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Belangrijke ontwikkelingen en 
wat dit betekent 

voor het stadsdeel Nijmegen-Noord



Stelselherziening op jeugd en WMO in Nijmegen 

• Het doel is om de oplopende tekorten terug te dringen en de zorg goedkoper te organiseren. 
Dit kan door een Breed Basisteam te vormen met meerdere expertises die in eerste instantie 
zelf de zorg gaat bieden. Mocht vervolgens deze zorg niet toereikend zijn, dan wordt er pas 
doorverwezen naar gespecialiseerde zorg (2e lijn).

• Er komen twee nieuwe organisaties (‘Jeugd & Gezin’ en ‘Volwassenen’) die elk een eigen en 
onafhankelijk rechtspersoon worden.

• De aanbesteding op ‘Jeugd en Gezin’ heeft al plaatsgevonden en het Brede Basisteam ‘Jeugd 
en Gezin’ zal per 1-7-2021 beginnen. De aanbesteding is gegund aan St. Buurtteams Jeugd en 
Gezin Nijmegen.

• De aanbesteding ‘Volwassenen’ (Wmo) sluit op 15 maart 2021, de verwachtte start is    
1 januari 2022.



Stelselherziening op jeugd en WMO in Nijmegen 
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• Nieuwe ordening sociaal domein

• Versterken van de sociale basis

• Wijkaccommodaties als onderdeel    
van de sterke sociale basis



Betekenis volgens: 

PARTICIPATIE 

Inspraak 
De mogelijkheid om zijn mening te laten horen.
Voorbeeld: Inspraakronde in een Tracébesluit of bestemmingsplan.

We hebben je gehoord….  

Het hebben van aandeel in iets; = deelname  

Participatie betekent actieve deelname. 
Participatie kan in beginsel betrekking hebben op verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, burgers, 
vrouwen) en op allerlei onderwerpen (bijvoorbeeld politiek, activiteiten, kunst, groen in de wijk). 
Voorbeeld: een bewonersplatform, een groep die een activiteit organiseren voor een doelgroep in de wijk.

Je neemt actief deel aan… en daarom kunnen we niet zo maar om je heen.



Bewoners

Wijkraad (bestuur)

Overige belanghebbenden

Speelveld van belanghebbenden

Lokale belangengroepen
• Dorpensingel
• Zand-er-over
• Lentse Plas
• Hoge Bongerd

Wijkprofessionals
• GGD
• Sterker
• Huisartsen
• Sportbedrijf
• Bindkracht10
• Sociaal Wijkteams / Breed basisteam

Gemeente
• Wijkmanager
• Wijkregisseur
• Projectleiders
• Ambtenaren
• Raadsleden
• Burgemeester & wethouders
• Platform de Waalsprong

• Individuele bewoners
• Subbuurt-clubjes

• Andere wijkraden
• Scholen
• Organisatoren van activiteiten 

bv: 4daagse, Park Lingezegen, Festival de
Oversteek… 

Lokale activiteiten
• Sportclubs
• Organisatoren van wijk-activiteiten bv: 

Repaircafé, Welkomsttas, Speelbos, 
Scouting en wandel challenge…



PARTICIPATIE – PARTICIPATIELADDER VOLGENS ARNSTEIN



Participatie – Omgevingswet (1)

• De Omgevingswet bundelt wetten voor de leefomgeving
De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het 
onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en 
natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen 
van de leefomgeving.

• De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor 
lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie 
bevorderd. Bijvoorbeeld door burgers en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de 
ontwikkeling van de leefomgeving.

• Naar verwachting per 1-1-2022.

Van Naar

26 wetten 1 wet

60 Algemene Maatregelen van Bestuur 4 Algemene Maatregelen van Bestuur

75 ministeriële regelingen 1 Omgevingsregeling

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet



Participatie – Omgevingswet (2)



Positieve gezondheid – Machteld Huber

EEN BREDERE KIJK OP GEZONDHEID, DIE MEER OPLEVERT

Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat 
uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid 
kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op 
wat hun leven betekenisvol maakt.

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van de bredere kijk op gezondheid. Met die bredere 
benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

https://mijnpositievegezondheid.nl/

https://mijnpositievegezondheid.nl/


TEST JE POSITIEVE GEZONDHEID
Tijdens de test beantwoord je in totaal 42 vragen over verschillende onderwerpen. 
Na afloop krijg je een overzicht van je persoonlijke score.

Wat zijn de onderwerpen?
• Hoe voel ik me lichamelijk?
• Hoe gaat het mentaal met me?
• Hoeveel vertrouwen heb ik in mijn eigen toekomst?
• Lukt het me te genieten van het leven?
• In hoeverre kan ik meedoen in de samenleving?
• Hoe ziet mijn dagelijks leven eruit?

Hoe werkt het?
Over ieder onderwerp krijg je 7 stellingen te zien. Geef bij elke stelling aan in hoeverre je het ermee eens bent of 
niet. Vul in wat je zélf belangrijk vindt. En niet wat de dokter of een andere persoon wellicht wil horen. 0 = niet 
mee eens, 10 = helemaal mee eens.

De uitslag
Je antwoorden brengen je Positieve Gezondheid in kaart. Dat gebeurt aan de hand van het spinnenwebmodel. Dat 
ingevulde model kun je vervolgens downloaden, opslaan of printen.





Positieve gezondheid i.r.t. stadsdeelagenda

Per stadsdeel wordt er per doelgroep (0-12 jr., 13-23 jr. en volwassenen) een stadsdeelagenda gemaakt met 
een drietal speerpunten. Deze speerpunten komen veelal overeen met de domeinen van positieve 
gezondheid.



Stadsdeelagenda Noord;
Welzijn, samenleven en zorg

Doelgroep

Thema’s

Kinderen 0-12 jaar Jongeren 12-23 jaar Volwassenen en ouderen

1. Mentaal welbevinden Mentaal welbevinden Meedoen/participatie

2. Normaliseren Leefbaarheid en veiligheid Eenzaamheid

3. Pedagogisch wijkklimaat Openbare ruimte en participatie Financiële zorgen

4. Ontmoeting en netwerken Ouderbetrokkenheid

In de zogenaamde ‘Veelhoek’: samenhang en verbinding.

Veelhoek: overleg tussen de uitvoerende werkers in de wijk van o.a: GGD, Sportbedrijf, gemeente, 
Sociaal Wijkteam, Sterker en Bindkracht10, aangevuld met de Wijkmanager gemeente, 
gebiedsregisseur Sterker en manager Bindkracht10.

Per stadsdeel wordt er per doelgroep (0-12 jr., 13-23 jr. en volwassenen) een stadsdeelagenda gemaakt met een drietal 
speerpunten. Deze speerpunten komen veelal overeen met de domeinen van positieve gezondheid.



4. Stadsdeelagenda Noord

• Film ‘Noord aan het woord’

Serie van diverse documentaires die een beeld geven van de stadsdeelagenda Noord.

https://youtu.be/_I4T_Rav0Q4

https://youtu.be/_I4T_Rav0Q4

