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1. INLEIDING
1.1. Aanleiding
In 2016 is de nieuwbouw van de MFZ de Kiemure in gebruik genomen. Het project is ontwikkeld in het kader van
het programma “De betrokken en Leefbare Stad” uit 2013. De Kiekmure werd ontwikkeld als weefplek en
voorzieningencluster binnen een kern ontmoetingsgebied. Vanuit het oogpunt van het accommodatiebeleid van
de gemeente Harderwijk was de Kiekmure een middel om de gemeentelijke doelstellingen te behalen op
bijvoorbeeld het gebied van de Wmo. Deze doelstellingen zijn vertaald naar prestatieafspraken die de stichting
MFZ de Kiekmure heeft gemaakt met de gemeente en die betrekking hebben op het bevorderen van sociale
samenhang en leefbaarheid door het ‘ontmoeten’ te bevorderen. Hierbij is o.a. ingezet in op het faciliteren van
ontmoetingen in de buurt/wijk. Het achterliggende idee is dat mensen die elkaar ontmoeten elkaar ook leren
kennen. Dit is een basisvoorwaarde voor het ontstaan van sociale verbanden1.
De gemeente ziet de MFC de Roef als voorbeeld. De nieuwe Roef wordt naast een ontmoetingscentrum ook een
(wijk)gebouw voor Positieve Gezondheid, waarin zorg (o.a. huisarts) en welzijnsorganisaties onder één dak
worden samengebracht. De gemeenteraad heeft het voorstel voor het concept en de bijbehorende
nieuwbouwplannen goedgekeurd en het project bevindt zich in de ontwerpfase. De Roef wordt als het voorbeeld
gezien voor de andere wijkcentra in Harderwijk.
Met het aantreden van een nieuwe voorzitter van het dagelijkse bestuur in 2019 is geëvalueerd of MFZ de
Kiemure de beoogde hoofddoelstellingen voldoende behaalt. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de Kiekmure
in potentie een groter bereik zou kunnen hebben en een grotere waarde kan hebben voor de wijk indien er een
aanvulling komt op de bestaande faciliteiten en aangesloten organisaties. Wens van het ontwikkelbestuur is om
een nieuwe koers in te zetten om zo meer bewoners en bewonersgroepen te kunnen bereiken en ontmoeten als
hoofdpijler een steviger aandeel te geven in de programmering / het concept. Binnen de Kiekmure zal ook
nadrukkelijker worden ingezet op activiteiten en faciliteiten op het gebied van welzijn en (preventieve) zorg. Er zal
ook een intensievere samenwerking worden opgestart tussen betrokken stakeholders: bestaande en nieuwe
partijen, maatschappelijke organisaties, professionals en vrijwilligers op het gebied van ontmoeten, welzijn en
zorg.
De ervaringen op het gebied van samenwerken tussen de verschillende disciplines binnen de wijk Stadsdennen
waren dusdanig positief dat men ook hier een concept rondom Positieve gezondheid wil introduceren bij de
doorontwikkeling van De Kiekmure.

1.2. Doel
De stichting MFZ de Kiekmure heeft On(t)roerend Goed en studioMAEK gevraagd om te adviseren over de
gewenste herpositionering van het multifunctionele wijk- en zalencentrum en om in een later stadium het traject
ook te gaan begeleiden. Het recent opgerichte ontwikkelbestuur heeft de ambitie uitgesproken om de Kiekmure
door te ontwikkelen naar een wijkcentrum voor welzijn, zorg en positieve gezondheid. Lokale maatschappelijke
organisaties, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties die deze wijk als werkgebied hebben worden in deze visie
onder één dak samengebracht om samen te gaan werken aan het vergroten van de leefbaarheid van
Stadsdennen en de omliggende wijken.
De wens is uitgesproken om bestaande activiteiten, organisaties en verenigingen waar mogelijk te versterken en
waar nodig is aan te vullen met nieuwe organisaties en extra faciliteiten zodat de Kiekmure nog aantrekkelijker
wordt en zo nog meer wijkbewoners kan bedienen. Er zal worden gekeken welke partijen willen bijdragen aan dit
nieuwe concept en welke faciliteiten daar voor nodig zijn.
Centraal staat de vraag hoe een nieuwe invulling van de Kiekmure kan gaan bijdragen aan een betere en
gezondere buurt, minder sociale en economische achterstanden en een hogere kwaliteit van het (sociale) leven
van de buurtbewoners.

1

Raadsvoorstel Herpositionering de Kiekmure dd 11.12.2013
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1.3. Start onderzoek : quick scan
In deze eerste voorbereidende fase wordt op basis van een quick scan door middel van interviews en
aanvullende (desk)research een breed beeld gevormd van de huidige situatie in Stadsdennen. De aangrenzende
wijken zoals bijvoorbeeld Frankrijk maken gebruik van de Kiekmure, maar dit onderzoek richt zich in eerste
instantie op het belangrijkste verzorgingsgebied: de wijk Stadsdennen.
Er zal in eerste instantie bekeken worden wat er al is in de wijk (bestaande aanbod). Daarnaast zal er op basis
van de interviews een beeld worden gevormd over welke vragen er zijn binnen de wijk en waar er behoefte aan
is en welke rol de Kiekmure kan spelen om aan die behoefte te gaan voldoen. Deze behoefte kan variëren tot
vragen met betrekking tot de programmering van de Kiekmure, de verbinding van organisaties en de benodigde
faciliteiten om de nieuwe vraag te kunnen huisvesten.
Het bestuur van de Kiekmure wil in dit project gaan (samen)werken op basis van Positieve Gezondheid. Dit
wordt gezien als vast gegeven en zal tevens een rode draad vormen in deze analyse en de interviews.
Op basis van de uitkomsten van de quick scan zal het ontwikkelbestuur een voorstel indienen bij de gemeente
Harderwijk voor budget voor een voorbereidingskrediet.

1.4. Fasering adviestraject concept
Doelstelling is om tot een breed gedragen concept te komen voor de Kiekmure. Om dit proces goed in te richten
is het adviestraject na de quick scan over twee fasen verdeeld:

1.4.1. Initiatiefase
•

Advies over de herpositionering van de Kiekmure met een onderbouwing op basis waarvan een voorstel aan
de gemeente kan worden gedaan.

1.4.2. Definitiefase
•

Ontwikkelen van een nieuw concept voor de Kiekmure met zowel draagvlak uit zowel de buurt (vraag) als
onder organisaties (aanbod) die zich hebben/willen verbinden aan dit project.

Op basis van de uitkomsten van dit traject zal het ontwikkelbestuur budget kunnen aanvragen bij de gemeente
Harderwijk voor de verdere uitwerking en/of uitvoering van het project.

1.5. Interviews
Afgelopen periode zijn de volgende personen gesproken:
•
•
•
•
•

Paul Lohmeijer,
Willemien Vaartjes
Hans Alfons
Martin Willemsen
Wijkvereniging

•
•

Joeri en Judith Cohen
Michel Bles & Pieter
Jan Oosterhof
Ragaiy Sinout
Carla Venema
Else van Werven
Roeline Visscher
Juriaan van den Brink

•
•
•
•

gemeente Harderwijk
gemeente Harderwijk
MFZ Harderwijk
MFZ de Kiekmure
wijkvereniging Stadsdennen
en Frankrijk
huisartsenpraktijk Cohen
MeringaOosterhoﬀBles
Fysio- en manuele therapie
Krachtig Kleurrijk Harderwijk
Zorgdat
Zorgdat
UWoon
Omnia Wonen

manager domein samenleving
wijkmanager stadsdennen (leefbaarheid)
voorzitter
beheerder
bestuursleden
eigenaren/huisarts en praktijkmanager
partners
adviseur
directeur
stafmedewerker
teamleider leefbaarheid
woonconsulent
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De volgende partijen zijn nog niet gesproken.
•

(Marokaanse) moskee:
Op één na grootste bewonersgroep binnen de wijk // inzicht krijgen hoe je meer nabuurschap kan nastreven
en of men open staat door bv meer programma te delen op gebied van zorg/ welzijn en educatie.
Door de algehele bereikbaarheid door COVID19 en ziekte van de voorzitter heeft een interview met een
vertegenwoordiger van de moskee nog niet kunnen plaatsvinden. De input en de verbinding met de
Marokkaanse gemeenschap wordt door het ontwikkelbestuur als zeer waardevol ervaren. Op korte termijn
wordt het initiatief genomen om alsnog tot een afspraak en een interview te komen.

•

Voorzitter winkeliersvereniging Stadsdennen:
Met de winkeliersvereniging is er via mail contact geweest. Ze blijven graag op de hoogte van de
ontwikkelingen en er is afgesproken om na goedkeuring van de initiatiefase alsnog het gesprek aan te gaan

•

Strategisch Adviseur Welzijn (Emily Homburg):
inhoudelijk betrokken bij het onderwerp Positieve Gezondheid / afdeling samenleving gemeente Harderwijk
Bij de opstart van de vervolgfase is afgesproken dat het gesprek wordt aangegaan en dit gesprek zal als een
van de eerste stappen op de agenda staan.

1.6. Eindresultaat
De output van deze quick scan is:
•

•
•

Een advies dat door stichting MFZ Harderwijk aan de gemeente kan worden voorgelegd om budget aan te
vragen voor de conceptontwikkeling in 2 fasen. De conceptontwikkeling moet leiden tot een gedragen
projectvoorstel met als einddoel om de benodigde aanpassingen van de Kiekmure te kunnen gaan realiseren.
Een advies dat inzichten biedt in de huidige situatie en die partijen kan verbinden op inhoud en
gemeenschappelijke waarden
Het formuleren van de randvoorwaarden voor de vervolgfasen (= projectontwikkeling / uitvoering / exploitatie)
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2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN
ZORG, WELZIJN & GEZONDHEID
Sinds oplevering van de Kiekmure hebben zich een aantal relevante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking
tot beleid (landelijk, regio, gemeente) en wat betreft de maatschappelijke context. Reden om deze
ontwikkelingen mee te nemen in de quick scan is om de herpositionering van de Kiekmure toekomstbestendig te
kunnen maken en om het ontwikkelbestuur en andere betrokken partijen inzicht te geven welke kansen er liggen
om aan te sluiten met beleidsdoelen voor de lange termijn als onderdeel van het behalen van de eigen doelen
binnen de herontwikkeling van de Kiekmure op basis van Positieve Gezondheid
De laatste jaren volgen de ontwikkelingen zich snel achter elkaar op . Het ‘oude’ buurthuis uit de jaren ’80 waarin
alleen subsidieerde programma’s werden afgedraaid bestaat al lang niet meer. Er wordt steeds meer ingezet op
een integrale en bredere aanpak die de traditionele bestuurlijke domeinen zoals wonen, zorg, maatschappij en
welzijn overstijgt. Ook is er (onder voorwaarden) in toenemende mate sprake van het vermengen van publieke
taken met maatschappelijk ondernemerschap; een route die gemeente Harderwijk i.s.m. de stichting MFZ
Harderwijk al sinds de oprichting in april 2013 bewandelt.
Overheden geven steeds meer invulling aan haar regierol. Ze schakelen over van een functionele / statische
benadering van vraagstukken (waar heb je recht op? wat past binnen de bestaande belangen/regels?) naar een
meer kwalitatieve benadering (wat is nodig? wat kan wél? ). Deze houding vraagt om een vraaggestuurde
aanpak en stelt draagvlak van de belanghebbenden centraal. In deze maatschappelijke context komt de eigen
regie en de mens weer centraal te staan na een periode van marktwerking, vergaande professionalisering en
decentralisatie.
Keerzijde is dat door deze opeenstapeling van deze ontwikkelingen steeds meer mensen moeite hebben om
overzicht en aansluiting te houden. Ook als het gaat over elementaire zaken als bv. toegang tot de zorg of zelf
toegang tot de overheid. Thema’s als inclusiviteit, regie voeren/houden op je leven en burgerschap zijn daardoor
actueel en urgent. Positieve Gezondheid is een beweging die invulling kan helpen geven aan deze thema’s.
In de onderstaande hoofdstukken worden een aantal relevante thema’s beschreven die relevant zijn voor de wijk
Stadsdennen met betrekking tot de herpostionering van de Kiekmure.

