
Plan van aanpak

 

Wijkanalyse Molenwijk, Amsterdam Noord

CC BY-SA OpenStreetMap contributors, adapted by Hogeschool van Amsterdam

Contents
1. Inleiding

2. Doel

3. Hoofdvraag

4. Methodiek

I. Wijk defniiren

II. Windshield survey

III. Interviews

IV. Literatuur

5. Eindproduct

6. Kwaliteitscriteria

I. Het rapport:

II. De Poster:

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/


7. Globaal tijdspad en verdeling

8. Literatuur bronnen

 



1. Inleiding
In het kader van het programma  ‘Zichtbare schakel. De wijkverpleegkundige voor een gezonde
Buurt’ gestimuleerd door ZonMw   ‘ wordt een belangrijke impuls aan de verdere ontwikkeling
van de verpleegkundige functie’ uitgevoerd door zowel docenten van de HvA als 
Wijkverpleegkundigen aan de Amstelring (1,4). ‘Het Expertisegebied wijkverpleegkundige is 
bedoeld voor allen die bij de wijkverpleging betrokken zijn: wijkverpleegkundigen, huisartsen, 
praktijkverpleegkundigen en andere zorgverleners in de eerste lijn, patiinten- en 
cliintenorganisaties, zorginstellingen, wooncorporaties, zorgverzekeraars en lokale overheden. 
Het is tevens de basis voor onderwijscurricula(1).’
 
Een  leernetwerk is ontwikkeld in samenwerking met Vilans en wordt opgenomen in het 
kenniscentrum van de HvA, domein gezondheid: Achieve. (Achieve is het kenniscentrum waar 
onderzoek, onderwijs en de zorgpraktijk voor de regio Amsterdam centraal staat.)
Het leernetwerk kenmerkt zich door onder andere : 
 Open source faciliteiten om uitwisseling met de buitenwereld van het leernetwerk te 

bevorderen.
 ‘Buiten spelen’ met werkbezoeken en inspiratiesessies: als we in het leernetwerk elders een 

mooi voorbeeld zien is de ‘expeditie’ natuurlijk snel geregeld!
 Het weten zit in het ‘doen’ ( . 

Vanuit deze leernetwerk zijn er mogelijkheden voor docenten en wijkverpleegkundigen hun 
expertise en kennis te delen.  Vanuit de ‘Expertisegebied wijkverpleegkundige’  wordt er 
voornamelijk gewerkt aan de volgende competenties:
 een monitor en/of wijkanalyse om te zeten in een passende aanpak gericht op prevente en 

oplossen van gezondheidsproblemen.
 vanuit haar maatschappelijke functe in staat verbeterpunten op het gebied van zorg en 

welzijn te signaleren, analyseren en initatef te nemen om verbetering aan te brengen ten 
behoeve van de gemeenschap en het individu(1).

De opgedane kennis kan worden ingezet om studenten voor te kunnen bereiden op het 
uitvoeren van een wijkanalyse.

De groepsleden bestaan uit:

 3 docenten HvA
 1 wijkverpleegkundige Cordaan
 1 wijkverpleegkundige Amstelring Wijkzorg
 1 student HvA/wijkverpleegkundige Cordaan

2. Doel
Het doel is om een wijkanalyse uit te voeren in Molenwijk,  Amsterdam Noord en ervaring op te 
doen tav de competenties vanuit het Expertisegebied Wijkverpleegkundige (1).

        



3. Hoofdvraag
Welke factoren vanuit de wijkanalyse beïnvloeden de gezondheid van de bevolking van  
Molenwijk, Amsterdam Noord?

4. Methodiek
Aan de hand van een wijkanalyse( van Kleef instituut) wordt de wijk Molenwijk in kaart gebracht
door middel van: 

I. Wijk defniiren 
Via de 5 zintuigen geven de individuele groepsleden een eigen defnitie van de wijk.  

II. Windshield survey
Een Windshield survey zal worden uitgevoerd om een objectieve beeld van de 
wijk te krijgen.  Hierbij zal gebruikt gemaakt worden van de wijkanalyse van Van Kleef 
Instituut(4).

III. Interviews
Interviews zijn zowel:
Informeel, ongestructureerd door middel van open vragen als formeel, gestructureerd via open 
vragen(2)
Door middel van codering zullen de interviews samengevat worden. 

IV. Literatuur 
Database:  Gemeente Amsterdam; CBS; RIVM; Nivel; 

Bruikbare  bronnen  
● Gemeente Amsterdam.  Gebiedsanalyse 2015.   

 http://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2015_gebiedsanalyses_overkoepelende%20analyse.pdf
● 1ste Lijn Amsterdam. Demo-rapport ROS-Wijkscan . www.1stelijnamsterdam.nl
● GGD Amsterdam. Gezondheidsmonitor 2012.  Factsheet Amsterdam noord.

