
Samenvatting designsprints en actieplan



Oproep aan alle aanwezigen 
bij de designsprints

- Samen kunnen we het verschil maken, dus meld je aan en blijf 

in contact met ons (martine.vanegmond@tno.nl)

- Deel dit actieplan in je netwerk!

- Ga je zelf aan de slag in de wijk? Gebruik wat er al is aan 

voorzieningen en kijk naar de lessen uit dit actieplan.

mailto:martine.vanegmond@tno.nl


Drie redenen voor een concrete (wijkgerichte) aanpak voor type 2 diabetes in Nederland:



Er zijn veel manieren om type 2 diabetes aan te pakken. Vaak gebeurt dit via de zorg, zoals 

via de huisarts en de praktijkondersteuner. Een andere manier om type 2 diabetes tegen te 

gaan is via leefstijl interventies en een omgevingsaanpak. Zo bereik je veel meer mensen 

(bijvoorbeeld een hele wijk), ook mensen die nog geen diabetes ontwikkeld hebben. Door de 

gezonde keuzes binnen handbereik te brengen, verbeter je ieders kansen op een gezond 

leven. De gezonde keuze moet dan wel ook de makkelijkste keuze zijn; 

we willen zoveel mogelijk drempels om gezond te leven wegnemen.

We richten ons op: 
• Een leefomgeving die bijdraagt aan bewegen, gezond eten en sociaal contact

• Goed contact tussen professionals en inwoners van de wijk

• Gemakkelijke toegang tot zorg en individuele leefstijlinterventies

Wat is precies nodig in de wijken Schilderswijk en Bouwlust-

Vrederust in Den Haag? Wat vinden wijk- en sociaal werkers, 

woningbouw, gemeente, lokale ondernemers en inwoners zelf 

belangrijk om de gezonde keuze de makkelijkste keuze te 

maken? Daar is het project Diablend voor gestart!



Diablend project

Doel: Het ontwikkelen van een integrale wijk-

aanpak voor gepersonaliseerde leefstijlverbetering 

voor mensen met Diabetes type 2 in twee wijken in 

Den Haag. 

Behoeftes vanuit zorg, patient en

leefstijlaanbieders

Vernieuwde aanpak om naar leefstijlinterventies

te verwijzen en patiënten te ondersteunen

De gezonde leefomgeving voor een gezonde

leefstijl



Diablend designsprints

Met 3 designsprints (gericht op 1 Behoeften, 2 

Oplossingen, en 3 Planvorming) maakten we 

gezamenlijk een actieplan voor de Schilderswijk

en Bouwlust-Vrederust in Den Haag.

Meer dan 60 mensen uit het sociaal, medisch, 

wijkgericht, gemeentelijk en wetenschappelijk

veld werkten drie avonden samen aan dit

actieplan.

Onder leiding van Emotion Studio en Ruimtevolk

zijn de knelpunten en kansen in de wijken in 

kaart gebracht, zie voor een voorbeeld de 

volgende twee pagina’s.

Voor een uitgebreide indruk van de werkvormen

die tijdens de designsprints zijn gebruikt, klik

naar de bijlage-slides aan het eind.



SESSIE 1
BEHOEFTE & KANSEN IN DE 

WIJK

SESSIE 2
OPLOSSINGEN VOOR EEN 
GEZONDE LEEFOMGEVING

SESSIE 3
EEN CONCREET ACTIEPLAN 

VOOR DE WIJK





Weinig groen, 
slechte kwaliteit 

groen (‘huftergroen’ 
in plaats van 

sierstruiken of 
bloemen)

veel hittestress, veel 
luchtvervuiling

Weinig 

sportfaciliteiten, 

gebrek aan speel-

/sportveldjes.

