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1.

Inleiding

Gemeenten hebben baat bij gezonde en actieve burgers. Ze participeren meer, zijn
zelfredzamer, leveren een grotere bijdrage aan de economie en leggen minder
beslag op het zorgstelsel.
Maar niet iedereen is even gezond. De gezondheidsverschillen tussen lager en hoger
opgeleiden zijn groot en dreigen groter te worden als we daar niets aan doen.
In Nederland overlijden mensen met een lage opleiding en een laag inkomen 7 á 8
jaar eerder en leven 15 jaar minder in goede gezondheid. Het is van belang om de
verschillen tussen deze groepen niet groter te laten worden.
Dit is voor onze gemeente niet iets nieuws; aandacht voor mensen met een
gezondheidsachterstand is ook een speerpunt in ons huidige gezondheidsbeleid.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt van 2014 tot en
met 2017 vanuit de decentralisatie-uitkering “Gezond in de Stad” gelden
beschikbaar voor 164 gemeenten (op basis van statusscore1), waaronder ook
Coevorden, voor een lokale, integrale aanpak van gezondheidsachterstanden.
De gemeente krijgt de ruimte om de aanpak zelf in te vullen en te laten aansluiten
bij de lokale situatie en de drie gedecentraliseerde taken binnen het Sociaal Domein.
De achterliggende gedachte is dat juist de gemeente gezondheidsverschillen effectief
kan verkleinen door een brede en duurzame aanpak in de buurt of wijk, samen met
lokale partijen en de burgers zelf. In dit stimuleringsprogramma zijn de initiatieven
van ‘College on tour’ meegenomen, maar ook in het kader van ‘Verbindend
besturen’, gaan we na deze eerste inventarisatie dit najaar nog een drietal
bijeenkomsten organiseren om meer inwoners, (zorg-)organisaties en verenigingen
te betrekken en kansen te bieden in het stimuleringsprogramma ‘Gezond in
Coevorden’.
Bij het stimuleringsprogramma ‘Gezond in….’ krijgt de gemeente ondersteuning van
Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen), Platform31 (kennis- en
netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling) en GGD Drenthe.
Hierbij leggen we ook verbinding met andere ontwikkelingen/initiatieven rond
gezondheidsachterstanden. Zo is er het project ‘Kans voor de Veenkoloniën’ en zijn
er de ‘Brede Impuls-gelden’.
In dit document staan de resultaten van deze verkenning op een rij en doen we een
voorstel voor keuzes in de aanpak van gezondheidsachterstanden in Coevorden. Dit
is gedaan op grote lijnen; nadere uitwerking in samenwerking met betrokken
partijen volgt.
Leeswijzer
In dit stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’ staan we eerst stil bij de
bevindingen van de cijfers met betrekking tot gezondheid. Daarna worden aan de
hand van onderzoeksgegevens de doelen benoemd voor een integrale aanpak van
de gezondheids-achterstanden in Coevorden. Vervolgens is inzichtelijk gemaakt
welke activiteiten/interventies er op dit moment al gebeuren op het gebied van
gezondheidsachterstanden en welke nieuwe initiatieven en kansen er zijn. Daarna
volgt informatie over de werkwijze en de financiën.

1)

Op basis van de statusscore (afgeleid van opleiding, inkomen en positie op de
arbeidsmarkt) van het Sociaal en Cultureel Planbureau is een selectie gemaakt van
wijken met de laagste statusscore ten opzichte van andere wijken in Nederland. De
middelen van VWS zijn verdeeld over deze wijken op basis van het aantal inwoners in
deze wijken.
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2.

Cijfers m.b.t. gezondheid in Coevorden
Verschillende cijfers uit gemeentelijker rapportages en gebiedsanalyses (GGD
Drenthe, Stamm, Verslavingszorg Noord Nederland, cijfers m.b.t. Participatie) zijn
bij elkaar gebracht om een beeld te krijgen van de problematiek in Coevorden met
betrekking tot gezondheidsachterstanden.
De bevindingen van deze cijfers zijn in dit hoofdstuk opgenomen; voor een
uitgebreider overzicht zie bijlage 1.

2.1

Gebieden in Coevorden
Coevorden is ingedeeld in 8 gebieden
(zie figuur 1.):
1. Schoonoord e.o. (De Kiel)
2. Aalden e.o. (Zweeloo, Meppen en
Benneveld)
3. Oosterhesselen e.o. (Gees, Zwinderen
en Geesbrug)
4. Sleen e.o. (Noord-Sleen, Erm,
Achterste Erm en Diphoorn)
5. Dalen e.o. (Dalerveen, Wachtum,
Stieltjeskanaal en Holsloot)
6. Steenwijksmoer e.o. (Dalerpeel en
De Krim)
7. Coevorden-Noord (wijken Poppenhare,
Binnenvree, Lootuinen en Tuindorp)
8. Coevorden – overige wijken.
Figuur 1. Gebiedsindeling Coevorden

2.2

Demografische gegevens
In de gemeente Coevorden wonen bijna evenveel mannen als vrouwen. De verdeling
naar leeftijd verschilt per gebied. In Dalen en in het centrum van Coevorden wonen
de meeste ouderen van 65 jaar en ouder. In Dalen en in de wijken
Binnenvree/Buitenvree/Pikveld wonen de meeste jongeren tot 15 jaar en ook de
meeste jongeren van 15 tot 24 jaar.
(Bron: Sociale kaart van Coevorden 2015).

2.3

Bevindingen onderzoeksgegevens
Onderstaand de bevindingen uit de diverse onderzoeksgegevens van Coevorden die
een relatie hebben met gezondheidsachterstanden:
Jeugd
•

•
•
•
•

Veel kinderen hebben matig overgewicht en het aantal kinderen met
obesitas is toegenomen. Er is ook een groep kinderen waarbij het
ondergewicht is toegenomen;
Lichaamsbeweging jongeren; slechts 15% voldoet aan norm gezond
bewegen;
8% van de kinderen ontbijt (bijna) nooit;
79% van de kinderen eet 1 tot 4 dagen per week snacks;
De leefstijl van jongeren op VMBO is slechter dan op HAVO-VWO niveau.
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Volwassenen
•
37% van de volwassenen wordt belemmerd bij dagelijkse bezigheden door
ziekte en/of een aandoening;
•
16% van de volwassenen is mantelzorger of, tijdens het jaar voor het
onderzoek, mantelzorger geweest;
•
7% van deze groep mantelzorgers is tamelijk (zwaar) overbelast;
•
Van de volwassenen hebben 38% overgewicht en 10% heeft ernstig
overgewicht;
•
46% van de volwassenen sport niet volgens de norm gezond bewegen;
•
29% van de volwassenen voelt zich matig eenzaam en 7% voelt zicht ernstig
eenzaam.
Ouderen
•
De komende 10 jaar neemt de behoefte aan huisartsenzorg voor ouderen
(> 65 jaar) met ongeveer 30% toe. In Coevorden is die stijging iets lager,
maar met ongeveer 27% is dit nog steeds fors;
•
Het percentage overgewicht en obesitas van ouderen stijgt met een
verschuiving van matig overgewicht naar ernstig overgewicht. Er komt
relatief veel obesitas voor in de hoogste leeftijdscategorie;
•
85% van de ouderen is mantelzorger;
•
19% van de ouderen heeft de wens om meer te gaan bewegen;
•
29% van de ouderen voelt zich matig eenzaam en 7% voelt zich ernstig tot
zeer ernstig eenzaam.
•
De vergrijzing neemt de komende jaren toe.
Algemeen
•
Volgens de cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau komen lage
statusscores (afgeleid van opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt)
voor in de gebieden 1, 2, 3, 6, 7 en 8.
•
Van het totaal aantal klanten dat onder de Participatiewet valt heeft 55,6%
een lichamelijke belemmering.
3.

