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VOORWOORD
Met deze studie heb ik geprobeerd praktijk en wetenschap over wijkgericht werken aan gezondheid bij elkaar te brengen in de hoop op een vruchtbare ontmoeting. De praktijk –in
Den Bosch-Oost- staat voorop, want daar ligt mijn startpunt en inspiratiebron. Er zit vele
uren en jaren werk in deze ontmoeting. Nu het grote werk achter de rug is en het boek gelezen kan worden, wil ik iedereen die er aan mee werkte op deze plek bedanken.
In 1998 rondde ik mijn masteropleiding strategisch management aan de Universiteit van
Utrecht af. Mijn masterpiece ‘Zorg op menselijke maat; rol en positie van gezondheidscentra
in achterstandswijken’ was de aanleiding voor een opmerking van Philip Idenburg, centrale
docent in de opleiding: “Waarom ga je niet promoveren?” Een jaar later bespraken we de mogelijkheden voor een promotieonderwerp en hoe ik dit moest aanpakken naast een drukke
baan in een niet-universitaire setting. Ik wist wat ik niet wilde: geen kwantitatief onderzoek
met cijfers over gezondheidsverschillen, geen onderzoek naar een onderdeel in het wijkgericht werken, geen onderzoek naar effecten van bepaalde behandelmethoden. Ik wilde de
alledaagse werkelijkheid naar voren halen van het werken aan gezondheid in een wijk zonder
van de wijkaanpak een mythe te maken. Ik sprak hierover met Jan Willem Duyvendak, die
in 2001 een inleiding verzorgde op een congres van gezondheidscentrum Samen Beter. De
inleiding handelde over de wijk als ‘guuroord of kuuroord’ voor kwetsbare groepen wijkbewoners. Een verhaal dat indruk maakte op de aanwezige beroepskrachten en vrijwilligers. In
diezelfde periode ontmoette ik Andries Baart; zijn presentietheorie sprak mij aan. Hij gaf,
naar mijn indruk, woorden aan een belangrijk aspect van onze manier van werken. Ik wilde
hun kennis en inzichten betrekken bij mijn onderzoek naar wijkgericht gezondheidswerk.
Jan Willem Duyvendak en Andries Baart stemden ermee in om mij als ‘buiten promovendus’
te begeleiden. Het werden vele voor mij vruchtbare ontmoetingen. Ik heb genoten van de
gesprekken die we afgelopen jaren voerden. Jullie belangstelling naar alles wat gebeurde in
Den Bosch-Oost was weldadig en jullie kritische reﬂectie op wat ik produceerde af en toe
overweldigend. Het leek of er boekenkasten omvielen bij het bespreken van mijn analyses
van de praktijk in Den Bosch-Oost. Om uit de grote hoeveelheden ‘rijk’ materiaal tot een
goede rubricering en analyse te komen en vervolgens tot een coherent verhaal was zonder
jullie steun niet gelukt. Andries bood me bovendien de kans om via studiebijeenkomsten
ingewijd te worden in het kwalitatieve onderzoek. Hiervan heb ik veel geleerd; waarvoor
speciaal mijn dank.
In juli 2004 overleed Piet Willems plotseling; een gebeurtenis die mij erg aangreep. Piet Willems
was van 1975 tot eind jaren tachtig opbouwwerker in Den Bosch-Oost. In december van
datzelfde jaar organiseerde ik samen met enkele werkvrienden van Piet en zijn kinderen een
internationale ontmoeting ter herdenking van het werk van Piet. Niet een terugblik op zijn
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levenswerk, maar door middel van presentaties van het huidige ‘werken vanuit de basis’ een
ode aan wat hij in ‘s-Hertogenbosch op gang gebracht had. In die periode was ik druk bezig
met de analyses van mijn onderzoeksmateriaal. Deze Piet Willemsdagen en de daarop volgende uitwisselingen in België en Frankrijk samen met de mensen van het nieuwe wijkproject ‘Van jong tot oud in Oost’ gaven een extra dimensie aan het begrijpen van het materiaal
dat ik bestudeerde. Wederom ontmoetingen waarin wetenschap en praktijk elkaar tegen
kwamen; dank aan iedereen en vooral aan Jacques De Bruyn en Sjef Ulburghs die hieraan
bijdroegen. In gedachten gingen mijn altijd inspirerende gesprekken met Piet door.
Velen in Den Bosch-Oost hebben aan de totstandkoming van deze studie bijgedragen, omdat
zij mij hun verhalen schonken over hun werken en leven in Den Bosch-Oost. Zij spelen de
hoofdrol in dit boek; u zult hen in de teksten ontmoeten. Ik ben hen, maar ook de anderen
die zich inzetten voor het wijkgezondheidswerk in Den Bosch-Oost veel dank verschuldigd.
Zonder hen was er niets te bestuderen geweest. Ook dank aan de ‘buitenstaanders’, die niet
werkten in Den Bosch-Oost, maar wel mee nadachten over het werk in Den Bosch-Oost; zij
ﬁgureren eveneens in de teksten. Een speciaal woord van dank aan Hans Saan, Willy de Haes,
Harrie Kemps, Kees Stuurop en Gerda van der Lee, die meedachten over de rode draad van
deze studie. Eveneens dank aan Agnes, Anne Lous, Annie, Annie, Elly, Gerrit, Hans, Ingrid,
Mia, Netty, Thea en Willy die delen van de teksten bespraken en becommentarieerden.
Bea, Christel, Gerdien, Hans, Lieke, Mieke, René, Rudy en Wybren dank voor de inspirerende
studiedagen afgelopen jaren, waarin we nadachten over ontwikkelingen in ons werk en voor
jullie steun bij het maken van een goede presentatie.
Anne, Anne, Bregje, Eva, Lina, Pleuni en Tim bedankt voor de transcriptie van de interviews;
Rosa dank voor jouw hulp met SPSS, Alexander en Victor voor jullie hulp bij de eindredactie
en Marcel voor het omtoveren van de teksten, schema’s en ﬁguren in een boek.
Tot slot en in het bijzonder gaat mijn grootste dank uit naar Anne, Eva en Gerrit. Door
Annes gevoel voor taal, Eva’s kritische commentaar, Gerrits niet aﬂatende belangstelling en
jullie onvoorwaardelijk vertrouwen in een goede aﬂoop van dit avontuur is dit boek een boek
van ons allemaal geworden.
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