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Samenvatting 
In dit evaluatierapport worden de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de 

werkzaamheden van de gezondheidsmakelaars in Nijmegen in de periode 2012-2019. Op basis van 

documentenanalyse en interviews met 32 betrokkenen is een goed beeld ontstaan van de 

meerwaarde, de wijze van samenwerken, de effecten en de wensen voor de toekomst van het werk 

van de gezondheidsmakelaars. De resultaten van deze documentenanalyse en interviews zijn 

geordend door middel van het Referentiekader Gezondheidsbevordering. Dit heeft geleid tot een 

aantal conclusies en aanbevelingen: 

 De gezondheidsmakelaars worden door alle samenwerkingspartners gezien als een belangrijke 

speler in de wijk. 

 De focus op gezondheid, de onderbouwing door middel van cijfers, de helikopterview en hun rol 

als verbinder worden als belangrijkste pluspunten ervaren. 

 De effecten op gezondheid zijn moeilijk te bepalen, maar wel worden de positieve veranderingen 

in attitude ten aanzien van gezondheid (met name t.a.v. voeding en bewegen) door de overige 

professionals in de wijk genoemd. Ook het aanbrengen van structuren waarbinnen activiteiten 

gericht op gezondheid een plek hebben kunnen krijgen worden als effect van het werk van de 

gezondheidsmakelaars genoemd. 

 Op het gebied van samenwerking is er winst te behalen door het nog meer op elkaar afstemmen 

van de diverse werkwijzen en plannen. 

 Voor de toekomst adviseren de geïnterviewden om te gaan werken met één agenda waarin alle 

partijen een duidelijk afgebakende rol en taakverdeling hebben en waarin er meer focus is 

aangebracht. 

 Om zoveel mogelijk determinanten van gezondheid te beïnvloeden en daarmee de kans op 

gezondheidswinst te vergroten, wordt er aanbevolen om meer in te zetten op voorzieningen en 

wet- en regelgeving, specifiek gericht op de instrumenten van de nog in te voeren omgevingswet.  

 Het verhogen van de zichtbaarheid van het werk van de gezondheidsmakelaars wordt door de 

geïnterviewden naar voren gebracht als belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.  
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1. Inleiding en aanleiding 
Sinds 2009 zet de gemeente Nijmegen in het kader van haar gezondheidsbeleid 

gezondheidsmakelaars in. Eind 2020 loopt de subsidieverlening voor alle partijen af. Er is behoefte 

aan een evaluatie, ook in het kader van de doorontwikkelingen in het wijkgerichte werken binnen de 

Gemeente Nijmegen. In 2012 heeft de laatste evaluatie plaats gevonden. In het begin is er gestart 

met een strakke en afgebakende opdracht en in de loop van de tijd heeft de makelaar een vrijere rol 

gekregen. Het doel van de huidige opdracht is om meer inzicht te verkrijgen in de resultaten van de 

werkzaamheden van de gezondheidsmakelaars om sturing te geven aan de rol van de 

gezondheidsmakelaar en de toevoegde waarde in de wijken te verhelderen. 

 

Sinds de eerste opdrachtverlening, in 2009, werken gezondheidsmakelaars op wijk- en stadsniveau 

aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, stimuleren van bewegen bij ouderen en tegengaan van 

gezondheidsverschillen. Zij leggen verbindingen tussen de verschillende partijen en realiseren een 

integrale aanpak samen met andere partijen in het veld. Bij de verlenging van de opdrachtverlening, 

in 2017, werd de inzet van de gezondheidsmakelaars een belangrijk onderdeel genoemd van de 

uitvoering van de Gezondheidsagenda 2017-2020. 

Omdat de vraag naar en noodzaak van gezondheidsbevordering en collectieve oplossingen was 

toegenomen, is in 2017 de capaciteit uitgebreid. Op enkele specifieke onderwerpen werd extra inzet 

nodig geacht: de relatie tussen armoede en gezondheid, gezondheidsachterstanden van mensen met 

een migrantenachterstand en de samenwerking tussen welzijn, gezondheid en eerstelijnszorg. 

 

Historie gezondheidsmakelaars 

De persisterende gezondheidsverschillen in Nederland blijven de maatschappij bezig houden. 

Laagopgeleiden gaan gemiddeld 7 jaar eerder dood en leven 18 jaar in een minder goede 

gezondheid. Deze grote gezondheidsverschillen in Nederland kunnen we niet accepteren, zo stellen 

velen (Van den Muijsenbergh, 2018)1. Anderen, waaronder de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR, 2018)2 vinden dat de focus moet worden verlegd van het verkleinen van 

gezondheidsverschillen naar het zogenaamde gezondheidspotentieel: de gezondheidswinst die 

geboekt kan worden of gezondheidsverlies dat vermeden kan worden in specifieke doelgroepen 

(jonge kinderen; mensen met grootste gezondheidsachterstand) en t.a.v. de belangrijkste 

veroorzakers van ziekte: roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. 

Om op een andere manier dan door middel van de klassieke gezondheidsbevordering 

gezondheidsachterstanden aan te pakken, is de functie van gezondheidsmakelaar ingevoerd. Op 

basis van internationale ervaringen leek een functie van gezondheidsmakelaar een positieve bijdrage 

te leveren aan het verkleinen van hardnekkige gezondheidsverschillen in de samenleving (Denge, 

2012)3. In vier steden in Nederland is om die reden tussen 2007 en 2010 geëxperimenteerd met de 

rol van gezondheidsmakelaar. Dit vond plaats in Helmond, ’s Hertogenbosch, Groningen en Den 

Haag. Centraal stond ‘hoe de rol van gezondheidsmakelaar in de praktijk vorm zou moeten krijgen 

                                                           
1 

Muijsenbergh M van den. Verschil moet er zijn. Oratie; Nijmegen: Radboud Universiteit, 2018.  
2
 WRR. Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische 

gezondheidsverschillen. Den Haag, 2018. 
3 Denge PJ ter. Gezondheidsmakelaar als vliegwiel. Een evaluatieonderzoek naar het project 

Gezondheidsmakelaars in Nijmegen. Gemeente Nijmegen, 2012. 

https://www.wrr.nl/publicaties/policy-briefs/2018/08/27/van-verschil-naar-potentieel.-een-realistisch-perspectief-op-de-sociaaleconomische-gezondheidsverschillen
https://www.wrr.nl/publicaties/policy-briefs/2018/08/27/van-verschil-naar-potentieel.-een-realistisch-perspectief-op-de-sociaaleconomische-gezondheidsverschillen
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om optimaal te kunnen bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden’ (Harting, 

2010)4. 

Het project gezondheidsmakelaars is in Nijmegen in september 2009 van start gegaan. In 2009 is 

gestart met de inzet van gezondheidsmakelaars in de aandachtswijken Hatert, Oud- en Nieuw-West, 

Lindenholt en Dukenburg. Vanaf 2013 is dat gefaseerd uitgebreid naar een stadsbrede uitrol over alle 

wijken, te beginnen met het Willemskwartier, de Kolping en Noord. In de meeste wijken hadden de 

gezondheidsmakelaars ongeveer 1 tot 3 dagen ter beschikking. In een aantal wijken voerden ze naast 

de activiteiten in de wijk ook activiteiten op scholen uit. Er zijn momenteel vijf gezondheidsmakelaars 

Volwassenen en ouderen actief in Nijmegen. De werkzaamheden van een gezondheidsmakelaar 

passen bij de gezondheidsproblemen en -behoeften van een wijk of gemeente. Daarom zijn 

initiatieven waarbij de makelaar betrokken is, in iedere wijk of gemeente anders. De taak van de 

gezondheidsmakelaar is het realiseren van een effectief systeem voor gezondheidsbevordering in de 

wijk of gemeente. De makelaar is daarbij in staat om verschillende rollen aan te nemen, van adviseur 

tot kartrekker, afhankelijk van wat nodig is. De rol van de makelaar wordt in nauwe samenspraak 

met de gemeente bepaald. 

Het beroep dat op de gezondheidsmakelaars gedaan wordt, is in de loop van de jaren sterk 

toegenomen, ook in andere stadsdelen. De stadsbrede inzet werd mogelijk door de taken van de 

gezondheidsmakelaars die ze op school uitvoerden over te hevelen naar de adviseurs Gezonde 

School in combinatie met de JGZ. Met het continueren van de bestaande subsidiëring uit 2009 en 

2013 en een slimmere inzet van de basissubsidie van de GGD is per 1 januari 2017 een dekkend 

netwerk voor de hele stad Nijmegen opgebouwd.5  

  

                                                           
4 

Harting J. Drie jaar Gezondheidsmakelaar - Leerervaringen uit een samenwerkend onderzoeksverband 2007-

2010. Woerden: NIGZ, 2010. 
5 

Raadvoorstel Subsidieverlening Gezondheidsmakelaars. Nijmegen, 2017. 
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2. Werkwijze onderzoek 

2.1 Referentiekader Gezondheidsbevordering 
In de informatie die is aangeleverd door de gezondheidsmakelaars, staat aangegeven dat 

‘gezondheidsmakelaars van de GGD collectieve gezondheidsbevordering vorm geven, om de 

volksgezondheid van inwoners van een wijk te verbeteren. Dit wordt gedaan door het inzetten op 

het verbeteren van de directe (sociale en fysieke) leefomgeving van inwoners en op het versterken 

van de preventie infrastructuur van de wijk.’ Een ambitieus doel dat door hen zelf ook wordt 

uitgesplitst in subdoelen en indicatoren. Ten behoeve van de evaluatie hebben we een aantal 

indicatoren vastgesteld, die een helder beeld kunnen geven van de resultaten van de 

werkzaamheden van de gezondheidsmakelaars op sub- en intermediaire doelen en op outcome-

variabelen. Dit doen we met behulp van het Referentiekader Gezondheidsbevordering6, dat is 

gebaseerd op het internationaal veelgebruikte evaluatiemodel van Nutbeam7. Dit model wordt nader 

toegelicht in hoofdstuk 3 waarin gebruikmakend van het Referentiekader Gezondheidsbevordering 

wordt toegelicht wat de output van de gezondheidsmakelaars in Nijmegen is (geweest). Tevens 

wordt in hoofdstuk 4 de effectiviteit van inzet van de gezondheidsmakelaar beschreven, 

gebruikmakend van het Referentiekader. Met andere woorden, welke indicatoren en subindicatoren 

worden beïnvloed door hun werkzaamheden en welke producten heeft dit opgeleverd.  

