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Reguliere activiteiten Samen één in Feijenoord 2015
Er wordt 6 x per jaar een stuurgroep vergadering georganiseerd
De stuurgroep van Samen één in Feijenoord bestaat uit een vertegenwoordiging uit de diverse
sectoren (1ste lijn, ouderenzorg, jeugdzorg, LVB, Welzijn, Wonen, Gemeente, Onderwijs) zijn
georganiseerd op:
- 9 februari
- 13 april
- 21 april (extra stuurgroep bijeenkomst)
- 17 juni
- 8 september
- 9 november (hei-sessie)
- 7 december
Er wordt 6 x per jaar een Topontmoeting georganiseerd
Er hebben zeven Topontmoetingen plaatsgevonden in 2015:
-

17 februari: de Topontmoeting is georganiseerd in samenwerking met de gemeente, het CJG
en de gebiedsorganisatie. Dit heeft geresulteerd in de netwerkbijeenkomst ‘Ik ben R van’,
die plaatsvond in Villa Zebra. Een bijeenkomst waar bijna 100 professionals aanwezig waren
van het gebied Feijenoord. De actieve bijeenkomst stond in het teken van netwerken, maar
vooral in het teken van de vraag: Hoe zorgen we er, in tijden van grote veranderingen voor,
dat niemand tussen wal en schip valt. De reacties op de bijeenkomst waren zeer positief en
er bleken een groot aantal nieuwe verbindingen gelegd.

-

24 maart: een Topontmoeting in het teken van ‘Publieke Waarde’, verzorgd door Albert Jan
Kruiter. De Topontmoeting vond plaats in de Maassilo en trok ongeveer 50 professionals uit
de wijk. De reacties na afloop waren overweldigend. Er is dan ook een vervolg traject
opgezet waarin Albert Jan Kruiter aan de slag is gegaan met casuïstiek bespreking in twee
wijkteams in Feijenoord. Bovendien is Albert Jan Kruiter nogmaals teruggekomen naar
Feijenoord, voor een extra Topontmoeting op 1 juli.

-

26 mei stond de Topontmoeting in het teken van ‘De patiënt centraal, in tijden van grote
veranderingen’. De Topontmoeting vond plaats in de voormalige raadszaal van het
gebiedskantoor, waar ongeveer 40 professionals bijeen kwamen. De bijeenkomst werd
geopend door Ilya Soffer (directeur van Iederin, belangenbehartiger van mensen met een
beperking of chronische ziekte), zij bepleitte dat chronisch zieken en mensen met een
beperking te maken hebben met enorme versnippering van zorgaanbod en een gebrek aan
samenwerking tussen hulpverleners, maar zij zien ook kansen in de komende hervormingen
in zorg, ondersteuning, arbeid en onderwijs. De tweede spreker was huisarts Jan Galesloot,
die zijn ervaringen vanuit gezondheidscentrum Lijn2 deelde. De avond werd afgesloten met
de bespreking van twee casussen: vanuit het wijkteam en vanuit de ouderenzorg.

-

1 juli: vond (op veler verzoek) een extra Topontmoeting plaats op de 40ste verdieping van de
Rotterdam, op de Wilhelminapier. Albert Jan Kruiter gaf daar, in het bijzijn van ongeveer 50
professionals nogmaals een lezing over zijn visie op ‘Publieke Waarde’.
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-

7 juli: vond de Topontmoeting plaats in Verhalenhuis Belvédere op Katendrecht. De
bijeenkomst stond in het teken van Laaggeletterdheid & Gezondheid. Sprekers waren
Marieke Wiebing van de Stichting Lezen en Schrijven, Nada Al-Rubaiee van Mediq apotheek
en Wanda Krouwel van Antes. Zij gaven inzicht in de achtergrond van laaggeletterdheid in
Nederland en de gevolgen voor gezondheidsvaardigheden, maar gaven ook inspirerende
voorbeelden van manieren om met het thema aan de slag te gaan. Eén van de uitkomsten is
een vervolgtraject waarbij laaggeletterdheid rondom multifunctionele accommodatie ’t Slag
wordt geagendeerd. Er waren ongeveer 35 professionals uit Feijenoord aanwezig.

