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5 sporen in 3 fasen

>15 Interviews en observaties 
Gezamenlijke agenda partners

Inventarisatie ambities en initiatieven
Bepalen wat nut en noodzaak is

Reputatie laten groeien
Visie ontwikkeling metingen

Enthousiasme houden/ verbreden

20 interessante ideeën
9 potentiele initiatieven en thema’s 

2 start up / 2 doorstarten / 1 bestaand
helpen organiseren

Reputatie krijgt aanzuigende werking
Rol in Oss en bij Sterrebos duidelijk

Promotie principes

Eerste lessen ophalen en delen
3 initiatieven ondersteunen

Verspreiden enthousiasme en goede praktijk
Tussenrapportage 

Nieuwe structuur vinden social enterprise
Feedback & doorstartrapportage
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Wat verdient onze aandacht: 
concretisering sporen

1. Ontwikkelen, informeren en inspireren met pijlers, 
voorbeelden en innovatieve organisatie

2. Leren via prototypen, zoals sociaalste flat van NL, 
drinkbare rivieren, onderwijspakket, practice what we 
preach, regie bij de wijk en experimenteren.

3. Meedoen partners zoals gemeenten, provincies, 
ziekenhuizen, scholen, ondernemers en wijken zinvol en 
gemakkelijk maken. Van willen naar voordoen.

4. Nieuwe zones en hubs opzetten of regionale netwerken 
door helpen ontwikkelen met unieke veranderaanpak.

5. Score ontwikkelen om integraal en merkbaar prioriteiten 
te kiezen en voortgang te waarderen

6. Inbedden en borgen Blue Zone initiatief



Werken aan geluk en vitaliteit: 5 pijlers
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VERMINDERENVAKER

De 5 pijlers sluiten nauw aan bij de 17 Global Goals en Positieve Gezondheid



De Ruwaard: behoefte aan verandering

1 op 3
Ongelukkig

1 op 3
Langer dan 3 jaar 

zonder werk

2 op 5
Gezinnen met laag 

inkomen

6 op 10
Te dik 

120% Kosten 
wijkverpleging

6 op 10
Diabetes en 
leefstijl 
gerelateerde 
ziekten

1 op 7 mantelzorger 

4,4 = matige luchtkwaliteit

2 op 5
Beweegt weinig 

<2,5 p/w

1 op 5
Depressief

1 op 10
Jongen jeugdhulp

6.145.000 p/j uitgaven 
aan zorg en welzijn ex ggz, 
huisarts en ziekenhuiszorg

1 op 9
75 jaar en ouder

13238
inwoners

€464 pp

Bron cijfers: 

Proeftuin de Ruwaard (2017)

https://www.longfonds.nl/gezondelucht/resultaat


Wij(k) de Ruwaard: 
leefstijl én leefomgeving als medicijn
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GOED
zingeving

veiligheid

eigen plek

begeleiding

ergernissen
oplossen

VERMINDEREN

eigen regie

actief
VAKER



Complexe problemen 

vereisen

integrale oplossingen
want anders vullen we het ene gat 

met het volgende 

Verbetering gaat traag

Weinig bewegen / hoog bmi / voeding

Mentale veerkracht / somberheid

Sociaal: thuis, hulp, zorg, wijk

Economische kracht & werk

Vervuiling / omgevingswet

 Mensgericht

 Dichtbij

 Vijf pijlers / Blue Zone

 Sector -en specialisme overstijgend

 Van pilot/netwerk naar praktijk



Situatie zoals begrepen

Diverse partijen (BrabantZorg, gemeente Oss, BrabantWonen, 
Proeftuin Ruwaard) geven aan de levendigheid binnen en 
buiten serviceflat De Sterrebos te willen vergroten en te 
streven naar de sociaalste flat van Nederland. De pijlers 
vormen hiervoor een aantrekkelijk en gemeenschappelijk 
perspectief.

A. Binnen de Sterrebos is een renovatie gepland/aan de gang. Samen met 
aanpassingen in de woonomgeving lijkt het zinnig om de samenstelling 
en diversiteit van bewoners te vergroten (MagicMix). Hardnekkige 
problemen zijn: hoe voorkomen we gettovorming? Hoe is het lange 
termijn financieel belang geborgd? Wie draagt mee eigenaarschap 
(lusten & lasten) voor wonen, zorg en welzijn en hoe is dat gedeeld? 