Doelen landelijk programma ‘Gezond in …..’
Het landelijk Stimuleringsprogramma ‘Gezond in…’ heeft als doel een duurzame,
integrale en doelgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden.
De landelijke programmadoelen van GIDS zijn:
1.
stimuleren dat in veel meer gemeenten een doelgerichte aanpak van
gezondheidsachterstanden gerealiseerd wordt;
2.
advies op maat en ondersteunen van gemeenten en lokale partijen;
3.
verspreiden, delen en integreren van kennis;
4.
stimuleren dat integrale aanpakken beter worden onderbouwd;
5.
stimuleren van monitoring van de ontwikkeling van gezondheidsachterstanden.
Naast opleiding en inkomen worden gezondheidsachterstanden beïnvloed door
biologische factoren, fysieke omgeving, sociale omgeving, leefstijl en
toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. (We weten ook dat
gezondheidsvaardigheden en het vermogen tot zelfmanagement een grote rol
spelen.

3.1

Integrale aanpak gezondheidsachterstanden
Uit (inter)nationale studies is gebleken dat een integrale aanpak die
zich richt op een gezonde leefstijl, gezonde fysieke en sociale omgeving, goede en
toegankelijke zorg en participatie nodig is om duurzaam effect te sorteren. Op deze
vijf ‘sporen’ kan op lokaal niveau het verschil worden gemaakt.
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Figuur 2. 5 sporen integrale aanpak gezondheidsachterstanden.
(Bron: www.gezondin.nu)

Nadere uitleg vijf sporen:
 Gezond gedrag en gezondheidsvaardigheden. Het is belangrijk dat
burgers zicht bewust zijn van de mogelijkheden om hun eigen gezondheid te
behouden of te verbeteren. Daarvoor zijn kennis en vaardigheden omtrent
gezond gedrag en een evenwichtige leefstijl nodig.
 Participatie. Actief meedoen in de samenleving maakt mensen gezond. Dat
kan door betaald of vrijwilligerswerk, het volgen van een opleiding of
anderszins. Participatie en gezondheid beïnvloeden elkaar over en weer.
 Gezonde fysieke omgeving. Een gezonde fysieke omgeving draagt bij aan
gezond gedrag. Het gaat bijvoorbeeld om een goed binnenmilieu in
woningen en scholen, een schone en veilige buitenruimte – liefst met veel
groen – en verschillende mogelijkheden om te sporten.
 Gezonde sociale omgeving. Het sociale netwerk heeft veel invloed op het
eigen gedrag, gevoel van veiligheid en gezondheid. Steun en bijval vanuit de
omgeving kunnen mensen net dat extra zetje geven dat soms nodig is.
 Goede preventie en zorg. Goede en laagdrempelige zorg in de buurt met
aandacht voor preventie is een randvoorwaarde voor gezondheid. Daarbij is
de samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders in de wijk en tussen
gemeenten en zorgverzekeraars van belang.
De aanpak, waarbij het vaak gaat om gedragsverandering, vraagt om een lange
adem. Effecten van interventies zijn pas op lange termijn zichtbaar.
Juist gemeenten kunnen gezondheidsverschillen effectief verkleinen door een brede
en samenhangende aanpak in de buurt of wijk, samen met lokale partijen en met
een actieve rol voor de burgers zelf. Bij een integrale aanpak gaat het om het
gebiedsgericht werken aan gezondheid, waarbij gezorgd wordt voor een goed
toegankelijk (zorg)aanbod in de wijk, om het aansluiten bij de leefwereld van
bewoners, het zorgen voor een gezonde leefomgeving en het stimuleren dat mensen
actief mee kunnen doen aan de maatschappij.
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3.2

Doel ‘Gezond in Coevorden’
Het doel van het stimuleringsprogramma “Gezond in Coevorden” is, dat we door
middel van een integrale aanpak en goede zorg met aandacht voor preventie, zoveel
mogelijke mensen mee willen laten doen in de maatschappij. Sport en bewegen zijn
daar ook onderdeel van.
Een goede gezondheid levert voor onze inwoners veel op, zowel op persoonlijk vlak,
als op sociaal, maatschappelijk en economisch terrein (betere prestaties op school,
een rijker sociaal leven, betere loopbaankansen etc.).
We gaan het accent voor de aanpak van gezondheidsachterstanden het eerst leggen
op:
•
Bewustwording over gezondheid en gezonde leefstijl via bestaande
activiteiten en nieuwe initiatieven;
•
Preventie en aanpak obesitas, met specifieke aandacht voor de jeugd en
ouderen;
•
Zelfredzaamheid ouderen;
•
Aandacht voor eenzame ouderen;
•
Aandacht voor mantelzorgers (fysieke deel);
•
Stimuleren en bevorderen participatie;
•
Stimuleren samenwerking tussen diverse partijen en organisaties;
•
Het faciliteren van inwonersinitiatieven door het beschikbaar stellen van
GIDS-middelen;
•
Het leggen van verbindingen met het project ‘Kans voor de Veenkoloniën’
(een project van 8 jaar voor de aanpak van gezondheidsachterstanden in de
veenkoloniale gebieden).

4.

Plan van aanpak ‘Gezond in Coevorden’
In Coevorden is gestart met een projectgroep die ondersteuning krijgt van Pharos en
GGD Drenthe. Ook is verbinding gezocht met andere GIDS-gemeenten en worden
landelijke studiedagen ‘Gezond in … ‘ bezocht.
Met elkaar zijn een aantal uitgangspunten voor het plan van aanpak
gezondheidsachterstanden in Coevorden opgesteld:
• Werken aan integraliteit en duurzaamheid;
• Aansluiten bij de lokale problematiek, lokale wensen en lokale kansen (van
politiek, partijen en burgers);
• Aansluiten bij lopende initiatieven en het versterken van lopend beleid.