-

6 oktober: stond de Topontmoeting in het teken van de partnerdag van Expeditie Duurzame
Zorg Feijenoord. De bijeenkomst had het Gemaal als uitvalsbasis, maar we gingen ook
daadwerkelijk ‘Op Expeditie’, langs de Camper-Expeditie op de Bloemhofschool, de
Zuiderling en een presentatie van het substitutie-traject van het Ikazia ziekenhuis. De meer
dan 80 aanwezigen kregen zo inzicht in de projecten, een update rondom de stand van zaken
en een vooruitblik op de projecten voor 2016. De bijeenkomst stond onder de bezielende
leiding van oud volleybal international Bas van der Goor.

-

1 december vond de laatste Topontmoeting van Samen één in Feijenoord in 2016 plaats, in
RoosMarijn, in Vreewijk. De bijeenkomst had als thema: ‘Organisaties in Ontwikkeling’. De
eerste spreker was Harold Janssen, hij gaf in een prikkelend betoog zijn visie hierop.
Vervolgens was het woord aan Marianne Bochove (onderzoeker en universitair docent aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam). Zij reflecteerde op de rol van de vrijwilliger in deze
veranderende samenleving. De bijeenkomst werd bezocht door meer dan 50 professionals
uit de wijk.

Er verschijnt 6 keer per jaar een nieuwsbrief
De nieuwsbrief van Samen één in Feijenoord is in 2015 6 keer verschenen:
- Nieuwsbrief nr 30
1 april
- Nieuwsbrief nr 31
28 mei
- Nieuwsbrief nr 32
7 juli
- Nieuwsbrief nr 33
9 september
- Nieuwsbrief nr 34
12 november
- Nieuwsbrief nr 35
17 december
De nieuwsbrieven zijn te vinden op www.sameneenfeijenoord.nl
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De website wordt up-to-date gehouden
Zie: www.sameneenfeijenoord.nl
Netwerklunches
- De netwerklunches in ’t Slag hebben in 2015 11 keer plaatsgevonden (iedere eerste dinsdag
van de maand, met uitzondering van de maand augustus). Er waren steeds ongeveer 20
professionals aanwezig vanuit de diverse sectoren (wijkverpleegkundigen, ambulant werkers,
praktijkondersteuners, manager gezondheidscentrum, projectleiders van de gemeente,
participatiemakelaars, sportverenigingen, preventiewerkers, podotherapeut, CJGmedewerkers etc). Er heeft voor het eerst een netwerklunch plaatsgevonden in de
koffiecorner in ’t Slag (waar door de cliënten van Pameijer een lunch werd verzorgd) met een
meer informeel karakter. Hier was meer ruimte voor informele kennismaking en uitwisseling.
Dit werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd en wordt daarom in 2016 vaker ingezet. De
netwerklunches zorgen voor steeds betere verbinding tussen zorgverleners, wijkteams en
het wijknetwerk. Professionals weten elkaar steeds beter te vinden en kunnen patiënten,
cliënten en bewoners makkelijker doorverwijzen. De grote opkomst bij de netwerklunches
laat de waarde van de bijeenkomsten voor de aanwezigen zien.
- De netwerklunches in de wijk Feijenoord hebben in 2015 4 keer plaatsgevonden. Er waren
tussen de 10 en 20 aanwezigen vanuit de diverse sectoren (welzijn, wijkteam, huisarts,
praktijkondersteuner, ambulant werker, medewerker CJG etc). De netwerklunch heeft altijd
een gedeeltelijk informeel karakter, maar er is ook ruimte voor presentaties, brainstorms of
casuïstiek besprekingen. Onder andere het thema ‘sport en bewegen’ is uitgebreid
besproken. Er is in beeld gebracht welke mogelijkheden er in de wijk zijn en naar wie kan
worden doorverwezen.
Projecten in Feijenoord worden gecoördineerd, gefaciliteerd en/of ondersteund door Samen één in
Feijenoord:
Praktijkhuis ’t Slag
Het praktijkhuis ’t Slag is een initiatief van Samen één in Feijenoord, Pameijer, het Albeda College en
alle huurders in ’t Slag. In de zomer van 2014 zijn de eerste gesprekken gevoerd rondom de
leegstaande koffiecorner in de multifunctionele accommodatie ’t Slag. Bovengenoemde partijen
hebben gezamenlijk besloten hier een mooi project van te maken. Ook Havensteder had hierin een
belangrijke rol, zij hebben de ruimte van de koffiecorner om/niet ter beschikking gesteld aan