Geen goede 

verbinding met het 

Zuiderpark

Belangrijke 
knelpunten Schilderswijk



Buurthuis 

Allekanten biedt 

veel, bereikt nog 

niet iedereen in de 

wijk

Geen goede 

verbinding met 

Uithof (o.a. door 

een druk 

kruispunt)

Sportvelden alleen 

toegankelijk met 

lidmaatschap

Belangrijke 
knelpunten

Bouwlust en 
Vrederust



SESSIE 1
BEHOEFTE & KANSEN IN DE 

WIJK

SESSIE 2
OPLOSSINGEN VOOR EEN 
GEZONDE LEEFOMGEVING

SESSIE 3
EEN CONCREET ACTIEPLAN 

VOOR DE WIJK





• Hoe kunnen we de fysieke leefomgeving beter inrichten om bij te dragen aan 

een gezonde leefstijl, denk aan een gezonde route? 

• Hoe kunnen we bestaande sociale structuren van bewoners en locaties waar 

bewoners samenkomen inzetten om bestaande interventies bekend te maken, 

denk aan inclusieve pleintjes? 

• Hoe kunnen we een centraal overzicht van bestaande en nieuwe leefstijl-

initiatieven creëren? 

• Hoe kunnen we het makkelijk en aantrekkelijk maken voor zorgprofessionals 

om door te verwijzen naar leefstijl-interventies? 

De knelpunten in de wijk werden in ‘hoe-kun-je vragen’ 

uitgewerkt. Ook werd in oplossingen gedacht. Dit 

resulteerde in vier vragen met 2 oplossingen.

Oplossing 2: 

opzet online 

platform

Oplossing 1: 

aanpassing in de 

fysieke omgeving



SESSIE 1
BEHOEFTE & KANSEN IN DE 

WIJK

SESSIE 2
OPLOSSINGEN VOOR EEN 
GEZONDE LEEFOMGEVING

SESSIE 3
EEN CONCREET ACTIEPLAN 

VOOR DE WIJK



Een belangrijke oplossing voor het verbeteren van de gezondheidskansen in de twee wijken bleek het 
aanpassen van de fysieke ruimte. In de derde designsprint is dit idee verder uitgewerkt. Wat is daaruit 
gekomen?

Wensen voor inclusieve pleintjes & de gezonde route: 

• Pleintjes in de wijk worden zo ingericht dat jong & oud er gebruik van kunnen maken en elkaar kunnen vinden 
(meer functionaliteiten, aantrekkelijk vormgegeven). 

• De Gezonde Route is een route langs gezonde initiatieven in de Schilderswijk die de verbinding makkelijker 
maakt met Zuiderpark. 

• Ruimte op straat om veilig te wandelen of te fietsen en zo het autogebruik tegen te gaan.

Wat is nodig voor succes:

- Er zijn periodieke activiteiten op de route en de pleintjes

- Gebruikmaken van aanjagers/ ambassadeurs met vrijwilligersvergoeding

- De route en pleintjes zijn zichtbaar op een vernieuwde versie van de sociale kaart

1. Oplossing in de fysieke ruimte: 
Inclusieve pleintjes & de gezonde route



Kansen en ideeën voor 
inclusieve pleintjes en 
de gezonde route in de 

Schilderswijk



Kansen en ideeën voor 

inclusieve pleintjes en 

de gezonde route in 

Bouwlust en Vrederust



2. Oplossing online platform

• Ontwerpen van een online platform waar zowel 
inwoners als professionals kunnen zoeken naar een 
(leefstijl-)interventie die bij ze past. 

Wanneer is het platform een succes?

• Als het een verbinding maakt tussen het medische 

en sociaal domein

• Als het goed wordt ingebed in het zorgprocessen

en gekoppeld is aan andere systemen die 

zorgprofessionals gebruiken

• Als al het aanbod goed vindbaar op één plek staat

• Als informatie up-to-date is en er voor een 

leefstijlinterventie één aanspreekpunt is

• Het is belangrijk dat er een aanjager is

• Het moet goed vindbaar zijn, aantrekkelijk en 

laagdrempelig

• Meertalig en cultuursensitief karakter is van belang



Overzicht werksessie platform bedenken





Hoe gaan we verder?
We denken dat deze initiatieven alleen tot uitvoer kunnen worden gebracht als jullie meedoen. Meld je 

aan via martine.vanegmond@tno.nl om ons te steunen. Je helpt ons door mee te denken over 

toekomstige projecten, of door samen met je organisatie mee te doen aan subsidieaanvragen waar we 

aan werken. Ook als je (alleen) op de hoogte wilt blijven van wat er loopt en waar we mee bezig zijn, 

kun je je melden bij Martine.