2.1. Brede Maatschappelijke Heroverwegingen #6;
‘naar een inclusieve samenleving2’
Het ministerie van financiën heeft een studie laten uitvoeren om in beeld te brengen wat eﬀectief beleid is om
groepen die achterblijven in de samenleving (weer) te laten participeren. Er zijn opties uitgewerkt om het beleid
omtrent participatie van groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt eﬀectiever en eﬃciënter te maken.
Daarmee wil men voorkomen dat een deel van de mensen de aansluiting met de samenleving (blijvend) mist’.
Een belangrijks uitgangspunt voorafgaand aan deze studie is dat een (meer) inclusieve maatschappij wenselijk
is. Participatie van groepen die achterblijven in de samenleving dient te worden bevorderd.
Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin mensen volwaardig kunnen participeren. Participatie kan
worden onderverdeeld in arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie en sociale participatie. Onder
maatschappelijke participatie verstaan we vrijwilligerswerk, mantelzorg, het volgen van onderwijs en
dagbesteding. Onder sociale participatie verstaan we deelname aan het maatschappelijke verkeer via informele
sociale contacten (contacten met kennissen, buren, vrienden, familie) en via georganiseerde sociale participatie
(deelname aan (sport en cultuur)verenigingen, belangenorganisaties, godsdienstige organisaties).
Deelname aan de maatschappij bevordert de gezondheid, geeft structuur aan de dag, biedt sociale contacten,
geeft zelfvertrouwen en het gevoel nuttig te zijn (zingeving). Participatie kan bovendien leiden tot binding binnen
groepen en bevordert gelijkwaardige relaties tussen groepen. Als grotere groepen mensen stelselmatig minder
participeren, gaat dit ten koste van de maatschappelijke samenhang. Het leidt ook tot maatschappelijke kosten.
Ongewenste inactiviteit zoals bijvoorbeeld werkeloosheid kan het risico op gezondheidsklachten vergroten en is
daarmee een determinant van zorggebruik. Armoede en schulden kunnen leiden tot een toename van het
gebruik van (jeugd)zorg. Gebrek aan maatschappelijk perspectief kan ook leiden tot een verhoogde kans op
crimineel gedrag, met alle gevolgen en kosten die daarmee gepaard gaan. Participatie heeft daarmee vele en
sterke externe eﬀecten.
2 publicatie Inspectie der Rijksfinanciën : “Naar een inclusieve samenleving. In ons land, niemand aan de kant” in het kader van de Brede Maatschappelijk Heroverweging #6.
Deze BMH’s geven inzicht in mogelijke beleidskeuzes voor de toekomst van Nederland op de langere termijn.
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De samenleving is aan grote veranderingen onderhevig. Technologische ontwikkelingen (digitalisering ,
robotisering, artificial intelligence) en economische ontwikkelingen (globalisering, flexibilisering arbeidsmarkt)
raken met name kwetsbare groepen. Laagopgeleiden, mensen die in armoede verkeren, mensen met
beperkingen maar ook mensen met een niet-westerse migratieachtergrond kunnen, vaak buiten hun schuld om,
niet langer de aansluiting houden met deze nieuwe werkelijkheid. Het gebrek aan participatie of zelfs
toekomstperspectief heeft een negatief eﬀect op de gezondheid van mensen.
Om een beleidsdoelstelling als “inclusieve samenleving“ te kunnen realiseren is een brede, domeinoverstijgende
aanpak nodig waar zowel de fysieke, als de sociale leefomgeving onderdeel van zijn. Het vereist in veel gevallen
een intensieve samenwerking tussen lokale communities (publieke, non-profit en profitorganisaties) die allen
onderdeel zijn van de oplossing.

2.2. De nationale omgevingsvisie
Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving wordt als prettig ervaren, nodigt uit tot gezond gedrag en heeft zo
min mogelijk negatieve invloed op de gezondheid. De leefomgeving is een belangrijke pijler in integraal lokaal
(gezondheids)beleid rondom thema’s als overgewicht, roken, eenzaamheid, sociale veiligheid en
gezondheidsachterstanden.
De doelstelling van deze nieuwe wet luidt:
“ Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: a) bereiken
en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit, en b) doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving
ter vervulling van maatschappelijke behoeften. ”
[Omgevingswet, artikel 1.3]

De nieuwe omgevingswet vormt de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving3.
Samenwerken, participatie en integraal werken zijn belangrijke pijlers onder de nieuwe wet. Dit geldt in eerste
instantie voor nieuwe gebiedsontwikkelingen maar de achterliggende waarden zijn ook van toepassing op de
(herontwikkeling van) bestaande gebieden.
Om de nieuwe integrale aanpak handen en voeten te geven zijn een aantal tools ontwikkeld die deel uitmaken
van het instrumentarium van de nieuwe omgevingswet. Als voorbeeld voor de integratie van de deelgebieden
kan men kijken naar het “rad van de leefomgeving”. Deze geeft de reikwijdte van een milieu-eﬀectonderzoek
weer en naar welke eﬀecten wordt gekeken. Het rad heeft 11 aspecten en 37 indicatoren. Het beoordelingskader
volgt de brede en integrale benadering van de Omgevingswet.
Voor de herpositionering van de Kiekmure zal de nadruk vooral liggen op de factoren de behoren bij de ‘maatschappelijke waarden’.
Het model zal niet letterlijk van toepassing zijn maar geeft wel weer welke factoren er obv de nieuwe omgevingsvisie als factoren
kunnen worden opgenomen bij de herpositionering van een nieuw concept.

bron: milieu effectrapportage nationale omgevingsvisie

3 https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/default.aspx
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2.3. Landelijke Nota Gezondheidsbeleid
Health in all Policies (HiaP)
Gezondheid is een maatschappelijk doel van de Omgevingswet. Naast deze Omgevingswet bieden ook
de Landelijke nota gezondheidsbeleid (LNG) , Nationaal Preventieakkoord en Sportakkoord kaders voor
gemeenten voor een gezonde en aantrekkelijke stad. Het biedt handvatten voor het integraal verweven van
gezondheid in de brede context in de ambities, het beleid en in de uitvoering van gemeenten. Het verbindt het
fysieke en sociale domein.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is namens het ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport
uitvoerende instantie voor de uitvoering van deze ambitie. Het RIVM geeft via “loket gezond leven”
ondersteuning en advies aan beleidsmakers en professionals van gemeenten om het integraal te werken aan
gezondheid en welzijn van inwoners te bevorderen. Zo biedt de Gezonde Wijkaanpak de mogelijkheid voor een
integrale aanpak op wijkniveau, die zich richt op gezondheidsbevordering van inwoners van een wijk, buurt of
dorp.
Integraal werken vanuit meerdere domeinen is het meest eﬀectief. Betrokken en krachtige inwoners staan daarbij
centraal. Uitgangspunt is de gezondheidssituatie en beleving in de wijk. Bij een integrale aanpak is het nodig in
te zetten op meerdere pijlers om zo meer eﬀect op gezondheid te bereiken:
- Pijler : voorlichting en educatie
- Pijler : signalering, advies en ondersteuning
- Pijler : fysieke en sociale omgeving
- Pijler : regelgeving en handhaving
Door bestuurlijke ontwikkelingen (zoals preventie-akkoord, omgevingswet) en aandacht voor implementatie
vanuit landelijke programma’s (zoals Gezondheid In De Stad (GIDS) , Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en
preventie-coalities) liggen er veel kansen om integraal werken in de praktijk te versterken.
“Met de LNG wil ik het thema gezondheid breed op de agenda zetten” stelt de staatssecretaris. “Een
gezondheidsprobleem staat namelijk veelal niet op zichzelf, maar hangt samen met problemen op andere
beleidsdomeinen. Zo kan ook een aanpak buiten het gezondheidsdomein leiden tot gezondheidswinst. Health in
all Policies (HiaP) wordt dat genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de positieve eﬀecten die een gezonde fysieke en
sociale leefomgeving kan hebben op de participatie, het welbevinden en de gezondheid van burgers”, aldus
Blokhuis in zijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Blokhuis geeft verder aan dat de
ontwikkelagenda’s zich specifiek richten op drie pijlers, waarvan één volledig in lijn is met het gedachtegoed van
Positieve Gezondheid. “Van denken vanuit ziekte naar denken vanuit gezondheid.” 4,5

2.4. Gezondheid de wijk in
Overheid (VWS), Zorgaanbieders (NFU, NVZ, ZKN) en Zorgverzekeraars (ZN) hebben in 2011 een bestuurlijk
hoofdlijnenakkoord (2012-2015) gesloten. Doel is om de uitgavengroei in ziekenhuizen en zelfstandige
behandelcentra vanaf 2012 te beperken. De consequenties van deze overeenkomst zijn anno 2020 op veel
vlakken merkbaar. Één van de gevolgen is dat het landschap van ziekenhuizen transformeert. Van ‘een
basisziekenhuis’ in elke stad naar grote regionale en gespecialiseerde ziekenhuizen met kleinere behandelcentra
in de wijken/steden. Het accent voor zorg verschuift daardoor meer richting de eerstelijnszorg. Dit is de zorg
waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing. Hieronder vallen huisartsen, tandartsen, fysiotherapie,
apothekerszorg, thuisverpleging, maatschappelijk zorg en een deel van de psychologische zorg. De
tweedelijnszorg is zorg van alle hulpverleners waarvoor je een verwijzing nodig hebt.
De toenemende druk op de eerstelijnszorg die onder meer volgt uit deze herschikking6 van het zorglandschap
heeft er toe geleid dat zorg-/hulpverleners naar nieuwe werkvormen en samenwerkingsvormen zoeken. op 1
oktober 2020 lanceerde Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en
InEen (Eerstelijns) de ‘Handreiking voor structurele samenwerking in de wijk’. Deze handreiking bouwt voort op
de Bouwstenen voor structurele samenwerking in de regio (zie hechtehuisartsenzorg.nl). De basis voor de
bouwstenen en de handreiking is de “visie Regionale samenwerking en organisatievorming in de huisartsenzorg”
ook van NHG, LHV en InEen.

https://iph.nl/positieve-gezondheid-prominent-in-landelijke-nota-gezondheidsbeleid/
https://www.loketgezondleven.nl/integraal-werken/aan-slag-integraal-werken/wijkgezondheidsprofiel/bronnen-wijkgezondheidsprofiel
6 andere factoren zijn bv vergrijzing of toenemende zorgvraag door socio-economische factoren zoals eenzaamheid.
4
5
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figuur : Louis Bolk Instituut

De handreiking is bedoeld als hulpmiddel om samenwerking van/met
huisartsenzorg op wijkniveau structureel verder vorm te geven en te ondersteunen. Het stappenplan dat wordt
voorgesteld bestaat uit:
a) Opstellen van een wijkplan (zie ook hoofdstuk 3.4 integraal wijkprofiel)
b) Samenwerkingsafspraken maken en implementeren
c) Vormgeven en ondersteunen van zorgaanbod, innovatie en kwaliteitsbeleid
Deze handreiking is sterk gericht op de traditionele zorgvraag maar biedt zorgverleners wel handvatten om op
wijk- / lokaal niveau haar taken te (re)organiseren op een manier om de zorgaanbieders (met name huisartsen) te
ontlasten omdat anders de toegankelijkheid van de zorg vast dreigt te lopen.