Pameijer. De gesprekken hebben niet lang geduurd. Vanaf september 2014 zijn cliënten van Pameijer
actief. Zij bemensen In de balie van ’t Slag, zij zorgen voor een kopje koffie en thee en een
overheerlijke broodje/pannenkoek of tosti in de koffie-corner op de begane grond. De koffiecorner
in ’t Slag is daardoor weer de hele week open.
Verder hebben de cliënten van Pameijer een belangrijke rol voor de partners in ’t Slag. Zo helpen zij
met het sorteren van de boeken bij de bibliotheek, zorgen zij voor de afwas en opgeruimde
wachtkamers in het gezondheidscentrum, halen zij het oud papier op bij de apotheek, maken zij
speelgoed schoon bij het kinderdagverblijf en helpen zij met de begeleiding van ouderen van en naar
het ontmoetingscentrum op de 3de etage van Laurens. En dat is nog maar een kleine greep uit de
werkzaamheden!
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Officiële opening koffiecorner ’t Slag
Op woensdag 10 juni 2015 is koffiecorner in ’t Slag officieel geopend. De openingstoespraak werd
gehouden door Mieke Reynen van Samen één in Feijenoord en bij de openingshandeling werd ze
bijgestaan door Wil Ponger (Albeda College), Dorcas Mekke (Pameijer), Pascal Boelhouwer
(Havensteder), een stagiair van het Albeda College en één van de medewerkers van de Koffie corner.
Onder het geluid van luid knallende ballonnen verklaarde Wil van de Koffiecorner de opening. Na
afloop werd er aan de eerste 100 bezoekers een consumptiebon uitgedeeld, om in de komende
weken te besteden.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst
Om de samenwerking tussen de 9 verschillende organisaties ook officieel te bekrachtigen
(Bibliotheek, Apotheek, Gezondheidscentrum Randweg, KDV de Maan, CJG, Laurens, Albeda College,
Pameijer en Havensteder) werd op 24 september in de koffiecorner ’t Slag de
samenwerkingsovereenkomst rondom Praktijkhuis ’t Slag getekend. Vertegenwoordigers van de
verschillende organisaties hebben hun handtekening onder deze unieke samenwerking gezet.
Inzet stagiaires Albeda College
De cliënten van Pameijer worden in hun werkzaamheden begeleid door studenten van het Albeda
College. Studenten van het Albeda College worden sinds een jaar op verschillende plekken in
Feijenoord ingezet in het kader van wijkgericht werken. Studenten van de opleiding Pedagogisch
Wek (PW) en Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ) leren zowel op school als in de praktijk hoe
zij ondersteuning kunnen bieden aan kwetsbare doelgroepen. Dit gebeurt tijdens een stageperiode,
maar ook op projectbasis. In praktijkhuis ’t Slag begeleiden studenten de medewerkers van Pameijer
bij hun werkzaamheden. Ook bij kinderdagverblijf de Maan zijn stagiaires (PW) te vinden. Bij Laurens
zijn studenten MMZ altijd welkom en bij het wekelijkse taalcafé zijn studenten gesprekspartner. Ook
in de bibliotheek vinden allerlei activiteiten plaats waarbij studenten van het Albeda College
begeleiding hebben gegeven aan bezoekers: tijdens het Sinterklaashuis, met de
gezondheidsmarkten, op voorleesdagen etc.
Taalcafé ‘t Slag
Op dinsdag 6 januari 2015 is het Taalcafé gestart in de koffiecorner in ’t Slag. In het Taalcafé kunnen
volwassenen op een ongedwongen manier de Nederlandse taal oefenen door in kleine groepjes te
praten over onderwerpen die aansluiten bij de eigen omgeving. Daarbij kan gebruikt gemaakt
worden van boeken en kranten in eenvoudig Nederlands uit de Lees en Schrijf! collectie van de
bibliotheek. Enthousiaste taalvrijwilligers, getraind door Taal voor het Leven en stagiaires van het
Albeda College leiden de gesprekken. Cliënten van Pameijer zorgen voor een heerlijk kopje koffie en
thee. Het Taalcafé is geen taalles maar een laagdrempelige oefenmogelijkheid waarbij praten
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centraal staat. Dat hier behoefte aan bestaat blijkt wel uit het feit dat het aantal
deelnemers sinds de start van het Taalcafé wekelijks toeneemt.