Hoe gaan we verder met oplossingsrichting 1, de fysieke omgeving

Voor het uitwerken van ideeën voor het verbeteren van de fysieke leefomgeving en verbinding in de 

wijk, zijn we op dit moment 2 subsidieaanvragen aan het schrijven. Hierbij zijn ook al enkele mensen 

betrokken die aan de designsprints hebben meegewerkt. Ook voeren we gesprekken met de gemeente 

Den Haag om te kijken hoe we kunnen aansluiten bij bestaande plannen voor wijkvernieuwing. Ben je 

hierin geïnteresseerd, mail dan naar martine.vanegmond@tno.nl

Hoe gaan we verder met oplossingsrichting 2, het online platform

Het project Diablend krijgt een vervolg in de Den Haag Remissiestudie: een samenwerking van onder 

andere LUMC en TNO om 1000 inwoners van Den Haag met type 2 diabetes een gepersonaliseerde 

interventie aan te bieden waar leefstijl een belangrijk onderdeel van is. Als onderdeel van deze studie 

zal het online platform ook aangepakt worden. Wil je hierover meedenken met Anouk Smit, Rimke Vos 

en Joëlle Oosterman? Meld je dan aan bij joelle.oosterman@tno.nl, r.c.vos@lumc.nl of a.k.smit@lumc.nl.

mailto:martine.vanegmond@tno.nl
mailto:martine.vanegmond@tno.nl
mailto:joelle.oosterman@tno.nl
mailto:r.c.vos@lumc.nl


Oproep aan alle aanwezigen

- Samen kunnen we het verschil maken, dus meld je aan en blijf 

in contact met ons (martine.vanegmond@tno.nl)

- Deel dit actieplan in je netwerk!

- Ga je zelf aan de slag in de wijk? Gebruik wat er al is aan 

voorzieningen en kijk naar de lessen uit eerder onderzoek en 

praktijk (zie volgende slide)

mailto:martine.vanegmond@tno.nl


Lessen uit eerder onderzoek

Focus op huidige generatie jongeren

Betrek succesvolle bestaande 

initiatieven zoals Schilderswijk 

moeders en Groene Matties

Veel aanbod is individueel, focus op collectief

Gezonde leefomgeving 

wordt door bewoners als 

belangrijk startpunt gezien. 

Zonder gezonde omgeving 

werken ze zelf niet 

makkelijk aan gezonde 

leefstijl (ivm stress)

Let op bij ‘aanpassen op doelgroep’ 

dat je niet stereotypeert



Lessen uit eerder onderzoek

Artikelen:

- Welzijn versterkt vitaliteit en gezonde leefstijl

- Verander-en-effectenkaart positieve gezondheid

- Stereotype benadering van migrantenouderen doet geen recht aan diversiteit in de praktijk – 2021

- RIVM- factsheet netwerken integrale ouderenzorg – 2021

- Rapportage bereik migranten ouderen Escamp

- Preventief inzetten op bewegen: Sport & Geneeskunde

- Participatie van ouderen in netwerken RVO 

- Participatie Ouderen- in contact komen met ouderen om te horen wat zij willen – Movisie

- Factsheet Den-Haag Zuidwest – 2019

- Factsheet Kenmerken Ouderen en Beweging

- Escamp Vrederust Wijkscan – 2021

- Escamp Bouwlust wijkscan – 2021

- Interventieprofielen voor de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen

- Position Paper Haags onderzoek naar correlatie eenzaamheid en gehoorverlies

- Leefbare steden bouwen aan groeikracht

- Leefbare steden wat werkt wel wat werkt niet

- Wandelen op 1,5 meter afstand – NDC 2021

- Beschrijving interventie Goedkoop gezonde voeding

- De Haagse Labs voor Health Innovation – 2019



Bijlage: Methode

360-model als onderligger van discussie



Bijlage: Methode

Hoe-kun-Je vragen ontwerpen



Bijlage: Methode

Visuele brainstorm met kaarten



Mogelijk gemaakt door:

En alle aanwezigen!