2.5. Toename zorgvraag
Harderwijk blijft groeien, van ongeveer 45.000 inwoners nu tot ongeveer 54.000 inwoners in 2040. Deze groei
van 9.000 inwoners is ruim 60% van de totale bevolkingsgroei in de regio.. De laatste 10 jaar is het aantal
inwoners gestegen van 44.010 naar 48.4297, een toename van 10%.
Het percentage ouderen groeit van 14% op dit moment (ruim 6.000 inwoners van 65+) naar 25% (ruim 13.500)
van de totale bevolking in 2030. Er is duidelijk sprake van vergrijzing en een stijgend beroep op voorzieningen
voor ouderen. Het percentage 0-15 jarigen neemt licht af en stabiliseert vanaf 2030 (van bijna 8.400 in 2010 naar
bijna 9.800 in 2040). Maar de komende 20 jaar zal het aantal jongeren in absolute zin licht blijven toenemen (en
dus een in omvang vrijwel gelijkblijvend beroep doen op voorzieningen).
De vraag naar huisartsenzorg neemt daarnaast verder toe door een aantal zaken: vergrijzing, verschuiving van
zorg van tweede naar eerste lijn, meer chronisch zieken, toename bijzondere doelgroepen en hogere eisen van
burgers. Het huisartsen-aanbod zal sterk wijzigen vanwege de vergrijzing van de beroepsgroep en wordt beperkt
door een vast aantal opleidingsplaatsen. Hoewel ruim duizend basisartsen naar de 750 opleidingsplaatsen
solliciteren, blijven er toch plekken open na de selectieprocedure. Er is een tekort aan huisartsen in de regio en
de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) verwacht over een aantal jaar zelfs een landelijk tekort8.

7
8

bron : https://allecijfers.nl/gemeente/harderwijk/
uit cijfer en trends 2019 van de Rabobank (link)
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2.6. Welzijn in de wijk
Van oudsher is het welzijnswerk in de wijk aanwezig. Een belangrijke taak was het verzorgen van een
activiteitenaanbod, om de leefbaarheid in de buurt te bevorderen. Met de invoering van de WMO in 2007 deed
de term ‘participatiesamenleving’ zijn intrede: Vanaf die tijd is het accent verschoven naar het eigen initiatief van
burgers. Zij zijn nu als eerste verantwoordelijk voor een leefbare buurt en wijk en niet primair de overheid. Dat
had consequenties voor de taak van het welzijnswerk. ‘De rol van het welzijnswerk ligt nu vooral in het faciliteren
van de initiatieven van burgers en niet langer in het organiseren van activiteiten’, zo benadrukte de toenmalige
staatssecretaris Jet Bussemaker in haar beleidsnotitie Welzijn Nieuwe stijl.
We zijn nu 10 jaar verder en door de transities is het sociale domein sterk in verandering. In gemeenten zijn
sociale wijkteams gestart en wordt er nagedacht over een adequate sociale basisinfrastructuur zodat zoveel
mogelijk mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving9.
Op 16 november 2020 heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in “Sociaal domein op koers?
-Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid1011” gepubliceerd. Het SCP concludeert dat het
sociaal domein stagneert en dat sinds de decentralisatie de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op
orde is. De verwachtingen van het nieuwe beleid waren te hoog gespannen, bijvoorbeeld over de
zelfredzaamheid van mensen en een zorgzamere samenleving. Gemeenten behalen nog geen betere resultaten
dan het Rijk. De betrokken ministeries zijn nu aan zet om realistische doelen te stellen en regels beter op elkaar
af stemmen.
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet en werken met sociale
wijkteams zouden hebben moeten leiden tot meer maatwerk en meer participatie in de samenleving voor
mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen. SCP concludeert dat de deelname van mensen met een
beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen
op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn niet verbeterd.
Het ontwikkelbestuur heeft deze signalen vanuit de praktijk reeds opgepakt. De observatie en consensus is dat
de ondersteuning van sociaal - economisch zwakkere wijkbewoners kan worden verbeterd door ontmoeten, zorg
en welzijn op basis van Positieve gezondheid onder één dak samen te brengen binnen de Kiekmure. De
ingezette koers sluit daarmee aan op de alarmerende analyse en het advies van het SCP.

https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociaal-werk-in-de-wijk/kalender/activiteit/1042-welzijn-in-de-wijk-de-rol-van-welzijnswerk-in-het-veranderende-sociaal-domein
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/11/16/sociaal-domein-op-koers
11 https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/11/16/sociaal-domein-stagneert-vijf-jaar-na-decentralisatie-is-de-ondersteuning-van-kwetsbare-burgers-nog-niet-op-orde
9 9
10
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2.7. De zorgzame stad
Onder het motto “van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad” heeft Harderwijk in de structuurvisie (ruimtelijk
domein) koers gezet naar een participatiesamenleving. Voorheen was de verzorgingsstaat altijd gericht op
zorgen en verzorgen. Dat was tot dan toe een recht. De bijbehorende plichten of zelf de noodzaak om zorg, waar
mogelijk, te voorkomen, raakte daarmee soms op de achtergrond.
In de verzorgingsstad gaat het om zelfredzaamheid en meedoen maar ook over combinaties van zorgen, werken
en wonen. De verantwoordelijkheid ligt tegenwoordig steeds meer bij de burgers zelf. De gemeenten zijn op hun
beurt als de budgethouders van deze gedereguleerde taken mede verantwoordelijk voor de uitvoering van de
taken op gebied van zorg en welzijn waardoor ook kansen ontstaan om tot een integrale aanpak te komen.
Om de rol als verzorgingsstad in te kunnen vullen is in de structuurvisie het thema ‘de zorgzame stad’ uitgewerkt
in een visiekaart. Hierop staat ook de Kiekmure als wijkvoorzieningencentrum aangegeven die gelegen is aan
een van de ‘zoekgebieden maatschappelijke doeleinden’. Deze visie zet daarmee in op het bundelen/ versterken
van faciliteiten met maatschappelijke doeleinden langs deze zones.

Het idee om de Kiekmure door te ontwikkelen als een centrum op gebied van positieve Gezondheid voor de wijk sluit aan bij de
ruimtelijke strategie van structuurvisie. Een wijkaanpak Positieve Gezondheid initiëren vanuit het sociale domein zou deze
ontwikkeling verder kunnen versterken.
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2.8. Kwetsbaarheid van “nieuwe volksbuurten”
Veel arbeiderswijken uit de eerste decennia van de twintigste eeuw, maar ook sommige naoorlogse wijken (zoals
bv Stadsdennen) hebben zich ontwikkeld tot de nieuwe volksbuurten. In deze buurten is er vaak sprake van een
groot aandeel sociale huurwoningen. Er is in deze wijken vaak sprake van concentratieverschillen met andere
buurten wat betreft de samenstelling van de bevolking als het gaat om kwetsbare doelgroepen
In november 2018 constateert Aedes12, de vereniging van woningcorporaties, dat er een beweging
waarneembaar is die er op wijst dat er in toenemende mate sprake is van een tweedeling. Deze trend kan leiden
tot het ontstaan van nieuwe achterstandswijken. Eerdere signalen van woningcorporaties dat de leefbaarheid in
wijken onder druk staat, onderbouwt een onderzoek van RIGO Research en Advies met harde cijfers. De
onderzoekers concluderen dat er een directe relatie bestaat tussen een toename van bewoners met persoonlijke
problemen en een verslechtering van de leefbaarheid. In buurten die voor meer dan twee derde uit sociale
huurwoningen bestaan, stromen veel mensen in met lage inkomens. Zij hebben ook vaak psychische problemen,
fysieke gezondheidsproblemen of een licht verstandelijke beperking. Bewoners in deze buurten hebben
ongeveer vier keer zo vaak psychische problemen als in wijken zonder sociale huurwoningen. Uit het onderzoek
blijkt ook dat in genoemde buurten 15 procent meer overlast en 9 procent meer agressie voorkomt dan landelijk
gemiddeld.
RIGO geeft hiervoor twee oorzaken. Jarenlang overheidsbeleid heeft de sociale huursector kleiner gemaakt en
beperkt tot de laagste inkomens. In de afgelopen periode is het aantal plekken in zorgcomplexen en GGZinstellingen ook sterk gedaald, waardoor cliënten (deels noodgedwongen) op zichzelf wonen. Zij zijn vrijwel altijd
aangewezen op de goedkoopste sociale huurwoningen en deze liggen vaak in eenzijdige buurten.
In februari 2020 heeft Aedes13 een vervolgrapport gepubliceerd dat stelt dat de sociaal zwakke buurten nóg
sterker worden geraakt. Dit op basis van een onderzoek waarin de leefbaarheid in de wijken is onderzocht. Uit
deze meting blijkt dat de problemen in de kwetsbare wijken verder toenemen. De instroom van mensen met een
laag inkomen in wijken met corporatiewoningen blijft groeien. Daar komt bij dat huurders met een hoger inkomen
steeds vaker de wijken verlaten. De concentratie van mensen die vaker hulp en ondersteuning nodig hebben is
daardoor nóg groter dan verwacht.

Het aantal kwetsbare groepen, zoals bewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een licht
verstandelijke beperking en met psychiatrische problemen, neemt ook fors toe. Steeds meer mensen met
uiteenlopende sociale problemen wonen samen in dezelfde wijk. Dit vraagt om een integrale aanpak. ‘Losse
ingrepen hebben geen eﬀect meer. De fase van pleisters plakken is voorbij’, meldt Aedes-bestuurslid Hester van
Buren.

12
13

publicatie RIGO Research en Advies i.o.v. Aedes: “Veerkracht in het corporatiebezit - Kwetsbare bewoners en leefbaarheid “ 19 okt 2018
publicatie In.Fact.Research i.o.v. Aedes : “Veerkracht in het corporatiebezit. De update: een jaar later, twee jaar verder…” 22 jan 2020
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2.9. Verbinding van de fysieke aan de sociale leefomgeving
Er zijn veel nieuwe inzichten op het gebied van de vormgeving van de fysieke leefomgeving Zo is er meer
aandacht voor het verbinden van de fysieke aan de sociale structuren. Door een toename aan gedetailleerde
‘harde’ data ontstaan er nieuwe en evidence based ontwerptools in voorheen ‘zachte’ vakgebieden als
omgevingspsychologie en social design. Er zijn bijvoorbeeld tools ontwikkeld die de maatschappelijke kosten baten kunnen onderbouwen. Dit geeft bestuurders, beleidsmakers en organisaties inzicht in de opbrengsten van
een preventieve aanpak.
Er bestaat ook een tool om Positieve Gezondheid op wijkniveau in te zetten om een gezond leefomgeving te
creëren. IPH (Institute for Positive Health), On(t)roerend Goed, het Louis Bolk Instituut en studioMAEK hebben de
handen ineen geslagen om deze integrale aanpak op multidisciplinaire wijze ten uitvoer te brengen op alle
vereiste niveau’s (beleid-verbinding-organisatie-uitvoer).
Op bestuurlijk vlak blijkt er namelijk steeds meer noodzaak én draagvlak om een dergelijke integrale visies te
ontwikkelen die domeinoversteigend is. Om de verbinding van de fysieke aan de sociale leefomgeving te laten
slagen is er een heldere visie nodig omdat het een meerjaren aanpak vereist met commitment op bestuurlijk en
ambtelijk niveau. Ook vereist het de bereidheid om nauw op te trekken met profit en non-profit organisaties én
met de bewoners zelf.

