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doelgroep

doelstelling

kenmerken programma

stuurgroep

topics

activiteiten

ontwerp evaluatie

parameters

significante resultaten

15 jaar

ruraal
180.000
lage SES
hoog risico

vermindering
risicofactoren
;
effecten van
gepland
programma
nagaan

PRECEDE model
social learning theory
persuation model
diffusion of innovations
belief-attitude intention
model

GVO
vrijwilligers
sleutelfiguur
health nurse
gezhds prof
professional
politici

serum
lipiden
voeding
roken
bloeddruk

massa
mediaal,
lessen,
interviews,
training,
voorlichting,
screening,
voorlichting
gezonde
voeding

cross-sectioneel
met controle
groep
30-64 jaar
t=0, 5 , 10 jaar
n=10.000 per
meting

kennis

t=5:

t=10:

roken

roken

cholesterol
bloeddruk

cholesterol
bloeddruk

roken
bloeddruk
cholesterol

massa
mediaal
screening +
voorlichting

cross-sectioneel en kennis
cohort
gedrag
1 exp massa
biologisch
mediaal
1 exp massa
mediaal +
community
1 controle

t=2:
kennis, voeding, roken,
cholesterol, bloeddruk

GVO
vrijwilligers
sleutelfiguur
health nurse
gezhds prof
professional

roken
voeding
bloeddruk
beweging
overgewic
ht

massa
mediaal,
campagnes,
cursus,
wedstrijd,
screening

5 steden in totaal
330.000. In 2
steden crosssectioneel en
cohort met
controle groep (3
steden)
12 - 74 jaar
t=0,2,4,6 jaar
n=625 per stad

kennis

totaal risico

gedrag

roken

GVO
vrijwilligers
sleutelfiguur
gezhds prof

roken
voeding:
vet
zout
alcohol
vezelrijk
beweging
gewicht

massa
mediaal,
advisering,
workshops,
wedstrijd,
screening,
voorlichting,
cursus

2 steden 35.000
2 steden 80.000
2 steden 105.000
per paar steeds:
cross-sectioneel
n=500 per groep
t=0,1,3,5,6 en
cohort
n=250 per groep
n=0,2,4,7

proces
kennis

informatie
training
community organisatie
lokale structuren

205

Stanford Three
Community Study

1972

2 jaar

ruraal
25.000
hoog risico

gericht op
verbetering
roken en
voeding

social-learning theory
massa mediaal en
community approach

Stanford Five-City
Project

1982

9-14
jaar

stedelijk

gericht op
risicofactoren
,
vermindering
mortaliteit en
morbiditeit

PRECEDE model
social learning theory
health communicationbehaviour change

gericht op
risicofactoren
,
vermindering
mortaliteit en
morbiditiet

social learning theory
persuation model
diffusion of innovations
lokale ontwikkeling
sociale planning

Minnesota Heart
Health Program

1980

13 jaar

stedelijk

Pawtucket Heart
Health Program

1980

11 jaar

stedelijk

Heartbeat Wales

1985

5 jaar

stedelijk
hoog risico

* werken met
vrijwilligers,
* communityactivation,
* sociaal
netwerk,
*
verminderen
risicofactoren
en mortaliteit

markt principe

risicofactoren
attitude
gedrag
roken
voeding
biologisch cholesterol
bloeddruk
totaal risico
mortaliteit
morbiditeit
proces

risicofactoren
attitude
roken
gewicht
beweging
biologisch bloeddruk
mortaliteit
morbiditeit

sleutelfiguren
bekendheid
kennis
beweging
roken
voeding
biologisch bloeddruk
cholesterol
gewicht
mortaliteit
morbiditeit
gedrag

