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In maart 2021 stelde de vorige Raad de Lokale Gezondheidsagenda 2021-2024 vast. In het preventieve 
gezondheidsbeleid geldt, nog meer dan in andere beleidsterreinen, dat het een zaak van volhouden en 
lange adem is. De tijd dat er op iedere salontafel een asbak stond, ligt ver achter ons. Toch is er geen 
eenmalig gebeurtenis of besluit aan te wijzen als oorzaak van deze cultuurverandering. De manier 
waarop we nu met roken omgaan, zijn het r  

Het nieuwe college heeft het estafettestokje naar een gezondere samenleving overgenomen, en wil 
vasthouden aan de ambitie van de Lokale Gezondheidsagenda: 

Inwoners van de gemeente maken gezonde keuzes. Dit verhoogt de kwaliteit van leven 
en draagt bij aan een vitale gemeente met gelukkige inwoners. 

In deze verantwoording over 2021 geven we een indruk van de opbrengst na een jaar. Na een 
uitdagende COVID periode is het goed met elkaar vast te stellen wat desondanks toch gelukt is, en waar 
nog uitdagingen liggen. In 2021 konden fysieke bijeenkomsten door de COVID-maatregelen van de 
Rijksoverheid veelal niet doorgaan; dit had invloed op de uitvoering van de Gezondheidsnota. 

Ondertussen hebben de COVID-maatregelen de mentale klachten van onze inwoners verergerd, en 
hebben ze de gezondheidsverschillen tussen groepen met een lage en hoge sociaal economische 
status (SES) verder vergroot (Pharos 2022). Lage SES groepen ervoeren bijvoorbeeld meer stress en 
angst in de lockdowns. Corona plaatste de uitvoerenden van ons gezondheidsbeleid zodoende voor een 
extra uitdaging.  

U leest hoe een heel aantal interventies desondanks van start zijn gegaan in 2021 en de eerste vruchten 
afwerpen. We tellen en vertellen: daar waar getallen ertoe doen vermelden we ze (van aantallen 
deelnemers bijvoorbeeld), maar de nadruk ligt op het vertellen: wat gebeurde er en voor welke inwoners 
maakte dit een verschil? Waar gaf de praktijk aanleiding om dingen anders te doen? 
We wensen u veel leesplezier!  

Mei 2022 

Extra bewegen op het schoolplein december 2021



Een betere gezondheid voor inwoners met een lage sociaaleconomische positie (SES) wordt vooral 

sociale relaties. Mensen op individueel niveau aanspreken op hun gezondheid werkt minder.  

In 2021 werd kansengelijkheid in Oude IJsselstreek versterkt door het toegankelijker maken van sporten 
en bewegen: er waren zes projecten voor kinderen en jongeren. Ook bewustwording van de gevolgen 
van overgewicht is door twee projecten gestimuleerd bij jonge inwoners. Deze projecten zijn dichtbij 
inwoners met een lage (SES) georganiseerd. De deelnemers kwamen dan ook voor een groot deel uit 
deze groepen. Zo kwamen onze beleidsdoelen: (1) in 2024 het verschil tussen mensen met een hoge en 
lage SES 5% verminderen, en (2) meer kinderen met een lage SES eten gezonder, in 2021 een beetje 
dichterbij.  

 

Focus op jongeren 

 
Sjors sportief & Creatief (Helpgewoon Buurtsport): Een sportstimuleringsproject voor kinderen van 4-12 
jaar. Vanaf oktober 2021 kregen alle kinderen het welbekende boekje en konden ze zich inschrijven voor 
sport- en cultuuractiviteiten. Het project loopt door tot einde schooljaar 2022 en sport- en 
cultuurverenigingen kunnen hun activiteiten tot die tijd online zetten. Er waren in 2021 ruim 450 
inschrijvingen, waarvan er 9 door de gemeente worden geholpen in verband met armoede. Ieder 
schooljaar start het project opnieuw. 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur: 
draagkracht (veelal zijn dit ook inwoners met een lage SES) aan sportieve en culturele activiteiten. In 
2021 zijn er 30 kinderen geholpen door het fonds.  
De cultuurcoach gaat het fonds in 2022 in het voorgezet onderwijs en bij de cultuuraanbieders onder de 
aandacht brengen. In 2022 wordt de bekendheid van het Jeugdfonds verhoogt door in de overleggen 
met het onderwijs en de sport- en cultuuraanbieders deze nogmaals onder de aandacht te brengen 
 
