
  

 

 

 

 

 

 

En er is nog meer… 

 

 

 
3 Wijken & 8 focusbuurten 
Kanaleneiland (15.000 inwoners): 2 buurten 

Utrecht Oost (33.000 inwoners): 4 buurten 

Nieuwegein (64.000 inwoners: 2 buurten 

 

Verbindende sessies 
• Kick-off GROZUtrecht (online) 

• Tweewekelijkse update sessies 

• Regiobijeenkomst (hybride) 

• Diverse wijkbijeenkomsten 

• Symposium ‘Positieve Gezondheid’ (Nieuwegein) 

Deelnemers GROZ-activiteiten (Utrecht Oost 
& Kanaleneiland) 
• 814 bewoners (actieve deelname) 

• 1.620 online (webinars) 

• 45 studenten (projecten en pilots) 

• 35 stagiaires (langdurige inzet) 

• 4 wijkbedrijven (vitaliteit) 

 

 

 

 

 

25 Wijkprojecten 
• 20 Laagdrempelige leefstijlactiviteiten 

door en voor bewoners: wandelen, 

fietsen, leefstijlclubs, challenges, fitweek, 

webinars etc. 

• Wijksupport: 25 MBO-ers in wijk opgeleid  

• 4 pilots speciaal met studenten, o.a. 

(actiegericht) buurtonderzoek 

Regionale bewonerstafel 
• 17 Bewonersinitiatieven bij eerste 

bijeenkomst; tweede staat gepland. 

Bestuurlijke afspraken gemaakt. 

Taakverschuivingen  
• Creëren community manager in wijk (via 

onderwijsinstelling) 

• Wijkcoördinator (structureel) via welzijn 

• Stagebegeleider in wijk (via 

onderwijsinstelling) 

Bewustwording 
• 14.000 Exemplaren wijkkrant over GROZ 

• 5.000 + Verspreide flyers + Wijkkalender 

met recepten van studenten 

• 1 x Leefstijlaanbod in wijk transparant 

gemaakt via digitaal Bewonersplatform 

 

 

•  

 

 

 

GROZ Alliantie 
• UMC Utrecht 

• SAMEN030 

• Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar 

• Wijkcoöperatie Kanaleneiland 

• Hogeschool Utrecht 

• Raedelijn 

• Gemeente Nieuwegein 

• PAZIO 

• Health~Holland 

Health Hub Utrecht i.o. 
Voortgekomen uit regionaal innovatienet-

werk Health Hub Utrecht van 25 partners. 

Bedrijvenaanpak  
Stichting Vitaal Leven en Werken; 5 bedrijven 

en 1.500 medewerkers meegedaan. 

Regiodeal i.o. 
Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) 

levert projectleider. 

 

 

 

 

 

 

Wijken & focusbuurten 

 

Doorbraken 

 

Regionale bouwstenen 

 

Partners 

 Monitoring     
• Standaard-evaluatieformulier 

• Subsidieaanvraag en consortium 

GezondMeNu voor digitaal waarderen 

leefstijlactiviteiten door bewoners 

 

Data & ICT 
• 2 Wijkportalen Kanaleneiland en Utrecht 

Oost operationeel 

• 3 Persoonlijke Gezondheid Omgevingen 

(PGO’s) 

• Fase 1 platformstrategie gestart 

Financiering 
• Pilot + vervolgstrategie preventiebudget 

met zorgverzekeraar 

• Businesscase Wijkportaal 

• Voorstel voor PreventieVersneller 

• Transitie buurtverbinder/buurtconciërge 

Samenwerking  
• Ondertekende Wijkovereenkomst 

• Onderzoek Succes- en faalfactoren  
 

Lerend vermogen 
• 2 wijklabs + 3 wijkdocenten 

• Format buurtgericht actieonderzoek 

 
Bekijk ook eens een aantal van de gecreëerde en ingezette communicatiemiddelen: 

➢ GROZUtrecht website 

➢ GROZUtrecht nieuwsbrieven 

➢ GROZUtrecht LinkedIn pagina 

 

Deze organisaties verzorgen de communicatie en coördinatie: 

Health Hub Utrecht, UMC Utrecht, Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar, Wijkcoöperatie 

Kanaleneiland, PAZIO, Health~Holland en SAMEN030. 

Samen voor +3 gezonde levensjaren en  

-20% gezondheidsverschillen in 2030 

https://www.grozutrecht.nl/
https://www.grozutrecht.nl/
https://www.grozutrecht.nl/aanmelden-nieuwsbrief
https://www.linkedin.com/company/grozutrecht/