PRECEDE model
social learning theory
lokale ontwikkeling
sociale planning

GVO
vrijwilligers
sleutelfiguur
gezhds prof
professional
politici

roken
cholesterol
beweging
bloeddruk
gewicht

massa
mediaal,
bijeenkomsten
,
presentaties,
discussie
groep,
screening,
folders info

stad met 71.000
proces
steekproef
screening en
gedrag
vervolg met cohort

social learning theory
diffusion of innovations

GVO
vrijwilligers
sleutelfiguur
gezhds prof
professional
politici

cholesterol
bloeddruk
roken
beweging
stress

massa
mediaal,
voorlichting,
lobbyen,
screening,
fitness

cross-sectioneel
met controle
n=22.000
medisch n=2000

mortaliteit
totaal risico

beweging

bekendheid
beweging
roken
bloeddruk

media
wetgeving
roken
gewicht
gewicht
beweging
cholesterol
biologisch cholesterol
O2 opneming
mortaliteit
morbiditeit

proces

kennis
gedrag

programma
support
comm.
pr
bekendheid
beweging
roken
voeding

Bijlage 1

duur

1971

Overzichtstabel community-based projecten

jaar

North Karelia Project

Van enkele projecten welke vanaf 1972 zijn uitgevoerd zijn kort enkele specifieke
kenmerken in onderstaande tabel beschreven.

project

project

jaar

duur

doelgroep

Zuid-Afrika,
Coronary Risk Factor
Study

1979

4 jaar

ruraal, 2
communiti
es
hoog risico

Danish Prevention
Project

1989

2 jaar

2 jaar

County Health
Improvement
Program

ruraal,
Slangerup
8000

doelstelling

aandacht
krijgen voor
activiteiten

ruraal

kenmerken programma

stuurgroep

twee benaderingen
laag
hoog risico
lokale winkels,
betrekken community,
school

gezhds prof

PRECEDE model
social learning theory
community organisatie,
betrekken bevolking en
groepsactiviteitenl

PRECEDE model,
onderzoek
sleutelfiguren

topics

activiteiten

ontwerp evaluatie

parameters

massa
mediaal,
advisering,
voorlichting,
screening,
cursus,
wedstrijd

cohort en cross
sectioneel;
2 comm exp (6200
en 5500)
1 comm controle
(6050)

kennis
gedrag

GVO
vrijwilligers
gezhds prof
professional

massa
mediaal,
voorlichting,
fitness test,
fitness,
folder info

cross sectioneel
exp 1010 en
controle 1092

kennis

GVO
vrijwilligers
sleutelfiguur
gezhds prof
professional

massa
mediaal,
screening,
advisering,
cursus,
fitness

significante resultaten

risicofactoren
gewicht
beweging
roken
biologisch cholesterol
bloeddruk

gedrag

proces
kennis
gezhzorg

bekendheid
risicofactoren
voeding
roken

pr
bekendheid
deelnemers
vanuit
gezhzorg

roken
bloeddruk
totaal risico

bekendheid

bekendheid

1978

3 jaar

stedelijk,
12.000 en
16.000
inwoners

inzicht
communitybased
interventie
op
risicofactoren

populatiebenaderingen
hoogrisicobenadering,
active particiaptie,
mobiliseren community,
integratie nieuwe
programma in
bestaande structuren

cohort, 2 paar
steden,
experimenteel en
controle

gedrag roken,
fysiologisch bloeddruk,
cholesterol

roken, bloeddruk, cholesterol

Belgie

1976

10 jaar

19.409
mannelijke
fabrieksarb
eiders

verbetering
risicofatoren

hoog risicobenadering,
algemene campagne,
massa mediaal en
persoonlijke voorlichting

15 paar fabrieken

gedrag, roken,
beweging; biologisch
cholesterol, bloeddruk,
overgewicht, hart- en
vaatziekten

na 2 jaar: risicoprofiel;
na 6 jaar geen

Ierland

1985

5 jaar

Kilkenny
73.000,
ruraal en
stedelijk

onderzoek en
demonstratie
; HVZ
preventie;
20% reductie
sterfte in 10
jaar

inbouwen structuur in
community, community
meetings, kennis en
training oa via scholen

cross-sectioneel,
Kilkenny en
controlestad

gedrag
ziekte/sterfte
proces
activiteiten
feedback
bevolking

Oostenrijk

1977

10 jaar

ruraal 1600
inwoners,
hoog risico

demonstratie samenwerking met
huisartsen;
,
individuele benadering
reductie
risicofactoren

cohort en cross
sectioneel;
hele dorp, geen
controlegroep

gedrag
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Zwitserland

Zweden

1985

10 jaar

Norsjo,
ruraal 5300

vermindering
risicofactoren
;
demonstratie

cross sectioneel;
exp 1500
controle MONICA
510.000

roken
voeding
biologisch ziekten
gewicht
cholesterol
bloeddruk
roken
voeding
biologisch bloeddruk
cholesterol
gewicht
proces
panel studies

cholesterol
bloeddruk

gedrag

voeding
bloeddruk
cholesterol

Bijlage 2
Community-based planningsmodel voor het werken met gemeentelijke
projectgroepen