2.10. Positieve Gezondheid
Positieve Gezondheid (PG) benadert gezondheid vanuit het welzijn en/of welbevinden van mensen en kiest
daarmee voor een nieuwe invalshoek binnen de medische sector. Het is een beweging/stroming die is
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van Machteld Huber, de initiatiefneemster van IPH (institute for
Positive Health). Zo stelt de WHO momenteel nog dat “gezondheid een toestand van compleet welbevinden is,
lichamelijk psychisch en sociaal”. Eigenlijk zou dat betekenen dat vrijwel niemand gezond is. Zelfs als je geen
ziekte hebt, doen zich gebeurtenissen voor in het leven waardoor het tijdelijk niet goed gaat. Daar komt bij dat
de definitie weinig recht doet aan mensen met een chronische ziekte. Toen voormalig huisarts en onderzoeker
Machteld Huber in 2011 startte met haar researchproject waren er al langer geluiden dat de definitie van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 1948 te statisch zou zijn.
In de reguliere zorg ligt de focus grotendeels op het behandelen van klachten en gezondheidsproblemen.
Positieve Gezondheid legt het accent op veerkacht en welzijn. De nadruk ligt niet langer op “ziekte” en
“behandelen” maar meer op “mensen” en “voorkomen”. Van reactief naar preventief/pro-actief waar wordt
gestuurd op veerkrach. Er wordt beter geluisterd naar wat het leven van mensen op individueel niveau beter
maakt en meer betekenis geeft.
Positieve Gezondheid is daarmee geen doel op zich. Het is een gedachtengoed en/of methodiek die is
uitgewerkt in een spinnenweb met 6 dimensies. Deze geeft een bredere (holistische) kijk op welbevinden dan
gezondheid alleen. Deze bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en om zo veel mogelijk eigen regie te voeren over je
eigen situatie. iPH wil de beweging rond Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. 'Zo maken
we met elkaar van Nederland de grootste Blue Zone ter wereld, een plek waar mensen langer, gezonder en
gelukkiger leven dan waar ook ter wereld’.
Positieve Gezondheid heeft instrumentarium ontwikkeld om laagdrempelig in gesprek te gaan met alle betrokken
partijen om gezondheid op lokaal niveau tastbaar te maken. Het verbind de ‘grote’ beleidsthema’s aan lokale
initiatieven en/of projecten waarin de regie op je omgeving en de kracht van de plaatselijke community
onderdeel zijn van de oplossing.
In Harderwijk is MFC de Roef in ontwikkeling. Dit is het eerste maatschappelijke nieuwbouwproject in Nederland
waarin professionals op gebied van ontmoeten, welzijn en zorg op basis van Positieve Gezondheid vanaf de
start zijn betrokken en onder één dak willen gaan samenwerken. Een intentieovereenkomst tussen ruim 15
organisaties is afgesloten op 21 januari 2020 en vormt een basis voor de ontwikkeling van de nieuwbouw. In
navolging van deze aanpak is ook voor de Kiekmure de gedachte om vanaf de start van de herpositionering
Positieve Gezondheid als pijler te introduceren bij de toekomstige ontwikkelingen
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3. STADSDENNEN
3.1. Stedenbouwkundige opzet
In de ruimtelijke opbouw van de wijk Stadsdennen staat het assenkruis van Vondellaan-Alberdingk Thijmlaan en
Tesselschadelaan centraal. Dit wegenkruis verdeelt de wijk in vier kwadranten. Bij de kruising van deze wegen is
het wijkwinkelcentrum gelegen. Dit centraal gelegen winkelcentrum grenst aan de belangrijkste groenstructuur in
de wijk, die van oost naar west door de wijk loopt. Langs deze groenstructuur zijn enkele belangrijke
voorzieningen gelegen waaronder een aantal scholen en het in 2015 gebouwde MFC De Kiekmure.
De bebouwing in Stadsdennen bestaat hoofdzakelijk uit laagbouw in de vorm van geschakelde
eengezinswoningen (63%). Ongeveer 53% van de circa 2.500 woningen bestaat uit huurwoningen. 43% is
eigendom van corporaties (Uwoon/ Omnia) en de overige 10% wordt verhuurd door particuliere partijen
waaronder o.a. (kleine) beleggers.
De woningvoorraad is relatief eenzijdig met een merendeel geschakelde doorzonwoning, galerijflats (hoogbouw)
en portiek-etageappartementen (±4 laags) uit de jaren ’70. De middelhoge en hoogbouwcomplexen (37% van de
voorraad) bevinden zich voornamelijk langs de wijkontsluitingswegen en aan de randen van de wijk. De
hoogbouwcomplexen behoren vrijwel allen toe aan een corporatie.
Vanaf 2000 is de zone tussen de Vondellaan en de Brederolaan geherstructureerd in het kader van de stedelijke
vernieuwing, waarbij middelhoogbouw en huurwoningen grotendeels zijn vervangen door nieuwe
laagbouwwoningen en appartementencomplexen (soms met halfverdiept parkeren). Een aantal probleemlocaties
zijn vervangen. Door de nieuwbouw is de woningdiﬀerentiatie enigszins gewijzigd maar nog steeds is er sprake
van een relatief monofunctioneel aanbod wat betreft woningen.
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3.2. Corporatiewijk ?

14

Gebieden met leefbaarheidsproblemen zijn vaak buurten waar veel corporatiewoningen staan. De ontwikkeling
van de gebieden met leefbaarheidsproblemen is dan ook in grote lijnen de ontwikkeling van de
corporatiebuurten. Er zijn daarbij omslagpunten voor wat betreft het aandeel corporatiewoningen in zo’n gebied
en de mate waarin de problemen er toenemen. Analyses van de Leefbaarometer15 heeft laten zien dat als er in
de directe woonomgeving meer dan veertig à vijftig procent van de woningen in bezit van corporaties is, deze
gebieden vaak een relatief ongunstige ontwikkeling doormaakten als naar de leefbaarheid als totaalscore wordt
gekeken. Hier slaat een gemiddeld positieve ontwikkeling van de leefbaarheid om in een negatieve ontwikkeling.
En daarbij geldt: hoe groter de concentratie (tot zo’n 80%) hoe ongunstiger de ontwikkeling. Als meer specifiek
naar de dimensie Veiligheid wordt gekeken, ligt het kantelpunt (waar een negatieve ontwikkeling ontstaat) bij
zestig procent. Stadsdennen heeft 43% corporatiewoningen en 10% particuliere verhuurders/beleggers)
In gebieden met veel corporatiewoningen, is er dus een sterkere toename van kwetsbare groepen dan in
gebieden met weinig corporatiewoningen. Dit resulteert in toenemende verschillen tussen deze gebieden. Het
gaat om deels overlappende groepen die op hun eigen manier kwetsbaar zijn, maar waarvoor in alle gevallen
geldt dat hun aandeel sterkt toeneemt in deze reeds kwetsbare gebieden. Het resultaat is dat de verschillen
landelijk gezien in 2018 40 tot 60% groter zijn dan in 2012.
Het toevoegen van extra sociale woningbouwprojecten in de wijk zal de druk op de voorzieningen verder laten
stijgen. De raad heeft recent besloten dat er nog 2 sociale woningbouwprojecten worden ontwikkeld in de wijk
Stadsdennen en dat daarna het quotum in dit segment is bereikt.
Carla Venema vat het tijdens een interview als volgt samen:
De problemen die zich voordoen in de wijken zijn groter en urgenter in Tweelingstad. Ze onderkent wel dat de
verschuiving in de wijk Stadsdennen sneller is gegaan dan voorzien. Er is nog geen sprake van crisis maar een
preventieve aanpak zal zeker helpen om problemen in de nabije toekomst te voorkomen.

14
15

publicatie “Veerkracht in het corporatiebezit - De update: een jaar later, twee jaar verder…” i.o.v. Aedes
Leidelmeijer, K., M. Middeldorp en G. Marlet (2019), Leefbaarheid in Nederland (201); een analyse op basis van de Leefbaarometer 2018, onderzoek i.o.v. Ministerie van BZK.
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3.3. Leefbaarheid
De Leefbaarometer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft informatie over de
leefbaarheid in alle buurten en wijken.De definitie van leefbaarheid is geformuleerd als: “de mate waarin de
leefomgeving aansluit bij de voorwaarden en behoeften die er door de mens aan worden gesteld”. Het geeft de
huidige situatie in de wijk weer, maar ook ontwikkelingen en achtergronden van de buurt. Om leefbaarheid in
beeld te brengen wordt gebruik gemaakt van 100 indicatoren16. Deze geven op basis van statistisch onderzoek
een oordeel over leefbaarheid van een stad, wijk of buurt.

Let op: de totaalscore voor leefbaarheid zoals in de kaarten via klassen wordt weergegeven betreft een “absolute” score. Een gemiddeld gebied in Nederland scoort op
de grens tussen “Ruim voldoende”en “Goed” op deze schaal, wat betekent dat gebieden die bijvoorbeeld “Voldoende” scoren groen kleuren op de kaart, maar onder het
nationaal gemiddelde liggen, en in deze grafiek rood uitslaan. Het gaat hierbij om de simpele rekensom waarbij de gemiddelde landelijke leefbaarheidsscore afgetrokken
wordt van de leefbaarheidscore van het betreffende gebied in het betreffende jaar. Als bijvoorbeeld de leefbaarheid in 2014 gemiddeld 4,16 is en een gebied scoort 4,1,
dan is de afwijking van het gemiddelde 4,1-4,16=-0,06. De Leefbaarometerschaal loopt overigens van ongeveer 3,4 tot en met ongeveer 4,6 , en is verdeeld over 9
leefbaarheidsklassen. Een gemiddelde klasse is daarmee 0,133 groot, waarmee een ontwikkeling van -0,06 bijna een halve leefbaarheidsklasse voorstelt en daarmee
wezenlijk is.
Nadat voor het betreffende gebied de afwijking van de gemiddelde leefbaarheid in Nederland is getoond, wordt bij de 5 achterliggende dimensies weergegeven in
hoeverre ze bijdragen aan een bovengemiddelde of ondergemiddelde leefbaarheid in dat gebied. Indien bijvoorbeeld de veiligheidssituatie beter is dan gemiddeld in
Nederland scoort een gebied positief op veiligheid. De scores op de 5 dimensies tellen samen op tot de afwijking van de gemiddelde leefbaarheidsscore.