2.2 Begeleidingsgroep 
De opzet en de werkwijze van dit evaluatie onderzoek is begeleid door een aantal betrokkenen. Deze 

begeleidingsgroep bestaat uit: 

- Anke van Diepenbeek, gemeente Nijmegen 

- Kees Goderie, afdeling statistiek gemeente Nijmegen (tot april) 

- Marieke Selten afdeling statistiek gemeente Nijmegen (vanaf april) 

- Gerdine Fransen, GGD Gelderland Zuid 

- Rian Panis, GGD Gelderland Zuid 

- Faysal Zouay, Bindkracht10 

Deze begeleidingsgroep heeft gedurende het evaluatieonderzoek meegedacht over en gereflecteerd 

op de vraagstellingen, de werkwijze van de onderzoekers, de te interviewen personen en op de 

resultaten van het onderzoek. 

2.3 De vragenlijst, interviews en de geïnterviewden 
De vragenlijst is tot stand gekomen op basis van de hoofdvragen van het onderzoek. Daarnaast is er 

een onderscheid gemaakt tussen de vragen die gesteld zijn aan de gezondheidsmakelaars zelf en de 

vragen die zijn voorgelegd aan de samenwerkingspartners en overige betrokkenen. Beide 

vragenlijsten worden in bijlage 1 weergegeven. 

 

 

 

                                                           
6
 Saan & De Haes: Gezond effect bevorderen, het organiseren van effectieve gezondheidsbevordering. NIGZ, 

Woerden, 2005. 
7
 Nutbeam D and Bauman A: Evaluation in a Nutshell - A Practical Guide to Evaluation of Health Promotion 

programs. Sydney; McGraw Hill; 2006. 

http://www.nigz.nl/index.cfm?act=winkel.detail&pid=813&ShopID=
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De hoofdvragen van het onderzoek zijn de volgende: 

1. Wat hebben de gezondheidsmakelaars (GGD en Bindkracht10) gedaan: input, throughput, 

output? 

2. Wat is het effect van de werkzaamheden van de gezondheidsmakelaars op de doelgroep 

professionals als directe doelgroep en op de bewoners als indirecte doelgroep (subdoelen en 

outcome)? 

3. Waarin maakt de gezondheidsmakelaar (GGD en Bindkracht10) het verschil t.o.v. andere 

professionals in de wijk, waarin ligt de meerwaarde? 

4. Wat heeft wel/niet gewerkt in de aanpak van de gezondheidsmakelaars? Waarom wel/niet? 

5. Hoe kan de samenwerking verbeterd worden tussen de gezondheidsmakelaars van de GGD en 

die van Bindkracht10 en daarnaast met de buurtsportcoaches? 

6. Wat kunnen we beter/anders doen voor de toekomst en welke randvoorwaarden/ sturing is 

hiervoor nodig om te komen tot versterking van de basisstructuur in de wijk? 
 

De interviews hebben alle op één na telefonisch of via beeldbellen plaatsgevonden. Dit vanwege de 

uitbraak van het coronavirus die gedurende de looptijd van dit onderzoek heeft plaatsgevonden.  

De lijst met geïnterviewden is tot stand gekomen in nauw overleg met de begeleidingsgroep. In 

bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de organisaties waar de geïnterviewden werken. 
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3. Wat is de output van de gezondheidsmakelaars? 
Voor het bepalen van de output van de activiteiten van de gezondheidsmakelaar zijn diverse 

documenten bekeken, in totaal ruim 300. Het betrof beleidsstukken, (jaar)verslagen, projectplannen, 

samenwerkings- en netwerkdocumenten, presentaties en artikelen alsmede documentatie over 

interventies.  

Het materiaal gaf een goed beeld van de activiteiten die er in de evaluatie-periode hebben 

plaatsgevonden in Nijmegen. De output in relatie tot de activiteiten van de gezondheidsmakelaars is 

grofweg in drie categorieën te verdelen: 

 

1. Output in de vorm van deelname van doelgroepen aan de georganiseerde activiteiten. 

2. Analyses, workshops en kennisoverdracht en interventie-ontwikkeling. 

3. Verbindingen, samenwerkingsvormen, bemiddeling/pleitbezorging en daaruit voortvloeiende 

acties  die tot stand zijn gebracht, mede door de inzet van de gezondheidsmakelaar. 

 

In tabel 1 zijn deze categorieën nader geconcretiseerd, en is een procentuele verdeling gegeven van 

de output over de categorieën. 

 

Categorie Concretisering output 
Procentuele 
verdeling 

Plaats in het 
Referentiekader 

1. Output in de vorm van 
bijdragen aan voor doelgroepen 
georganiseerde activiteiten 
 

- voorlichting & educatie 
doelgroep  

- uitvoering van interventies 
40% kolom 2 (Interventies) 

2. Analyses, workshops & 
kennisoverdracht en 
interventie-ontwikkeling 
 

- signalering en/of screening   
- training van intermediairs  

en/of communicatie  
- interventie-ontwikkeling  
- evaluatie/onderzoek  

50% 

kolom 1 (organiseren) en 
kolom 2 (interventies)  
en kolom 3a (uitkomsten 
interventies) 

3. Verbindingen, 
samenwerkingsvormen, 
bemiddeling/ pleitbezorging en 
daaruit voortvloeiende acties 

-  netwerkvorming 
- advisering/borging in beleid 
- samenwerkingsprojecten                                                                                                                     30% 

kolom 1 (organiseren) en 
kolom 2 (interventies) 

 
Toelichting 

   De percentages in de kolom procentuele verdeling zijn afgerond, en tellen op tot boven 100%; Dit wordt  

 verklaard door het feit, dat bij veel projecten de GM een bijdrage had die in 2 of 3 categorieën thuishoort. 

  

De weergegeven output-categorieën zijn terug te vinden in het in paragraaf 2.1 geïntroduceerde 

Referentiekader Gezondheidsbevordering (zie figuur 1). Zoals ook in tabel 1 aangegeven is er met 

name een koppeling met kolom 1 (Organiseren), 2 (Interventies) en 3a (uitkomsten interventies).  
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Figuur 1: Referentiekader Gezondheidsbevordering 

 
 

 

 

Het Referentiekader Gezondheidsbevordering (Refka) is een kwaliteitsinstrument dat inzicht geeft in 

de omgevingsfactoren van gezondheid en in de processen van gezondheidsbevordering. Met behulp 

van het Refka worden  de factoren en omstandigheden geanalyseerd die in projecten en 

programma's voor gezondheidsbevordering een rol kunnen spelen. Denk hierbij aan omgeving 

(sociaal en fysiek), empowerment van mensen, voorzieningen, investeringen. Het Referentiekader 

laat zien dat veel factoren een rol hebben bij en van invloed zijn op het bevorderen van gezondheid 

en gezond gedrag en dat deze factoren met elkaar samenhangen. Het is een hulpmiddel om een 

aantal van deze begrippen op een overzichtelijke manier met elkaar in verband te brengen.  

Het Refka laat zien dat er veel determinanten ten grondslag liggen aan gezondheid en dat er veel 

verschillende typen interventies (beleidsgericht, voorlichtingsgericht en omgevingsgericht) mogelijk 

en veelal ook nodig zijn om deze verschillende determinanten te kunnen beïnvloeden.  

Het Refka kan via twee routes worden doorlopen: een analytische route en planningsroute. De 

analytische route loopt van rechts naar links (van resultaat naar proces); de planningsroute loopt van 

links naar rechts (van proces naar resultaat). De pijltjes in het model laten zien dat alle kolommen 

invloed hebben op elkaar. Zo zal je bij de start van een programma aandacht moeten besteden aan 

de eerste kolom, organiseren, om vervolgens verschillende soorten interventies op te kunnen zetten. 

Deze interventies hebben weer interventie uitkomsten tot gevolg (kolom 3a), die weer de 

determinanten beïnvloeden. Deze determinanten hebben uiteindelijk invloed op gezondheid en 

gezondheidsverschillen.  
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Uit de analyses blijkt dat ongeveer de helft van de werkzaamheden van de gezondheidsmakelaar valt 

onder categorie 2: Analyses, workshops & kennisoverdracht en interventie-ontwikkeling. De 

gezondheidsmakelaar levert dus een belangrijke bijdrage aan de voorbereiding van projecten 

(inclusief behoeftepeiling en onderbouwing op basis van epidemiologische gegevens). Op basis van 

zijn/haar kennis over (werkzame) aanpakken ondersteunt de gezondheidsmakelaar bij de selectie 

van interventies en draagt kennis over naar lokale professionals over gezondheidsbevordering. Ook 

bij de evaluatie speelt de gezondheidsmakelaar een ondersteunende rol. 

In circa 40% van de werkzaamheden levert de gezondheidsmakelaar een actieve rol bij de uitvoering 

van interventies, bijvoorbeeld in de vorm van trainingen/workshops voor de doelgroep (categorie 1).   

Ongeveer 1 op de 3 activiteiten van de gezondheidsmakelaar valt onder categorie 3: Verbindingen, 

samenwerkingsvormen en daaruit voortvloeiende acties. De verbindende kwaliteiten van de 

gezondheidsmakelaar, de aanjaagfunctie voor integrale samenwerking en borging van resultaten 

vormen een continue basis van de output van zijn/haar werkzaamheden.  

 

In bijlage 3 is een samenvattend overzicht gegeven van de talrijke activiteiten die er in de diverse 

stadswijken van Nijmegen hebben plaatsgevonden, en waarbij de gezondheidsmakelaars betrokken 

zijn geweest.  

 

Het belang van het leggen van verbindingen wordt duidelijk in de kolom betrokken partijen van 

bijlage 3. De lijst van stakeholders zal hoogstwaarschijnlijk niet compleet zijn, maar is niettemin 

indrukwekkend. Tot 2017 bestond een aanzienlijk deel van de activiteiten uit schoolgerichte 

interventies. Vanaf 2017 zijn deze overgedragen naar Gezonde Schooladviseurs / GGD-JGZ.  

