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Het bereiken en  

betrokken houden  

van de doelgroepen  

is op elk van de sub-

thema’s een punt  

van focus.
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Gezamenlijke 
droom

• Wij willen integraal domeinloos werken.  
•   Wij willen dat hiermee de positieve gezondheid 

van alle Schiedammers wordt vergroot, waarmee 
we ondersteunen in de sociale, fysieke en  
emotionele uitdagingen in het leven.

•  We willen dat Schiedammers voldoende gezond-
heidsvaardigheden hebben om hun kwaliteit van 
leven in stand te houden dan wel te verbeteren.

•  Wij willen dat Schiedammers meer gestimuleerd 
en gemotiveerd worden om meer te bewegen.

1 Gezondheidsvaardigheden

Droom
Schiedammers weten hoe 
zij hun gezondheid kunnen 
behouden of verbeteren en 
dit vervolgens ook kunnen 
toepassen.

Aanpak
•  Een tijdige herkenning van Schiedammers met beperkte 

gezondheidsvaardigheden
•  Een doelgroep analyse voor achterhalen drijfveren
•  Investeren in begrijpelijk voorlichtingsmateriaal
•  Doorverwijzen naar taal-en andere cursussen

2 Gezonde leefstijl

Droom
Schiedammers zitten lekker in hun 
vel en voelen zich fit. Niet alleen 
fysiek, maar ook mentaal. Bewoners 
zijn zich bewust van het belang van 
een actieve en gezonde leefstijl; 
een leefstijl waarbij men voldoende 
beweegt en gezond eet.

Aanpak
•  Intensieve samenwerking zorg, welzijn en sport
• Werken aan kennis, houding en gedrag
•  Activiteiten sluiten aan bij de leefwereld en vinden plaats 

waar Schiedammers al komen
• Actieve doorverwijzing naar (beweeg)activiteiten

3 Zelf- en samenredzaam

Droom
Mensen in Schiedam halen 
het gezondste uit zichzelf,  
zodat zij een hoge kwaliteit 
van leven kunnen behouden 
en zo veel mogelijk eigen 
regie hebben.

Aanpak
•  Intensieve samenwerking met focus op mantelzorgers
•  Vraaggericht werken in plaats van aanbod gericht
•  Coachen op positieve gezondheid en eigenaarschap 

van hun eigen leven en gezondheid
•  Handelen naar kwaliteiten en mogelijkheden van  

het individu
•  Het sociale netwerk van mensen betrekken