16

https://www.leefbaarometer.nl/page/indicatoren
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De leefbaarheid in Harderwijk wordt door de Leefbarometer beoordeeld als : “Goed”. Alleen op het gebied van
“voorzieningen” scoort de stad ondergemiddeld.
Op wijkniveau Stadsdennen is er meer diﬀerentiatie waarneembaar met 2 deelgebieden die als zwak worden
beoordeeld. Overigen hebben de kwalificatie voldoende tot ruim voldoende. De noodzaak is om hier juist in te
zetten op preventie, zodat de zorg niet verder toeneemt.
Anderszijds is in Tweelingstad het aantal deelgebieden met de kwalificatie zwak aanzienlijk groter. Een en ander
in de lijn van wat Zorgdat in het interview heeft kenbaar gemaakt. Tweelingstad is, net als Frankrijk. Deze wijk is
in principe ook aangewezen op de Kiekmure maar de fysieke afstand en de barrière die de ringweg vormt maken
de locatie van de Kiekmure niet ideaal als laagdrempelige faciliteit voor de bewoners van Tweelingstad. Door het
inzetten van bv satellieten, dependances zou deze fysieke afstand kunnen worden verkleind of overbrugd.

3.4. Integraal wijkprofiel
De data van de leefbarometer meet de leefbaarheid Het biedt inzicht maar koppelt deze niet aan een
handelingsperspectief. Interventies of preventief handelen vallen niet binnen de scope. RIVM heeft de toolkit
Preventie in de wijk - samen werken aan gezondheid en welzijn van inwoners. Deze biedt meer handvatten voor
organisaties om samen te gaan werken.
Omdat de herpositionering van de Kiekmure tijd zal kosten zou het samen opstellen van het integrale wijkprofiel
een middel kunnen zijn voor organisaties om alvast een start te maken. Uit de interviews blijkt dat het merendeel
al bezig is op hun eigen deelgebied. Er ontbreekt echter regie om alle data wijkbreed in kaart te brengen en daar
in samenspraak de afstemming / ordening in aan te brengen.
Een proces als deze kan al worden gevoerd op basis van Positieve Gezondheid, wat sterk zou aansluiten bij de
verdere ontwikkelingen en verbindingen die zullen ontstaan bij de herpositionering van de Kiekmure. Gebruik ook
de bestaande structuur en sluit daar bij aan. Zo kan het project bijvoorbeeld binnen de structuur van het
wijkplatform kunnen worden uitgevoerd, aangevuld met relevante stakeholders vanuit de wijk / de Kiekmure.
Ook wijkbewoners die niet bij een organisatie/vereniging zijn aangesloten zouden betrokken moeten worden bij
de totstandkoming van het project.
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De toolkit “Preventie in de wijk - samen werken aan gezondheid en welzijn” kent 4 stappen. Ondersteunende
tools uit de Toolkit zijn: Wijktypen, Datawijzer en Preventiewijzer. De processtappen van deze aanpak zijn:

3.4.1. Breng de wijk integraal in beeld
Op basis van een van 9 wijktypen gaan partners en inwoners met elkaar in gesprek en verkennen welk wijktype
of combinatie van wijktypen van toepassing is. Dit gebeurt aan de hand van de wijkkenmerken en herkenbare
preventiethema’s. op basis daarvan wordt een integraal wijkprofiel opgesteld .
De toolkit beschikt over een datawijzer met landelijk beschikbare bronnen, eventueel aangevuld met
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit eigen bronnen.

3.4.2. Kies prioriteiten en doelen
Op basis van het wijkprofiel worden prioriteiten gesteld op thema’s en doelgroepen voor preventie. Er zijn vaak
meerdere dialogen nodig om keuzes te maken.

3.4.3. Maak een plan met mix van interventies
Stelt een integraal plan op en maak afspraken over samenwerking. Het plan bestaat uit een mix van (erkende)
interventies en maatregelen die passen bij de preventiethema’s die aansluiten bij de doelgroep(en) en context.

3.4.4. Uitvoeren
Voer interventies in samenhang uit .Op basis van het integrale plan en de samenwerkingsafspraken met partners
en inwoners kunnen interventies en maatregelen in samenhang worden uitgevoerd. Deze interventies, passen
binnen een bredere beleidsstrategie en vormen de ‘agenda’ van de conceptontwikkeling van de Kiekmure als
centrum voor Positieve Gezondheid.

3.4.5. Monitoren en Evalueren
Structureel monitoren , evalueren en bijsturen zijn onderdeel van het proces. Dit maakt de uitkomst
toekomstbestendig en robuust.
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3.5. Spinnenweb Positieve Gezondheid inzetten
Om alle verschillende belangen, domeinen en organisaties op gelijkwaardige wijze aan elkaar te kunnen
verbinden heeft IPH het spinnenweb als instrument ontwikkeld. Het is een middel om de onderlinge
communicatie te ondersteunen en om elkaar inzichten te geven in elkaars positie. Het helpt om iedereen
afgestemd te krijgen op basis van zes pijlers:
•
•
•
•
•
•

lichaamsfuncties
mentaal welbevinden
zingeving
kwaliteit van leven
meedoen
dagelijks functioneren

Deze domeinen zijn op hun beurt weer door te vertalen naar het aanbod van zorg-, welzijn- en maatschappelijke
organisatie én naar activiteiten en zelfs voorzieningen op wijkniveau.

3.6. Signalen uit de wijk
De interviews geven een beeld van wat er allemaal speelt in de wijk. Het beeld is uiteraard niet compleet en de
verschillende geïnterviewden hebben geen gelegenheid gehad om op elkaar te kunnen reageren. Het waren de
eerste verkennende gesprekken om op open wijze te bespreken hoe men dacht over de voorgenomen
herpositionering van de Kiekmure, wat deze voor hun kan betekenen en welke rol ze zien voor de Kiekmure als
het gaat over Positieve Gezondheid icm hun eigen doelstellingen.
De interviews zijn opgenomen als bijlage. Ze geven ons als auteur maar hopelijk vooral elkaar inzicht waar men
staat wat betreft de nieuwe ontwikkelingen. Een aantal signalen zetten we bij wijze van samenvatting in
onderstaande overzicht.

3.6.1. #Wijkbewoners
In deze quickscan is niet onderzocht waar de specifieke vraag ligt vanuit de individuele bewoners. Het doel van
de quickscan is eerst beeld te krijgen van de opgave, dit is door middel van deskresearch en interviews gebeurd.
Het advies is om in de volgende fase wel actief ook de bewoners uit de wijk te betrekken. Een wijkenquête geënt
op de methodiek van het Instituut voor Positieve Gezondheid zou hier een passend antwoord op kunnen geven.
De indicatoren zijn nu vaak per sector/organisatie/domein onderzocht maar nog niet in samenhang.
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Vanuit de signalering en de statistieken kunnen de volgende factoren worden beschouwd als algemene
indicatoren die richtinggevend zijn voor een evt vervolgonderzoek:
•
•
•
•
•
•
•

Toekomst- en handelingsperspectief
Een gezonde leefomgeving en een gezonde levensstijl (voeding, beweging, mentale veerkracht)
Tegengaan van eenzaamheid, armoede en ongelijke kansen
Maatwerk in de ondersteuning voor bijzondere doelgroepen.
Versterken van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
vergroten van het participatievermogen van wijkbewoners (werk & maatschappelijk).
Verbeteren van leefbaarheid en veiligheid van de buurt.

3.6.2. #Ontmoeten
•
•
•
•

Wijkvereniging : groot bereik en groot netwerk van buurtbewoners / reactief & pro-actief. laagdrempelig en
sterk in lijn met participatiedoelstellingen gemeente. Relatief lage diversiteit.
Wijkplatform : meest complete samenstelling van organisaties werkzaam/betrokken in Stadsdennen.
potentieel een platform om Positieve Gezondheid in de wijk uit te rollen.
Kleurig Krachtig Harderwijk : organisatiekracht met intrinsiek gemotiveerde partners/ agenderend.
Complementair op gebied van diversiteit en verbinding
Moskee (nader aan te vullen op basis van een interview)

3.6.3. #Welzijn
Zorgdat werkt samen met vrijwilligers, buurtbewoners, gemeente, woningcorporaties en veel verschillende
(zorg)organisaties. Samen bieden ze hulp en ondersteuning op maat. Voor de wijk Stadsdennen zijn dit o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorggroep Noordwest Veluwe
Interakt Contour
MEE Veluwe
Kwintes
Wijkvereniging Stadsdennen-Frankrijk
De Kiekmure
GA! Harderwijk
Basisschool de Schakel
Basisschool Dominicus Savio
Basisschool Al Islaah
Petrakerk
Turkse Moskee
Marokkaanse Moskee
Uwoon
Omnia Wonen
Stimenz
Huisartsen

Doordat er nauw wordt samengewerkt met al deze verschillende organisaties, wordt er veel gesignaleerd op
gebied van hulpvraag, ondersteuning en . Zorgdat wil daar zijn waar de vraag is. De opbouwmedewerkers van
Zorgdat zijn heel actief in de wijk, onder andere door het wekelijkse spreekuur. Projecten als een inclusieve buurt
dragen bij aan het realiseren van een veilige en gezonde leefomgeving. Gelukkig is er de afgelopen jaren door de
gemeente nog veel geïnvesteerd in welzijnswerk.
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3.6.4. #zorg
•

Eerstelijnszorg: huisartsen, fysiotherapie, etc

a) Bereikbaarheid zorg borgen
De huisartsen geven aan dat pakweg 80% van hun tijd wordt besteed aan 20% van de patiënten. De sociaal
en economische achterstand van veel van hun patiënten lijdt tot een hoger huisartsenbezoek. Sinds 2019 is
er een nieuwe systematiek in werking getreden m.b.t. de vergoedingen van huisartsen en de praktijk Cohen
heeft daardoor een extra middelen gekregen omdat de benodigde zorg in de wijk aanzienlijk hoger ligt dan
het landelijk gemiddelde.
Niet medische onderwerpen als bestaanszekerheid, vergrijzing, eenzaamheid, overgewicht, psychische
klachten of financiële problemen hebben vaak en langdurig lichamelijke klachten tot gevolg waardoor de
zorgbehoefte per patiënt sterk toeneemt. Bij de grote groep niet-westerse Nederlanders die in Stadsdennen
wonen spelen verder ook thema’s als taalniveau, laaggeletterdheid, en culturele context een grote rol bij het
ontwikkelen van klachten die leiden tot een bezoek aan de huisartsen
Vanuit deze observatie is de huisartsenpraktijk continu aan het innoveren om deze patiënten te kunnen
blijven helpen en de toegang tot de zorg van de huisartsen op termijn te kunnen borgen. Geen medicijnen
maar een gesprek, coaching van een psycholoog, hulp van maatschappelijke instanties aanreiken, praktische
tips over voeding en het vergroten van bewustwording op het gebied van lifestyle worden nu nog relatief
kleinschalig ingezet maar de overtuiging is dat daar een belangrijke sleutel ligt om het welzijn van de
wijkbewoners / patiënten te kunnen verbeteren.
b) Ondersteunen vestiging nieuwe huisartsen
Het huisartsenoverleg (HAGRO) in Harderwijk heeft recent besloten dat ieder van de 17 aangesloten
huisartsen in Harderwijk op korte termijn 50 patiënten extra zullen opnemen met het streven dat er zich op
niet al te lange termijn extra huisartsen in Harderwijk moeten gaan vestigen om zowel de vergrijzing onder
huisartsen alswel de bevolkingsgroei van de gemeente te kunnen opvangen. Er hebben zich 8
geïnteresseerde jonge artsen gemeld maar nog niemand heeft een besluit genomen tot de start van een
praktijk en een concrete vestigingslocatie is vooralsnog niet gevonden17 . Tijdens een van de interviews
wordt passeert het idee de revue dat het creëren van een nieuwe vestigingslocatie voor een
huisartsenpraktijk interessant kan zijn om mee te nemen in de scope van het ontwikkelen van de Kiekmure
als wijkcentrum rondom het concept van Positieve Gezondheid.
18