 

In de periode 2017 tot en met 2019 is in de opdrachtverlening extra inzet gevraagd op de volgende 

thema’s: 

1. de relatie armoede en gezondheid,  

2. gezondheidsachterstanden van mensen met een migrantenachtergrond en  

3. samenwerking welzijn-gezondheid- eerstelijnszorg. 

 

Er zijn in de afgelopen 3 jaar diverse activiteiten ontplooid op deze thema’s. Bij de eerste twee heeft 

Bindkracht10 een centrale rol gespeeld. In projecten als Gezondheid en armoede, Financieel Expert in 

de Wijk, het Zakgeldproject, Placemat de Kleine Knip en de Supermarktsafari is nauw samengewerkt 

met o.a. de GGD, huisartsen, poh-ers, Sterker, Stips, opbouwwerk etc, en de gezondheidsmakelaar 

heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.  

Ten aanzien van het tweede thema zijn ook nieuwe interventies ontwikkeld en uitgevoerd, zoals het 

project Mooi mooi mooi, Gezond en lekker ontbijt en de Stip-cursus Psychische gezondheid. Ook hier 

werd door meerdere organisaties samengewerkt aan activiteiten die zich met name richten op 

mensen met een migratieachtergrond. De GGD heeft in de laatste jaren geïnvesteerd in nieuwe 

samenwerkingsverbanden tussen welzijn – gezondheid en sport. Een mooi voorbeeld is de 

gezondheidsaanpak in Lindenholt (zie paragraaf 4.5). De samenwerking tussen welzijn-gezondheid-

eerstelijnszorg wordt verder besproken in paragraaf 4.5. 

 

De verbreding van de scope van het werk van de gezondheidsmakelaar is ook zichtbaar geworden 

door programma’s rondom vitaliteit van werknemers, bijvoorbeeld het programma Voel je goed, dat 

zich specifiek richt op personen met beperkte gezondheidsvaardigheden, zoals bij het Werkbedrijf 
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Rijk van Nijmegen (sociale werkvoorziening). Laaggeletterdheid en gezondheid komen in dit project 

samen als thema, waarbij de nadruk ligt op voeding, bewegen en gezond gewicht. Voel je goed was 

de aanleiding om in het Werkbedrijf een breder vitaliteitsplan op te zetten voor de werknemers met 

gesprekken over positieve gezondheid als uitgangspunt. Dit project is dus van een specifieke 

leefstijlinterventie verbreed naar de vitaliteit van medewerkers waarin diverse activiteiten zijn 

opgenomen: gezonde kantine, rookbeleid en spreekuur maatschappelijk werk.  

 

 

Dankzij de gezondheidsmakelaar veranderde de houding van werkgevers van ‘Wij zijn werkgevers, 

geen hulpverleners’ in ‘Samen werken we aan een goede zorg/welzijn van onze medewerkers, en 

daar is iedereen bij gebaat’.  
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4. Resultaten per deelvraag 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden per deelvraag de belangrijkste resultaten weergegeven. De output is al in 

hoofdstuk 3 aan de orde gekomen. Achtereenvolgens wordt hier aangegeven wat volgens de 

geïnterviewden de meerwaarde van de gezondheidsmakelaars is, wat er minder goed is gegaan, wat 

de effecten waren van het werk van de gezondheidsmakelaars, hoe de samenwerking wordt ervaren 

met de verschillende partners  en wat de beelden voor de toekomst van de gezondheidsmakelaars 

zijn.  

4.2 Meerwaarde van de gezondheidsmakelaar  
Uit de interviews met zowel de gezondheidsmakelaars als de samenwerkingspartners en overige 

betrokkenen komt een tamelijk eenduidig beeld naar voren wat betreft de meerwaarde van het werk 

van de gezondheidsmakelaars is. De meeste geïnterviewden zijn het er over eens dat de 

gezondheidsmakelaars echte verbinders zijn. Dat zij een helikopterview hebben en goed structuur 

aan kunnen brengen. Het gebruik van cijfers wordt ook als een belangrijke meerwaarde neergezet. 

Doordat zij hun activiteiten baseren op de gezondheidscijfers van een wijk, kan er efficiënter gewerkt 

worden. Naast op basis van cijfers worden activiteiten vooral ook op grond van de behoefte van de 

doelgroep ingericht. Wanneer uit de cijfers blijkt dat roken een probleem is in een wijk, maar er is 

geen vraag naar een inzet hierop, zal de gezondheidsmakelaar proberen via een omweg hier te 

komen. Deze inventiviteit wordt ook ingezet doordat de gezondheidsmakelaar signalen, individuele 

behoeften kan oppikken, deze kan bundelen en kan ombuigen/omzetten naar een collectief aanbod. 

Het gaat hierbij dus vooral ook om op maat werken. 

 

Structuur en duurzaamheid 

De gestructureerde manier waarop er gewerkt wordt door de gezondheidsmakelaars is ook één van 

de punten die genoemd is naar aanleiding van de vraag over de meerwaarde. Een activiteit gaat altijd 

op basis van een gedegen analyse en het oogpunt is altijd dat hun inzet leidt tot duurzaamheid en 

niet slechts tot een eenmalige activiteit. Dus wanneer er een vitaliteitsdag wordt georganiseerd blijft 

het niet bij zo’n dag.  Er zal nagedacht worden over wat men wil bereiken met zo’n dag, wat gaan we 

dan daarna doen, welke structuur brengen we aan etc.? 

Een belangrijk punt bij de borging van activiteiten is ook de kennis over implementatie van de 

gezondheidsmakelaar. Hij/zij investeert in draagvlakontwikkeling, eigenaarschap van een activiteit en 

benadrukt het belang van een gedegen evaluatie. Dit bevordert de inbedding van projecten op de 

langere termijn.  

 

Focus op gezondheid 

Een belangrijke meerwaarde die ook genoemd is, is het feit dat de gezondheidsmakelaars de experts 

zijn op het gebied van gezondheid en gezondheidsbevordering. Een expertise die logischerwijs bij 

hun functie hoort, maar de gezondheidsmakelaars zijn vaak de enige professionals in de wijk die deze 

kennis hebben, aangezien de overige professionals vaak een welzijns- of sport-achtergrond hebben. 

In de laatste jaren wordt in toenemende mate de brede definitie van gezondheid gehanteerd 

(Positieve Gezondheid) en worden ook de verbindingen gelegd met bijvoorbeeld eenzaamheid, 

armoede en laaggeletterdheid. Een belangrijke rol die de gezondheidsmakelaars ook hebben is het 

leggen van verbindingen naar de eerstelijns gezondheidszorg.  
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Verbreding van het bereik van interventies 

Mede dankzij de betrokkenheid van Bindkracht10 sinds 2017 (en in de periode daarvoor Interlokaal), 

en de sterkere nadruk op het multicultureel werken is het gelukt om meer (diverse) groepen te 

bereiken én betrekken met en in de activiteiten. Het gaat dan met name om mensen met een 

migratieachtergrond en statushouders. Het cultureel sensitief werken vereist vaak een specifieke 

benaderingswijze, en deze expertise is vergroot dankzij de gezondheidsmakelaar van Bindkracht10. 

4.3 Wat heeft minder goed gewerkt 
Elk voordeel heeft vaak ook een nadeel, of in andere woorden: er is ook een andere kant van de 

medaille. Dit geldt ook voor de gezondheidsmakelaars. Een deel van de hiervoor genoemde positieve 

punten hebben soms ook een andere, minder positieve kant die ook genoemd is door 

geïnterviewden. 

 

Zo kan het op maat werken ook wel eens leiden tot ‘opnieuw het wiel uitvinden’, want dan worden 

er interventies ontwikkeld die precies bij de doelgroep passen, terwijl er misschien landelijk al wel 

interventies bestaan die al op andere plekken zijn uitgevoerd en die effectief zijn. 

Ook het werken op basis van de behoefte van de mensen in de wijk heeft een keerzijde. Zoals één 

van de geïnterviewden aangaf:  

 

 

‘Ik organiseer altijd de maand van de valpreventie in oktober, in dezelfde maand heb je ook 

Stoptober. Dit zijn campagnes waar heel veel voorwerk voor wordt gedaan en waar heel veel uren in 

worden gestoken. Wij proberen dat via de gezondheidsmakelaars een plek te geven en dan zeggen zij: 

ik ben geen postbode, als er geen vraag naar is, ga ik het niet onder de aandacht brengen. Dat vind ik 

wel een beetje verspilling, daar mag wel wat meer een balans in, vraag- en aanbod gestuurd.’ 

 

 

Rol- en taak onduidelijkheid 

Een aantal van de geïnterviewden heeft aangegeven dat zij soms niet helemaal helder hebben wat de 

rol van de gezondheidsmakelaar precies is. Wat doet een gezondheidsmakelaar nu eigenlijk en waar 

kan ik hem of haar voor inschakelen? Deze onduidelijkheid wordt versterkt door het feit dat elke 

gezondheidsmakelaar weer net andere accenten legt. Zo is de ene gezondheidsmakelaar wel actief in 

de uitvoering en is de andere alleen bezig met voorbereiding en het leggen van de juiste 

verbindingen. Het zou goed zijn om dit wat helderder te definiëren en hier afspraken over te maken.  

