
Den Haag Zuid-West aan het woord

Wijzer in de Wijk inTwee fases
Het project in Den Haag Zuidwest kende twee fases. 
De eerste bestond uit interventiecoördinatie, de 
tweede uit een community up gezondheidsproject 
met de focus op ongeorganiseerd bewegen vanuit 
de gezondheidsbehoeften van bewoners van de 
wijken Bouwlust, Vrederust en Morgenstond in Den 
Haag Zuidwest.
Door te beginnen bij de bewoner krijg je beter 
zicht op het hele gezondheidsplaatje. Want wat er 
nodig is stijgt uit boven wat wij kunnen bieden. Die 
benadering voegt veel meer waarde toe.

Begin bij de bewoners 
“Bij de bewoners beginnen geeft een veel stabieler en betekenisvoller 
startpunt dan elders beginnen. Wat we in het project oppakken heeft daardoor 
automatisch veel waarde, omdat je echt betekenis toevoegt aan de wijk en 
voor de bewoners die het zo ontzettend hard nodig hebben.” 

Nori van Balkom, lokale procesbegeleider

Daag ons maar uit
“Ik wil jullie graag meegeven om juist die vrijheid die we jullie 
geven echt in je voordeel te gebruiken, dit is een project waar 
je dingen écht anders mag doen. Jullie experimentele aanpak 
nodigt uit om anders te denken en anders te doen. Daag ons 
maar uit, daag de organisatiestructuur maar uit en zet ons als 
ambassadeurs in als je daarin vastloopt.”

Korrie Louwes,  
algemeen directeur OCW gemeente Den Haag

“Wat binnen de gemeente belangrijk is geworden op het gebied van bewegen:  
 namelijk sport in verenigingsverband, staat ver af van de beleveniswereld in  
 een wijk met bewegingsarmoede.”
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Hoe nu verder?
In Den Haag Zuidwest gaat gezondheid en bewegen snel over de fysieke leefomgeving.  
Die zijn we op verzoek van de bewoners nu aan het veranderen zodat er meer ruimte  
ontstaat voor buitensporten en meer groen. We willen op deze integrale en wijkgerichte 
manier blijven werken. Dat moet bestuurlijk nog wel geborgd worden.

Wat heeft het opgeleverd?
★	Zicht op de gezondheidsbehoeften uit de wijk vanuit bewoners- 
 perspectief en niet alleen vanuit data of zorgprofessionals. 
★	Zicht op waar de kansen liggen, waar de motivatie zit. 
★	Een stevig netwerk in de wijk en zichtbaarheid vanuit de GGD.
★	Concrete projecten om op te pakken samen met bewoners.
★	Een dreamteam aan collega’s bij de gemeente en in het formele   
 netwerk (denk aan jongerenwerkers van de welzijnsorganisatie)  
 die met energie op tactisch niveau schakelen om dingen voor  
 elkaar te krijgen.

December 2022  Wijzer in de Wijk is mede mogelijk gemaakt door

Den Haag Zuid-West aan het woord

Binnen gemeente Den Haag onder meer: 
• Sport, volksgezondheid, DSO en DSB,  

Stadsdelen & Wijken, wijkaanpak en regiodeal
• GGD Haaglanden
• CJG Escamp
• JMO teams Escamp
• Welzijnsorganisatie Xtra
• Lijn1Haaglanden
• HADOKS
• Diverse eerstelijnszorg in Escamp

• Indigo preventie
• Bas v.d. Goor Foundation
• Team achter Wijzer in de Wijk
• Haagse Hogeschool en ROC Mondriaan
• Aanbieders van gezondheidseducatie 

De vele (gemeentelijke en andere wijk-)partners en 
vrijwilligers die zorgen voor de vele sport- en  
ontmoetingsactiviteiten voor de bewoners van Escamp

Samenwerkende lokale partijen in Den Haag Zuidwest
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BEVOLKINGSOPBOUW

* Gemiddelde gemeente Den Haag

 37,3%  32,6%* 
Chronische  

aandoeningen  (18+)

Gezondheid

 13,4%  10,1%* 
Hoog risico  

op angst  
of depressie (18+)

64,4%   56,8%*
Matig tot ernstig 

eenzaam (18+)

Sociale  
omgeving 

Sociaal  
domein 

Woning 

 +   Gunstige score      Ongunstige score van de wijk ten 
opzichte van het gemiddelde van de gemeente Den Haag –  

Fysieke  
omgeving 

AANTAL INWONERS
   
Bouwlust Vrederust 29.500

Gemeente Den Haag  545.838

Leefstijl

 19,2%  18,7%*
Niet uitgerust  

wakker (18+)

24,0%  20,6%*
Roken (19+)

Scorelijn van de wijk in 2020
Scorelijn/vlak van de wijk in 2016

Inkomen

LEEFTIJD IN % MAN      VROUW
0-14 jaar  15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65+ jaar

 20,7  11,5 28,8 23,3 15,6 49,4% 50,6% 

 17,0 12,5 30,1 25,9 14,6  49,7% 50,3% 

Stress

19,8%  13,0%*
Onvoldoende  
rapportcijfer 
woning (18+)

15,9%   11,9%*
Sociaal  

uitgesloten (18+)

