
 

Stevenshof aan het woord

Stevenshof is een wijk in Leiden waar relatief veel mensen 
kampen met gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten 
en overgewicht. Om samen met de inwoners, te werken aan deze 
gezondheidsproblemen is in 2019 Stevenshof Vitaal opgestart. 
Drie jaar lang werkten zeven initiatiefgroepen waarin bewoners 
en professionals deelnamen, aan onderwerpen als groen in de 
wijk, gezonde voeding en sociale relaties. Hiernaast is gewerkt 
aan drie interventies: Welzijn op recept. De gecombineerde 
leefstijlinterventie en The Box waarmee inwoners thuis zelf aan 
hun gezondheid kunnen werken. 

“Wijzer in de Wijk heeft mij een nieuwe kijk  
 gegeven op het werken aan      
 gezondheidsproblematiek in een wijk”
Marnix Kelfkens 
Beleidsadviseur Gezondheidsbeleid, Gemeente Leiden

Trots op wat we voor elkaar hebben gekregen
“Als je er mee bezig bent denk je regelmatig waar ben ik aan 
begonnen? Personele wisselingen, veranderende raam- 
overeenkomsten waardoor je alles opnieuw moet doen, elkaar 
tegensprekende experts… Op sommige momenten zie je door de 
bomen het bos niet meer. Dan is het belangrijk dat je niet uit het  
oog verliest wat er allemaal al bereikt is. 
Want terugkijkend op het proces begrijp ik alles en ben ik trots  
op wat we voor elkaar hebben gekregen.”

Ilse van Rijsinge-Admiraal,  
Stevenshofbewoonster en mede-initiator van het Beweeglint 

“Verken het werken met een wijkbudget en optie om bewoners te
 laten stemmen op voorgenomen initiatieven”

Initiatiefgroep Groen plantte 69 bomen



 

Hoe nu verder?
De wijkgezondheidsaanpak zoals in de Stevenshof is opgezet willen we voortzetten 
in andere wijken. De lessen die wij geleerd hebben bij Stevenshof Vitaal zijn hier zeer 
waardevol bij. In Stevenshof zelf wordt de wijkaanpak ingebed in regulier beleid.

Wat heeft het opgeleverd?

✪	Een betere verbinding met en tussen de bewoners  

✪	Een beter beeld wat er in de wijk speelt en 
  waar de behoeften van de bewoners liggen.

✪	Een betere samenwerking met en tussen de   
 professionals is

✪	Drie leefstijlinterventies zijn geïmplementeerd

✪	Er is een beweeglint gerealiseerd in het park.

✪	Er is meer groen in de wijk geplant.

✪	Er is een renovatieplan voor het buurthuis gemaakt.

✪	De dierenweide is opgeknapt.

✪	Jongeren hebben een hangplek gekregen.

✪	Het gezondheidscentrum is rookvrij.

Anders kijken
Wat we geleerd hebben? In brede zin dat 
met een integrale kijk op gezondheid er op 
een andere manier gekeken kan worden 
naar gezondheid en ook op een andere 
manier gezamenlijk met de wijk kan 
worden gekeken naar de oplossingen van 
problematiek rondom gezondheid.
Op uitvoerend niveau zijn er tien geleerde 
lessen geformuleerd die als aanbevelingen 
dienen voor andere multidisciplinaire 
wijkgerichte projecten  
en vormen van co-creatie.
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1. De essentie

Investeer in organisatie-overstijgende rollen, 
faciliteiten en middelen
• Beleg	programmamanagement	en	-coördinatie	en	ga	uit	van	

minimaal één dag in de week2.
• Beleg	communicatieadvies	en	–uitvoering	en	ga	uit	van	

minimaal	6	uur	in	de	week2.
• Benut	kennisinstellingen	om	het	proces	van	co-creatie	mede	

te begeleiden en geleerde lessen te delen.
• Maak	afspraken	over	het	gebruik	en	de	financiering	van	

faciliteiten en middelen.
• Realiseer	dat	een	investering	aan	de	voorkant	(kop	koffie,	

advies) veel kan opleveren aan de achterkant.
Verken	het	werken	met	een	wijkbudget	en	optie	om	bewoners	te	
laten	stemmen	op	voorgenomen	initiatieven.

“Vreemd dat de Gemeente Leiden een project start samen 
met bewoners, vraagt om initiatieven, maar vervolgens geen 

budget beschikbaar stelt om de initiatieven uit te voeren.”
- Bewoner

Behoud de open (programma)structuur
• Vervolg met de wijkvereniging ‘Wijkraad Stevenshof’ (hierna: 

de wijkvereniging) en professionals die dagelijks in de wijk 
werken de Programmagroep.