afbeelding: website de nieuwe dokter
17

artikel de Stentor dd 18 jan 2020 : Harderwijkse huisartsen maken einde aan wachtlijsten en nemen allemaal vijftig nieuwe patiënten aan (link)
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3.6.5. #Corporaties
Vanuit het sociale beheer van de complexen in de wijk schetsen de corporaties een beeld van toenemende
sociale druk binnen de complexen. Vooral in de grootschalige (hoogbouw)complexen is er sprake van te grote
verschillen tussen de levensstijlen bewoners onderling waardoor er een toename ontstaat van de ervaren
overlast omdat men zich te weinig verbonden voelt met de directe omgeving waardoor men geen begrip kan
opbrengen voor andermans keuzes en/of activiteiten. De woonconsulent van Omnia Wonen signaleert tijdens het
interview dat als je van een afstandje naar de wijk kijkt deze wel iets is verbeterd na de nieuwbouw uit de jaren
’90-’00 maar dat de te grote onderlinge verschillen steeds vaker tot conflicten leiden die men door middel van
bemiddeling probeert te kanaliseren maar niet kan oplossen door de enorme kloof tussen de bewoners
onderling.
Zo besteed het team leefbaarheid van UWoon structureel een steeds groter aandeel van de tijd aan taken die je
eerder zou verwachten bij welzijn- en maatschappelijke organisaties. Een buurtbeheerder, een medewerker
incasso of de medewerker overlast zijn steeds meer een soort hulpverlener geworden, en hoewel iedereen zich
voor 100% inzet is men gewoon niet altijd voldoende uitgerust om sommige specifieke gevallen optimaal te
kunnen oplossen. Men ziet een verregaande samenwerking tussen gemeente, welzijn en wooncorporatie als
sleutel om de leefbaarheid ook op de lange termijn te kunnen borgen. Deze samenwerking bestaat uiteraard al
maar kan verder worden uitgebouwd. De woningcorporaties zijn vooral van het vroegtijdige signaleren en het
verbinden maar moeten op gegeven ogenblik het stokje kunnen terugleggen bij de partners die tot actie kunnen
overgaan.
Gevraagd naar wat er nu ontbreekt om tot zo’n samenwerking verder door te ontwikkelen is antwoord : regie van
de gemeente is. Meer regie en meer vooruit kijken wat betreft de toekomstige vragen uit de wijk! Wat betreft de
teamleider van het team leefbaarheid heeft de gemeente momenteel teveel focus op projecten als van-grijs-naargroen (groenprojecten in de openbare ruimte) en buurtparticipatie en minder op de sociale cohesie.
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4. DOORONTWIKKELING MFC DE KIEKMURE
4.1. Huidige Kiekmure
De Kiekmure is een multifunctionele zalencentrum (MFZ) met een maatschappelijke doelstelling met een sociale
functie voor de wijk Stadsdennen en omliggende buurten. Ontmoeten een van de hoofdpijlers is. De huidige
Kiekmure is gebouwd in 2016 en is uitgegroeid naar een multifunctionele wijkvoorzienining. De locatie heeft
jaarlijks 135.000 bezoekers en is 8.500 dagdelen per jaar verhuurd aan een grote diversiteit aan organisaties en
activiteiten.
De Kiekmure heeft 3 hoofdfuncties:

4.1.1. Buurthuis
De oorspronkelijke Kiekmure heeft vanaf de oplevering in 1975 altijd de functie van buurthuis vervuld. Deze was
primair gericht op het aanbieden van ruimtes voor sociale en culturele activiteiten van wijkbewoners. Door de
rijke programmering en vaste achterban is de uitstraling van dit buurthuis groter dan de wijk Stadsdennen. Sinds
de nieuwbouw in 2016 heeft de Kiekmure een bredere opdracht gekregen waarin ook eigen programma
organiseren en het maatschappelijk ondernemerschap onderdeel zijn van de prestatieafspraken. De
wijkvereniging blijft echter de belangrijkste huurder in de Kiekmure en vormt een schakel tussen MFZ en de
buurtbewoners. Zij organiseren wekelijks ±50 activiteiten en op jaarbasis zelfs 1.500 activiteiten met 15.000
deelnemers. Met 700 leden (1 lid = 1 huishouden) zijn ze structureel aanwezig en zichtbaar in de Kiekmure. In de
huidige opzet hebben ze echter geen eigen plek en die wordt gemist.

4.1.2. Zalencentrum
Het zalencentrum is een bovenwijkse voorziening waar (ook) door externe partijen een ruimte kan worden
gehuurd. Er is een commercieel tarief en een maatschappelijk tarief. In principe is het de insteek dat de
overcapaciteit van de zalen wordt verhuurd aan marktpartijen indien die nog niet is bezet door programma van
het wijkcentrum. Momenteel wordt 20% van de zalen commercieel verhuurd. Bij het huren van een zaal is de
catering een vast gegeven. Bij een combinatie van maatschappelijk en commercieel tarief ligt ook het risico ligt
op de loer dat de afhankelijkheid van deze commerciële inkomsten de hoofddoelstelling van wijkcentrum
verdringt. Heldere prestatie-afspraken zijn wenselijk hoe een goede balans behouden blijft.
De locatie Kiekmure is in de vergunning beperkt verhuurbaar voor evenementen (12x per jaar) waarbij de
gedachte is dat de druk mbt bv overlast en parkeren op de buurt beperkt blijft. Wel mogen buurtactiviteiten hier
plaatsvinden. Het gebruik van de grote zaal wordt verder ook beperkt doordat tijdens de bouw het vast podium
is gewijzigd naar een semi-permanent podium. Deze kent in het gebruik aanzienlijke beperkingen omdat het
opzetten ervan veel inzet van medewerkers kost en de exploitatie ervan daarmee moeilijk haalbaar is.
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4.1.3. Maatschappelijk vastgoed // vaste huurders
Er vindt commerciële verhuur plaats aan vaste huurders (CBR/Dansschool) in het kader van maatschappelijke
ondernemerschap van de stichting. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Kiekmure (2009-2016) en de daaraan
verbonden oprichting van de “stichting de Kiekmure” is vastgelegd dat het aandeel vaste commerciële huurders
niet zal toenemen. Ook het exploiteren van een terras wordt beperkt door deze gemaakte afspraken.
Het maatschappelijk exploiteren van de zalen in combinatie met de bar wordt ook ingeperkt door de huidige
exploitatiemodel. Omdat er vast personeel in dienst is wordt de verhuur van de zaal gekoppeld aan het verplicht
gebruik maken van de horeca en catering. Een terras van formaat is op basis van (gemeentelijke)regelgeving met
betrekking tot het verlenen van een vergunning niet toegestaan met het oog om oneigenlijke concurrentie te
voorkomen met lokale ondernemers, hoofdzakelijk in het centrum. In de buurt van de Kiekmure zijn echter
nauwelijks geschikte plekken om als bewoner op een terras een kop koﬃe te drinken en elkaar zo te ontmoeten.
Momenteel loopt een aanvraag voor een para-commerciële vergunning waarbij ook het kunnen realiseren van
een uitgebreider terras onderdeel van de aanvraag is.
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4.2. Imago
Het imago van de Kiekmure heeft twee kanten. Mensen die de Kiekmure van binnen kennen zijn zeer positief. In
de buurt (en de wijde omgeving) staat het gebouw echter vooral bekend als “het CBR-gebouw”. Een ander deel
van de buurt ziet de Kiekmure voornamelijk als een Harderwijkse zalencentrum. De rol van het wijkcentrum
speelt in de beleving van de buurtbewoners een ondergeschikte rol en dat staat haaks op de hoofddoelstelling.
Het ontwikkelbestuur heeft de ambitie om deze trend te keren en de focus te verleggen op de rol van
wijkcentrum.
Er bestaan ook veel vooroordelen over de Kiekmure en er zijn veel bewonersgroepen die structureel geen
gebruik (willen) maken van de faciliteiten. De bezetting blijft achter bij de verwachtingen. Veel mensen ervaren
een drempel om binnen te stappen of gebruik te maken van de faciliteiten. Men ervaart het nog niet als ‘hun’
Kiekmure. Het herpositioneren tot een wijkcentrum voor ontmoeten, welzijn en zorg op basis van Positieve
Gezondheid is een uitgelezen moment om het imago bij te stellen en zo beter te laten aansluiten op de
hoofddoelstellingen van de Kiekmure als sociaal en maatschappelijk gebouw voor de buurtbewoners
Het toevoegen van nieuwe functies op gebied van zorg en welzijn zal ook een nieuwe dynamiek en uitstraling
geven aan het gebouw. De geïnteresseerde organisaties geven allen aan dat een informele en laagdrempelige
sfeer belangrijk is en dat het etaleren van de eigen organisatie ondergeschikt is aan het geheel. Men wil geen
sfeer van een klinische gezondheidscentrum of zakelijke kantooromgeving maar een huiskamer waar mensen bij
wijze van spreken met hun voeten op de tafel durven te zitten.
Ook mag de diversiteit van de buurt meer voelbaar worden om zo iedereen welkom te heten in woord, daad én
uitstraling. Het is wel belangrijk om dat te doen vanuit gemeenschappelijke en gedeelde waarden en niet door
elk individuele belang / cultuur een eigen herkenbare -en daarmee afgebakende- ‘plek’ te geven. De Kiekmure
en de wijk zijn de verbindende factor.
De communicatiestrategie zal beter moeten aansluiten op de diversiteit van de wijkbewoners en de gebruikers.
Online én oﬄine, website en sociale media, via oﬃciële gemeentelijke kanalen maar ook via de informele of
zakelijke netwerken door de verbonden organisaties of sleutelfiguren/ambassadeurs. Verder zou de website
meer rekening moeten houden met de verschillende type gebruikers. Zo is het vanuit een technisch oogpunt
mogelijk om binnen één site verschillende ‘klantreizen’ in te richten. De commerciële zalenverhuur kan dan
bijvoorbeeld in een eigen omgeving worden ondergebracht die meer gericht is op de zakelijke markt met dito
uitstraling, communicatie- en taalniveau. Deze mengt zich dan niet langer meer met de lokale buurtactivitieiten
en -organisaties om binnen die omgeving een toegankelijkere en informelere uitstraling, taalgebruik en
informatieniveau te kunnen toepassen waardoor het wijkcentrum weer herkenbaar en vindbaar wordt voor de
wijkbewoners.
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4.3. Herpositionering
Het zwaartepunt bij de herpositionering komt te liggen bij de maatschappelijke rol die de Kiekmure kan vervullen
op het gebied van 3 pijlers: ontmoeten, zorg en welzijn. Om deze integraal te kunnen aanbieden wordt gewerkt
volgens de principes van de positieve gezondheid. Het is de bedoeling dat alle activiteiten, faciliteiten en
aangesloten organisaties gaan bijdragen aan het concept.

4.3.1. Wijkcentrum zorg en welzijn i.c.m. Positieve Gezondheid
Binnen het centrum zal er een nauwe samenwerking worden aangegaan tussen zorg- en welzijnsorganisaties en
andere maatschappelijke partners die binnen het verzorgingsgebied van de Kiekmure actief zijn. De
samenwerkingen zijn gericht op het vergroten van de leefbaarheid in de wijk en het bevorderen van een
gezondere leefomgeving voor wijkbewoners. De samenwerking zal op termijn een eﬃciëntere organisatie van
zorg en welzijn binnen de wijk tot gevolg hebben door de preventieve werking die uitgaat van deze
samenwerking. Voorkomen is beter (en goedkoper) dan genezen! Het houdt de zorg toegankelijk en bereikbaar,
het verstevigt het sociale netwerk van/voor/door bewoners en het vergroot de veerkracht van bewoners door
beter te ondersteunen in het bereiken/behouden van de zelfregie.

