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Achtergrond onderzoek
De gemeente Nijmegen vindt de 
gezondheid van inwoners belangrijk.  
Er wordt in de nieuwe Omgevingswet 
toegewerkt naar een veilige en 
gezonde leefomgeving. Met onderzoek 
wil de gemeente meer zicht krijgen op 
hoe gezondheid kan worden mee-
genomen in de inrichting van de 
fysieke leefomgeving.

Voor dit onderzoek is aan ambtenaren 
en professionals in Nijmegen, werkend 
in het sociale en fysieke domein, 
gevraagd wat hun beeld is van een 
gezonde leefomgeving. Door het 
gebruik van de concept mapping 
methode (brainstormen, sorteren en 
ranken) is gekomen tot 10 clusters 
waaruit volgens de 54 deelnemers een 
gezonde leefomgeving bestaat. 

Daarnaast is gevraagd welke 
elementen de meeste prioriteit krijgen 
in ruimtelijke planprocessen en waarop 
de meeste kansen liggen in ruimtelijke 
planprocessen.

Welk beeld hebben professionals over een  
gezonde leefomgeving? 

Gezonde  
leefomgeving 

Bevindingen
Volgens ambtenaren en 
professionals bestaat een 
gezonde leefomgeving uit  
10 clusters. Hiervan is een 
‘cluster map’ gemaakt.

Toelichting 
De clusters zijn tot stand gekomen doordat iedere deelnemer 92 uitspraken heeft 
gesorteerd naar welke uitspraken volgens hem bij elkaar horen. Dit resulteert in 
een verdeling van de uitspraken over 10 clusters, waarbij de oppervlakte van het 
cluster aangeeft of de uitspraken in het cluster meer of minder bij elkaar passen. 
Hoe kleiner de oppervlakte, hoe meer uitspraken bij elkaar passen.
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Toelichting
‘Ruimtelijke kwaliteit’ en ‘Nodigt uit tot bewegen’ zijn twee clusters waar volgens het fysieke en het sociale domein  
veel prioriteit aan wordt gegeven in ruimtelijke plannen. En het zijn ook de clusters waar men de meeste kansen  
ziet in ruimtelijke plannen. Voor ‘Helpt om mij goed te voelen’ en ‘Helpt mij om gezonde keuze te maken’ is de  
prioriteit laag en de kansen beperkt volgens de deelnemers.

Conclusie
Professionals in het sociale en fysieke domein hebben 
hetzelfde beeld van de meest en minst belangrijke 
aspecten van een gezonde leefomgeving in 
ruimtelijke plannen. Dit helpt professionals in het 
sociale en fysieke domein om de samenwerking te 
versterken en tot een gezamenlijk resultaat te komen 
in ruimtelijke projecten.
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Vervolg gezonde leefomgeving.

Wat is belangrijk en kansrijk in een ruimtelijke 
planproces volgens het sociale en fysieke domein?