Ook de aansturing van de gezondheidsmakelaars wordt als diffuus ervaren. Een wijkmanager gaf aan 

dat zij het mist dat ze sturing kan geven aan de taken van een gezondheidsmakelaar. ‘Wij kunnen 

sturen op alle rollen, behalve die van de gezondheidsmakelaar. Het zijn nu gescheiden trajecten die 

langs elkaar heen lopen. ‘ 

Een laatste verbeterpunt is de zichtbaarheid van de gezondheidsmakelaar. Er is zoveel wat ze doen, 

wat niet altijd zichtbaar is. Zichtbaarheid vergroten zou kunnen door berichten te plaatsen sociale 

media en via publicaties (columns/artikelen) in lokale tijdschriften. 
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4.4 Effecten van de werkzaamheden van de gezondheidsmakelaars 
De door de geïnterviewden genoemde effecten van het inzetten van de gezondheidsmakelaars zijn  

met name te plaatsen in kolom 1, 2 en 3a van het Referentiekader Gezondheidsbevordering. Een 

direct verband tussen hun werkzaamheden en uitkomsten op determinanten als leefstijlfactoren, 

gezonde omgeving, sociale cohesie en voorzieningen kan niet worden gelegd. Er zijn in de afgelopen 

jaren diverse andere (maatschappelijke en beleids-) ontwikkelingen in Nijmegen (en daarbuiten) te 

benoemen die ook van invloed zijn geweest op deze determinanten. Datzelfde geldt voor effecten op 

het niveau van gezondheidsparameters (kolom 3c in het figuur) en einddoelen als gelijke kansen en 

vermindering van gezondheidsverschillen. Zoals al eerder genoemd is er op (inter)nationaal niveau 

vrijwel geen vooruitgang in het verminderen van gezondheidsverschillen. De levensverwachting van 

mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) is 7 jaar lager dan bij mensen met een hoge 

SES. En vergelijken we bij beide groepen de jaren in goede gezondheid, dan is het verschil zelfs 18 

jaar. Deze verschillen worden keer op keer vastgesteld en veranderen nauwelijks (VTV, 2018). Uit de 

burgerpeilingen in Nijmegen blijkt dat in de periode 2013-2019 het percentage met een goede tot 

zeer goede ervaren gezondheid in de hoogste opleidingsgroep is gestegen van 81 tot 84%. In de 

groep met het laagste opleidingsniveau is dat percentage juist gedaald, van 60 naar 57%. 
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Tijdens de interviews is er gevraagd of de respondenten de effecten van het werk van de 

gezondheidsmakelaars konden benoemen. Velen gaven aan dat het moeilijk is om daadwerkelijk 

effecten te benoemen. Vaak werd aangegeven dat het gaat om procesfactoren die een rol spelen bij 

het succesvol initiëren en uitvoeren van gezondheidsbevorderende activiteiten, waar de 

gezondheidsmakelaars een bijdrage aan leveren: 

‘Gezondheidsbevordering is een ‘lange adem verhaal’. Er gebeuren allerlei dingen die belangrijk zijn – 

en die uiteindelijk tot positieve veranderingen leiden, en daar hebben de gezondheidsmakelaars een 

rol in.’ 

Of zoals een andere geïnterviewde het omschreef: ‘Het gaat vooral om tussenresultaten: structuur, 

samenwerking, elkaar kunnen vinden, kennis, overzicht.’ 

 

Deze tussen- of intermediaire resultaten worden in onderstaand overzicht opgesomd, met daarbij 

toelichtingen van de geïnterviewden. 

Kolom 1: Organiseren 

Kennis 

Vanuit het opbouwwerk is het wel meer gebruikelijk om van onderop te werken, wat willen 

bewoners zelf, wat speelt er in een wijk. Dankzij de gezondheidsmakelaar is er een steviger 

lijn/verbinding tussen de behoefte van de burgers en interventies gelegd, waarbij gebruik gemaakt 

wordt van de kennis over determinanten (bijvoorbeeld factoren in de leefomgeving). 

De gezondheidsmakelaar heeft ook kennis over mogelijkheden voor financiering. Dit maakt het 

handelingspotentieel van de lokale partijen groter, oftewel er komen meer mogelijkheden voor 

activiteiten. 

Menskracht/ deskundigheid  

Binnen de doelgroep professionals heeft de gezondheidsmakelaar veelal een verbindende rol. Zij 

behoudt de helikopterview, neemt de regie en stelt kaders voor de verschillende projectgroepen. 

Vanuit haar expertise worden er veelal nog doelgroepen bereikt die anders minder op het netvlies 

zouden staan. Door de geïnterviewde eerstelijnsprofessionals wordt vastgesteld dat preventie-

gerelateerde projecten met betrokkenheid van de eerstelijn zonder de gezondheidsmakelaars niet 

van de grond zouden zijn gekomen. 

 

- ‘Je kunt het onderwerp leefstijl/gedrag veel makkelijker bespreken in een ‘wijk-activiteit’ dan 

vanuit de spreekkamer van een huisarts.’ 

- ‘Het is voor ons als huisartsen vaak een eyeopener dat je door bezig te zijn met welzijn van 

de patiënt, je in feite bezig bent met gezondheidsbevordering.’ 

 

In- en extern netwerk 

Een geïnterviewde gaf aan dat aan dat het lastig is om effecten te onderscheiden, verschillen in de 

wijken worden juist groter. ‘Wel zie ik dat de samenwerking meer tot stand is gekomen, vroeger 

waren het meer losse interventies.’ 

Doordat de gezondheidsmakelaar goed zicht heeft op wat er in andere wijken (of regio’s) gebeurt, 

vindt er meer kruisbestuiving plaats. Dat heeft een positief effect op de slagkracht van 
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gezondheidsbevordering in Nijmegen. Een goed voorbeeld is de in meerdere wijken uitgevoerde 

Diabetes Challenge.  

 

Het voorbereidende werk dat de gezondheidsmakelaars in de loop der jaren hebben gedaan om 

gezondheidsbevorderende activiteiten een plek te geven, is ook benoemd door een geïnterviewde:  

‘Het feit dat mijn project zo goed draait in de regio, komt voort uit het feit dat ik gebruik kan maken 

van de preventie infrastructuur die is gelegd door de gezondheidsmakelaars. Het fundament ligt er.’ 

Ook de combinatie van het netwerk van de GGD en Bindkracht10 wordt als een voordeel gezien: ‘De 

GGD komt heel gemakkelijk binnen bij zorgprofessionals, Bindkracht10 in het veld van welzijn.  

Gezamenlijk optreden versterkt daardoor de slagkracht (ook richting burgers).’ 

Kolom 2: Interventies 

Informatie, voorlichting, educatie 

De gezondheidsmakelaars zetten ook in op diverse vormen van het verstrekken van informatie, 

voorlichting en educatie. Enerzijds richting de einddoelgroep, maar ook richting de professionals in 

de wijk. Dit laatste heeft effect op de wijze waarop de overige professionals hun activiteiten 

uitvoeren: ‘Mensen vanuit sport zetten geen suikerspinmachine meer in bij een event.’ 

 

Het effect van specifieke interventies is ook benoemd in de interviews: 

- De interventie Beweeg je Fit is goed in beeld. Het is alleen lastig om het effect te meten, want er 

speelt zoveel achterliggende problematiek, en daar doe je ook wat aan, maar dat heeft niet altijd 

effect op het gewicht.  

- We zien dat mensen in achterstandswijken gelukkiger worden van een beetje meer bewegen, dat 

ze dan wat meer kunnen en dat dan participatie ook haalbaarder is. 

- Op informatiebijeenkomsten rondom valpreventie komen veel mensen af en we observeren dat 

mensen meer gaan bewegen. 

- Je ziet nu een positieve verandering in attitude en gedrag t.a.v. voeding en bewegen in de 

achterstandswijken. 

- Als we dankzij de interventies langzamerhand toegaan naar twee keer per dag water drinken 

i.p.v. frisdrank, dan zijn we al een eind op weg. 

Pleitbezorgen/ beleidsontwikkeling 

Het onder de aandacht brengen van het onderwerp gezondheid en hier aan werken door middel van 

pleitbezorging, agendasetting, beleidsontwikkeling is een veel genoemd ‘effect’ dat is bereikt door de 

gezondheidsmakelaars. Hierbij is het van belang dat gezondheid breed wordt gezien, door middel 

van het inzetten van het begrip Positieve Gezondheid. Daardoor is alles eigenlijk gezondheid en dit 

helpt om dingen op te pakken. De gezondheidsmakelaars effenen de weg voor de diverse 

gezondheidsbevorderende activiteiten: ‘Het onderwerp wordt door de gezondheidsmakelaars onder 

de aandacht gebracht, vervolgens kan ik mijn interventie beter uitrollen, het is een olievlek.’ 

 

In Hatert hebben we een project: Hatert Watert. Gaat over water drinken. Vraagt een 

schooldirecteur of ze dan wel koffie mogen serveren. Het werkt dus behoorlijk agendasettend. 

 

Dit pleitbezorgen zorgt er ook voor dat het onderwerp gezondheid beter op het netvlies van 

professionals in de wijk staat. ‘Er gebeurt heel veel in welzijnsland, maar door de 
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gezondheidsmakelaars zijn wij bewust van gezondheid, pakken wij dit actief op en is er een 

verbinding met de eerste lijn.’ 

 

Intersectorale actie 

De gezondheidsmakelaars verbinden diverse onderwerpen aan elkaar en werken daardoor 

intersectoraal. Voorbeelden zijn de samenwerking met de eerstelijnszorg. Het uitvoeren van 

activiteiten gericht op armoede en gezondheid en de combinatie tussen gezondheid en 

schuldhulpverlening. Hier valt nog wel wat winst te behalen: ‘Er is vaak vraagverlegenheid. 

Schuldhulpverleners zullen niet vragen hoe het met iemand gaat qua gezondheid. Hooguit vragen of 

iemand niet zou stoppen met roken, want dat kost geld.’  

 

Kolom 3a: Uitkomsten interventies  

Kolom 3a van het Referentiekader geeft de uitkomsten van de interventies die in kolom 2 worden 

uitgevoerd weer. Deze uitkomsten beïnvloeden de determinanten van gezondheid die in kolom 3b 

worden weergegeven. In de interviews is onder andere ingegaan op gezondheidsvaardigheden, 

empowerment en sociaal draagvlak, als belangrijke determinanten voor het versterken van de eigen 

regie in gezondheid en essentieel bij het verminderen van gezondheidsverschillen.  

 

Gezondheidsvaardigheden 

Het onderwerp gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid staat hoog op de agenda van de 

gezondheidsmakelaars.  

 

- ‘Een huisartsenpraktijk waar ik laatst was en waar een gezondheidsmakelaar een presentatie 

hield over laaggeletterdheid. Dat zijn echt tastbare dingen. Alle praktijkmedewerkers waren er. 

Dit is waar het over moet gaan. De schakel zijn met laaggeletterdheid.’ 

- ‘De gezondheidsmakelaars weten ook veel over alle onderwerpen, niet alleen 

gezondheidsvaardigheden. Dus ze zeggen tegen mensen: je moet eens wat aan je website doen, 

of deze brief is niet goed voor laaggeletterden.’ 