4.1

Kansen voor de aanpak van gezondheidsachterstanden
Omdat we niet vertrekken vanuit nu, zijn de huidige interventies geïnventariseerd,
vooral ook omdat we willen aansluiten op wat er al is ingezet in de gemeente wat
bijdraagt aan de aanpak van gezondheidsachterstanden. Op de volgende pagina is in
een overzicht (figuur 3) weergegeven welke activiteiten de gemeente Coevorden op
dit moment binnen de 5 sporen van “Gezond in…. ‘ uitvoert. We kunnen zien dat er
minder activiteiten zijn ingezet op participatie.
We kunnen voor uitbreiding op sporen ook nog denken aan meer bewegen of aanbod
van gezonde voeding (bijv. via supermarkt). Dit zou bijvoorbeeld opgepakt kunnen
worden in het kader van het School Preventie Plan (schoolplein en omgeving).
In de gebieden kan nog worden nagegaan waar nog wensen/behoeften liggen bij
bewoners.
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Opbouwwerk
Welzijnswerk
Meer bewegen voor ouderen
Eettafelproject
Sociale dagopvang )
Sociale vaardigheidstraining
Training voor kinderen in
echtscheidingssituaties (KIES)
Jonge moedergroep
Tienermoeders
Vrijwilligerswerk
Mantelzorg
Maatjesproject
Rouwverwerking
Hulp bij echtscheidingen
Spec. hulp bij woonoverlast en
woonconflicten
Project Klussen voor elkaar (in
ontwikkeling)
Buurtverenigingen
Sportverenigingen
Kunst en cultuur (toneel –
verenigingen, koren,
volksdansgroepen etc.)
Ouders voor Ouders
Home Start
Doorstart
Jongerenwerk

Mantelzorgondersteuning
Sociale teams
Cliëntondersteuning
In de put/uit de put; training voor
mensen met depressieve klachten
Preventieve jeugdwerkers op
(voor)scholen
Coördinatie van zorg
Voor- en prezorg
Vroeg Erbij

Figuur 3.
Wat doen we al in Coevorden.

Leefstijl en
gezondheidsgedrag

Sociale omgeving

Activiteiten en
projecten
Gezondheid en Participatie
Fysieke
omgeving
Toegankelijkheid en
kwaliteit van
gezondheidszorg

Participatie























School Preventie Plan
Doe-mee-pas
Seniorenvoorlichting
Eettafelproject
Ukkiegroep
Oudercontactfunctionarissen
Infoplein
De Gezonde School
Fiets4daagse
Ronde van Dalen
Albert Eisingloop
Grachtenloop
Wandel- en loopgroepen
Lifelines















Beweegtuin Oosterhesselen
Beweegtuin Meppen
Volkstuinen
Natuur/bossen/parken
Scholen
Kinderopvang/peuterspeelzalen
Speelvoorzieningen
Sportverenigingen
Zwembaden
Wandel- en fietsroutes
Zorg- en welzijnsinstellingen
Jeugdsoos
Kinderclubs

Werk & Bentheimer
Vrijwilligerswerk
Voedselbank
Schuldhulp
Invulhulp formulieren
Budgetcursus
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In hoofdstuk 4.1.1 t/m 4.1.3 zijn de verschillende kansen/initiatieven op een rij
gezet. In hoofdstuk 4.1.4 is een totaal overzicht te zien.
In het collegeakkoord ‘De verbindende kracht van Coevorden ’ en in de diverse
beleidsnota’s (Openbare gezondheidszorg, jeugd, maatschappelijke ondersteuning,
participatie, vrijwilligers- en mantelzorgersbeleid, en ‘De kracht van Coevorden’)
worden overlappende doelen en activiteiten genoemd die bijdragen aan de aanpak
van gezondheidsachterstanden; aandacht voor preventie, gezonde leefstijl, gebruik
genotsmiddelen, depressie, eenzame mensen, mantelzorgers, stimuleren sport en
bewegen, participatie, bevorderen eigen kracht middels een gebiedsgerichte
integrale aanpak door verbindingen te leggen met lokale partijen.
4.1.1

Zelfredzaamheid en eenzaamheid ouderen
Cijfers van de GGD-rapportages en de Sociale Gebiedsanalyses van Stamm geven
ook aanleiding om plannen te ontwikkelen rond zelfredzaamheid en eenzaamheid
van ouderen.
Onderstaande initiatieven/interventies zetten in op de sporen:
- sociale omgeving;
- preventie en zorg;
- fysieke omgeving;
- gedrag en vaardigheden.

4.1.1 a Concrete plannen
Zelfredzaamheid ouderen
Een fysiotherapeut in Aalden heeft het voorstel om, in samenwerking met
huisartsen, zorgaanbieders en ander fysiotherapeuten in de omgeving, ouderen
meer laten bewegen in de thuissituatie of juist in een groepje buiten. Het doel is het
voorkomen dat ouderen eerder afhankelijk zijn van ondersteuning en eenzaamheid
wordt aangepakt. Dit zou uitgebreid kunnen worden naar wijken waar veel ouderen
wonen.
Mantelzorgondersteuning
Mia Carey Fysiotherapie, Valpreventie & Coaching gaat in samenwerking met Icare
(thuiszorg), Aleida Kramer (ergotherapie) en de huisartsen in Coevorden naast het
huidige aanbod een andere vorm van mantelzorg-ondersteuning aanbieden.
De reguliere ondersteuning vindt veelal plaats vanuit de welzijnsgedachte dan wel
het ruimte bieden voor herkenning-ontmoeting en mentale ondersteuning.
Vanuit de therapeutische visie blijft hierbij het fysieke stuk vaak onderbelicht (bijv.
het moeizaam begeleiden uit de auto van een cliënt waarbij er enorm gesjord wordt
aan diegene en er ook nog een zware rolstoel of rollator uit de kofferbak gehaald
moet worden). Fysiek inspannend en vaak ook nog uitgevoerd met onjuiste
begeleidings- of tiltechniek waarbij ook frequent het juiste materiaal ontbreekt.
Er wordt gedacht aan algemene voorlichting en materialenkennis; inzicht te krijgen
in de eigen fysieke status en de mogelijkheid krijgen bij deficiënt hierin bij te
trainen.
Meer bewegen voor ouderen
Maatschappelijk Welzijn Coevorden biedt ouderen activiteiten aan in het kader van
"Meer Bewegen voor Ouderen”. De activiteit "Meer Bewegen voor Ouderen" is van
belang voor de gezondheid van de groep oudere inwoners uit onze gemeente.
Ouderen worden gestimuleerd om te gaan sporten en te bewegen en de activiteiten
dragen bij aan onderlinge sociale betrokkenheid en het voorkomen van
eenzaamheid. Deze activiteiten bieden ook de mogelijkheid om de behoeften van
ouderen te koppelen aan bijvoorbeeld de bestaande beweegtuinen (fysieke
omgeving).
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4.1.2

Aanpak en preventie obesitas
Overgewicht is een groot probleem in Coevorden, zeker onder de jeugd en ouderen.
Als JOGG-gemeente (Jongeren op Gezond Gewicht) willen we tevens uitdragen dat
we het belangrijk vinden om extra in te zetten op het terugdringen van overgewicht
en het stimuleren van een gezonde leefstijl. Er lopen diverse initiatieven om bij aan
te sluiten, te verbinden of te versterken.
Onderstaande initiatieven/interventies zetten in op de sporen:
- preventie en zorg;
- fysieke omgeving;
- sociale omgeving;
- gedrag en vaardigheden.