In het kader van het project is een 10-fasenmodel ontwikkeld, dat gedurende de
verdere uitvoering van het project in de praktijk getoetst en verder vorm gegeven
werd. Alle stappen zijn doorlopen en de ervaringen zijn verwerkt in een
uitgebreide beschrijving van het model. Dit model kan goed gebruikt worden als
stappenplan bij het werken met community-based preventieprojecten en sluit aan
bij de huidige opvattingen over en ervaringen met de uitvoering van deze
initiatieven. Het schema geeft een overzicht van alle stappen uit het model. Het
model kan worden beschouwd als een praktisch stappenplan voor personen die
met een community-project aan de slag willen gaan.
De verschillende fasen van het stappenplan worden niet altijd op volgorde
doorlopen. Bevindingen en ervaringen uit eerdere fasen kunnen aanleiding zijn
delen van latere fasen uit te stellen, of nogmaals na aanpassing, te doorlopen.
Fase 0 Oriëntatie

De oriëntatiefase is een ‘snuffelfase’. In deze fase oriënteren de organisatoren van
het project zich op de probleemstelling, de inhoud van de activiteit, de
samenleving waarbinnen deze wordt uitgevoerd, de sociaal-demografische
gegevens en de culturele achtergronden.
In deze fase is het belangrijk feeling te krijgen met de thematiek, de mogelijke
oplossingen voor het probleem en de omgeving waarin hieraan gewerkt gaat
worden.
In de praktijk is deze fase een langdurige fase, waarin verschillende zaken
duidelijk moeten worden gemaakt. Zo is het noodzakelijk een probleemanalyse uit
te voeren en te verkennen welke strategieën en methodieken gebruikt kunnen
worden. Ook moet een landelijke en een regionale oriëntatie op het probleem
plaatsvinden, evenals de globale afbakening van het project. Bovendien moeten
thema’s en doelgroepen gekozen worden, moet de doelstelling bepaald worden en
moet de organisatie zich oriënteren op netwerken en organisaties.
Resultaat: een projectvoorstel
Fase 1 Community analyse

Het is noodzakelijk goed zicht te krijgen op de lokale situatie. Voordat het project
start moet een analyse gemaakt worden van de lokale situatie. Hiervoor zijn zowel
kwalitatieve als kwantitatieve gegevens nodig. Deze analyse levert gegevens op
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over de lokale gezondheidssituatie en de potentiële doelgroepen. Om de gegevens
te verzamelen zijn noodzakelijk: een epidemiologische analyse, een
gedragsdiagnose en de opstelling van een sociale kaart. De sociale kaart geeft
inzicht in de sociaal-demografische gegevens, de (historisch-) sociaal-culturele
situatie, de aanwezige voorzieningen en organisaties (per dorp), de
beschikbaarheid van mogelijke intermediairen en de mogelijke hulpbronnen.
Op basis van de informatie die de analyse heeft opgeleverd, kan een inventarisatie
van mogelijke aangrijpingspunten plaatsvinden. Het is aan te bevelen al tijdens
deze analyse te beginnen met de participatie van de bevolking.
Resultaat: een community-analyse met aangrijpingspunten voor preventie.
Fase 2 Initiatie

