koppelen met context van patienten (vanuit Groen, 

Gezond in beweging) 
 

Bouwen aan regionale data-infrastructuur  
 

 
 
 



Waar kunt u profielen vinden 

• http://www.regionijmegenopeenlijn.nl/ontwikkelingen_categories/gezond
e-wijken 
 

• https://ggdgelderlandzuid.nl/gezondleven/gezondheid-in-

cijfers/gemeente-wijkdorpsprofielen/ 
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