4.1.2 a Concrete plannen
Preventie en aanpak obesitas en gezonde leefstijl via samenwerking van de vier
zwembaden in Coevorden, Zwinderen, Zweeloo en Noord-Sleen
Voor zowel de jeugd als voor volwassenen/ouderen worden diverse activiteiten
georganiseerd door de vier zwembaden in onze gemeente. Het doel van deze
zwemactiviteiten is preventie en aanpak van obesitas.
Voor jeugd worden activiteiten georganiseerd om ze kennis te laten maken met
wateractiviteiten en watersporten zodat op een plezierige, speelse manier hun
conditie wordt vergroot. Voor de doelgroep van 8 tot 80 jaar wordt de tijdens de
zwemvierdaagse diverse activiteiten aangeboden om het bewegingspatroon van de
deelnemers te verbeteren. Daarnaast worden in de zwembaden permanent
zwemactiviteiten aangeboden.
Er wordt samenwerking gezocht met scholen en supermarkten.
School Preventie Plan (SPP)
Het SPP is een preventief voorlichtingsproject voor leerlingen van de groepen zeven
en acht van alle basisscholen met als doel positief gedrag onder de jeugd te
bevorderen en jeugdproblematiek in een vroeg stadium aan te pakken.
Via het School Preventie Plan kunnen lessen van Sport Drenthe “Kies voor hart en
sport” en “Vet, Cool, Gezond” worden aangeboden. Leerlingen kunnen na een
uitgebreid lesprogramma met gezondheids- en sportvoorlichting, vrijblijvend met
diverse sport- en bewegingsactiviteiten kennis te maken.
Het project Vet Cool Gezond heeft als doel het tegengaan van overgewicht en het
hanteren van een gezonde leefstijl onder de leerlingen. Tijdens deze lessen wordt
voorlichting gegeven over gezonde voeding, bewegen en sporten.
Initiatief preventie tandheelkundige zorg
Laagopgeleiden bezoeken beduidend minder vaak de tandarts voor preventieve
gebitscontroles. Een tandarts in Dalen heeft aangegeven een project Preventieve
tandheelkundige zorg te willen starten voor kinderen en jongeren, in samenwerking
met andere tandartsen in de gemeente. Dit initiatief sluit aan bij het tandheelkundig
oproepsysteem ‘Met 2 jaar naar de tandarts’, dat indertijd in Drenthe is gestopt
vanwege het wegvallen van de subsidies.
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4.1.2 b Plannen in verkenningsfase
Huisartsenpraktijk Meander Coevorden
Het voorstel van huisartsenpraktijk Meander is om overgewicht bij kinderen tijdig te
signaleren en deze groep door te verwijzen. Er zijn diverse partijen (JGZ, huisartsen,
fysiotherapeuten, diëtisten, scholen, sportverenigingen) actief of dragen bij aan
preventie of aanpak van overgewicht. De vraag is in hoeverre zij kunnen
samenwerken in bijvoorbeeld signalering en doorverwijzing. Er zal moeten worden
ingezet op elkaar leren kennen, afspraken maken over signaleren, doorverwijzen en
het afstemmen van activiteiten in de dorpen/wijken. Ook kan het ‘dikke maatjes
project’ vanuit de huisarts met een diëtiste worden opgestart.
Overbruggingsplan JGZ
Het overbruggingsplan voorziet in een systematische aanpak voor JGZ-medewerkers
om kinderen met overgewicht vroegtijdig op te sporen, te adviseren en te
begeleiden om verdere relatieve gewichtstoename en daarmee obesitas te
voorkomen. Het plan is bedoeld voor kinderen van 0 tot 18 jaar, en bestaat uit vier
consulten met kinderen, ouders en ouders en kinderen samen.
4.1.3

Participatie
Actief meedoen in de samenleving (betaald- of vrijwilligerswerk, het volgen van een
opleiding of anderszins), maakt mensen gezond en andersom. We kunnen
verbinding leggen tussen de beleidsterreinen van WMO en Werk & Bentheimer (incl.
armoedebeleid), volksgezondheid en Onderwijs en Sport.
Onderstaande initiatieven/interventies zetten in op de sporen:
- participatie;
- fysieke omgeving;
- sociale omgeving;
- gedrag en vaardigheden.

4.1.3 a. Plannen in verkenningsfase
Verbinding maatschappelijke ondersteuning en participatie
Het voorstel is om een pilot te starten waarbij cliënten die een ondersteuningsbehoefte hebben op het gebied van participatie gezamenlijk een traject volgen. Deze
groep cliënten bestaat voor 50% uit cliënten op grond van de Participatiewet en voor
50% uit cliënten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze groep
krijgt in groepsverband en deels individuele een ondersteuningsaanbod waarbij we
gebruik maken van instrumenten uit beide wetten.
We zetten een combinatie in van individuele coaching en een groepsprogramma
gericht op het verbeteren van factoren als de fysieke fitheid, mentale aspecten
(assertiviteit, grenzen stellen, zelfvertrouwen), sociale interactie en
werknemersvaardigheden.
Parallel aan onze pilot kan er een onderzoekstraject worden opgestart. Dit met
studenten van Prof. Dr. Arie Dijkstra, hoogleraar sociale psychologie van de
Rijksuniversiteit van Groningen.
Preventie en vroegsignalering gezondheidsproblemen via wijkverpleging in
samenwerking met sociale teams
Zodra de rol van de wijkverpleging binnen het Sociaal Domein duidelijk is, kunnen
we de rol van de wijkverpleging betrekken bij de speerpunten overgewicht en
participatie.
Het gaat erom dat wijkverpleegkundigen kwetsbare mensen kunnen helpen, bijv.
ouderen die minder zelfstandig en zelfredzaam worden. Deze mensen hebben vaak
verschillende problemen tegelijk, zoals eenzaamheid, rouw, angst, schulden en
chronische ziekten. Ook kan sprake zijn van financieel misbruik.

11

Het doel is om de kwaliteit van zorg en welzijn te verbeteren. De
wijkverpleegkundigen kunnen dit bereiken door ouderen actief te benaderen en door
de zorg te coördineren. Daarbij kunnen ze de sociale omgeving van ouderen
inschakelen.
Dit moet leiden tot meer onderlinge zorgzaamheid van wijkbewoners, meer
zelfstandigheid van ouderen en meer veiligheid. Ouderen nemen weer meer deel aan
de maatschappij. Zo kan een beroep op dure zorg worden voorkomen.
Initiatief Team Werk & Bentheimer:
De gemeente zet zich ervoor in om inwoners zonder werk zo snel mogelijk en naar
vermogen weer aan het werk te krijgen. Voor een deel van de werkzoekenden is de
afstand tot de arbeidsmarkt te groot en daarom heeft team Werk & Bentheimer het
voorstel om meer ondersteuning te bieden door onderstaande projecten:
• project voor fietsen met (ex)vluchtelingen,, allochtonen;
• project zwemles voor mensen die niet of niet goed kunnen zwemmen.
Dit kan gerealiseerd worden door:
• samenwerking met Ergocontrol aanbieders (combi sport);
• samenwerking met sportverenigingen.
Sportverenigingen kunnen ook een belangrijke rol spelen om werkzoekenden
letterlijk en figuurlijk weer in beweging te krijgen. Deelnemers kunnen worden
geselecteerd door team Werk & Bentheimer. Ook kan een lifestylecoach worden
ingeschakeld, die niet alleen gezonde voedingstips geeft, maar ook probeert de
werkzoekenden mentaal weer sterker te maken.
4.1.4

Overzicht doelen en actiepunten ‘Gezond in Coevorden’

Doel: Preventie en terugdringen obesitas en bevorderen gezonde leefstijl
Uitvoerende partner

Doelgroep

Actiepunt

Sport Drenthe

Jeugd 10 t/m 12
jaar

Continueren van de lessen ‘kies voor
hart en sport’ en ‘vet, cool, gezond’ via
het School Preventie Plan.
Zwembaden de mogelijkheid bieden om
voor diverse leeftijdsgroepen meer
activiteiten aan te bieden.
Swim2Play
Diverse activiteiten tijdens de
zwemvierdaagse.
Permanente instuif activiteiten.