Empowerment en Sociaal draagvlak 

In diverse projecten komen thema’s als empowerment en versterken van het sociaal draagvlak aan 

de orde. In de training Coach de coach leren bewoners zelf groepjes te begeleiden bij gezondheids- 

en welzijnsactiviteiten. Daarbij wordt uitgegaan van ieders talenten, vanuit het standpunt dat 

iedereen die ook heeft. Dat ontdekken de bewoners dan ook zelf. Ze ontdekken hun kracht en het 

geeft zelfvertrouwen. 

Bovengenoemde thema’s – vaak samengenomen in de term zelfmanagement - zijn sowieso 

kernthema’s bij het wijkgericht werken, waarin de gezondheidsmakelaar een belangrijke rol speelt. 

Een mooi voorbeeld is de brede aanpak van het project Voel je goed, waarin aandacht wordt besteed 

aan Lekker in je vel, en het belang van het vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy) en sociale 

steun.  
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4.5 Samenwerking  
In de afgelopen periode is er een tweetal onderzoeken uitgevoerd rondom de samenwerking tussen 

de gezondheidsmakelaars en andere partijen. In oktober 2019 verscheen het rapport van Maartje 

Leijten ‘Samen sterker in de wijk’. Een participatief actieonderzoek naar versterken van de 

samenwerking tussen organisaties in het preventief voorliggend veld’8. Dit onderzoek was gericht op 

de samenwerking tussen GGD Gelderland Zuid, Bindkracht10 en Sportbedrijf. In februari rondde 

Manon Gerdsen haar onderzoek af met de titel: ‘Een interviewstudie naar relevante aspecten van de 

samenwerking rondom gezondheidsbevordering onder zorgprofessionals binnen 

huisartsenpraktijken én gezondheidsmakelaars in de regio Nijmegen.’9 Gezien het feit dat deze 

onderzoeken vlak voor het onderhavige evaluatieonderzoek hebben plaatsgevonden zijn de 

conclusies en aanbevelingen uit beide rapporten in deze rapportage meegenomen en aangevuld met 

de opmerkingen die er in de interviews zijn gemaakt over de samenwerking tussen de 

gezondheidsmakelaars en de overige partijen in het veld.   

 

Conclusies uit het rapport van Maartje Leijten 

Hoe kan de samenwerking tussen de gezondheidsmakelaar (GGD), opbouwwerker en Stip-coördinator 

(Bindkracht10) en buurtsportcoach (Sportbedrijf) in de wijken Lindenholt en Nijmegen Zuid worden 

versterkt en wat betekent dit voor betrokken managers? 

 

1. Door elkaar persoonlijk te leren kennen, elkaars drijfveren, motivatie. Goed persoonlijk 

samenwerken. 

2. Door elkaars expertise/organisatie/opdracht te leren kennen, te expliciteren, erkennen en  

ondersteunen. Recht doen aan belangen.  

3. Vanuit vertrouwen. Goed persoonlijk samenwerken. 

4. Door gezamenlijke taal en uitvoering te geven aan de gezamenlijke ambitie, doelstelling en 

concrete acties af te spreken. Gedeelde ambitie.  

5. Tijd en ruimte en een gezamenlijke werk/ontmoetingsplek in de wijk. Professionele organisatie. 

6. Door concreet samen te werken vanuit ieders expertise en rol (complementair samenwerken) 

rondom een bepaald thema of doelgroep, als nodig ook met andere mensen uit het (professionele) 

netwerk in de wijk. Recht doen aan belangen en professionele organisatie.  

7. Door procesregie te voeren. Een kartrekkersrol is van belang voor het proces. Deze persoon moet 

zich neutraal opstellen, prikkelende vragen stellen (tegengeluid geven), het grotere geheel in de 

gaten houden, mensen aan het denken zetten, toewerken naar gedeelde beelden en werkwijzen in 

zetten die leiden tot concrete resultaten.  

8. Door te verbinden met externe stakeholders, draagvlak te creëren en te zorgen dat de 

samenwerking ook voor hen waarde creëert. Recht doen aan belangen en betekenis gevend proces 

(Kaats & Opheij,2014)10. 

De conclusies uit het onderzoek van Leijten worden herkend door de gezondheidsmakelaars:  

                                                           
8
 Leijten, M. (2019). Samen sterker in de wijk. Een participatief onderzoek naar versterken van de 

samenwerking in het preventief voorliggend veld. Hogeschool Arnhem en Nijmegen. 
9
 Gerdsen, M. (2020). Een interviewstudie naar relevante aspecten van de samenwerking rondom 

gezondheidsbevordering onder zorgprofessionals binnen huisartsenpraktijken én gezondheidsmakelaars in de 
regio Nijmegen. Radboud Universiteit Nijmegen 
10

 Kaats, E., & Opheij, W. (2014). Leren samenwerken tussen organisaties. Deventer: Vakmedianet. 
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- ‘In Zuid wordt nu al wel op deze manier gewerkt. Sinds september geven we op deze manier 

invulling aan het werk. Veel aandacht voor ontmoeten, elkaar leren kennen, met begrip voor 

cultuurverschillen.’ 

- ‘Een goed voorbeeld, de ontmoetgroep in Hatert:  HAN, fysio, het is diffuus wie nu welke rol 

speelt; dat loopt al heel lang.’ 

- ‘Gezamenlijk een plek waar samen wordt gewerkt: zou ik fantastisch vinden.’ 

- ‘Mijn ideaal: één agenda voor een wijk, waarin ieder zijn stuk in kwijt kan en dat we dat van 

elkaar weten en dat we één keer in de week samen werken op één plek.’ 

 

Resultaten en conclusies uit het rapport van Manon Gerdsen 
 
Resultaten: Resultaten tonen aan dat, ondanks het regelmatige contact tussen eerstelijnszorg-

professionals en gezondheidsmakelaars, de samenwerking door beiden over het algemeen niet als 

optimaal wordt ervaren. (Inter)persoonlijke en organisatorische aspecten van de samenwerking 

werden overwegend als relevant bevonden. De eigen grondhouding, de rolverdeling en 

rolopvattingen én de communicatiestructuur werden beschouwd als de belangrijkste en meest 

relevante aspecten voor een optimale samenwerking. Suggesties voor verbetering en ondersteuning 

vanuit de huisartsenpraktijken waren onder meer het hebben van een gestructureerd overzicht van 

organisaties en partners voor iedere wijk, een bevlogen kartrekker met kennis en kunde van 

gezondheidsbevordering en een sleutelpersoon voor de complexere patiënten.    

 

Conclusie: Een samenwerking tussen huisartsen, praktijkondersteuners en gezondheidsmakelaars 

wordt het meest optimaal als gezondheidsmakelaars inspelen op de ondersteuningsbehoefte die er 

vanuit de huisartsen en praktijkondersteuners wordt gevraagd.  Ook relevante (inter)persoonlijke en 

organisatorische aspecten van de samenwerking verdienen de aandacht, aangezien deze zelf actief te 

beïnvloeden zijn en een direct handelingsperspectief geven.  

 
 

Resultaten uit de interviews 

Een deel van de reflecties die zijn gegeven op of en hoe de samenwerking goed of minder goed 

verloopt is te herleiden naar de positieve of minder positieve kanten van het werk van de 

gezondheidsmakelaars. Zo heeft de rol- en taakonduidelijkheid ook invloed op de wijze waarop de 

samenwerking wordt gewaardeerd. Dit hangt weer samen met de roep om een regierol van de 

gemeente. Daarnaast spelen ook de persoonlijke invulling van de gezondheidsmakelaar een rol en of 

het wel of niet klikt met bijvoorbeeld de opbouwwerker in de wijk. Ook de vele wisselingen in het 

netwerk maken het samenwerken soms lastig, er moet steeds opnieuw een relatie worden 

opgebouwd. Dit zijn factoren die moeilijk zijn te beïnvloeden, maar het vaststellen en sturen op 

duidelijkere taken en rollen is wel te beïnvloeden. Daarbij is door de geïnterviewden opgemerkt dat 

het belangrijk is dat bij een goede samenwerking de verschillende expertises worden erkend en 

benut. Met andere woorden dat iedereen vooral moet doen waar hij/ zij goed is 

 

In een aantal stadsdelen zijn goede resultaten geboekt op het terrein van samenwerking tussen 

gezondheidsbevordering en sport. Bijvoorbeeld in de vorm van het Beweeg-spreekuur en 

Beweegadviesgesprekken.  
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In Oud- en Nieuw-West zijn 2 jaar geleden de eerste Leefstijlspreekuren gestart. Dat betreft een 

samenwerkingsaanpak van de buurtsportcoach en de gezondheidsmakelaar. Inzet is om de 

samenwerking met 2 huisartsenpraktijken te verbeteren. En het doel is mensen te ondersteunen bij 

een gezondere leefstijl: meer bewegen, leefstijlcoach, anders eten, meer sociale contacten. Het gaat 

in de spreekuren om cliënten die maar blijven terugkomen bij de huisarts/praktijkondersteuner met 

vragen die niet meteen van medische aard zijn en waar leefstijl een grote rol speelt. In navolging van 

de ervaringen in Oud en Nieuw West zijn er in andere wijken beweegadviesgesprekken gekomen. 

 

- ‘De gezondheidsmakelaars van de GGD werken op een ander abstractie niveau. Wij werken meer 

op micro niveau, de GGD meer op meso niveau. Bindkracht10 heeft veel meer contact met 

groepen in de gemeenschap.’ 

- ‘De gezondheidsmakelaars van de GGD werken meer gestructureerd, Bindkracht10 werkt niet 

erg projectmatig, dat zou beter zijn als dat wel gebeurde.’  

- ‘De gezondheidsmakelaars van de GGD moest ik informeren over de problematiek van de 

migranten. Dat is de meerwaarde van de gezondheidsmakelaars van Bindkracht10.’ 

- ‘Contacten met informele netwerken zijn onderontwikkeld. De gezondheidsmakelaars van de 

GGD zijn meer gericht op professionals, werken niet zoveel met migrantennetwerken, 

sleutelfiguren.’ 

