
Terugblik wijkevent Loosduinen ‘Welkom in de Jungle’ 

 

 

In het Haags Pop Centrum in de wijk Loosduinen vond donderdag 23 juni de aftrap plaats 

van een serie wijkevents onder de titel ‘Welkom in de Jungle’. Het event in Loosduinen 

trok ruim 20 professionals uit de zorg, het welzijnswerk en gemeente die met elkaar het 

hoofd bogen over het vraagstuk: hoe komen we samen in deze wijk van ‘overleven’ in 

deze jungle, tot ‘leven’? 

De aanleiding voor dit idee?  

Economische en demografische ontwikkelingen geven geen zorgeloos beeld van onze 

gezamenlijke toekomst: er wordt bezuinigd op de zorg, de top van de vergrijzingscurve is 

nog lang niet bereikt en we zien het aantal potentiële werkers in de gezondheidszorg in 

de toekomst afnemen. Resultaat is een ‘perfect storm’: een verwachtte, omvangrijke, 

groei van de zorgvraag, géén groei van de groep zorgprofessionals en een afgeslankt 

beschikbaar budget voor professionele dienstverlening. 

Soms lijkt het dat we door de hoeveelheid veranderingen en opgelegde nieuwe taken door 

de bomen het bos niet meer zien. Veranderende wet- en regelgeving, een sterk 

toenemende complexiteit aan zorgvraagstukken, substitutie, samenwerking met 

wijkpartners en burgers. De druk op de eerste lijn neemt steeds meer toe. Het lijkt wel een 

jungle waarin we ons begeven. Een jungle waarin we soms harder bezig zijn met overleven, 

dan met leven. Leven in de jungle vraagt het vermogen tot veranderen, snel aanpassen, pro-

activiteit, samenwerken en slimme oplossingen bedenken. Maar ook kansen zien en pakken. 

Van de zorgprofessional wordt een verandering in visie en werkwijze gevraagd, dit is niet 

altijd even makkelijk. 

 

Rondom deze vraagstukken zijn er vier workshops ontwikkeld, deelnemers konden zich 

er voor twee inschrijven. Door deze workshops en netwerkmomenten, kwamen de 

veranderingen en mogelijke oplossingen ruimschoots aan bod! 

Gedurende het event was duidelijk dat de noodzaak samen te werken en elkaar in de 

wijk Loosduinen beter te vinden bij iedereen hoog in het vaandel te staan. Samen bereik 

je meer! 



 

In Loosduinen wordt flink aan de weg getimmerd met het programma ‘Beter Thuis’. In 

samenwerking met Lijn1 heeft de HAGRO (huisartsengroep) Loosduinen het initiatief 

genomen om de samenwerking tussen de verschillende zorg- en welzijnswerkers in de 

wijk te verbeteren, door het samen inhoud geven aan goede zorg voor kwetsbare 

burgers in Loosduinen. Huisarts Loïse Jacz vertelde tijdens het welkom enthousiast over 

de plannen en al behaalde resultaten van Beter Thuis. Eerder had Lijn1 al een interview 

met haar, kijk hier voor het volledige interview.  

Over de workshops 

 

 

Ine Doctors van Leeuwen, “Ik ben altijd snel geneigd dingen zelf te doen of uit 

te zoeken, maar ik realiseer mij nu nog beter dat het meer oplevert voor de 

cliënt als ik het aan een ander vraag die hierin gespecialiseerd is.”    

 

“Pionier zijn, is willen veranderen!”  

 

 

Bij de workshop ‘Het Ecosysteem van de wijk en de 

verbindingen daarin’ werden door de deelnemers onmiddellijk de 

lijntjes gelegd en ontstond verdieping in elkaars kennis en 

kunde. Namen werden uitgewisseld en ideeën voor de toekomst 

werden besproken. 

Tijdens de workshop ‘Pion of pionier, wat kies jij?’ was de ruimte 

gevuld met energie en ambitie en werd de workshop afgesloten 

met het delen van ieders droom. 

http://www.lijn1haaglanden.nl/nieuws/in-gesprek-met-4/


 

“Ik zit nu in deze workshop en denk, verrek ik zou vaker stil moeten staan bij 

mijn eigen vitaliteit!” 

 

 

 

 

 

Loïse Jacz, “Een hele leuke workshop; goed om ons weer ‘wakker’ te maken als 

het gaat om de inzet van technologische innovaties. Zo’n belangrijk onderwerp 

gaat iedereen aan! Op dit thema wil ik actie in Loosduinen.” 

 

 

In de workshop ‘Vitaliteit in jouw wijk; maak jij het verschil?’ 

was de sfeer gelijk ‘luchtig’ en ‘feestelijk’ en aan het eind een 
sfeer van besef hoe belangrijk je eigen vitaliteit is! 

In de workshop ‘Welkom in de jungle van technologische 

innovaties’ wisselden de deelnemers, na een korte introductie op 

dit thema, ervaringen uit als het gaat om het gebruik van 

technische innovaties als professional en als consument. De 

zorgvraag verandert en het inzetten van deze innovaties sluit 

aan bij veranderend consumentengedrag. In hoeverre benut jij 

deze kansen? Ben je je bewust van de keuzes die dit vraagt? En 

wat het dan uiteindelijk zal opleveren? Een workshop waarbij 

uitwisseling centraal stond en waarbij de mogelijkheden voor de 

inzet van technologische innovaties in Loosduinen zijn verkend… 



Tijdens het eten en na afloop van de laatste ronde workshops was er nog gelegenheid 

voor een borrel en napraten en vertrok iedereen weer met een gezonde dosis energie. 

Energie om veranderingen het hoofd te bieden!  

Sandra Harthoorn “Ik vond deze avond en alle ontmoetingen zo inspirerend, 

volgende week in Segbroek ben ik er weer bij. Dan kan ik de andere twee 

workshops ook volgen!” 

Met het wijkevent ‘Welkom in de Jungle’ bezoekt Lijn1 de komende maanden de 

verschillende wijken in de regio Den Haag. “We kijken alweer uit naar onze volgende 

ontmoeting met nog meer van deze gedreven en inspirerende professionals”, aldus 

Debby de Jongste. Wil je ook in jouw wijk een gratis event waarin jij jouw partners kan 

ontmoeten en workshops kan volgen over vitaliteit, ondernemerschap en samenwerken. 

Neem contact met ons op en dan komt op onderstaande uitnodiging jouw wijk te staan! 

 

  