Vier zwembaden i.s.m.
scholen en supermarkten
4 tot 13 jarigen
6 tot 80 jarigen
6 tot 18 jarigen
GGD Drenthe i.s.m.
huisartsen, diëtisten, JGZ,
preventieve jeugdwerkers,
onderwijs.

Jeugd 0 tot 18
jaar

Het is wenselijk om het ‘Dikke maatjes’
project en het ‘Overbruggingsplan JGZ’
weer op te starten om overgewicht
vroegtijdig op te sporen.

Team Maatschappelijke
Ondersteuning

Kwetsbare
mensen

Via de wijkverpleging kunnen kwetsbare
mensen worden benaderd om de zorg te
coördineren.

Tandartsen gemeente
Coevorden i.s.m. GGD
Drenthe

2 tot 18 jarigen

Door het project ‘Preventie
tandheelkundige zorg’ op te starten
wordt een grotere groep kinderen te
bereikt voor preventieve gebitscontroles
en het bevorderen van een gezonde
leefstijl.
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Doel: Verbeteren zelfredzaamheid, fysieke gesteldheid en verminderen
eenzaamheid
Uitvoerende partner

Doelgroep

Actiepunt

Maatschappelijk Welzijn
Coevorden

Ouderen

Continueren van ‘Meer bewegen voor
Ouderen’; sporten en bewegen via
activiteiten die ook bijdragen aan de
onderlinge sociale betrokkenheid.

Mia Carey Fysiotherapie,
Valpreventie & Coaching
i.s.m. Icare Thuiszorg,
Aleida Kramer
(ergotherapie) en
huisartsen.
Fysiotherapie
Aalden/Zweeloo
i.s.m. huisartsen,
zorginstelling en
Maatschappelijk Welzijn
Coevorden

Mantelzorgers

Middels het project Mantelzörg op Stee
kunnen mantelzorgers voorlichting en
inzicht krijgen in
ondersteuningsmaterialen i.v.m. de
fysieke belasting.

Ouderen

Ouderen meer laten bewegen in de
thuissituatie of in een groepje buiten.

Doel: Participatie van verschillende doelgroepen
Uitvoerende partner

Doelgroep

Actiepunt

Team Maatschappelijke
Ondersteuning en team
Werk & Bentheimer

Cliënten WMO en
participatiewet

Het opstarten van een piot met WMOcliënten en cliënten vanuit de
Participatiewet om de fysieke en
mentale fitheid van deze groep te
verbeteren.

Team Werk & Bentheimer
i.s.m. Ergocontrol en
sportverenigingen

(Ex)vluchtelingen,
allochtonen,
Werkzoekenden

Het aanbieden van (sport-)activiteiten
die de kans op werk voor de
doelgroep(en) met
gezondheidsbelemmeringen vergroot.

4.2

Rol burgers
De inzet van de GIDS-gelden gaat uit van de eigen kracht van inwoners. Omdat
mensen met een lage SES moeilijk worden bereikt met algemene
preventieprogramma’s is het raadzaam om deze doelgroep te benaderen in hun
directe leefomgeving, zoals school, de werkplek en de wijk.
Burgerparticipatie is een belangrijk kenmerk van wijkgericht werken. Door samen te
werken met mensen uit een wijk of buurt aan gezondheidsbevordering sluit
wijkgerichte gezondheidsbevordering aan bij de behoefte en vragen van bewoners
uit de wijk. Hier kunnen we aansluiten bij de sociale teams.
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4.3

Rol sportverenigingen
De maatschappelijke functie van sport wordt gezien als kansrijk voor het realiseren
van doelen op het gebied van preventie en gezondheid. Het gaat daarbij om de inzet
van sportverenigingen om het effect van sport en bewegen op gezondheid te
vergroten en de participatie en de zelfredzaamheid van kwetsbare groepen te
bevorderen. Sportverenigingen kunnen een rol spelen om in een wijk het
beweegaanbod dichtbij de mensen te creëren. Hier kunnen bestaande zaken zoals
bijvoorbeeld de doe-mee-pas en participatie uitkeringsgerechtigden aan worden
gekoppeld.

4.4

Verbinding met het project ‘Kans voor de Veenkoloniën’
In november 2014 in de tweede kamer het amendement Wolbert aangenomen. Door
dit amendement worden de komende 8 jaar 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om
sociaal economische gezondheidsverschillen aan te pakken in het Veenkoloniaal
gebied van Drenthe en Groningen. De levensverwachting in de Veenkoloniën is
gemiddeld zeven jaar lager dan gemiddeld in Nederland. Ouderdomsklachten
beginnen vaak 15 jaar eerder, veelal vanaf het zestigste levensjaar.
De inzet is om de krachten te bundelen en concrete doelen te realiseren zodat de
inwoners in de Veenkoloniën gezonder worden. Daarnaast is een belangrijk doel om
ook de zorgkosten te verlagen.
Het gebied van de Veenkoloniën omvat voor dit project de Groninger gemeenten
Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Pekela, Veendam, Bellingwedde, Vlagtwedde,
Oldambt en Stadskanaal. De Drentse gemeenten zijn Hoogeveen, Emmen,
Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Coevorden.
Voor het acht jaar lopend project is een stuurgroep en een ambtelijke werkgroep
ingesteld met vertegenwoordigers van gemeenten in Drenthe en Groningen en
zorgverzekeraars. Uitvoering vindt plaats door GGD Groningen en Drenthe, Zorg
Iinnovatie Forum, Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland en gemeenten.
De projectleider van ‘Gezond in Coevorden’ draagt zorg voor een goede afstemming
van ‘Gezond in Coevorden’ met Kans voor de Veenkoloniën.

5.

Werkwijze
Nu de eerste inventarisatie is gedaan gaan we een drietal bijeenkomsten
organiseren om nog meer inwoners en organisaties te betrekken en kansen te
bieden binnen het stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’. Aan de hand van
cijfers m.b.t. de gezondheidsproblematiek in Coevorden kunnen we gezamenlijk
concrete plannen ontwikkelen en uitvoeren. Hierbij willen we ook de samenwerking
tussen de sociale teams, zorg- en welzijnsorganisaties en sportverenigingen
bevorderen.
De plannen in de verkenningsfase worden verder uitgewerkt door de diverse
betrokken partijen. Per richting worden doelstellingen, resultaten en activiteiten
uitgewerkt.
Naast de concrete plannen en plannen in verkenningsfase gaan we
inwonersintitiatieven faciliteren door het beschikbaar stellen van een deel van de
GIDS-middelen. Hiervoor zijn inmiddels nadere regels opgesteld.
Voor 2016 en 2017 blijven we koersen op een integrale aanpak. De vijf sporen van
‘Gezond in ….. ‘ blijven hierbij centraal staan, omdat daarmee op lokaal niveau het
verschil kan worden gemaakt. We blijven gebruik maken van de praktijkervaring en
kennis van inwoners en professionals.
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5.1