Multimediale Gezondheidstafel
In het voorjaar van 2015 hebben studenten van de Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan naar
het gebruik van de tafel. Zij hebben o.a. onderzoek gedaan naar de gewenste content, de mate
waarin de tafel wordt gebruikt en het gemak om de tafel te bedienen. Eén van de belangrijkste
uitkomsten was dat de tafel voor de bezoekers niet herkenbaar is als ‘informatiepunt’. Aanbeveling
was om de multimediale gezondheidstafel te ‘kantelen’, zodat direct zichtbaar wordt dat er
informatie op te vinden is. Eind 2015 is met deze aanbeveling aan de slag gegaan en is de tafel
tijdelijk weggehaald om deze aanpassing te doen.
Sport & Beweegmarkt ’t Slag
Op 10 juni j.l. heeft Samen één in Feijenoord in samenwerking met de
bibliotheek en een groot aantal partners uit de wijk de Sport &
Beweegmarkt ’t Slag georganiseerd. Er waren 14 verschillende sport- &
beweegaanbieders, je kon je bij Rotterdam Sportsupport laten informeren
over het beweegaanbod in de wijk en er waren onder andere clinics
korfbal, taekwondo en yoga. 1e Jaars studenten van het Albeda College
verzorgden
een
openingsdans
en
begeleidden kinderen tijdens diverse activiteiten. Er werd voorgelezen
en was er een spannende speurtocht in de bibliotheek. Gezond waren
de fruitspiesjes en heerlijke hapjes van de Koffie corner. Studenten van
de opleiding doktersassistent waren druk met bloeddruk meten,
wegen en advies geven. Op het binnenplein was er de mogelijkheid om
spelletjes te doen.
Taal & Gezondheid ’t Slag
Naar aanleiding van de Topontmoeting van 7 juli, die in het teken stond van Laaggeletterdheid en
Gezondheid, zijn de diverse partners in ’t Slag én Samen één in Feijenoord aan de slag gegaan met dit
thema. Er is in november een eerste gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Daarbij waren
aanwezig: bibliotheek, apotheek, gezondheidscentrum, CJG, Albeda en Pameijer. Stichting Lezen &
Schrijven gaf een presentatie over mogelijk in te zetten tools en onder het genot van een lunch
gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over wat er al wordt gedaan op dit gebied en op welke
vlakken er nog meer uitwisselingen en samenwerking plaats kan vinden. Met een aantal concrete
acties is direct aan de slag gegaan (toolkit laaggeletterdheid in de huisartsenpraktijk, de
samenwerking tussen apotheek en gezondheidscentrum, maar ook een samenwerking tussen de
HEAD van het gezondheidscentrum en het taalcafé waar een les werd gegeven over het stelsel van
zorgverzekeringen in Nederland). Een aantal andere ideeën zullen in 2016 verder worden uitgewerkt.
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Inzet Publieke Waarden
Naar aanleiding van bovenstaande twee Topontmoetingen waar Albert Jan Kruiter een presentatie
heeft gehouden over zijn visie op ‘Publieke Waarden’ is Samen één in Feijenoord met de gemeente
Rotterdam in gesprek gegaan en is er uiteindelijk onder de vlag van OSER een aanvraag ingediend
voor de inzet van Albert Jan Kruiter in 7 wijkteams in Rotterdam. Samen één in Feijenoord heeft de
coördinatie over de inzet in de wijkteams in Feijenoord op zich genomen. In de wijken Hillesluis en
Vreewijk hebben eind 2015 en begin 2016 vier casuïstiek besprekingen plaatsgevonden die werden
geleid door Albert Jan Kruiter. Hierbij heeft Samen één in Feijenoord er ook voor gezorgd dat er
steeds wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners, maar bijvoorbeeld ook mensen van de
woningbouwcorporatie aanwezig waren. De eerste resultaten van de bijeenkomsten zijn zeer
positief. Zowel als het gaat om het oplossen van de casussen, als de samenwerking tussen wijkteam
en wijknetwerk, maar ook als het gaat om de mindset van de wijkteamleden, is er vooruitgang
geboekt en verandering in gang gezet.
Keten Kind & Jeugd
In de zomer van 2015 is vanuit één van de partners van Samen één in Feijenoord een vraag gekomen
over sterkere verbinding rondom de zorg voor kind- en jeugd. Er is in samenspraak met het CJG
besloten om op kleine schaal een keten Kind en Jeugd op te zetten. Een eerste bijeenkomst heeft
plaatsgevonden in september. De aanwezigen (o.a. huisarts, poh GGZ, wijkteam,
kinderverpleegkundigen, CJG-medewerkers, kinderoefentherapeut, diëtiste) waren allen enthousiast
over deze bijeenkomst en nadere kennismaking. Er is afgesproken om een dergelijke bijeenkomst