Samenwerking met de eerstelijnsprofessionals:  

De communicatie tussen de eerstelijns professionals en gezondheidsmakelaars kan beter, zo wordt 

gesteld in verschillende interviews. Het grootste deel van de huisartsen ziet geen regierol voor 

zichzelf, daar waar het gezondheidsbevordering betreft. De samenwerkingsverbanden met de 

gezondheidsmakelaars wordt positief gewaardeerd. Vanuit de eerstelijn bestaat er een grote 

behoefte aan een gestructureerd overzicht van organisaties en partners voor iedere wijk11.  Dit lijkt 

met name ingegeven door een behoefte om snel te kunnen doorverwijzen vanuit de 

huisartsenpraktijk naar het preventieve aanbod in de wijk. 

 

De gezondheidsmakelaars zelf geven hierover aan: 

- ‘Samenwerking met huisartsen wisselt sterk, het lijkt dat we in een overgangsfase zitten.’ 

- ‘Er is een lange adem nodig om verandering in de betrokkenheid van de eerstelijn te 

bewerkstelligen.’ 

- ‘Het zou helpen als huisartsen onderling (of geholpen door ons) goede ervaringen over 

samenwerking nulde - en eerstelijn zouden delen.’ 

 

 

 

 

                                                           
11 In Nijmegen wordt gewerkt met Wegwijzer 024: een online sociale kaart voor welzijn, wonen en zorg in 

Nijmegen. Met de Wegwijzer kunnen bewoners, Stip-vrijwilligers en professionals zelf op zoek naar activiteiten, 

organisaties en diensten, voor een specifiek stadsdeel of doelgroep. 
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Pilot Lindenholt 

Lindenholt is als proeftuin opgenomen om de samenwerking tussen GGD, Bindkracht 10 en 

Sportbedrijf te intensiveren. Op basis van dit onderzoek is een intensieve samenwerking ontstaan 

tussen opbouwwerker, Stip-coördinator, buurtsportcoach en gezondheidsmakelaar  

 

In dit team ‘sociale basis’ wordt in een gestructureerd proces samengewerkt aan thema’s als 

gezondheid, ontmoeting en armoede. De gezondheidsmakelaar vervult daarbij met name de rol om 

het overzicht te bewaren en het proces op grote / overkoepelende lijn uit te zetten. 

 

 

 

Samenwerking met Sportbedrijf 

Vanuit het Sportbedrijf wordt de wens uitgesproken om iets nauwer met elkaar samen te werken 

zodat de plannen meer op elkaar afgestemd worden en er dus efficiënter gewerkt kan worden. Dit 

voorkomt dubbelingen in activiteiten. Wat door het Sportbedrijf met name wordt gewaardeerd is het 

feit dat de gezondheidsmakelaars de activiteiten in de wijk goed onderbouwen door middel van 

cijfers. Dat bepaalt waarom je welke activiteit uitvoert in een wijk.  

- ‘Jaarplannen integreren! Kritisch durven zijn, verwachtingen uitspreken en kaders stellen/rol 

bepalen; wie is waarvoor verantwoordelijk!’ 

- ‘Ik denk dat je gezamenlijk doelen moet bepalen en deze vanuit ieders kracht aan moet 

vliegen per wijk. In lijn met wat de doelstelling is.’ 

- ‘Ik ervaar het als erg prettig dat de gezondheidsmakelaar in het grotere geheel kan schakelen 

en hierbinnen het netwerk heeft.’ 

- ‘Hierdoor is het snel en effectief werken, door een vertaling te maken naar de praktijk door 

opbouwwerker, stip-coördinator en buurtsportcoach.’  

- ‘Momenteel vind ik dat ze een beetje last hebben van territoriumdrift. Bang om hun positie 

kwijt te raken, ze willen onmisbaar zijn, maar komen dan soms een beetje bemoeizuchtig 

over.’ 

 

4.6 Toekomst van de gezondheidsmakelaars 
Geen van de geïnterviewden twijfelt aan het belang van het continueren van de functie van de 

gezondheidsmakelaars in Nijmegen. De brede definitie die wordt gehanteerd voor gezondheid, 

passend bij het concept van Positieve Gezondheid, wordt door alle partijen ondersteund,  

Wel is er een aantal ideeën om deze opdracht aan te scherpen en er voor te zorgen dat het werk van 

de gezondheidsmakelaars nog beter tot zijn recht komt. 

 

Keuzes maken en focus in de opdrachten 

De gezondheidsmakelaars richten zich op heel veel onderwerpen en zijn bij heel veel initiatieven 

betrokken. Dit leidt enerzijds tot heel veel beweging en samenwerking, maar anderzijds kan dit ook 

leiden tot te weinig focus.  
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‘Nu hebben de gezondheidsmakelaars het altijd druk en pakken ze alles aan. Je kunt ook keuzes 

maken en het ene jaar je meer op het ene onderwerp richten en het andere meer op het andere 

onderwerp.’ 

 

Meer integrale opdracht vanuit de gemeente 

Een onderwerp dat door veel van de geïnterviewden is genoemd, is de rol van de gemeente in de 

aansturing van de gezondheidsmakelaars, maar ook in de aansturing van de andere spelers in de 

wijk, zoals sport en welzijn. Veel van de respondenten zijn het er over eens dat er meer en 

duidelijkere sturing vanuit de gemeente nodig is en dat de opdracht vanuit de gemeente integraal 

zou moeten worden uitgezet, dat wil zeggen dat er voor gezondheid, welzijn en sport een 

samenhangende agenda komt. 

‘Gemeente werkt nu met diverse plannen: stadsdeelagenda’s; preventieplannen (GGD) etc. Het zou 

veel sterker zijn als er één plan zou komen voor de wijk met aandacht voor zorg, gezondheid én 

welzijn.’ 

Meeliften op ‘nieuwe’ ontwikkelingen 

De nieuwe ontwikkelingen zoals het Lokale Preventieakkoord bieden kansen voor 

gezondheidsbevordering en preventie, maar dit akkoord wordt ook gezien als een bedreiging.  

Er wordt gevreesd dat het preventieakkoord de brede invulling, die nu wordt gegeven aan 

gezondheid weer gaat inperken. Dat de focus weer komt te liggen op de leefstijlthema’s. Het belang 

van de brede definitie van gezondheid wordt door veel geïnterviewden benadrukt, of - zoals één van 

de betrokkenen zei: ‘Laten we alsjeblieft niet vergeten dat het hebben van werk één van de 

belangrijkste determinanten van gezondheid is.’  

Ook de invoering van de omgevingswet kan een kans zijn voor de gezondheidsmakelaars om de 

integrale benadering van gezondheid verder te brengen, met meer aandacht voor de fysieke 

omgeving. Het integraal werken van de gezondheidsmakelaars beperkt zich nu nog vooral tot de 

samenwerking met de eerstelijn, welzijn en sport, maar de invloed op de fysieke omgeving is nog wat 

beperkt. Ook het meer stimuleren van het inzetten op wet- en regelgeving door de gemeente kan 

een weg zijn die de gezondheidsmakelaars in kunnen slaan. Binnen de omgevingswet zijn er veel 

mogelijkheden en instrumenten om regelgeving rondom gezondheid een plek te geven. Bijvoorbeeld 

rondom een gezonde voedselomgeving en een rookvrije omgeving.  

- ‘De brede invulling van gezondheidsbevordering moeten we behouden, en dan hoeven we 

niet overal een rol in te spelen, maar we moeten wel dat overzicht behouden.’ 

- ‘Het Preventieakkoord is wel erg hoog over. Veel woorden, hoge ambities. Maar waar in het 

veld om wordt gevraagd is hands on ondersteuning en dan heb je betrekkelijk weinig aan 

woorden en ambities.’ 

- ‘De omgevingsvisie moet leidend zijn voor de toekomst, met daarbij ook aandacht voor 

thema’s als burgerschap. Dit moet bij voorkeur in co-creatie van gezondheidsmakelaars met 

andere professionals plaatsvinden, bijvoorbeeld in de vorm van een platform waar meer 

input vanuit de burger komt.’ 
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Effectonderzoek in gang zetten 

In verschillende interviews is aangegeven dat het goed zou zijn om – gezien de lange historie van de 

gezondheidsmakelaars in de regio Nijmegen – eens een effectevaluatie op gezondheidsindicatoren 

uit te voeren en daarvoor ZonMw gelden of andere financiering aan te vragen. Mogelijke partners 

die werden genoemd zijn de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid AMPHI, de Radboud 

Universiteit en de HAN. 

 

Reactie van een actieve bewoner:  

- Doe iets aan de term gezondheidsmakelaar, die is toe aan een ‘upgrade’ 

- Investeer meer in communicatie. Burgers weten niets van de gezondheidsmakelaars, sterker nog, 

ze weten weinig van de activiteiten van de GGD. Zet de gezondheidsmakelaars eens een keer in 

het zonnetje (bijv. door een artikel in ‘De Brug’ – veelgelezen stadsblad). Dat werkt motiverend 

voor de gezondheidsmakelaars en vergroot de zichtbaarheid van hun werk. 

- Meer aandacht voor schaalgrootte. “De gemeente noemt stadsdelen wijken, maar dat zijn het 

niet”. Er zou een betere organisatie van activiteiten moeten komen op de aggregatieniveaus:                                

Stadsdeel  <->  Wijk  <->  Buurt 

- Activiteiten – zoals dagbesteding voor ouderen en kwetsbare groepen, moeten in de buurt 

worden georganiseerd om effectief/succesvol te zijn. Alleen dán kunnen mensen ‘iets aan hun 

netwerk doen’ (het credo van de gemeente). De gemeente Nijmegen zou dit (activiteiten dichtbij 

huis) altijd als uitgangspunt moeten nemen.  

 

  



24 
 

5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 
Meerwaarde 

Op basis van de interviews en de rapportages kunnen we concluderen dat er consensus bestaat over 

het feit dat de gezondheidsmakelaars echte verbinders zijn. Zij hebben een helikopterview, een sterk 

analytisch vermogen en zijn goed in staat om structuur aan te brengen.  

 

Het gebruik van cijfers wordt als een belangrijke meerwaarde van het werk van de 

Gezondheidsmakelaar genoemd. Doordat zij hun activiteiten baseren op de gezondheidscijfers van 

een wijk, kan er efficiënter gewerkt worden. Naast op basis van cijfers worden activiteiten vooral ook 

op grond van de behoefte van de doelgroep ingericht.  