Toekennen GIDS-gelden
We hebben beleid ontwikkeld, zodat burgers subsidie kunnen aanvragen uit de
GIDS-middelen.
Het voorstel is om voor de aanvragen van subsidie uit de GIDS-middelen o.a.
onderstaande criteria te hanteren:
Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten/interventies die zijn
gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl in het algemeen en
activiteiten/interventies ten behoeve van specifieke groepen met
gezondheidsachterstanden, vooral in dorpen/wijken waar inwoners wonen met
een laag sociaal economische statusscore;
Om het doel te van de activiteit/interventie te bereiken zal deze minimaal op
één van de pijlers van GIDS moeten worden gericht;
Er moet één rechtspersoon worden aangewezen wie voor de aanvraag de
verantwoordelijkheid op zich neemt voor de rechtmatige besteding van de
verkregen financiële middelen;
De activiteiten worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:
Doelstelling; het project of activiteit bevordert op een effectieve manier de
gezonde leefstijl van beoogde doelgroep;
Bereik; het project of activiteit richt zich op alle groepen, leeftijden en wijken.
Draagvlak; bij betrokken instellingen moet draagvlak bestaan voor het plan.
Integrale aanpak; de samenwerking met andere organisaties en partners
moeten inzichtelijk wordt gemaakt. Hierbij dient concreet benoemd te worden
welke afspraken worden gemaakt en welke resultaten met deze samenwerking
worden bereikt.

5.2

Evalueren
Het proces en de effecten van het traject worden geëvalueerd. Dit kan ook in
samenwerking met de evaluatie van het project ‘Kans voor de Veenkoloniën’ worden
opgepakt.
De effecten van activiteiten op het gedrag en de gezondheid van burgers is naar
verwachting niet op korte termijn, bijvoorbeeld na één of enkele jaren, te meten.
Ook is het lastig de effecten van activiteiten te meten omdat veel factoren van
invloed zijn op gezondheid en het is moeilijk te achterhalen welke activiteit
rechtstreeks in verband kan worden gebracht met een bepaalde gedrag- of
gezondheidsverandering. Er wordt daarom per activiteit gekeken of het mogelijk is
concrete doelen en evaluatie-indicatoren te formuleren.
Evaluatie proces
De nadruk van de evaluatie van de besteding van de GIDS-gelden zal liggen op het
verloop van het proces. Hierbij worden bijvoorbeeld gekeken naar de volgende
punten:
- Hebben we gedaan wat we ons hebben voorgenomen?
- Wat hebben we bereikt op de 8 pijlers en de 5 sporen?
- Wat waren succes en faalfactoren?
- Wat was het bereik van de interventies?
- Gaan activiteiten en daarmee de werking van de GIDS-gelden door na het stoppen
van de GIDS-gelden?
Resultaten borgen
Verder zal bij de evaluatie aandacht zijn voor de werkende elementen in de
werkwijze en de activiteiten. Er wordt gekeken in hoeverre succesvolle aspecten
kunnen worden behouden door het bijvoorbeeld een vervolg te geven. Op basis van
ervaringen met deze werkwijze bij de inzet van de GIDS-gelden, kan worden
gekeken in hoeverre deze wordt herhaald in andere kernen en/of gericht op andere
thema’s.

6.

Financiën
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Voor het stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’ en door het gebruik maken
van de ‘Brede Impuls gelden’ ontvangt de gemeente ca. 5 ton over 3 jaar.
Het voorstel is om een gedeelte van het bedrag beschikbaar te stellen voor de
initiatieven vanuit de samenleving door middel van een subsidieregeling, een bedrag
te reserveren voor projecten die vanuit de gemeente worden opgestart en een
bedrag voor ontwikkelkosten te reserveren.
Verantwoording richting het Rijk
Richting het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dient eveneens
verantwoording plaats te vinden over de besteding van de GIDS-middelen.
Dit gebeurt via een vragenlijst vanuit VWS.

-

Bronvermelding:
GGD Drenthe
Pharos expertisecentrum gezondheidsverschillen;
www.gezondin.nu
www.loketgezondleven.nl;
www.rivm.nl
www.movisie.nl;
Sociale Kaart Coevorden.
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Bijlage 1.
Samenvatting onderzoeksgegevens gemeente Coevorden
De onderzoeken van GGD Drenthe (2013) met betrekking tot gezondheid en
leefgewoonten onder jongeren (12 t/m 18 jaar), volwassen (19 t/m 64 jaar) en
ouderen (> 65 jaar) laten zien dat
lager opgeleiden significante verschillen vertonen met midden of hoog
opgeleiden op onderstaande punten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jongeren en ouderen ervaren hun gezondheid slechter;
Ouderen hebben meer beperkingen in de dagelijkse levensverrichtingen;
Volwassenen en ouderen hebben meer belemmeringen in dagelijkse
bezigheden;
Jongeren en volwassenen hebben vaker contact met huisarts;
Jongeren ontbijten minder vaak, drinken meer frisdrank en snoepen meer;
Jongeren roken meer en nuttigen vaker alcohol en hebben vaker drugs
gebruikt;
Bij volwassenen en ouderen komt overgewicht komt meer voor;
Volwassenen en ouderen bewegen minder volgens de Norm Gezond
Bewegen;
Ouderen hebben vaker een lager netto maaninkomen;
Volwassenen hebben meer moeite met rondkomen;
Volwassenen en ouderen hebben meer mobiliteitsbeperkingen;
Ouderen kunnen minder zelfstandig gebruik maken van eigen of openbaar
vervoer;
Volwassenen zijn psychisch ongezonder;
Volwassenen en ouderen hebben meer risico op angststoornis of depressie;
Bij volwassenen en ouderen komt sociale en emotionele eenzaamheid meer
voor;
Ouderen zijn minder vaak lid van een vereniging of club;
Jongeren maken zich meer zorgen over de thuissituatie (ziekte,
echtscheiding, ruzie ouders, werkloosheid ouder(s)).
Jongeren worden meer gepest (op school of cyberpesten);
Jongeren geven meer mantelzorg;
Ouderen geven minder mantelzorg, maar het ontvangen van mantelzorg is
hoger;
Volwassenen en ouderen doen minder vrijwilligerswerk.

BMI-gegevens van de jeugd in Coevorden in de periode 2011-2014
(GGD Drenthe - 2015)
Gemiddelde cijfers van de BMI-gegevens in de periode 2011-2014 in Coevorden
zijn:
Groep 2 (BO): 11,8% matig overgewicht
3,2% obesitas
Groep 7 (BO): 5,4% ondergewicht
17,5% matig overgewicht
2,9% obesitas
Klas 2 (VO):
7,5% ondergewicht
17,1% matig overgewicht
2,2% obesitas
Op jonge leeftijd wordt zichtbaar dat kinderen met overgewicht problemen ervaren
in de omgang met leeftijdsgenoten. Vooral jongeren met obesitas hebben vaker een
verhoogd risico op psychosociale problemen en worden relatief vaak gepest.
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Themarapport ‘Overgewicht en Obesitas in Drenthe (GGD Drenthe – febr.
2014)
Uit dit rapport blijkt dat overgewicht en obesitas bij volwassenen en ouderen in
Coevorden rond of onder het Drentse gemiddelde zijn, maar dat er relatief veel
obesitas in de hoogste leeftijdscategorie voorkomt.