drie keer per jaar te organiseren. Thema’s worden aangedragen door partners en kennisuitwisseling
staat centraal.
Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord
(zie bijlagen 1 & 2)
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Resultaatgebieden zoals opgesteld in Verleningsbeschikking PG&Z
1. Verbreding van het concept Samen één in Feijenoord naar andere netwerken in Rotterdam
a. Er is diverse malen contact geweest met het netwerk ‘Buurtgerichte Samenwerking
Prins Alexander’. Tijdens deze contactmomenten zijn ervaringen en best practices
uitgewisseld. Concepten die in Feijenoord zijn ontwikkeld worden in Prins Alexander
uitgeprobeerd en aangepast aan de situatie daar. Een voorbeeld hiervan is de
netwerklunch. Anderzijds zijn ideeën vanuit Prins Alexander in het netwerk van
Samen één in Feijenoord geïntroduceerd. Zo is de LeeftSamen app geïntroduceerd
tijdens een Topontmoeting en een netwerklunch en wordt momenteel onderzocht
wat de mogelijkheden van implementatie in Feijenoord is.
2. Ingezet op deskundigheidsbevordering eerstelijns (huisartsenvoorziening en wijkverpleging)
breed samen met wijkteam, en met de mogelijkheid om deze te verspreiden over de hele
stad.
a. Diverse huisartsen en wijkverpleegkundigen hebben deelgenomen aan
Topontmoetingen, netwerklunches en andere bijeenkomsten van Samen één in
Feijenoord. Zij hebben tijdens de Topontmoeting onder andere kennis gekregen van
de thematiek rondom Publieke Waarden, Taal & Gezondheid en patiëntperspectief
(vanuit IederIn). De netwerklunches hebben er met name voor gezorgd dat
zorgverleners veel beter beeld hebben van het wijknetwerk, de projecten in de wijk
en de professionals die actief zijn. Tijdens de deskundigheidsbevordering ‘Met Kennis
van Zaken’ op 1 december j.l. waren diverse wijkverpleegkundigen aanwezig (meer
informatie onder 4.).
b. Diverse wijkteamleiders en wijkteamleden van de wijkteams in Feijenoord hebben
deelgenomen aan activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd door Samen één in
Feijenoord. De wijkteams zijn aanwezig geweest bij Topontmoetingen en zo is de
verbinding tussen de wijkteams en het wijknetwerk versterkt. Ook aan de
netwerklunches in ’t Slag en in de wijk Feijenoord hebben wijkteamleiders en
wijkteamleden deelgenomen, ook hier wordt de verbinding tussen wijkteam en
wijknetwerk versterkt. Ten slotte hebben wijkteamleden deelgenomen aan de
deskundigheidsbevordering ‘Met kennis van Zaken’ (meer informatie onder 4).
c. Zowel huisartsen, wijkverpleegkundigen als wijkteamleiders/wijkteamleden zijn
aanwezig geweest bij de twee presentaties van de Albert Jan Kruiter op het gebied
van ‘Publieke Waarde’. Naar aanleiding van deze presentaties heeft Samen één in
Feijenoord meegewerkt aan een vervolgtraject dat uiteindelijk vorm heeft gekregen
onder de koepel van OSER. In twee wijkteams is met de methodiek van ‘Publieke
Waarden’ aan de slag gegaan, waarbij ook veel aandacht was voor de samenwerking
tussen wijkteam, wijkverpleegkundige, POH en huisarts. Via OSER is de mogelijkheid
ontstaan om deze methodiek én samenwerking ook te verspreiden in andere wijken
in de stad (meer informatie onder: Reguliere activiteiten Samen één in Feijenoord).
3. Verduurzaming van het netwerk Samen één in Feijenoord, naar een zelfstandig orgaan.
a. Samen één in Feijenoord heeft in 2015 de stap gemaakt naar een zelfstandig
functionerend netwerk. Samen één in Feijenoord wordt in 2016 financieel gedragen
door de eigen partners en kan bouwen op de betrokkenheid, kennis en het inzicht
van de organisaties die in de wijken actief zijn.
b. Partners van Samen één in Feijenoord op 31 december 2015:
Zorg
1.
Centrum voor Jeugd en Gezin
2.
Lelie Zorggroep
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3.
Huisartsenpraktijk Mozaïek
4.
MoveDis
5.
MOB B.V.
6.
Star-MDC
7.
Coöperatie Wijkverpleegkundige Zorg Rotterdam
8.
B&B Oefentherapie
9.
Stichting MEE
10. ZorgImpuls
11. Zorgfamilie
12. Dunya Zorg en Welzijn
13. Middin
14. Ikazia Ziekenhuis
15. Maasstad Ziekenhuis
16. Stichting Humanitas
17. Gezond op Zuid
18. Achmea
19. Laurens Feijenoord
20. Indigo/ Context
21. Pameijer
22. ASVZ
23. Izah Thuiszorg
Welzijn
24. Stichting Dock
25. Gemeente Rotterdam/ GGD
Participatie
26. Albeda College
27. Bibliotheek Feijenoord
28. Hogeschool Rotterdam
29. Zadkine
30. Vakmanstad
31. Tornante Trainingen
Wonen
32. Stichting Havensteder
33. Woonstad Rotterdam