• Vervolg	de	Initiatiefgroepen	en	Werksessies.
• Vorm	een	Regiegroep	met	de	betrokken	financiers.
• En	bespreek	jaarlijks	met	Zorg	en	Zekerheid,	LUMC,	GGDHM,	

Hogeschool	Leiden	en	Reos	de	voortgang	en	of	en	zo	ja,	hoe	zij	
aan het vervolg kunnen bijdragen.
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1. De essentie

Resultaten
In	ruim	drie	jaar	tijd	zijn	ondanks	de	coronacrisis	en	een	
aanbesteding	van	het	welzijnswerk	in	2020	mooie	en	concrete	
resultaten bereikt. Het belangrijkste resultaat is dat betrokken 
professionals en bewoners elkaar hebben gevonden en samen 
verder willen werken aan een gezonde en sociale wijk. Zij hebben 
elkaar en de energie vast weten te houden ondanks online 
ontmoetingen	en	meerdere	personeelswisselingen.	

Daarnaast zijn veel van de gestelde doelen behaald. Zonder 
compleet	te	willen	zijn:	bomen	en	bloemen	in	de	berm,	meerdere	
beweegapparaten	geplaatst,	een	door	bewoners	en	organisaties	
gedragen plan voor de verbouw van het buurthuis (aanbesteding 
in	Q1),	de	start	van	de	geïntegreerde	leefstijlinterventie	en	
thuismonitoring	van	mensen	met	CVRM	(Stevit),	het	Stevenshof	
Recept	in	de	Albert	Heijn,	de	Dierenweide	heropend,	een	eigen	
huisstijl	en	website,	nieuwe	werkafspraken	voor	Welzijn	op	Recept,	
een hangplek voor jongeren kansrijk en een frequent bezoek van 
buurten	met	een	koffie	&	thee	kar	voor	een	goed	gesprek	met	de	
bewoners	en	een	rookvrij	gezondheidscentrum.	Een	overzicht	van	
de	gestelde	doelen	en	resultaten	is	in	bijlage	2.

Kortom: een brede scala aan resultaten doordat bewoners en 
professionals samenwerkten.
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En verder:
Eerstelijns Samenwerkingsverband 
Stevenshof, Fietsmaatjes Leiden,  
Vitality Club, Tennisvereniging Stevenshof, 
IJsvereniging Rijndijk/Hoge Mors. 



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

 14,3  11,5 21,6 32,7 20,0 49,7% 50,3% 

 12,4 17,7 30,1 23,7 16,0  48,5% 51,5% 
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 +   Gunstige score      Ongunstige score van de wijk ten  
opzichte van het gemiddelde van de gemeente Leiden–  

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

  

BEVOLKINGSOPBOUW AANTAL INWONERS
 
Stevenshof 10.775

Gemeente Leiden  125.074

Stevenshof 
in beeld

2020 * Gemiddelde gemeente Leiden

 37,0% 31,7%* 
Chronische  

aandoeningen  (18+)

Gezondheid

8,9% 6,9%* 
Hoog risico  

op angst  
of depressie (18+)

54,7%  49,0%*
Matig tot ernstig 

eenzaam (18+)

Sociale  
omgeving 

Sociaal  
domein 

Woning Fysieke  
omgeving 

Leefstijl

 49,2% 56,2%*
Sporten (18+)

10,8% 17,6%*
Roken (18+)

InkomenStress

11,7% 15,4%*
Onvoldoende  
rapportcijfer 
woning (18+)

4,6% 8,6%*
Ouderen die 
mantelzorg 
ontvangen

14,7% 10,2%*
Jongeren  

met jeugdzorg  
in natura

6,0% 6,9%*
WMO cliënten

11,3% 14,7%*
Enige tot grote 

moeite met  
rondkomen

44,7% 54,2%*
Geluidoverlast 

door brommers/ 
scooters (18+)

90,4 88,7%*
130% of meer 

inkomen 

6,3 16,1%*
Schimmel of 

vocht in woning
 (18+) 

88,3 84,6%*
Voldoende groen 
in de buurt  (18+)

€ +
0
–

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

weken (heel) veel 
stress ervaren mbt 

gezondheid

 10,5% 14,,4%*
Heeft laatste 4 

weken (heel) veel 
stress ervaren mbt 

werk