Sociale gebiedanalyses (Stamm 2014)
Onderstaand een weergave van de problematiek in de acht leefgebieden die door
professionals, die werkzaam zijn in de acht leefgebieden, zijn aangedragen. Deze
aangedragen problematiek is niet wetenschappelijk onderbouwd.
Gebied 1. Schoonoord, De Kiel:
- veel problemen met jeugd;
- mantelzorg verdient aandacht;
- veel inwoners met een WWB-uitkering;
- veel inwoners met een Wsw-indicatie;
- veel inwoners maken gebruik van een traject in de schuldhulpverlening.
Gebied 2. Aalden, Zweeloo, Meppen en Benneveld:
- eenzame ouderen;
- aantal volwassenen met een AWBZ-indicatie is realtief hoog;
- veel inwoners met een licht verstandelijke beperking (LVG)/psychiatrische
problemen.
Gebied 3. Oosterhesselen, Gees, Zwinderen, Geesbrug:
- krimp en vergrijzing;
- dementie komt veel voor;
- AWBZ-indicatie hoog;
- schulden en werkeloosheid;
- veel inwoners met drie of meer functies van begeleiding.
Gebied 4. Sleen, Noord-Sleen, Erm, Achterste Erm, en Diphoorn:
- vergrijzing en vereenzaming van ouderen;
- opvoedingsproblematiek;
- financiële problematiek.
Gebied 5. Dalen, Dalerveen, Wachtum, Stieltjeskanaal en Holsloot:
- vergrijzing en eenzame ouderen;
- weinig voorzieningen oudere jeugd;
- veel inwoners met een WMO-voorziening.
Gebied 6. Steenwijksmoer, Dalerpeel en De Krim:
- financiële problematiek;
- verpaupering;
- armoede;
- zorgmijdend;
- eenzaamheid.
Gebied 7. Coevorden-Noord (Poppenhare, Binnenvree, Lootuinen en Tuindorp):
- multiproblem-gezinnen;
- zorgmijders;
- veel inwoners met een uitkering;
- veel inwoners in schulhulpverleningstraject;
- werkeloosheid;
- veel problemen met jongeren (middelenmisbruik).
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Gebied 8. Coevorden – overige wijken:
- vergrijzing (veel ouderenwoningen, zorginstellingen en sociale opvang ouderen);
- middelengebruik;
- veel inwoners met een WMO-voorziening;
- veel inwoners met een uitkering;
- veel mensen in een schuldhulpverleningstraject.

Sociaal Economische Status scores (SES) Coevorden gemeten in 1998,
2002, 2006, 2010 en 2014 (Bron: cijfers CBS via GGD Drenthe – voorjaar 2015)
Statusscores zijn scores die aangeven hoe de sociale status van een wijk is, in
vergelijking met andere wijken in Nederland. De sociale status is afgeleid van een
aantal kenmerken van mensen die er wonen; hun opleiding, inkomen en positie op
de arbeidsmarkt.
In de stad Coevorden hebben een aantal wijken dezelfde postcode. Zodoende is het
aan de hand van de postcode moeilijk te bepalen welke wijk nu precies een lage
SES-score heeft.
Volgens de SES-scores zijn onderstaande postcodegebieden aandachtsgebieden:
Postcode 7741
Postcode 7742
Postcode 7848
Postcode 7854
Postcode 7917

Poppenhare, Lootuinen, Centrum Coevorden, Ballast, Het
Loo, Steenwijksmoer en Klooster.
De Heege, Pikveld, Binnenvree, Buitenvree, Klinkenvlier,
Weijerswold, Oranjewijk, Ossehaar, Vlieghuis en, Padhuis.
Schoonoord
Aalden
Geesbrug
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(Bron: Achmea Zorgkantoor 2014 - via GGD Drenthe)
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Inwoners van Coevorden die per 1-1-2015 onder de Participatiewet vallen
(Bron: team Werk & Bentheimer, juli 2015)

Participatieladder: Doeltrede
b. Doeltrede 6; Betaald werk

18,5%

c. Doeltrede 5; Betaald werk met ondersteuning

17,7%

d. Doeltrede 4; Onbetaald werk

30,1%

e. Doeltrede 3; Deelname georganiseerde activiteiten

17,3%

f. Doeltrede 2; Sociale contacten buitenshuis

14,8%

g. Doeltrede 1. Geïsoleerd

1,1%

Indicatoren loonwaarde

a. Geen lichamelijke belemmering

42.7%

b. Wel een lichamelijke belemmering

55.6%

c. Onbekend

1.5%

Totaal 937 klanten
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Bevolkingsprognoses Coevorden (Bron: Provincie Drenthe, april 2015)
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Bijlage 2.

Speerpunten beleid m.b.t. gezondheidsachterstanden
De relevante beleidsnota’s zijn geïnventariseerd. In het onderstaande overzicht is beknopt
samengevat wat de belangrijkste beleidsspeerpunten zijn die passen bij de doelstelling van
Gezond in de Stad.

Beleidsnota

“’t Kan Beter”
Openbare
gezondheidszorg
2013-2015

Inhoudelijke
raakvlakken met
Gezond in de Stad
Aandacht voor gebruik
genotsmiddelen (roken,
alcohol, drugs), zowel
voor jeugd als ouderen.

Uitvoering

Preventieve interventies door middel
van:
- algemene voorlichtingscampagnes;
(evt. via social media);
- continuering voorlichtingslessen
School Preventie Plan
Individuele aanpak voor ouderen werkt
beter dan groepsvoorlichting.
Ook aandacht voor:
Handhaving alcoholgebruik.

Perspectiefnota
m.b.t. sport

Terugdringen
overgewicht kinderen
en jongeren.

Interventies via het onderwijs en vanuit
het sportbeleid (preventie ook via
ouders, meer bewegen).

Terugdringen
overgewicht ouderen.

Door overgewicht terug te dringen
kunnen ook andere
gezondheidsproblemen (o.a. diabetes)
bij ouderen worden verminderd/
voorkomen. Interventies om
overgewicht terug te dringen:
- via sportbeleid aansluiting zoeken bij
wijkgericht werken.
- eventuele interventies uitvoeren door
meest geëigende partij.

Depressie bij jongeren.

Inzetten op vroegsignalering en eerdere
doorverwijzing naar lichter vormen van
hulpverlening via wijkgericht werken.

Angst-, depressie een
eenzaamheid bij
ouderen.

Preventieve interventies vinden
aansluiting bij wijkgericht werken:
- Vroegsignalering is cruciaal.
- gericht op bewegen en van
participatie ouderen.