4. Meedenken en werken aan implementatie Gezond Gewicht/JOGG en Mentaal
Gezond/Eenzaamheid in het gebied Feijenoord
a. Voor wat betreft de implementatie van het programma Gezond Gewicht/ JOGG,
heeft er een nauwe samenwerking plaatsgevonden tussen Samen één in Feijenoord
en de gemeente Rotterdam/GGD, in de vorm van Expeditie Duurzame Zorg
Feijenoord. Zie voor de gehele rapportage van Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord
bijlagen 1 & 2). Belangrijkste resultaten rondom het programma ‘Gezond Gezicht/
JOGG’ zijn:
i. Vanuit Expeditie Duurzame Zorg heeft op maandag 21 september, in
aanwezigheid van o.a. huisarts, fysiotherapie, Rotterdam Sportsupport,
Sportregie, Avant Sanare, Hogeschool Rotterdam en GGD een
8

brainstormsessie plaatsgevonden. In twee groepen is het
proces van doorverwijzing van zorg naar leefstijl en bewegen doorgelopen.
Er is geprobeerd om te focussen op de mogelijkheden binnen de huidige
situatie, en niet te snel te kijken naar oplossingsrichtingen in de vorm van
(tijdelijke) nieuwe functies. Een aantal concrete ideeën worden in een
vervolgbijeenkomst uitgewerkt:
1. Uitwerken rol praktijkondersteuner;
2. In kaart brengen rol Welzijnswerk;
3. Social Marketing inzichten gebruiken in de zorg.
In samenwerking met de GGD en ZorgImpuls wordt onderzocht hoe deze
brainstormbijeenkomsten een aanzet kunnen zijn voor de ontwikkeling
richting structurele MDO’s in Feijenoord waar de doorverwijzing van
patiënten vanuit zorg naar leefstijlaanbod in de wijk wordt geborgd.
ii. Vanuit een gezamenlijke opdracht van de GGD en Samen één in Feijenoord
heeft een afstudeeronderzoek plaatsgevonden door een studente van de
opleiding Commerciële Economie: Sportmarketing & Management. Het
onderzoek richtte zich op de communicatie van het Rotterdamse sport- en
beweegaanbod om de sportparticipatie te verhogen, specifiek onder Turkse
en Marokkaanse vrouwen van 20-35 jaar. De belangrijkste uitkomsten van
het onderzoek:
1. de vrouwen geven aan heel graag te willen sporten;
2. het aanbod sluit niet altijd aan bij de behoeften;
3. vrouwen willen gescheiden van mannen sporten, daarin is weinig
aanbod;
4. van belang dat aanbod in de buurt is, uitdagend en niet te duur;
5. belangrijkste communicatiekanalen: mond-tot-mond reclame, de
basisschool en facebook.
De uitkomsten worden zowel binnen de GGD, als binnen Expeditie Duurzame
Zorg gebruikt om aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten.
iii. In september is de Camper-Expeditie opnieuw van start gegaan. Het
projectleiderschap is overgedragen aan de GGD. Er hebben in 2015 vijf
Camper-Expedities plaatsgevonden waarbij zoveel mogelijk is aangesloten op
manifestaties/ activiteiten en locaties waar al veel mensen op af komen. De
resultaten van deze Camper-Expeditie worden op dit moment geanalyseerd.
In februari 2016 wordt de Camper Expeditie ter beoordeling ingediend bij
het Centrum Gezond Leven. Doel is om als goed beschreven interventie
opgenomen te worden in de interventie-database. Hiervoor is inmiddels een
interventiebeschrijving en handboek ontwikkeld. Ten slotte doet een student