4.3.2. Buurthuis
De functie van buurthuis is met de bouw van de nieuwe Kiekmure een beetje ondergesneeuwd in het nieuwe
exploitatiemodel van het MFC. Met de herpositionering kan een nieuwe start met elkaar worden gemaakt
waarbinnen de wijkvereniging een vaste plek krijgt. De oude privileges zullen echter plaatsmaken voor
hernieuwde afspraken waarin alle stakeholders gelijke rechten en plichten hebben.Alle organisaties kunnen op
eigen wijze bijdragen aan de doelstelling van het concept o.b.v. Positieve Gezondheid. Wijkverenigingen,
culturele organisaties of individuen zijn allen welkom binnen in het concept hun bijdrage te leveren.

4.3.3. Zalencentrum
De zalen van de Kiekmure zullen binnen het nieuwe concept deels worden ingezet om de activiteiten en
bijeenkomsten op gebied van Positieve Gezondheid te faciliteren. :Dat kan zijn als zaal voor voorlichtingen,
(buurt)bijeenkomsten en activiteiten rondom zorg en welzijn. Ook interne bijeenkomsten kunnen hier gaan
plaatsvinden. Dat betekent dat de bezetting van de zalen zal toenemen.
Er dienen heldere afspraken te worden gemaakt over hoe de verdeling van de ruimten zal plaatsvinden en waar
de prioriteit ligt om alle partijen voldoende ruimte te bieden om zijn ‘ding’ te blijven doen. Gezien het signaal van
de wijkvereniging zal dit een gevoelig onderwerp zijn. Uit de gesprekken blijkt dat iedereen de meerwaarde ziet
van een brede samenwerking en het is dus niet de vraag óf men een oplossing vindt die recht doet aan allen
maar hoe de afspraken er in de praktijk uit gaan zien. Het kan dus zijn dat iedereen een beetje moet inschikken /
aanpassen maar het totaalconcept moet in zo’n geval genoeg meerwaarde bieden om het voor iedereen tot een
aantrekkelijke locatie te maken.
Onderzoek het exploitatiemodel van het zalencentrum in relatie tot de doelgroepen. Maak eventueel onderscheid
in commerciële verhuur (inclusief consumpties, catering en schoonmaak) en verhuur voor bewoners /
wijkorganisaties (bring your own-principe). Vooral voor mensen met een culturele achtergrond is het zelf
verzorgen van eten en drinken niet alleen een kwestie van geld maar vooral ingegeven vanuit een idee dat je je
eigen eten en drinken aan je gasten wil aanbieden. Binnen de zalen zijn er echter wel heldere regels wat wel en
niet mogelijk is wat betreft gebruik van de zaal.

4.3.4. Maatschappelijke vastgoed // vaste huurders
De huisartsen, zorgpartijen en welzijnsorganisaties hebben allen aangegeven om zich te vestigen in de Kiekmure
indien er gaat worden samengewerkt op basis van Positieve Gezondheid. Er zijn verder geen details besproken,
maar allen vinden dat er meerwaarde is om onder één dak samen te gaan samenwerken. Dat overbrugt letterlijk
de afstand tussen de organisaties en wordt gezien als een zeer directe wijze om tot integrale samenwerking en
een wijkaanpak te komen. Elkaar kennen is de basis van elke samenwerking.
Het CBR sluit niet direct aan bij de doelstelling van de Positieve Gezondheid. Er bestaat echter ook een lange
relatie tussen CBR en de Kiekmure. Bij start van de conceptontwikkeling zou een eerste gesprek tussen de MFC
en het CBR wenselijk zijn zodat beiden van elkaar weten hoe ze in de wedstrijd zitten.
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4.4. Bewaken concept
Om het concept op de lange termijn te kunnen borgen is het aan te bevelen om het bewaken van het concept al
vanaf de eerste fase van de conceptontwikkeling mee te nemen. Wederkerigheid en actief bijdragen zijn
essentieel en je zoekt naar partijen die de intrinsieke motivatie hebben om de waarden ook op de lange termijn
te blijven nastreven. Het afdwingen van een samenwerken is niet de ambitie maar het is ook niet geheel
vrijblijvend wanneer een organisatie zich vestigt in de Kiekmure als onderdeel van het concept op basis van
positieve Gezondheid
Geef alle belanghebbenden die willen gaan meewerken aan de conceptontwikkeling op hoofdlijnen bij start al
duidelijkheid over:
- Een profiel met criteria van de gewenste organisaties
- De gewenste onderlinge verhoudingen en belangen
- De wijze waarop de samenwerking tot stand zal gaan komen
- Welke prioriteiten worden gesteld indien keuzes worden gemaakt
- Hoe keuzes door het bestuur (indien nodig) tot stand komen.
Deze transparantie geeft ruimte om onderling op gelijkwaardige wijze met elkaar in gesprek te gaan over de
eigen en gezamenlijke doelen om Positieve Gezondheid en de wijkbewoners centraal te stellen in dit proces.
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4.5. Nieuwe spelers,
Nieuwe kansen
Voor de herpositionering van MFZ naar een centrum voor ontmoeten, welzijn, zorg en Positieve Gezondheid zal
het huidige aanbod worden aangevuld met verschillende nieuwe organisaties. Er is nog niet gesproken over
ruimtebehoefte en financiën. de gesprekken hebben zich t.b.v. de quick scan beperkt tot ambities en wensen.
De intrinsieke motivatie om deel te willen nemen in deze ontwikkeling is groot en sluit ook erg aan bij de ambities
die de individuele organisaties zelf hebben als het gaat over hun eigen ontwikkeling, groei en doelen. Positieve
gezondheid zien allen als een samenwerkingsmodel waarbinnen men meer, diversere en betere diensten kan
verlenen. Hoe de samenwerking er precies uit gaat zien beschouwen ze allen als onderdeel van de start van een
samenwerking.
Naast de bestaande organisaties hebben de volgende organisaties aangeven dat ze geïnteresseerd om deel uit
te maken van deze ontwikkeling:

4.5.1. Huisartsenpraktijk Cohen (solopraktijk)
Zal de bestaande praktijk inhuizen in de Kiekmure. Deze bestaat uit huisartsen incl assistenten,
praktijkondersteuners en staf.

4.5.2. Huisartsenpraktijk startup nieuwe huisarts (solopraktijk)
Er is een tekort aan huisartsen in Harderwijk en de wens is de huisartsen (zowel Hagro als zorggroep) om ruimte
te bieden voor nieuw te starten huisartsen. De Kiekmure lijkt een ideale plek voor een startup nieuwe huisarts.

4.5.3. Fysio- en manuele therapie MeringaOosterhoffBles
Naast het uitbreiden van het aantal behandelruimtes zoeken ze vooral naar manieren om meer te doen dan
behandelen alleen . De praktijk wil naast de reguliere behandelingen ook beweeg- en preventieprogramma’s
gaan aanbieden/ontwikkelen gericht op gezondheid & lifestyle.

4.5.4. ZorgDat (welzijn)
ZorgDat wil als organisatie midden in de wijken zitten. Omdat de Stadsdennen een zeer centrale ligging heeft in
de focusgebieden van de organisatie heeft Carla Venema aangegeven dat de Kiekmure een goede uitvalsbasis
zou zijn voor ZorgDat als organisatie. In dit geval zou het betekenen dat men niet alleen de wijkwerkers in het
gebouw wil huisvesten, maar ook het kantoor met de administratieve functies en de ruimte om alle medewerkers
op gezette tijden bij elkaar te brengen voor interne bijeenkomsten. Voor dat laatste is het zalencentrum uiteraard
een zeer geschikte faciliteit waardoor de organisatie een lean kantoor met flexibele opzet nodig heeft. Er is voor
de kantoorwerkzaamheden behoefte aan 3 type werkplekken: werkeilanden (projecten/administratief), besloten
plekken (gesprekken privé/telefonisch) en concentratieplekken. Een gezonde werkomgeving (licht, geluid lucht)
is belangrijk.

4.5.5. Kleurig Krachtig Harderwijk
Een platform van 21 professionele organisaties en heeft in principe geen vaste locatie. Men werkt met een
systeem waarin de partners roulerend de bijeenkomsten (ontbijtsessies/10x [per jaar) op hun ‘thuis’ locatie
ontvangen. Hierdoor ontstaat meer inzicht in elkaars organisaties. Dit is een sterk en beproefd concept.
Er zijn echter ook een aantal projecten die een vastere locatie en/of landingsplek in de stad nodig hebben. Indien
deze doelgroepen aansluiten bij de doelstellingen en ambities van het nieuwe concept dan liggen er kansen om
elkaars netwerken met elkaar te gaan verbinden en zo ook meer dwarsverbanden te leggen tussen de
verschillende groepen wijkbewoners die soms naast elkaar wonen maar ver van elkaar afstaan wat betreft
sociaal netwerk.
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4.6. organisatorische doorontwikkeling naar MFC Harderwijk
•
•
•
•
•
•

•
•

Reorganisatie MFC’s : bundelen van inkoop maar per locatie anders
Overdracht gebouw aan gemeente
Vergunningen : welke juridische ruimte is er? terras / horeca/ extra vaste huurders
Verleggen accent van zalencentrum naar maatschappelijk centrum
Eﬃciënter inrichten van de organisatie, bv uniform personeelsbeleid, vrijwilligers en inkoop
Maatschappelijke ondernemerschap
- Vs aandeel vaste huurders
- Vergunning terras
Hoe omgaan met CBR?
Samenwerking lokale ondernemers

4.7. uitbreiding gebouw
Om de gewenste organisaties een plek te bieden onder het dak van de Kiekmure bestaan er 3 denkrichtingen.

4.7.1. Inpassen
Momenteel heeft de Kiekmure een omvang van ±1.500 m2 BVO. Gezien het animo onder organisaties en de
huidige bezettingsgraad van het zalencentrum lijkt het bij voorbaat al uitgesloten om de gewenste
herpositionering binnen het huidige gebouw onder te brengen. Ter vergelijk is in de Roef ±900 m2 BVO nodig om
zorg en welzijn te huisvesten, los van de gedeelde ruimten op de Begane Grond.

4.7.2. Optoppen
In deze optie zou het 2-laagse bouwvolume een extra bouwlaag krijgen. Inclusief stijgpunten kan de extra
verdieping maximaal 590-625 m2 BVO omvatten. Het toevoegen van een extra verdieping betekent dat de
hoofddraagconstructie naar alle waarschijnlijkheid moet worden aanpast op de extra belasting. De danszaal zal
daarnaast ook mbt geluid een extra complexe factor zijn.
Ook zal de dakverdieping ingrijpend moet worden aangepast. Het dak van het 2-laagse bouwvolume heeft een
verloop van ±870mm waardoor een deel van de dakconstructie moet worden verwijderd om een nieuwe vloer te
kunnen realiseren. De extra verdieping met een publieksfunctie zal ook betekenen dat er een
rolstoeltoegangkelijke personenlift moet worden gerealiseerd om alle bezoekers van zorg en welzijn op de
verdieping te kunnen ontvangen.
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•

Bereikbaarheid/toegankelijkheid
Naarmate het gebouw een bredere programmering krijgt met betrekking tot ook zorg en welzijn wordt de
routing naar en toegankelijkheid van het gebouw op stedenbouwkundig schaalniveau steeds belangrijker.
De bereikbaarheid voor autorijders is op hoofdlijnen op orde maar dat geldt niet als vanzelfsprekend voor
voetgangers, fietsers en minder validen. Er zijn een aantal barrières die de bereikbaarheid van het gebouw
verminderen en in een vervolgfase zal dit nader moeten worden uitgewerkt in samenspraak met de buurt en
de gemeente.