Aandacht houden voor
gebieden waarin relatief
mee mensen een laag
inkomen en een
ongezonde leefstijl
hebben en waar veel
laaggeletterdheid
voorkomt.
Sport heeft een
belangrijke
maatschappelijke

Binnen dit taakveld gaan de gemeente
Coevorden uit van de eigen kracht en
het eigen initiatief van de samenleving.
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Beleidsplan Jeugd
Gemeente
Coevorden
2015-2016

“Veur mekoar”
Beleidsplan
Maatschappelijke
Ondersteuning
2012-2016

waarde, maar
beschouwen wij niet
langer als een kerntaak
van de gemeente. De
inzet van de gemeente
binnen de sport
beperkt zich tot het
faciliteren van
sportactiviteiten, die
onder de doelgroep
jeugd
bijdraagt aan algemene
preventie en
volksgezondheid. Deze
taak wordt nader
ingevuld
binnen het sociaal
domein en niet langer
middels de inzet van
bijvoorbeeld
buurtsportcoaches.
Aandachtpunten het
beleidsplan jeugd zijn
verbonden met
uitgangspunten uit
andere beleidsterreinen
zoals het preventief
(jeugd)gezondheidsbel
eid in de vorm van het
ontwikkelen van
preventieve activiteiten
op het gebied van
gezond bewegen,
gezond eten en het
gebruik van
genotsmiddelen en
depressie.
Leefbaarheid en sociale
samenhang

Om tot een evenwichtige verdeling van
de bezuinigingen binnen dit taakveld
te komen nemen we een aantal
uitvoeringsmaatregelen die een bijdrage
leveren
aan onze financiële opgave. Wij gaan er
van uit dat sportvoorzieningen en
maatschappelijke
accommodaties zonder een
gemeentelijke financiële ondersteuning
moeten
worden geëxploiteerd.

Het aanbieden van een integraal
afgestemd aanbod aan preventie.
Samengevat is de visie, dat:
• ouders/opvoeders en professionals in
scholen, buurten, sportverenigingen en
andere leefmilieus sámen opvoeden, en
• samen een verantwoordelijkheid delen
in het zoeken naar hoe er voor elk kind
een veilige en stimulerende
opvoedingsomgeving ontwikkeld kan
worden.
• Zorgaanbieders binnen de keten
jeugdhulp de verbinding leggen tussen
preventieve ondersteuning
en jeugdhulp.
Buurt- en wijkactiviteiten

Bevorderen eigen
kracht en
zelfredzaamheid

Stimuleren van ontplooiing eigen
initiatieven.

Participatie aan
recreatieve,
maatschappelijke of
religieuze activiteiten

Stimuleren deelname aan activiteiten/
(sport) verenigingen

Stimuleren van gebruik
voorzieningen als ‘Doe
mee pas’.

Voorlichten over Doe mee pas,
drempelverlagend, stimuleren tot
gebruik.

Ondersteunen en
stimuleren van sport,
met name onder de
jeugd

Stimuleren van uitvoering van sportieve
programma’s/ activiteiten.
Verbinden tussen jongeren, onderwijs,
buurt en sport
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Participatie beleid

Vrijwilligers- en
mantelzorgersbeleid
Gemeente
Coevorden –
beleidskaders vanaf
2015

- het bevorderen van
participatie in de
directe leefomgeving
van wijk of dorp (en
daarmee tevens het
vergroten van de
leefbaarheid)
Extra aandacht
besteden aan (het
voorkomen van)
overbelasting van
mantelzorgers.

- stimuleren tot structurele deelname
aan (sport)activiteiten;
- stimuleren tot eventuele vrijwilligers
binnen deze activiteiten;
- stimulering tot ontplooiing eigen
Initiatieven;
- buurt en wijk activiteiten.
Het op tijd in beeld krijgen van de
mantelzorgers draagt bij aan het
voorkomen van overbelasting van de
mantelzorger. Vroegtijdige aandacht
voor de situatie kan er toe leiden dat de
mantelzorgers langer in staat zijn de
zorg te verlenen.
Preventief ingrijpen en het zien van de
eerste signalen van overbelasting is
noodzakelijk om overbelasting te
voorkomen.

Extra aandacht
besteden aan jonge
mantelzorgers:
de meeste jonge
mantelzorgers niet in
beeld en het Steunpunt
Mantelzorg het moeilijk
vind om de jonge
mantelzorgers te
bereiken.

Naast het zorgen voor een ander, gaat
het bij kinderen en jongeren ook om
‘zich zorgen maken over’ en ‘zelf zorg
tekort komen’. Dit is van invloed op de
ontwikkelingsmogelijkheden van jonge
mantelzorgers.
Om jonge mantelzorgers te kunnen
ondersteunen, is het belangrijk dat alle
mantelzorgers in beeld zijn.
Bewustwording van de jonge
mantelzorger in de rol van zorgverlener
is belangrijk.

Extra aandacht voor exmantelzorgers.

Het leven van de ex-mantelzorger moet
opnieuw worden ingevuld, zowel
persoonlijk, sociaal als maatschappelijk.
Een goede begeleiding na de afronding
van de zorgtaak van de mantelzorger
voorkomt dat deze mensen zelf
zorgvrager worden.

Het betrekken van de
jeugd bij
vrijwilligerswerk.

De jeugd wordt extra gestimuleerd om
vrijwilligerswerk te doen d.m.v.
aansluiting te zoeken bij de leefwereld
en de vraag van de jeugd. Het
vrijwilligerswerk moet aantrekkelijk en
vernieuwend zijn (bijv. voor stageplek of
werkervaringsplek).

Aandacht voor eenzame
ouderen.

Personen met een hogere leeftijd en
alleenstaanden voelen zich vaker
eenzaam.
De trend van vergrijzing en de toename
van het aantal alleenstaande ouderen
voorspellen dat het absolute aantal
eenzame ouderen zal toenemen.
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn in een
meer betrokken samenleving onmisbaar.
Op deze manier kunnen vitale ouderen
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zich inzetten voor minder vitale
ouderen.

“De Kracht van
Coevorden”
Visieschets 2020

Opvangen zorgvraag
door zorgvrijwilligers.

Zorgaanbieders doen vaak een beroep
op zorgvrijwilligers. Het is van belang
dat er een goede relatie ontstaat tussen
beide partijen en weten wat zij van
elkaar kunnen verwachten.
Zorgvrijwilligers kunnen bijvoorbeeld
persoonlijke aandacht, respijtzorg of
gezelligheid bieden. Een toename van
het aantal zorgvrijwilligers kan er aan
bijdragen dat mantelzorgers even aan
de zorg kunnen ontsnappen, waardoor
overbelasting van deze doelgroep kan
worden voorkomen.

Vrijwilligerswerk wordt
benut als opstap naar
betaalde arbeid.

Vrijwilligerswerk kan een goede opstap
zijn naar betaalde arbeid. Het draagt bij
aan het behouden van werkritme,
opbouwen van een netwerk, opdoen van
werkervaring en het ontwikkelen van
nieuwe vaardigheden.
Werklozen kunnen op deze manier een
bijdrage leveren aan de samenleving. Zo
kunnen werklozen hun kans op werk
vergroten. Team Werk en Bentheimer
kan hier een belangrijke rol in spelen.
Voor klanten van de gemeente
Coevorden staat waar mogelijk een
traject naar betaald werk voorop.

Uitgangspunten:
Preventie.

Stimulering van sport en bewegen en
(structurele) deelname aan
(sport)verenigingen.
Dit heeft een preventieve werking t.b.v.
voorkomen van gezondheidsproblemen.

Bevorderen eigen
kracht.

Stimuleren van ontplooiing eigen
initiatieven.

Gebiedsgerichte
aanpak.

Buurt- en wijkactiviteiten.

Integrale aanpak.

Verbindingen leggen en samenwerking
stimuleren tussen lokale partijen, zoals
(buurt- of sport) verenigingen,
onderwijs, zorginstellingen en bewoners.
Deel uitmaken van of nauwe
samenwerking met de sociale
wijkteams.
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