van de opleiding ‘Sportmanagement en Marketing’ een afstudeeronderzoek
rondom de Camper-Expeditie. Via een social marketing onderzoek wordt een
behoefte- peiling onder deelnemers aan de Camper-Expeditie gedaan.
iv. De aanpak van Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord is succesvol en daarom
wordt vanuit de gemeente en GGD gekeken hoe dit in de rest van de stad
ingezet kan worden. Hierbij wordt gekeken hoe dit de (keten)afspraken rond
gezondheidspreventie op het gebied van jeugd en volwassenen, mentale
gezondheid en gezond gewicht, kan versterken. De Camper-Expeditie wordt
daarbij als succesvol instrument gezien in het opstarten van (keten)
samenwerking. De GGD en gemeente willen de Camper Expeditie ook in
andere gebieden van Rotterdam inzetten vanwege het succes in bereik van
bewoners met een hoog risico en de bijdrage aan de samenwerking.
b. Als het gaat om de implementatie van het programma ‘Mentaal Gezond/
Eenzaamheid’, is er op verschillende manieren samenwerking geweest:
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i. Tijdens de netwerklunches van Samen één in Feijenoord, zijn
de projectleiders van Avant Sanare en Indigo, meerdere malen aanwezig
geweest om niet alleen het thema onder de aandacht te brengen, maar ook
de cursussen die er in de wijken in Feijenoord werden gegeven. Resultaat is
dat bijvoorbeeld praktijkondersteuners GGZ dit aanbod steeds beter weten
te vinden en dat patiënten worden doorverwezen.
ii. In samenwerking tussen Samen één in Feijenoord en Avant Sanare/ Indigo
heeft in de maanden oktober en november 2015 de uitgebreide training
‘Met kennis van Zaken’ plaatsgevonden. Locatie was gezondheidscentrum
Randweg. Een programma dat professionals tools geeft omtrent GGZproblematiek:
bijvoorbeeld rondom het herkennen en inspelen op
psychische klachten en eenzaamheid. Een groot aantal partners van Samen
één in Feijenoord heeft deelgenomen en de training was met 20 deelnemers
dan ook binnen no-time vol.
iii. Tijdens de netwerklunch van Samen één in Feijenoord op ’t Slag (1 december
2015) heeft een verkorte training van ‘Met Kennis van Zaken’
plaatsgevonden. Hierbij waren 20 professionals uit het netwerk van Samen
één in Feijenoord aanwezig.
iv. In de verschillende nieuwsbrieven van Samen één in Feijenoord is aandacht
geweest voor mentale gezondheid en eenzaamheid in Feijenoord alsmede
voor het cursusaanbod op dit gebied. Ook dit zorgt voor betere bekendheid
van het aanbod in het wijknetwerk en doorverwijzingen vanuit bijvoorbeeld
de praktijkondersteuner GGZ.
v. Ten slotte heeft Samen één in Feijenoord actief geparticipeerd in de
projectgroep ‘Voor Mekaar’ in de wijk Hillesluis. Hillesluis was pilotwijk voor
het gemeentelijke programma Voor Mekaar, waarin extra aandacht wordt
gevraagd voor eenzaamheid onder ouderen, en bovendien álle 75+ ers in de
wijk worden bezocht. Vanuit Samen één in Feijenoord is o.a. de verbinding
gelegd met het medische domein, door middel van aansluiting op
werkzaamheden van de praktijkondersteuners en de wijkverpleegkundigen.
Ook voor het vervolgtraject onderzoekt Samen één in Feijenoord hoe de
diverse ‘opdrachten’ rondom kwetsbare ouderen zo goed mogelijk op elkaar