In de initiatiefase staan twee elementen centraal. In de eerste plaats zal er een
draagvlak ontwikkeld moeten worden en in de tweede plaats moet het eerste
initiatief worden genomen om de lokale projectgroepen op te zetten.
Om een draagvlak te creëren is het belangrijk te zorgen voor naamsbekendheid
van het project. Die naamsbekendheid kan verkregen worden door het organiseren
van grootscheepse manifestaties en het voeren van een mediacampagne. Daarnaast
is het noodzakelijk intermediairen direct en persoonlijk te informeren over het
project. De (kennis-) basis die hiermee gelegd wordt kan gebruikt worden op het
moment dat het eerste contact met gemeenten en andere intermediairen
plaatsvindt om een start te maken met de gemeentelijke projectgroepen.
De initiatie begint feitelijk met het informeren van de gemeente(ambtenaren)
waarna het (formele) besluit van de gemeente om deel te nemen aan het project
volgt. Vervolgens begint de samenstelling van de projectgroep. De deelnemers
moeten gemotiveerde mensen zijn afkomstig uit verschillende instellingen en
(vrijwilligers)organisaties. Bovendien is het noodzakelijk een ‘motor’ te vinden.
Deze persoon dient de lokale situatie te kennen en over voldoende tijd en energie
te beschikken. Deze ‘motor’ speelt een belangrijke rol in de werving van
participanten van de projectgroepen. De participanten kunnen het beste geworven
worden uit het lokale veld, omdat zij een goede kijk hebben op wat wel en wat niet
kan aanslaan in een gemeente. Het kunnen mensen zijn die vanwege hun beroep
een bijdrage kunnen leveren aan het project, maar ook vrijwilligers die relevante
ervaringen hebben opgedaan in de gemeente en ook lokale opinieleiders zijn goed
inzetbaar in het project. Het is vooral belangrijk te zoeken naar enthousiaste
mensen die een bijdrage willen leveren.
Als de potentiële projectgroepleden gevonden zijn, kan er samen met de lokale
coördinator een eerste informatiebijeenkomst plaatsvinden van de voorlopige
projectgroep. Aan het einde van deze bijeenkomst moet besloten worden of, en zo
ja hoe, het project verder ontwikkeld wordt.
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Tijdens de eerste drie of vier bijeenkomsten is het belangrijk dat er
projectmedewerkers aanwezig zijn die de projectgroepen op weg helpen. Daarna
krijgen de lokale coördinatoren de taak de continuïteit te waarborgen en de
projectgroepen draaiende te houden.
De geleverde inspanningen tijdens de initiatiefase leiden niet altijd tot de
daadwerkelijke oprichting van projectgroepen. Het barrièremodel laat zien welke
barrières de initiatie belemmeren en welke overwonnen moeten worden voordat
de volgende fase kan beginnen.
Resultaat: een projectgroep met afspraken over werkwijze en taakverdeling.
Fase 3 Presentatie van de analyse

Tijdens de presentatiefase verkennen de GGD en de (potentiële) projectgroepleden
gezamenlijk de regionale en lokale situatie. De eerste informatiebijeenkomst is
hiervoor het meest geschikte moment. Eerst geeft de GGD aan hoe volgens haar de
situatie is, vervolgens geven de sleutelfiguren aan hoe zij daarover denken. De
informatie van zowel de GGD als de projectgroepleden dient als basis voor de
vervolgkeuzes die de projectgroep maakt. Met de resultaten van de informatieuitwisseling wordt de oorspronkelijke community-analyse uit fase 1 bijgesteld en
kunnen er nieuwe accenten gelegd worden.
In deze fase maken de projectgroepleden eveneens kennis met elkaar. Daarnaast
moeten de samenstelling, het werkterrein en de werkwijze van de projectgroep
besproken worden.
Resultaat: een projectgroep waarin overeenstemming bestaat over de uitgangssituatie.
Fase 4 Inventarisatie

De projectgroep maakt in deze fase een inventarisatie van de activiteiten die al in
een gemeente plaatsvinden en of het project daarop kan aansluiten. Ook moet
bekeken worden of er samenwerking kan plaatsvinden met bestaande organisaties.
Vervolgens bedenkt de projectgroep welke thema’s de aandacht verdienen
(voeding, roken, beweging en stress) en welke nieuwe activiteiten georganiseerd
kunnen worden. In deze fase kan eveneens bepaald worden in hoeverre bestaande
activiteiten uitgevoerd kunnen worden onder het beeldmerk van het project. Dit
versterkt de naamsbekendheid van het project.
Verder moeten in de inventarisatie-fase de beschikbare hulpbronnen op een rij
gezet worden (bijvoorbeeld landelijke acties en materialen). Nieuwe activiteiten
kunnen aansluiten op een landelijk thema. Het is belangrijk te bepalen welke
middelen (tijd, geld en materialen) beschikbaar zijn en in hoeverre er
samengewerkt kan worden met andere organisaties. Deze twee elementen bepalen
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mede het onderwerp dat de projectgroep kiest en de doelgroep waarop de
activiteiten zich richten. Ook moet de projectgroep tijdens de inventarisatiefase
bepalen welke organisatorische en administratieve mogelijkheden er zijn.
Samengevat zet de projectgroep in deze fase op een rij wat de mogelijkheden zijn
vanuit de randvoorwaarden en wordt er een afbakening gemaakt naar thema’s,
activiteiten en doelgroepen.
Resultaat: een (voorlopige) inventarisatie.
Fase 5 Planning