 

De gezondheidsmakelaar is een specialist op het gebied van (collectieve) gezondheid. Een expertise 

die vaak ontbreekt bij de overige professionals die werkzaam zijn in de wijk. De brede definitie van 

gezondheid die wordt gehanteerd, sluit goed aan op andere belangrijke thema’s in het sociale 

domein: eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid. 

 

Effectiviteit 

Wat betreft de effecten van het werk van de gezondheidsmakelaars zijn de geïnterviewden het er 

over eens dat het niet mogelijk is om de effectiviteit van het werk van de gezondheidsmakelaar uit te 

drukken op het niveau van (ervaren) gezondheid of gezondheidsverschillen. Wel worden diverse 

tusseneffecten genoemd die een positief effect hebben gehad, en nog steeds hebben. Zo is de kennis 

over gezondheid bij de professionals in de wijk sterk verbeterd, zijn de netwerken tussen de 

verschillende domeinen versterkt en is er een structuur neergelegd waarbinnen 

gezondheidsbevorderende activiteiten makkelijker kunnen landen. Tevens worden door de lokale 

professionals veranderingen benoemd in gedrag en attitude ten aanzien van gezond leven. 

 

Samenwerking 

De samenwerking tussen de gezondheidsmakelaars en de lokale partners in Nijmegen in zorg, welzijn 

en sport & bewegen, wordt over het algemeen positief beoordeeld. Mede dankzij de 

gezondheidsmakelaar is verbinding en actieve samenwerking tot stand gebracht tussen verschillende 

sectoren, waaronder sport, school, welzijn en eerstelijnszorg.  

 

In het rapport van Leijten wordt geconcludeerd dat er een ‘willing coalition’ van managers en 

professionals is die structurele afspraken hebben gemaakt om al doende lerend verder vorm te 

geven aan de samenwerking tussen de GGD, Bindkracht en Sportbedrijf. Er wordt aanbevolen om de 

tijdens het onderzoek gebruikte waarderende werkwijze van de wijksessies in te zetten als 

instrument om ook in andere wijken de samenwerking te versterken, de werkwijze te faciliteren, 

randvoorwaarden te organiseren en meer samen te werken met overige organisaties in het 

voorliggend veld waaronder Sterker. 
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5.2 Aanbevelingen 
Om het werk van de gezondheidsmakelaars en de beoogde effecten nog sterker te maken, doen wij 

de volgende aanbevelingen: 

Maak een duidelijke rol- en taakverdeling en werk vanuit één agenda 

Een aanbeveling die door bijna alle geïnterviewden wordt gedeeld is om in de toekomst een 

duidelijker rol- en taakverdeling te hebben voor de gezondheidsmakelaars en daarin samenhang, 

focus en sturing aan te brengen vanuit de gemeente. Meer eenduidigheid en helderheid richting alle 

stakeholders over de rol van de gezondheidsmakelaars zou de kracht van hun werk versterken.  

De neutrale positie die de gezondheidsmakelaar heeft maakt hem/haar geschikt om een regierol te 

nemen/krijgen in het lokale proces van de gezondheidsbevordering. Die nemen ze vaak al, maar het 

zit niet in de opdracht.  

Breng samenhang en sturing aan in de werkzaamheden van Stips, Bindkracht10 en de GGD. Deze zijn 

allemaal gericht op de 0e lijn. De thema's diversiteit én cultuursensitief werken zouden ook in de 

opdracht van de GGD moeten zitten. Het is niet meer van deze tijd om een aparte organisatie 

hiervoor in te zetten, specifiek vanwege deze thema's. GGD zou zich meer mogen uitdagen om dit 

mee te nemen in hun programma's en werkwijze. Bindkracht10 kan als samenwerkingspartner in de 

wijken ook juist hierin een belangrijke rol spelen richting de GGD. 

Werk toe naar een duidelijker taakverdeling tussen de verschillende spelers in de wijk, en – hoe 

ingewikkeld dat ook mag zijn – probeer dat te doen vanuit één gemeentelijke agenda die 

gezondheid, welzijn en sport integreert. 

 

Deze aanbeveling refereert aan kolom 1 uit het Referentiekader, organiseren. De onderdelen beleid, 

leiderschap en menskracht en deskundigheid komen hier sterk in naar voren. Er wordt leiderschap 

van de gemeente verwacht om de menskracht en deskundigheid van de diverse partijen gericht in te 

zetten. Men geeft aan dat het belangrijk is om in het beleid in te zetten op één agenda en meer focus 

aan te brengen.  

 

Blijf investeren in samenwerking. Het kost tijd, maar levert ook veel op 

Samenwerken begint met ontmoeten. De Gezondheidsmakelaar heeft in alle wijken geïnvesteerd in 

de ontmoeting. Juist in de afgelopen periode van Lock down en online-ontmoeten wordt het belang 

van fysiek ontmoeten en elkaar leren kennen extra zichtbaar. Voor de toekomst wordt de 

ontmoeting als essentieel gezien voor succesvolle samenwerking. Dit kost de nodige tijd, zowel in 

initiatie- als onderhoudsfase. 

Samenwerking levert het meeste op als de betrokken partijen hun eigen expertise in kunnen zetten, 

en ook het niet professionele netwerk in de wijk deelneemt in besluitvorming en uitvoering. 

Complementaire samenwerking vraagt om aandacht voor ieders belangen. 

Bij de samenwerking met de eerstelijnsprofessionals staat de kennis – ingebracht door de 

gezondheidsmakelaar - van wat er gebeurt in Nijmegen op het terrein van gezondheidsbevordering 

centraal. Die kennis wordt hoog gewaardeerd door de huisartsen en andere professionals. Een 

aandachtspunt is het gebruikersgemak van en aandacht voor preventie in tools die de 

eerstelijnsprofessionals makkelijk op weg kunnen helpen, zoals Wegwijzer 024. 

 

Ook samenwerking refereert aan kolom 1 van het Referentiekader, in de vorm van het item in- en 

extern netwerk.  
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Benut de instrumenten van de omgevingswet 

De omgevingswet die wordt ingevoerd biedt kansen om gezondheid een plek te geven in de 

omgevingsvisie en het omgevingsplan van de gemeente. De gemeente Nijmegen heeft al een visie 

ontwikkeld, maar de omgevingsplannen moeten nog worden ontwikkeld. Deze ontwikkeling is van 

groot belang om op gemeentelijk niveau mee te praten over de mate waarin 

gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming geborgd worden in de plannen voor de 

leefomgeving. Het is logisch dat de gezondheidsmakelaars hier een rol in spelen, vastgelegd in de 

nieuwe opdrachtverlening. 

 

Richt je ook op regelgeving en omgeving 

Uit de analyse van de activiteiten aan de hand van het Referentiekader Gezondheidsbevordering, 

blijkt dat op het onderwerp ‘Beleid: wetten, regels en financiën’ relatief weinig activiteiten worden 

ondernomen. Mogelijk zit dit niet in de opdracht, maar naar ons idee kunnen de 

gezondheidsmakelaars door middel van het inzetten op deze onderwerpen nog meer winst behalen. 

Roken is pas echt goed teruggedrongen naar aanleiding van wet- en regelgeving. Zowel de 

omgevingswet als het Lokaal Preventieakkoord bieden mogelijkheden om ook op het niveau van wet- 

en regelgeving gezondheidsonderwerpen aan te pakken. Het adviseren van de gemeente op deze 

onderwerpen vanuit de expertise en kennis van de gezondheidsmakelaars, kan invloed hebben op 

het gezondheidsbeleid en hiermee valt winst te behalen voor de gezondheid van de inwoners van 

Nijmegen. 

 

Deze beide aanbevelingen kunnen worden herleid naar kolom 3a (uitkomsten interventies) en 3b  

(determinanten) van het Referentiekader. In 3a is het onderwerp Beleid, wet, regels, financiering 

opgenomen. En in 3b wordt gaat het om gezonde omgeving en milieu. Deze items verdienen nog iets 

meer aandacht om de kans te vergroten dat de gezondheid van de bevolking in positieve zin wordt 

beïnvloed.  

 

Werk aan de zichtbaarheid van de gezondheidsmakelaar  

Ondanks dat de gezondheidsmakelaars het zelf niet belangrijk vinden dat zij zichtbaar zijn bij de 

burger, of dat zichtbaar is wat zij precies voor rol spelen in het veld van gezondheidsbevordering en 

preventie, is het voor de overige partijen duidelijk wel van belang. Wanneer hun rol en taken meer 

duidelijk zijn bij de diverse partijen, kan dit de effectiviteit van hun werkzaamheden ook versterken, 

omdat er dan nog eerder verbindingen kunnen worden gelegd. Naast duidelijkheid ontstaat er door 

meer zichtbaarheid ook meer waardering voor het werk van de gezondheidsmakelaars. Zichtbaarheid 

vergroten kan bijvoorbeeld via sociale media en via publicaties (columns/artikelen) in lokale 

tijdschriften.  

Zowel in kolom 1, organiseren als in kolom 2, interventies van het Referentiekader staan factoren die 

een relatie hebben met deze laatste aanbeveling: goodwill en publiciteit. Beide factoren zijn van 

belang om de impact van het werk van de gezondheidsmakelaars te versterken.    
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Bijlage 1: De vragenlijsten 
Interviewvragen evaluatie Gezondheidsmakelaars Nijmegen  

Vragen voor de gezondheidsmakelaars 

 

Inleiding 

1. Wie ben je, wat doe je precies, waar bestaan je werkzaamheden uit? 

2. Hoe lang doe je dit werk al?  

Waarin maakt de gezondheidsmakelaar (GGD) het verschil t.o.v. andere professionals in de wijk, 

waarin ligt de meerwaarde? Om te beginnen zouden we willen ingaan op de toegevoegde waarde 

van de GM in het Gezondheidsbevorderend Proces in Nijmegen.  

3. Wat doe jij/Wat doet de GM wat anders is dan het werk van bijvoorbeeld de GGD 

gezondheidsbevorderaar, de huisarts, de welzijnswerker in relatie tot preventie en 

gezondheidsbevordering? 

4. Kun je dit onderbouwen met een paar voorbeelden? 

We willen graag een beeld krijgen van de effecten van de werkzaamheden van de 

gezondheidsmakelaar op twee niveaus: op de professionals én op de bewoners.  