kunnen worden afgestemd.
5. Voorzitten van adviesteam: convenantswijk Achmea Bloemhof/Hillesluis
a. De bijeenkomst van het adviesteam op 27 oktober 2015 is voorgezeten door Samen
één in Feijenoord. Aanwezig waren CVD, Pameijer, MEE, ASVZ, Parnassia Bavo,
Woonstad, gemeente Rotterdam, Samen één Feijenoord/ Gezondheidscentrum
Randweg en ZorgImpuls. Op de agenda stonden o.a. de stand van zaken rondom de
integrale zorg voor o.a. de GGZ doelgroep, de wijkteams en de kansen en/of
belemmeringen voor de samenwerking.
b. Eén van de uitkomsten was meer aandacht voor de samenwerking tussen het
wijkteam en woningcorporatie Woonstad. Door Samen één in Feijenoord is actie
ondernomen om tot een gezamenlijke afspraak te komen. Dit kwam niet direct van
de grond door volle agenda’s. In februari 2016 bleek dat de samenwerking dusdanig
verbeterd te zijn, dat het plannen van een afspraak niet meer nodig was.
6. Actieve deelname aan convenant Jeugd en tot stand komen convenant volwassenen
a. Samen één in Feijenoord heeft een actieve bijdrage geleverd aan het convenant
Jeugd. In nauwe samenwerking met de netwerkregisseur van het Centrum voor
Jeugd en Gezin en de gebiedsadviseur Jeugd van de gemeente Rotterdam en een
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wijkmanager van het Gebied, zijn twee bijeenkomsten georganiseerd.
Er is nauwe aansluiting geweest met het netwerk Samen één in Feijenoord.
i. Op 17 februari 2015 heeft de netwerkbijeenkomst ‘Ik ben R van’
plaatsgevonden in Villa Zebra. Een bijeenkomst waar bijna 100 professionals
aanwezig waren van het gebied Feijenoord. De actieve bijeenkomst stond in
het teken van netwerken, maar vooral in het teken van de vraag: Hoe zorgen
we er, in tijden van grote veranderingen voor, dat niemand tussen wal en
schip valt. De reacties op de bijeenkomst waren zeer positief en er bleken
een groot aantal nieuwe verbindingen gelegd.
ii. Op 6 oktober 2015 is een tweede netwerkbijeenkomst georganiseerd. Deze
bijeenkomst vond plaats op Rotterdams Vakcollege De Hef en stond in het
teken van ‘ouderbetrokkenheid’. Centraal stond de verbinding van de drie
leefwerelden van kinderen en jongeren: 1. thuis, 2. op school, en 3. in de
vrije tijd. De meer dan 100 aanwezige professionals kregen een presentatie
te zien van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, maar er was vooral ook veel
positieve inspiratie uit de wijk. Ten slotte werd in groepen gewerkt aan de
prioritering van de gebiedsagenda. De gebiedsadviseur Jeugd is met deze
uitkomsten verder aan de slag gegaan.
b. In november 2015 is contact geweest met de gebiedsadviseur Welzijn van de
gemeente Rotterdam. Daarbij is aangegeven dat het convenant Jeugd uitgebreid
dient te worden voor volwassenen. Vanuit de gebiedsadviseur is aangegeven dat zij
eerst in beeld brengen wat dat moet gaan betekenen voor Feijenoord, hoe zich dat
verhoudt tot de rol van de NRW-aanbieder en hoe dit aansluit dan wel overlap heeft
met het netwerk van Samen één in Feijenoord. Een en ander zal in 2016 verder vorm
worden gegeven.
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