11,2%  11,0%*
Jongeren  

met jeugdzorg  
in natura

10,0%   6,5%*
WMO cliënten

24,4%  16,0%*
Enige tot grote 

moeite met  
rondkomen

41,4%  39,5%*
Geluidoverlast 

door brommers/ 
scooters (18+)

72,9   87,6%*
130% of meer 

inkomen 

15,6  12,5%*
Schimmel of 

vocht in woning
 (18+) 

91,7  92,4%*
Vindt groen in de 
buurt belangrijk

 (18+)

€ +
0
–

 9,0%  7,8*
Heeft laatste 4 

weken (heel) veel 
stress ervaren mbt 

gezondheid

 9,1%  12,7%*
Heeft laatste 4 

weken (heel) veel 
stress ervaren mbt 

werk
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BEVOLKINGSOPBOUW

2020    *Gemiddelde gemeente Den Haag

 36,2%  32,6%* 
Chronische  

aandoeningen  (18+)

Gezondheid

 15,1%  10,1%* 
Hoog risico  

op angst  
of depressie (19+)

67,3%   56,8%*
Matig tot ernstig 

eenzaam (19+)

Sociale  
omgeving 

Sociaal  
domein 

Woning 

 +   Gunstige score      Ongunstige score van de wijk ten 
opzichte van het gemiddelde van de gemeente Den Haag –  

Fysieke  
omgeving 

AANTAL INWONERS
   
Moerwijk 21.385

Gemeente Den Haag  545.838

Leefstijl

 18,6%  18,7%*
Niet uitgerust  

wakker (18+)

26,0%  
20,6%*

Roken (19+)

Scorelijn van de wijk in 2020
Scorelijn/vlak van de wijk in 2016

Inkomen

LEEFTIJD IN % MAN      VROUW
0-14 jaar  15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65+ jaar

 20,9  12,1 33,2 23,4 10,4 52% 48% 

 17,0 12,5 30,1 25,9 14,6  49,7% 50,3%  

 

Stress

23,9%  13,0%*
Onvoldoende  
rapportcijfer 
woning (19+)

28,7%   11,9%*
Sociaal  

uitgesloten (19+)

11,5%  11,0%*
Jongeren  

met jeugdzorg  
in natura

8,1%   6,5%*
WMO cliënten

39,5%  1,06%*
Enige tot grote 

moeite met  
rondkomen

44,1%  39,5%*
Geluidoverlast 

door brommers/ 
scooters (19+)

61,7   87,6%*
130% of meer 

inkomen 

18,0  12,5%*
Schimmel of 

vocht in woning
 (19+) 

86,5   92,4%*
Vindt groen in de 
buurt belangrijk

 (19+)

€ +
0
–

 15,4%  7,8*
Heeft laatste 4 

weken (heel) veel 
stress ervaren mbt 

gezondheid

 7,6%  12,7%*
Heeft laatste 4 

weken (heel) veel 
stress ervaren mbt 

werk

Moerwijk 2016; regie over eigen leven = -5,07

Fysieke omgeving
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BEVOLKINGSOPBOUW

* Gemiddelde gemeente Den Haag

 36,2%  32,6%* 
Chronische  

aandoeningen  (18+)

Gezondheid

 13,9% 10,1%* 
Hoog risico  

op angst  
of depressie (19+)

64,6%  56,8%*
Matig tot ernstig 

eenzaam (19+)

Sociale  
omgeving 

Sociaal  
domein 

Woning 

 +   Gunstige score      Ongunstige score van de wijk ten 
opzichte van het gemiddelde van de gemeente Den Haag –  

Fysieke  
omgeving 

AANTAL INWONERS
 
Morgenstond 20.235

Gemeente Den Haag  545.838

Leefstijl

 24% 18,7%*
Niet uitgerust  

wakker (18+)

25,2%  
20,6%*

Roken (19+)

Scorelijn van de wijk in 2020
Scorelijn/vlak van de wijk in 2016

Inkomen

LEEFTIJD IN % MAN      VROUW
0-14 jaar  15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65+ jaar

 19,0  10,4 33,5 24,4 12,6 50,9% 49,1% 

 17,0 12,5 30,1 25,9 14,6  49,7% 50,3%

Stress

20,4%  13,0%*
Onvoldoende  
rapportcijfer 
woning (19+)

24,4%  11,9%*
Sociaal  

uitgesloten (19+)

12,0% 11,0%*
Jongeren  

met jeugdzorg  
in natura

8,18%   6,5%*
WMO cliënten

29,9%  16,0%*
Enige tot grote 

moeite met  
rondkomen

50,6%  39,5%*
Geluidoverlast 

door brommers/ 
scooters (19+)

74,3   87,6%*
130% of meer 

inkomen 

16,0%  12,5%*
Schimmel of 

vocht in woning
 (19+) 

89,2  92,4%*
Vindt groen in de 
buurt belangrijk

 (19+)

€ +
0
–

 11,8%  7,8%*
Heeft laatste 4 

weken (heel) veel 
stress ervaren mbt 

gezondheid

 14,1%  12,7%*
Heeft laatste 4 

weken (heel) veel 
stress ervaren mbt 

werk

Fysieke omgeving