- Subdoelen opdrachtverlening: verkleinen van gezondheidsverschillen, stimuleren van 

bewegen bij ouderen, het bevorderen van een gezonde leefstijl.  

 

5. Hoe zou jij omschrijven wat het effect van de werkzaamheden van de gezondheidsmakelaars 

is op de professionals waar je mee werkt en op de bewoners? 

6. Kun je dit onderbouwen met een paar voorbeelden?  

Wat heeft wel/niet gewerkt in de aanpak van de gezondheidsmakelaars. Waarom wel/niet? 

7. Kun je benoemen wat het succes van de GM is en wat er minder goed is gegaan? 

8. Welke elementen liggen ten grondslag aan het succes of het falen? 

9. Heeft de ‘behoefte-gerichte’ aanpak goed gewerkt, en in hoeverre speelde de relatieve 

onbekendheid van de GM bij de bewoners een rol? 

10. Kun je dit onderbouwen met een paar voorbeelden? 

 

Hoe kan de samenwerking verbeterd worden tussen de gezondheidsmakelaars van de GGD en die van 

Bindkracht10 en daarnaast met de buurtsportcoaches. 

- Door elkaar persoonlijk te leren kennen, elkaars drijfveren, motivatie.  

-  Door elkaars expertise/organisatie/opdracht te leren kennen, te expliciteren, erkennen en  

ondersteunen.  

- Vanuit vertrouwen. Goed persoonlijk samenwerken   

- Door gezamenlijke taal en uitvoering te geven aan de gezamenlijke ambitie, doelstelling en 

concrete acties af te spreken.  

- Tijd en ruimte en een gezamenlijke werk/ontmoetingsplek in de wijk.  
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- Door concreet samen te werken vanuit ieders expertise en rol (complementair samenwerken) 

rondom een bepaald thema of doelgroep, als nodig ook met andere mensen uit het 

(professionele) netwerk in de wijk. Recht  

- Door procesregie te voeren. Een kartrekkersrol is van belang voor het proces. Deze persoon moet 

zich neutraal opstellen, prikkelende vragen stellen (tegengeluid geven), het grotere geheel in de 

gaten houden, mensen aan het denken zetten, toewerken naar gedeelde beelden en werkwijzen 

in zetten die leiden tot concrete resultaten.  

-  Door te verbinden met externe stakeholders, draagvlak te creëren en te zorgen dat de 

samenwerking ook voor hen waarde creëert 

 

11. Hoe ervaar jij de samenwerking tussen de gezondheidsmakelaars van de GGD en Bindkracht 

10? 

12. Hoe ervaar jij de samenwerking met de buurtsportcoaches? 

13. Wat kan er verbeterd worden in de samenwerking? 

Wat kunnen we beter/anders doen voor de toekomst en welke randvoorwaarden/ sturing is hiervoor 

nodig om te komen tot versterking van de basisstructuur in de wijk. Tot slot willen we naar de 

toekomst kijken. Wat zou er in een nieuwe opdrachtverlening voor de GM anders/beter kunnen? 

14. Vind jij dat het werk van de gezondheidsmakelaars anders moet worden ingericht of denk je 

dat het op deze weg voort moet gaan? Hebben de nieuwe ontwikkeling in Nijmegen, zoals 

het afsluiten van een Preventie-akkoord, nog consequenties voor de taakinvulling van de 

GM? 

15. Zijn er dingen die je veranderd zou willen zien in de aansturing vanuit de opdrachtgever, de 

gemeente? 

 

16. Heb je onderwerpen gemist in dit interview, waar je graag nog op zou willen ingaan? 

 

Vragen voor de samenwerkingspartners 

Inleiding 

1. Wie ben je, wat doe je precies, waar bestaan je werkzaamheden uit? 

2. Hoe lang doe je dit werk al?  

3. Op welke manier werk je samen met de Gezondheidsmakelaars? 

Waarin maakt de gezondheidsmakelaar (GGD) het verschil t.o.v. andere professionals in de wijk, 

waarin ligt de meerwaarde? Om te beginnen zouden we willen ingaan op de toegevoegde waarde 

van de GM in het Gezondheidsbevorderend Proces in Nijmegen.  

4. Wat vind jij de toegevoegde waarde van de GM? Wat is anders dan het werk van 

bijvoorbeeld de GGD gezondheidsbevorderaar, de huisarts, de welzijnswerker in relatie tot 

preventie en gezondheidsbevordering? 

 

5. Kun je dit onderbouwen met een paar voorbeelden? 
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We willen graag een beeld krijgen van de effecten van de werkzaamheden van de 

gezondheidsmakelaar op twee niveaus: op de professionals én op de bewoners.  

- Subdoelen opdrachtverlening: verkleinen van gezondheidsverschillen, stimuleren van 

bewegen bij ouderen, het bevorderen van een gezonde leefstijl.  

 

6. Hoe zou jij omschrijven wat het effect van de werkzaamheden van de gezondheidsmakelaars 

is op de professionals en op de bewoners? 

 

7. Kun je dit onderbouwen met een paar voorbeelden?  

Wat heeft wel/niet gewerkt in de aanpak van de gezondheidsmakelaars. Waarom wel/niet? 

8. Kun je benoemen wat het succes van de GM is en wat er minder goed is gegaan? 

9. Welke elementen liggen ten grondslag aan het succes of het falen? 

10. Kun je dit onderbouwen met een paar voorbeelden? 

 

Wat kunnen we beter/anders doen voor de toekomst en welke randvoorwaarden/ sturing is hiervoor 

nodig om te komen tot versterking van de basisstructuur in de wijk. Tot slot willen we naar de 

toekomst kijken. Wat zou er in een nieuwe opdrachtverlening voor de GM anders/beter kunnen? 

11. Vind jij dat het werk van de gezondheidsmakelaars anders moet worden ingericht of denk je 

dat het op deze weg voort moet gaan? Hebben de nieuwe ontwikkeling in Nijmegen, zoals 

het afsluiten van een Preventie-akkoord, nog consequenties voor de taakinvulling van de 

GM? 

 

12. Heb je onderwerpen gemist in dit interview, waar je graag nog op zou willen ingaan? 
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Bijlage 2: Organisaties waarvan medewerkers zijn geïnterviewd 
 

GGD Gelderland Zuid 

Bindkracht10 

Sportbedrijf 

Gemeente Nijmegen 

Sterker 

ZZG 

Huisarts 

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen 

Radboud Universiteit 

Actieve bewoner 



 
 

Bijlage 3: Overzicht output gezondheidsmakelaars 
 

1. Thema’s 
Frequentie 
(relatief) 2. Rol van GM Frequentie 3. Betrokken partijen 4. Grote projecten 

Bewegen +++ Projectleider ++ Sportservice Beweeg je Fit 

Gezonde voeding +++ Kartrekker +++ Sociaal Wijkteam en Stip Wandelen met de dokter/leefstijlcoach 

Armoede ++ Adviseur +++ Woningbouwcoöperaties Onbeperkt Houdbaar  

Eenzaamheid / ontmoeten +++ Verbinder +++ HAN; Radboud e.a. Oog voor elkaar 

    Ondersteuner ++ Bewoners; ouders; kinderen Wijkgerichte aanpak Laaggeletterdheid 

Valpreventie +++ Planner + Wijkraden Scoren voor Gezondheid 

Jongeren +++ Voorzitter + Politie / handhaving Beweegroutes (KWIEK; FIT) 

Ouderen +++ Notulist + Gemeente (wijkmanager) Gezonde, fitte weken 

Mentaal welbevinden ++ Woordvoerder + Wijkfabriek 
Ontmoetgroep kwetsbare senioren 
Hatert 

Vluchtelingen / Nieuwkomers + Inspirator ++ 
Eerstelijnsprofessionals incl. 
Fysiotheraptie, Diëtetiek Integrale valpreventie 

Groene en gezonde omgeving ++ Onderzoeker ++ Gezondheidscentra Positieve Gezondheid 

Samenwerking HAN  ++ Bemiddelaar +++ KION (Kinderopvang) Wegwijzer 024 - Sociale Kaart 

Samenwerking 
Eerstelijnsgezondheidszorg ++ Ontwerper ++ 

Rode Kruis; Leger des Heils; Jantje 
Beton e.a. Diabetes Challenge 

Leefbaarheid + Uitvoerder ++ SWON / Sterker Groen, gezond en in beweging 

Kwetsbare groepen (o.a. LVB-groepen) +++ Begeleider studenten 

++ 

Brede Scholen Preventie in de buurt 

Participatie + Aanvrager subsidie + Tandem Schoolmoestuinen 

Gezond Gewicht +++     
GGD (o.a. Gezonde School 
adviseurs) Burendag FestiviTijd 

Laaggeletterdheid ++     Stichting SOOS Green Capital Challenge 

Gezondheidsvaardigheden ++     ZZG Zorggroep Allesbinder  
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Wijkbewoners met chronische ziekte +     
Aanjaaggroep Positieve 
Gezondheid 

Mooi (om te weten), mooi (om te doen), 
mooi (om te voelen) 

Gezonde School +++     GGZ - o.a. Indigo Home-start 

LHTB-groepen 0     
Zelforganisaties (met name in 
allochtone gemeenschap) Voel je goed 

        Coalitie Erbij   

 

Verklaring kolommen: 
    De frequenties in kolom 1 en 2 zijn gebaseerd op  analyses/tellingen adhv de jaarverslagen van de GM van 2012 t/m 2019 

Thema-frequentie: +++: veel activiteiten; ++: gemiddeld aantal activiteiten; +: weinig activiteiten; 0: geen activiteiten 
gevonden 

Rol-frequentie: +++: vaak gerapporteerde rol; ++: gemiddeld; +: weinig gerapporteerde rol; 0: niet als rol gerapporteerd 

     Toelichting 
    - Samenwerking Eerstelijnsgezondheidszorg met name vanaf 2017 

   - Vanaf 2017 zijn Schoolgerichte activiteiten overgedragen naar Gezonde Schooladviseurs / GGD-JGZ 
 - Thema’s laaggeletterdheid & vluchtelingen: met name vanaf 2017 

   - Meest gerapporteerde bijdrage GM:  advies en kennisoverdracht o.g.v. gezondheidsbevordering en wijkgericht werken 
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