
DE OPBRENGST 

• Inzicht in de kernwaarden van het dorp of de wijk 

• Inzicht in wensen van inwoners 

• Beweging gericht op participatie 

• Draagvlak en ruimte voor dialoog 

Meer lezen? www.zorggebiedsgericht.nl

Deze folder is een initiatief van 

Trees Flapper 

is sinds 2012 procesinspirator. Projectleider voor 
innovatieve (technologische) projecten op het snijvlak van 
wonen, welzijn en zorg vanuit het perspectief van de 
mens. Grondlegger van de succesvolle Integrale aanpak 
Eenzaamheid (doorontwikkeld tot Zingeving werkt) en 

implementatiepartner van Wehelpen.nl. 

Mail: info@treesflapper.nl  

of telefoon 06 53492920 

Klaas de Jong  

is sinds 1993 werkzaam als zelfstandig projectmanager in 
de gezondheidszorg (Managemens). Begeleidde en 

ontwikkelde ruim 10 jaar geleden de functie van Omtinker, 
organiseerde de “Sionsbergdag”  en is grondlegger van het 
succesvolle “Handen Ineen” model in Leeuwarden. 

Mail: klaas@dejong.frl  

of telefoon: 06 26900810 

Wie is toch 
Johanna? 
Johanna helpt om te horen wat mensen 

willen, weten en wat zij wensen. 

Johanna is jij en ik 

WAAROM AAN DE SLAG? 

De werkvorm Johanna geeft zicht op de waarden 
van het dorp of de wijk. Het laat inwoners op een 

vrije wijze meedenken over hun toekomst en de 
problemen die op hun afkomen. Het creëert een 
situatie van beweging en maakt op basis daarvan 

een dialoog tussen partijen mogelijk.  

Johanna levert  betrokkenheid op van inwoners bij 

hun leefomgeving. Johanna is zo opgezet dat zij (de 
inwoners) eigenaar zijn van de werkvorm en de 
uitkomsten.  

Beleidsmakers en –uitvoerders kunnen de 
uitkomsten omarmen voor het leveren van 

maatwerk en ondersteuning per wijk of dorp, 
waardoor duurzame oplossingen met draagvlak 
gerealiseerd kunnen worden.  
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WIE IS JOHANNA? 

Johanna is 58 jaar. Ze is geboren in Dongeradeel. 

Op haar 17e kreeg ze verkering met Durk. Een 
timmerman uit Easterein. Durk en Johanna hebben 

een goed leven in Easterein. Twee kinderen die goed 
terecht zijn gekomen, een pracht kleinzoon (Jelte) 
mooi werk en genoeg vriendinnen. 

Johanna heeft altijd gezegd: "Als ik later oud ben, 
wil ik terug naar mijn geboortedorp. Daar wil ik oud 

worden en sterven."  

Midden in de crisis heeft Durk een goed bod 
gekregen op zijn timmerbedrijf. Johanna vraagt de 

inwoners van haar geboortedorp om advies. Is terug 
naar haar geliefde dorp verstandig? 

WAT IS HET? 

Johanna is een werkvorm die binnen het project 
“Gebiedsgerichtezorg vanuit Inwonersperspectief” 
samen met het bedrijf "de Wet van Thomas" is 

ontwikkeld.  

Zij bestaat per wijk of dorp uit een aantal avonden. 

Johanna nodigt inwoners van een buurt of wijk uit 
om met elkaar in gesprek te gaan over hun 
leefomgeving. Dit door het gebruik te maken van 

foto’s (zoals “wat is voor u belangrijkste plek van het 
dorp”) en door Johanna een advies te geven. 

Enerzijds maken deze hulpmiddelen de vraag 
concreet, anderzijds dragen de hulpmiddelen er zorg 
voor dat het verhaal niet te dichtbij komt. 

De eerste bijeenkomst wordt door een bewoner thuis 
georganiseerd. Hij of zij nodigt zelf de andere 

deelnemers uit.  

Inwoners worden 
uitgedaagd om na te 
denken over hun 
toekomst 
Als afsluiting vindt er een slotbijeenkomst voor alle 

deelnemers in het dorpshuis plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst worden de resultaten van alle 
gesprekken teruggegeven aan het dorp.  

De inwoners worden uitgedaagd na te denken over 
de toekomst; wat moet zo blijven, wat moet 

veranderen en wie heeft energie om een verandering 
op te pakken. 

De werkvorm Johanna geeft inzicht in de wensen en 

de mogelijkheden (de kracht) van het dorp of de buurt. 

Inwoners kunnen zelf met de uitkomsten aan de slag 

of in dialoog met andere partijen (gemeenten, 
zorgorganisaties, woningcorporaties e.d.) 
verbeteringen realiseren in hun eigen leefomgeving.  

Zo heeft een dorp – naar aanleiding van Johanna – zelf 
het initiatief genomen om met de woningstichting te 

kijken naar de ouderenhuisvesting in het dorp en zijn 
er initiatieven ontwikkeld om zelf een dagopvang voor 
ouderen te realiseren.  In een wijk in Dokkum is de 

wijkraad aan de slag gegaan om “burenhulp 2.0” op de 
agenda te zetten.  

WAT LEVERT DE 

WERKVORM 

OP? 