In de planningsfase vindt de prioritering plaats. De projectgroep maakt daarbij een
selectie uit de geïnventariseerde activiteiten. Bij het bepalen van die selectie is het
van belang dat de projectgroep let op een aantal factoren. De factoren die de keuze
mede bepalen zijn:
- de ernst van de huidige leefstijlproblemen;
- het belang van de verschillende risicogroepen;
- de activiteiten die al plaatsvinden en of aansluiting hierop mogelijk is;
- de beschikbare hulpbronnen;
- de haalbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid;
- de publiciteitswaarde;
- de mogelijkheid een activiteit te herhalen;
- de originaliteit;
- de mogelijkheid tot een vervolgactiviteit.
Bovendien zijn succeservaringen in het verleden van reeds bestaande
projectgroepen en ervaringen van andere gemeentelijke of lokale groepen van
belang bij de selectie van de activiteiten. De projectgroep probeert zoveel mogelijk
de activiteiten af te stemmen op de oorzaken van het probleem, bepaalt wat de
interesse van de doelgroep is en wat de gewenste voorlichtingsactiviteit is. Het is
belangrijk om een variëteit aan activiteiten aan te bieden en deze te herhalen,
omdat de doelgroepen verschillende problemen hebben en op verschillende
manieren leren. Bovendien verkeren de leden van de doelgroepen in verschillende
stadia van beïnvloeding.
Voor de gekozen activiteiten maakt de projectgroep een activiteitenplan dat de
concrete formulering van de actiedoelen bevat. In dit plan staat eveneens welke
activiteit wanneer wordt uitgevoerd. Per activiteit moet de projectgroep een aantal
zaken bepalen: welke middelen en menskracht (financiën, materialen en
vrijwilligers) zijn nodig voor de uitvoering, kan er samengewerkt worden met
andere organisaties, de locatie, de tijdsplanning, de begroting en de mogelijke
sponsoring. Deze elementen kan de projectgroep opnemen in het actieplan.
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Tijdens de planningsfase start de projectgroep eveneens met het werven van
vrijwilligers en fondsen. Tevens moeten afspraken gemaakt worden over het
beschikbaar stellen van het beeldmerk voor activiteiten van derden.
Het plan dat de projectgroep gemaakt heeft wordt geformaliseerd en opgenomen
in het gemeentelijke beleid via de formele aanbieding van het plan aan het
gemeentebestuur.
Resultaat: een projectplan, voldoende fondsen en medewerkers, opname in het gemeentelijke
beleid.
Fase 6 Implementatie en uitvoering

De implementatiefase is een praktische fase waarin de projectgroep overgaat tot
het uitvoeren van de activiteiten van het projectplan. Het is van belang dat de
projectgroep in deze fase een aantal uitgangspunten hanteert. In de eerste plaats
moet de projectgroep ervoor zorgen dat de voorbereidende taken zoveel mogelijk
gespreid worden over de medewerkers. In de tweede plaats is het belangrijk dat de
activiteiten gespreid worden over zoveel mogelijk dorpen en vergezeld gaan van
veel publiciteit. In de derde plaats zal de projectgroep de uitvoering van de
activiteiten zoveel mogelijk over moeten laten aan vrijwilligers uit de doelgroep in
de gemeente. Er moet echter wel voorkomen worden dat steeds dezelfde
vrijwilligers hiervoor gevraagd worden.
De ervaring leert dat de wijze waarop de activiteiten uitgevoerd worden per
activiteit en per projectgroep verschillen. Sommige activiteiten worden uitbesteed
aan derden, andere worden door één of meerdere projectgroepleden uitgevoerd.
Hiervoor kan de projectgroep een aparte werkgroep vormen. Andere activiteiten
worden gezamenlijk uitgevoerd.
In de implementatiefase moet de projectgroep eveneens de basis leggen voor het
behoud en de consolidatie van de activiteiten. Voor de uitvoering van de
activiteiten is het dan ook belangrijk dat de projectgroep aansluit bij bestaande
activiteiten. Bovendien kan de projectgroep het beste uitgaan van de keuzes van de
projectgroepleden en de samenwerkende organisaties.
Resultaat: het projectplan wordt uitgevoerd.
Fase 7 Evaluatie