B. Cirkel van 500 meter rondom de Sterrebos. Grootste uitdaging is hier 
hoe we alle initiatieven rondom de 5 pijlers goed afstemmen zodat ze 
elkaar versterken en integraal goed worden uitgevoerd. De tweede vraag 
is hoe de bewoners en bedrijven in de Zone hier regie, mede-
eigenaarschap en optimaal leefplezier aan kunnen beleven.



Verhogen Verlagen



Starten vanuit je eigen actieradius
wie doet wat?

Bewoners Coalitiepartners Ecosysteem

Meedoen en adopteren Beweegpad Meting Gezond Water

Prioriteren gezonde keuzen Toelating / bewonersmix en 

betaalbaar wonen

Geld beschikbaar maken

Spontane acties op 5 pijlers Continuïteit van zorg Wijkgovernance organiseren

Levendigheid 5 pijlers laten zien Lessen/successen delen



Aanpak

• Luisteren

• Coalitievorming en betrokkenen aanspreken

• Elkaar inspireren met visie en pijlers

• Gedeeld probleem formuleren: moedig werken aan waar het vast loopt

• Stimuleren waar energie ontstaat en Top Down veld vruchtbaar houden / integraliteit bewaken

• Pijlers benutten voor inspiratie en (integrale) oplossingen

• Leren, meten en stuwen

inspirerenluisteren merkbaarprototyping verspreiding

• Inventarisatie a.d.h.v
blauwe & rode cirkel

• Inspiratie sessies met 
bewoners & medewerkers 

• ‘Convening’ 
prototypes

• Meetprogramma  
opzetten

• Aanpak &  resultaten 
verspreiden



Ontwerp principes: fysiek én sociaal

Doelen

Gezonde voeding is 

makkelijke keus

Drinkbaar water is 

toegankelijk

Eetbare openbare groenvoorziening

Verblijfskwaliteit 

openbare ruimte

Dubbelgebruik, 

shared spaces

Gezonde luchtkwaliteit

Bruikbaar, gevarieerd & 

voldoende groen

Differentiatie in sport, 

speel & verblijfplekken

Toegankelijke sport & 

speelvoorzieningen

Voorzieningen op 

loopafstand

Zorgzaamheid voor 

omgeving

Enthousiast 

eigenaarschap 

& regie Doeleinden

Maatregelen:
- openbare pomp + bankje

- pluktuinen

- veilige, aaneengesloten, 

aantrekkelijke loop & 

fietsroutes

- prullenbakken

- watertuinen

- regentonnen

- toegankelijk ov

- 30 km zones

- zitmeubilair langs 

wandelroutes

- …....



Coalitie 
Gedeeld eigenaarschap ontwikkelen over organisatie grenzen heen

• Coalitie of doing

• BrabantWonen (Janet Croes),

• BrabantZorg (Frank van Putten),

• Gemeente Oss (Vanessa Dutterloo, Frank Geenen,

• Bewoners Sterrebos, KBO en organisaties in 300m 
omtrek. 

• Aanjagers

• Blue Zone Brabant (Annemieke Wiercx, Jim van den 
Beuken)

• Proeftuin Ruwaard

• Metingen Avans, Radboud Universiteit Nijmegen, 
Waterschap Aa en Maas, LBI, GGD. 



Acties

• Opzetten en aanvullen denktank

• Spiegelgesprek gemeenten

• Inbedden / afstemming proeftuin Ruwaard

• Schetsen visie, omgeving en probleem

• Verbreding draagvlak binnen BrabantZorg, BrabantWonen en Gemeente

• Afspraak/voorbereiding BrabantWonen en verkennen oplossingen 

• Betrekken bewoners/omgeving/school

• Eerste stappen veranderen bewonersmix

• Ophalen lopende metingen, plannen watermeting

• Ontbijtsessie (juni) met bewoners



Visie ontwikkeling Zorg en Wonen

Wonen 
en leven 
met zorg

300 m

ontmoeten

Zin in het 
leven

Bewegen 
en eten

Thuis 
voelen en 

erbij horen
Magic Mix

Goede 
Buur

Gezonde 
omgeving

Betaalbaar

Bron foto’s: Humanitas Deventer





Sfeer impressie (foto’s en quotes, 
persoonlijke verhalen)
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