•

Routing in het gebouw
Door toevoeging van het extra bouwvolume zal er een rechthoekig en/of L-vormig gebouw ontstaan waarin
niet alle looplijnen/routes door één centrale ruimte zullen lopen. Hoe de onderdelen op natuurlijke wijze aan
elkaar worden verbonden zal tijdens de conceptontwikkeling en tijdens het structuurontwerp extra aandacht
moeten krijgen om het (organisatorische) concept optimaal af te stemmen op de opzet van het gebouw.

•

Parkeren
Parkeren is sowieso een heet hangijzer rond deze locatie. Een sensitieve aanpak zal nodig zijn en vanaf start
zullen de aantallen open met de buurt moeten worden gedeeld. Het extra bouwvolume in combinatie met de
daarmee vereiste extra parkeerplaatsen zijn alleen inpasbaar indien de gemeente hieraan medewerking zal
verlenen omdat langs parkeren aan de Tesselschadelaan en Vondellaan nodig zal zijn.
Indien het bouwvolume groter wordt dan 500-700 m2 dan kan een half-verdiepte stallingsgarage nodig
blijken om het parkeerprogramma te kunnen realiseren. Dit zal van invloed zijn op het investeringsniveau en
de businesscase. Het uiteindelijke aantal te realiseren parkeerplaatsen is afhankelijk van zowel de toename
van het aantal vierkante meters gebouw als ook van het te realiseren programma, omdat een zorgfunctie een
andere norm heeft dan bijvoorbeeld een kantoorfunctie.
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5. SAMENGEVAT
5.1. Conclusies
De volgende vragen zijn gesteld door het ontwikkelbestuur:

5.1.1. "Wat is het beeld van de huidige situatie in Stadsdennen?”
-

Het zalencentrum zoals dat is ontwikkelt bij de herbouw van de Kiekmure sluit momenteel onvoldoende aan
bij de behoefte van bewoners en organisaties in de wijk. Het voldoet ook niet aan de verwachtingen van
betrokken organisaties en het huidige bestuur.

-

De focus ligt momenteel erg op functionaliteiten en exploitatie. De maatschappelijke rol die de Kiekmure
primair zou moeten vervullen is geleidelijk teveel naar de achtergrond verdwenen. De wijkbewoners vinden
de weg onvoldoende naar de Kiekmure bij gebrek aan programma dat aansluit op de vraag van de
wijkbewoners zelf.

-

Huidige Kiekmure is in 2016 teveel ontwikkeld als voorzetting van het ‘oude’ Kiekmure terwijl de
maatschappelijk context sterk is veranderd. Om de Kiekmure weer een relevante maatschappelijke rol te
laten spelen voor de wijk vraagt om een herpositionering.

-

Een centrum voor ontmoeten, welzijn, zorg en Positieve Gezondheid vraagt om een actieve bijdrage van
aangesloten organisaties én van de gemeente. Niet kijkend naar het verleden maar sterk gericht op de
toekomst en de rol die het centrum voor de wijk wil gaan vervullen

-

De uitstraling van de Kiekmure wordt door het merendeel als te zakelijk en te weinig uitnodigend beschreven.
Alle waarderen de veelheid en diversiteit van activiteiten en faciliteiten die de Kiekmure te bieden heeft, maar
herkennen dit niet terug in de wijze waarop het gebouw is vormgegeven/ingericht.

5.1.2. “Wat is de behoefte van de wijk als het gaat om een voorziening?”
-

De focus moet weer komen te liggen op een laagdrempelig buurthuis. Een plek waar je als wijkbewoner even
binnenloopt en zo in aanraking komt met alles wat de Kiekmure te bieden heeft. Een plek waar je je thuis
voelt en je vrij voelt om mensen te komen ontmoeten. Gastvrijheid staat centraal.

-

Een centrale locatie om onder één dak samen te werken. Zorg-, maatschappelijke en welzijnorganisatie
willen samen werken aan een gezonder en socialer Stadsdennen. Dit willen ze doen op basis van Positieve
gezondheid. De nabijheid van de organisaties zal leiden tot een nauwere eﬃciëntere samenwerking waardoor
bewoners een kwalitatief beter en diverser aanbod krijgen tegen minder maatschappelijke kosten.

-

Het gebouw kan als stepping stone functioneren om de afstand van wijkbewoners gemeente te verkleinen.
Diverse (loket)functies zouden in de nieuwe Kiekmure kunnen worden ondergebracht die helpen om
wijkbewoners te ondersteunen. In combinatie met welzijn kunnen deze functies elkaar versterken. Voorbeeld
zou een dependance van de bibliotheek of (inloop)spreekuren / loket met gemeentelijke afdelingen kunnen
zijn.

5.1.3. “Welke rol kan de Kiekmure nemen?”
-

Die Kiekmure wordt nog meer een ontmoetingsplek voor de bewoners en voor organisaties uit de wijk. Het
vergroten van de maatschappelijke rol zal de sociale cohesie van de wijk doen toenemen. Door te stimuleren
dat wijkbewoners elkaar tegenkomen ontstaat ook een beter sociaal netwerk die bv eenzaamheid tegengaat
en een vroegsignaleerfunctie heeft op het moment dat mensen ondersteuning nodig hebben.

-

Door te gaan werken rondom een concept op basis van Positieve gezondheid zal de Kiemure een
verbindende rol gaan spelen voor alle organisaties die gaan samenwerken binnen de wijk. De Kiekmure is in
dat geval een landingsplek voor het netwerk van welzijn- en zorginstanties, hetzij vaste huurder of werkzaam
in de wijk.

-

Als exploitant van de Kiekmure en verhuurder aan maatschappelijke organisaties kan de Kiekmure actief het
concept op basis van de Positieve Gezondheid bewaken. Indien in de loop van de tijd nieuwe partijen
aansluiten of er verloop ontstaat bij de huidige organisaties dan kan worden gemonitord en bijgestuurd dat
nieuwe partijen actief blijven bijdragen aan het concept en dat er geen ruimtes worden verhuurd aan partijen
met doelstellingen die niet aansluiten bij het concept.
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5.1.4. “Hoe is de interesse van organisaties in de wijk?”
-

De meerwaarde voor een preventieve aanpak wordt breed gedragen door de geïnterviewde organisaties.
Allen zijn van mening dat er een integrale wijkaanpak zou moeten gaan plaatsvinden. Vrijwel alle organisaties
geven aan dat de regie bij de gemeente zou moeten liggen om continuïteit en tegenstrijdige belangen te
voorkomen.

-

Er is veel animo om deel te nemen aan een nieuw concept rondom Positieve Gezondheid in de Kiekmure.
Organisaties onderschrijven het positieve eﬀect dat zal uitgaan van het samenwerken onder een dak vanuit
een zelfde visie.

-

Naast de meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking (intrinsiek) zien de gesproken organisaties dit
project ook als manier om de kwaliteit van hun eigen werkzaamheden voor wijkbewoners in een sociaaleconomisch zwakke wijk op termijn te kunnen borgen. De preventieve werking die uitgaat van de
samenwerking zullen de oplopende werkdruk en maatschappelijke kosten terugdringen.

5.2. Risico's / gevoeligheden
a) Onvoldoende draagvlak onder bewoners / organisaties / gemeente waardoor deze partijen in de toekomst
nog steeds onvoldoende de weg weten te vinden naar de Kiekmure.
b) Eigenaarschap / te grote claim van één functie/organisatie die anderen verdrukt en/of afstoot.
c) Teveel een compromis: onvoldoende sterk merk met daardoor een beperkte herkenbaarheid
d) Er vindt onvoldoende afstemming plaats tussen de betrokken organisaties onderling concurreren op
programma
e) Onduidelijkheid tussen de gemeente en de stichting MFZ de Kiekmure over vergunning horeca (paracommerciële vergunning vs. commercieel vergunning)
f)

Teveel diversiteit kan ook leiden tot te weinig identiteit en te weinig overlap mbt gedeelde/gezamenlijke
waarden

g) Covid2019
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5.3. Aanbevelingen
a) Transformeer het zalencentrum naar een wijkcentrum waarin ontmoeten, welzijn en zorg aan elkaar worden
verbonden op basis van Positieve Gezondheid.
b) Ga niet alleen in de Kiekmure maar in de hele wijk werken op basis van positieve Gezondheid. Beschouw dit
echter als twee parallelle trajecten om te voorkomen dat de verschillende processen een vertragende
werking kunnen gaan krijgen op elkaar.
Start zodra het kan met samenwerken door de betrokken organisaties in de wijk onder regie van de
gemeente aan een preventieve wijkaanpak te laten samenwerken met als doel om de toenemende zorgvraag
(= welzijn + zorg) middels preventie te voorkomen en de kwaliteit van de leefomgeving van de bewoners in
de wijk te verbeteren.
c) Om de afstand tussen wijk en gemeente kleiner te maken zouden publieke functies onderdeel moeten
uitmaken van de Kiekmure. Een loketfunctie en een dependance van de bibliotheek sluiten sterk aan bij de
doelstellingen voor de herpositionering en de samenwerking op basis van Positieve Gezondheid.
d) Creëer breed draagvlak door bewoners en organisaties vanaf start te betrekken bij de programmering,
uitstraling en faciliteiten die de Roef gaat bieden. Neem de uitstraling van het gebouw expliciet mee in de
conceptontwikkeling op moment dat organisaties en buurt erbij worden betrokken.
e) De gemeente kan op drie niveaus kan bijdrage aan de herontwikkeling.
1) door regie te nemen bij het samenstellen van het wijkprofiel
Door deze rol te vervullen verbindt men de wijkorganisaties en zal het proces worden versneld
2) ambtelijke ondersteuning te bieden in de conceptontwikkeling. Kennis inzetten om het concept scherp te
krijgen en gelijktijdig het project ook in te bedden in de gemeentelijke organisatie
3) financiële middelen beschikbaar te stellen in het kader van Positieve Gezondheid in Stadsdennen.
Het doel is om tot een wijkbrede preventieve aanpak te komen die op termijn maatschappelijke kosten
terugdringt
f)

Begin alvast!
Wacht niet tot er bv een uitbreiding van het gebouw is gerealiseerd; je kan nooit te vroeg beginnen! In
voorbereiding op het traject van conceptontwikkeling en realisatie kunnen de betrokken organisaties al
starten met samenwerken op basis van Positieve Gezondheid. Het zal bijdragen aan een breed gedragen
herpositionering van de Kiekmure.
Ook kan worden bekeken of enkele urgente deelonderwerpen zoals uitstraling, imago en communicatie
kunnen worden opgestart.Gebruik de tussentijd om de nieuwe koers steeds weer op de kaart te zetten bij
bewoners en organisaties. Gebruik dit traject ook om nieuwe verbindingen aan te gaan met de buurt.

je kan nooit te vroeg beginnen ( beeld : vioolschoolroelofenreneeklaassen.nl)
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