In de evaluatiefase gaat de projectgroep over tot de beoordeling van de
implementatie voordat over wordt gegaan tot behoud en consolidatie. Er moet een
evaluatie plaatsvinden van de wijze waarop gewerkt is aan de uitvoering van het
projectplan, evenals een effectmeting (indien mogelijk). Deze fase is van belang om
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te bepalen of het nuttig is activiteiten te herhalen en of de activiteiten of de
werkwijze die de projectgroep gevolgd heeft, aangepast moeten worden. Als een
effectmeting plaatsvindt kan beoordeeld worden of de uitgevoerde activiteiten
goede instrumenten zijn om de gekozen doelen te bereiken.
In de evaluatiefase kijkt de projectgroep terug op het verloop van de activiteiten, of
het doel en de gewenste doelgroep bereikt zijn. Eveneens moet bepaald worden
wat de effectiviteit van de activiteiten is. De projectgroep blikt in deze fase niet
alleen terug, het is ook belangrijk dat zij bespreekt hoe verder gegaan kan worden.
Eventuele problemen en minder goede aspecten van de activiteiten moeten
besproken worden en moet leiden tot veranderingen in de opzet en de uitvoering
van activiteiten. Als eenmalige aandacht voldoende blijkt te zijn of als er gebrek
aan belangstelling is wordt de activiteit stopgezet. De projectgroep kan een
succesvolle activiteit herhalen en deze overdragen aan een andere organisatie. Om
alle betrokkenen goed te informeren is het van belang dat er een verslag van de
activiteiten gemaakt wordt. Een samenvatting van het verslag kan gepubliceerd
worden in de regionale dag- en weekbladen.
Resultaat: een evaluatieverslag.
Fase 8 Presentatie resultaten

In de tweede presentatiefase krijgen de participanten feedback op de activiteiten
die uitgevoerd zijn. Dit is belangrijk om een draagvlak te creëren voor de
verankering van het project of projectactiviteiten en om mensen te blijven
motiveren voor het eigen programma. Het project levert veel kleine en grote
resultaten op die nadrukkelijk aan de orde moeten komen, ook tijdens het project.
In de feedback voor de participanten kan een aantal elementen aan de orde komen:
de resultaten, de bekendmaking van wat er gedaan is, hoe het werkt, wat er
verbeterd is en wat het daadwerkelijke effect van de activiteiten is. Feedback op
concrete activiteiten kan het beste gegeven worden direct na afloop van een
activiteit. Daarnaast kan periodiek feedback gegeven worden door de resultaten
van het proces en de effectevaluaties bekend te maken.
Resultaat: een draagvlak creëren voor een vervolg.
Fase 9 Behoud/consolidatie

Het traject dat gevolgd wordt, is erop gericht de projectgroep na verloop van tijd
zelfstandiger te laten werken, zodat de GGD-medewerker zich meer terug kan
trekken. Dit betekent dat de projectgroep een werkwijze moet vinden waarmee zij
zelfstandig verder kan werken. Ook moet de groep activiteiten op een zelfstandige
manier kunnen uitvoeren. Op basis van de ervaring kan de projectgroep zelf de
voorwaarden voor het doorgaan op een rij zetten. In de consolidatiefase is het de
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bedoeling dat de medewerkers van de groep deze voorwaarden realiseren. Om dat
te bereiken moeten zij een consolidatieplan opstellen (eventueel per onderdeel)
waarin de consolidatietrajecten worden uitgewerkt. Het consolidatieplan bestaat
uit twee onderdelen: een jaarlijks activiteitenplan en een meer structurele
inbedding.
In de consolidatiefase bepaalt de projectgroep ook of het wenselijk en mogelijk is
dat de projectgroep zelf doorgaat. Zij bekijkt op welke wijze voortgang kan
plaatsvinden en welke voorwaarden hiervoor vervuld moeten worden.
Voor het behoud en de consolidatie kan de projectgroep kiezen uit verschillende
varianten:
- doorgaan van de bestaande projectgroep;
- diffusie (opname in reguliere activiteiten);
- adoptie van programma’s door bestaande organisaties;
- integratie van projectgroepen in bestaande organisaties;
- privatiseren van gemeentelijke projectgroepen (institutionaliseren);
- overstappen van een ‘op uitvoering gerichte groep’ naar een gemeentelijk
beleidsadviesorgaan.
Per activiteit kan de projectgroep een verschillende wijze van behoud en
consolidatie bepalen. Ook moet per activiteit bepaald worden welke
mogelijkheden er voor de voortgang zijn.
Resultaat: een consolidatieplan.
Fase 10 Verankering

