
Van WIJKDATA naar WIJKDOEN 14 februari 2019

Utrecht ZUID de wijken Hoograven en Lunetten
Een samenwerking tussen Gemeente (sociale wijktafel ) en UZES (wijkdata en wijkdoen)

Gebruik buurtteam door wijkbewoners 
leeftijdspiek tussen 26 – 40 en 56-60 jaar in Lunetten

Waarover gaan de vragen aan de huisarts 
jeugd / volwassenen top 5 ICPC codesysteem

Leefstijlproblematiek 
jeugd in Hoograven 

De persona’s uit de wijk (klik hier voor meer info over persona’s)

Hoograven Lunetten

Mohammed (11jaar)
Voetballen, niet bij een club
Woont in klein huis
Ouders hebben stress

Stan (42 jaar) 
Gescheiden, stress, drinken,
Om de week kinderen,
Hoge managementfunctie

Karel (10 jaar)
Wordt soms gepest, 
Voelt zich onveilig

Sophie (14 jaar)
Gescheiden ouders,
Teveel alcohol gebruik

Fatima (41 jaar)
Werkt hard, mantelzorger
Man en 2 kinderen, weinig geld
Blijft doorgaan

Chantal (28jaar)
Werkeloos, 2 kinderen, overgewicht, 
nieuwe vriend
Hulp buurtteam bij opvoeding

Arnold (52 jaar)
Alleenstaand, rookt,
Overgewicht, ziet eigen probleem niet
Ontbreekt aan motivatie

Henk (76 jaar)
Weduwnaar, kinderen wonen ver weg
Hartklachten, komt veel bij huisarts

Els (86 jaar)
Woont alleen, eenzaam
Gaat weinig naar buiten
Polyfarmacie

Netwerken in Hoograven die samenwerking op thema’s 
(nav persona’s) kunnen oppakken:
Gezond (W)Eten en Doen: 
Netwerk over Bewegen, Voeding, Opvoeding  voor kinderen en 
gezin. Moskee dagen. Uitbreiden met  Vreedzame Wijk  en  
Leerteam Jeugd? 
Ouderen Centraal: 
brede samenwerking om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
thuis te laten wonen. 
Onderdeel :  Samen Hoograven / activiteiten sociaal makelaars. 
Ook Welzijn op recept, Burennetwerk Utrecht Zuid van hieruit 
ontwikkelen?

Netwerken Lunetten die samenwerking op thema’s  (nav persona’s) 
kunnen oppakken:
Verandertraject Lunetten
Netwerk zorgprofessionals in Lunetten voor veel-gebruikers in de zorg. 
Matched Care Lunetten
Samen Lunetten: Netwerk van formele en informele zorg  voor 67+. 
Burennetwerk Utrecht Zuid, welzijn op recept.
Sociale problematiek: welk samenwerkingsnetwerk pakt deze 
doelgroepen op? 

Focus op doelgroep en thema (nav persona’s)
Jeugd Hoograven 10-14 jaar                                          Ouderen Hoograven 
Stress vrouwen niet-westerse achtergrond  25-45 jaar  Hoograven 

Ouderen Lunetten                          Sociale problematiek in Lunetten

Denken in kleine stapjes
Driegesprek

4D-model
Veilige onderwerpen als 

ingang

Klik hier voor de hele data presentatie

https://www.gezondutrechtzuid.nl/over-uzes/netwerkbijeenkomsten-uzes/2019/personas-hoograven
https://www.gezondutrechtzuid.nl/sites/gezondlunetten.nl/files/Wijksessie Zuid - toelichting.pdf


Followup vanwijkdata naar wijkdoen 14 februari 2019

• Concrete afspraken maken over de samenwerking met betrekking tot 
de doelgroepen, borgen in de netwerken

• Over een half jaar (september 2019 netwerkbijeenkomst) 
terugkoppeling van afspraken en voortgang vanuit de netwerken

• Februari 2020 Stand van zaken Wijkdoen: hoe is het met (de 
zorgverleners rondom) Chantal, Henk, Fatima, Mohammed en de 
andere bewoners van Hoograven en Lunetten.