Gezond en wel?  http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-
onderzoek/gezondheidsmonitors/amsterdamse/

● Gemeente Amsterdam. Sociale kaart. 2015.  
http://www.socialekaart.amsterdam.nl/MagicScripts/MGriispi.dll

Eventueel ook te gebruiken:
● Nivel. http://www.nivel.nl/nl/vraag-aanbod-analyse-monitor-eerste-lijn 
● GGD Amsterdam. www.gezond.amsterdam.nl,
● Movisie. Zicht op stand van zaken wonen, welzijn en zorg. 

https://www.movisie.nl/publicaties/zicht-stand-zaken-wonen-welzijn-zorg
● Gemeente Amsterdam. Statistiek, Informatie en Onderzoek 

http://www.ois.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/buurten/
● Van Kleef Instituut. http://www.vankleefnstituut.nl/kennis-en-tools/

5. Eindproduct
Het eindproduct wordt in de vorm van een poster aan  Wijkverpleegkundigen in Molenwijk, 
Amsterdam Noord gepresenteerd ondersteund door een bevindingsrapport.

http://www.vankleefinstituut.nl/kennis-en-tools/
http://www.ois.amsterdam.nl/feiten-en-cijfers/buurten/
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Brochure%20Zicht%20op%20stand%20van%20zaken%20wonen,%20welzijn,%20zorg%20%5BMOV-223032-0.3%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Brochure%20Zicht%20op%20stand%20van%20zaken%20wonen,%20welzijn,%20zorg%20%5BMOV-223032-0.3%5D.pdf
http://www.gezond.amsterdam.nl/
http://www.nivel.nl/nl/vraag-aanbod-analyse-monitor-eerste-lijn
http://www.socialekaart.amsterdam.nl/MagicScripts/MGrqispi.dll
http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/amsterdamse/
http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/gezondheidsmonitors/amsterdamse/
http://www.1stelijnamsterdam.nl/
http://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2015_gebiedsanalyses_overkoepelende%20analyse.pdf


6. Kwaliteitscriteria
I. Het rapport:

1.  bevat objectieve bevindingen 
2.  sluit aan bij de kwaliteitscriteria van Amstelring wijkzorg en Cordaan wijkzorg
3.  levert een bijdrage aan Amstelring wijkzorg, Cordaan wijkzorg en scholing op HvA die 

gebaseerd is op actuele wijkscan. 

II. De Poster: 

1. brengt een duidelijke boodschap over in zo weinig mogelijk woorden 

2. bevat vooral visuele informatie.

3. brengt een duidelijke boodschap over in zo weinig mogelijk woorden.

4. is bondig.

5. is ook zonder mondelinge toelichting te begrijpen

6. heeft een in het oog springend detail.

7. heeft een korte, opvallende titel.  

8. heeft toelichtende teksten zijn beknopt en functioneel en geven alleen hoofdlijnen weer.  

9. Waarbij foto’s, tekeningen en grafieken spreken voor zich

7. Globaal tijdspad en verdeling

Datum Taken Wie 

Plan van aanpak Docent HvA 1

17 
Maart 

Bijeenkomst Molenwijk

Stap 1 

Stap 2 Observatie

Windshield survey

Informele Interviews 

Docent HvA 1; Docent HvA 2,  
Student 
HvA/Wijkverpleegkundige 
Cordaan, Wijkverpleegkundige 
Amstelring Wijkzorg, 
Wijkverpleegkundige Cordaan

 22 
maart 

 Pitch   LNW Docent HvA 3

Formele interviews

Annigje: religie-  interviews

Inke: Gemeente/WMO

Docent HvA 2, Docent HvA 3

Stap 3 Allen hun deel



Woe 20 
april:

Vervolg ochtend in Molenwijk Docent HvA 1; Docent HvA 2, 
Docent HvA 3  , en…)

Stap 4 allen

Stap 5 ? Wijkverpleegkundige 
Cordaan, Wijkverpleegkunidige 
Amstelring Wijkzorg: sociale 
netwerk?  

30& 31 
Mei

Stap 6 – Controleer gegevens HvA docenten  

Stap 7 – stel wijkdiagnose 

Uitwerken scan diagnose

vrijdag 3
juni

Deadline:

Poster af

Bevindingsrapport

allen

Presentatie?  

Overhandiging?

8. Literatuur bronnen
1. Expertiseprofel wijkverpleegkundige. 2012. 

http://www.regiosaanzet.nl/fles/2012/competentieprofel-wijkverpleegkundige
2. RUG. Interviewvragen bedenken. http://www.rug.nl/society-business/language-

centre/academische-communicatievaardigheden/hacv/mondelinge-vaardigheden/voor-
studenten/interviewen/vragen     (geraadpleegd 4 Maart 2016)  

3. Van Kleef instituut. Tool: Stappenplan wijkanalyse maken. 
http://www.vankleefnstituut.nl/wp-content/uploads/2015/12/Stappenplan-wijkanalyse-
maken.pdf (geraadpleegd 4 Maart 2016)  

4. Programma: Opleidingsimpuls wijkverpleegkundigen. 
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/opleidingsimpuls-
wijkverpleegkundigen/algemeen/ (geraadpleegd 4 Maart 2016)  

http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/opleidingsimpuls-wijkverpleegkundigen/algemeen/
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/opleidingsimpuls-wijkverpleegkundigen/algemeen/
http://www.vankleefinstituut.nl/wp-content/uploads/2015/12/Stappenplan-wijkanalyse-maken.pdf
http://www.vankleefinstituut.nl/wp-content/uploads/2015/12/Stappenplan-wijkanalyse-maken.pdf
http://www.rug.nl/society-business/language-centre/academische-communicatievaardigheden/hacv/mondelinge-vaardigheden/voor-studenten/interviewen/vragen
http://www.rug.nl/society-business/language-centre/academische-communicatievaardigheden/hacv/mondelinge-vaardigheden/voor-studenten/interviewen/vragen
http://www.rug.nl/society-business/language-centre/academische-communicatievaardigheden/hacv/mondelinge-vaardigheden/voor-studenten/interviewen/vragen
http://www.regiosaanzet.nl/files/2012/competentieprofiel-wijkverpleegkundige
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