Verankering wordt bereikt als projectgroepen of activiteiten voortgezet worden,
ook als de initiatiefnemer zich terugtrekt. Het kan hierbij gaan om de verankering
van afzonderlijke activiteiten en/ of de verankering van de projectgroep. In deze
fase moeten gerichte consolidatietrajecten worden uitgevoerd waarin de
projectgroep of de activiteiten geïnstitutionaliseerd worden en/ of de overdracht
van afzonderlijke activiteiten plaatsvindt. Tijdens de verankeringsfase moet gericht
gewerkt worden aan de noodzakelijke voorwaarden om verankering te realiseren.
Enkele voorbeelden van die voorwaarden zijn: organisaties die activiteiten willen
overnemen, geld, benodigde menskracht en materialen om activiteiten uit te
kunnen voeren. Wat betreft de projectgroep zelf hangt dit af van de wijze waarop
deze verder gaat. Het kan gaan om verdergaande erkenning en financiering van de
activiteiten. De projectgroep kan echter in deze fase ook besluiten op een andere
manier verder te gaan, bijvoorbeeld als beleidsadviesorgaan of als stichting. De
projectgroep moet de te nemen stappen (het regelen van de taken en functie van
het adviesorgaan, de benoeming door het college, de oprichtingsakte en de
financiering van de stichting), in deze fase van het traject uitvoeren.
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Resultaat: verankerde/geïnstitutionaliseerde activiteiten, programma's en organisaties.

In onderstaand schema worden de verschillende stappen uit het 10 fasenmodel
schematisch beschreven.
Schema B.2. Stappenplan voor het werken met gemeentelijke of lokale groepen
fase

inhoud fase

resultaat

0

oriëntatie

●
●
●
●

probleemanalyse
strategie
doelgroep
doelstelling

● projectvoorstel

1

communityanalyse

● epidemiologische analyse
● gedragsdiagnose
● sociale kaart en schets van
relevante aspecten (per gebied)
● intersectorale samenwerking
● gemeentelijke projectgroepen

● analyse met
aangrijpingspunten

2

initiatie

● draagvlak
● werven van projectgroepleden
● initiatie volgens barrière model

● projectgroep

3

presentatie

● gezamenlijke verkenning
● bijstellen van de community analyse
● werkwijze gemeentelijke projectgroep

● overeenstemming
over doel en werkwijze

4

inventarisatie

● wat gebeurt er al en wat verdient de aandacht
● behoefte nieuwe activiteiten
● ondersteunend materiaal

● voorlopige inventarisatie

5

planning

● prioritering
● ontwerp gemeentelijk activiteitenplan
● aanbieden plan aan de gemeente

● projectplan

6

implementatie

● taakverdeling en organisatie

● uitgevoerde activiteiten

7

evaluatie

●
●
●
●

● eindverslag

8

presentatie

● feedback op concrete activiteiten
● feedback via proces- en effectevaluaties
● draagvlak voor vervolg

● draagvlak voor vervolg

9

behoud /
consolidatie

● voorwaarden om verder te gaan
● maken van consolidatieplan
● jaarlijkse en structurele activiteiten

● consolidatieplan

10

verankering

● verankering van de projectgroepen

● institutionalisering
projectgroepactiviteiten

proces- en effectevaluaties
beoordeling concrete activiteiten
procesevaluatie projectgroepen
opnieuw programmeren en verspreiden programma
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