Speelpleincoach (Helpgewoon Buurtsport): Op de scholen de Klimpaal, St. Martinus, de Mariaschool en 
de Oersprong is onder leiding van een speelpleincoach gestart met structureel meer bewegen tijdens de 
pauzes. Na de coachperiode zijn de leerlingen (10-12 jaar) in staat om zelfstandig aan de slag te gaan 
met het begeleiden van sport- en spel activiteiten tijdens de pauzes. Kinderen die thuis niet tot bewegen 
worden gestimuleerd, krijgen het zo via school toch aangeboden. 
Reactie docent St. Martinus: kinderen mee aan 

 
Reactie docent Mariaschool: 

 
 

 
Extra activiteit in verband met corona (Helpgewoon Buurtsport): op de scholen Wegwijzer (Sinderen), 
Dynamiek (Terborg), Op Koers (Varsseveld), St. Martinus (Megchelen), Oersprong (Ulft), Woelwaters 
(Ulft) en Walburgis (Netterden) zijn extra beweegmomenten van 20 minuten per klas aangeboden 
tijdens schooltijd i.v.m. de corona maatregelen van destijds (na 17.00 niet meer sporten). Bereik: 
Ongeveer 1000 kinderen van 4 t/m 12 jaar.  
In verband met Corona hebben alle kinderen in de leeftijd van de basisschool in de Oude IJsselstreek 
vouchers gehad om gebruik te maken van het zwembad.  
 
OMNI Kids (Helpgewoon Buurtsport): sportaanbod voor kinderen in Varsseveld en omgeving voor het 
verbeteren van de motorische ontwikkeling en brede kennis van sporten bij kinderen. Het aanbod 



bestaat uit Heva VcV (volleybal), handbalvereniging Reflex, Zwem- en polovereniging DOS, VGV 
Varsseveld, muziekvereniging Jubal en SEV Westendorp (omnisport). 
 
Pumptrackbaan Een verplaatsbare fietscrossbaan om kinderen op een vernieuwende manier (gemeente 
breed) te laten bewegen. 2021 was een succesvol jaar, waarbij er vanuit verschillende plaatsen een 
aanvraag kwam voor het langskomen van de pumptrackbaan.  
Reactie inwoner:  
 
Kansrijke start en Nu Niet Zwanger: Dit programma is vormgegeven binnen bestaande structuren. Er is 
in 2021 een samenwerking gestart tussen de gemeente, Yunio, Naviva Kraamzorg, GGD NOG, 
Humankind, Verloskundigen Varsseveld en Pharos. Het jaar werd gebruikt om samen kansen te 
benutten die het programma Kansrijke start aanreikt. Gezondheidswinst is volgens deze partners binnen 

zwanger zijn (in bijvoorbeeld Ulft is 50% van de zwangeren te zwaar). Vanuit de principes van Nu niet 
zwanger kan anticonceptie in noodsituaties vergoed worden door de gemeente. Van die mogelijkheid is 
in 2021 een keer gebruik van gemaakt.  

De gemeente voert regie op Kansrijke start en Nu Niet Zwanger.  

De GGD Noord en Oost Gelderland verzorgde in onze gemeente sinds 2020 acht Nu Niet Zwanger 
casussen bij hulpverlenersorganisaties in de regio. In 2021 is een casus opgeschaald naar de GGD. Dit 

dus niet enkel een advies heeft gegeven. Eind 2021 zijn er 18 aandachtsfunctionarissen geschoold 
(ambassadeurs van NNZ die trainingen verzorgen) die nu werkzaam zijn voor de regio Oude 
IJsselstreek. De huisartsen en verloskundigenpraktijken die niet deelnemen aan de samenwerking zijn 

 

Slimmer Kids: In 2021 zijn zes kinderen van 8-12 jaar met overgewicht geholpen door Slimmer Kids. 
Deze tweede editie van Slimmer Kids is afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst voor kinderen en 
ouders. De eindevaluatie met alle betrokken professionals volgt in 2022. 

Inwoners met een lage SES kunnen bij Mini Manna Markt voordelig winkelen. Mini Manna stimuleert een 
gezonde leefstijl met kleine stapjes gestimuleerd. Margreeth Flokstra, vrijwilligster van de Mini Manna 
Markt in Ulft vertelt over het jaar 2021: We hebben in 2021 een aantal groenten die we in conserven 
verkochten, vervangen door bevroren groenten, voor het behoud van meer voedingsstoffen. Ik kom 
regelmatig gezinnen tegen waarvan de kinderen niet ontbijten. Deze gezinnen kunnen bij mij aan het einde 
van de middag gratis brood meekrijgen dat over is van die dag. Gezond beleg is schaars; alleen de kaas (in 
de vriezer) is gezond. Ik denk graag met de gemeente mee over gezonde ontbijtjes voor kinderen van SES 
groepen.  

Project Gezond is een project van de Helpgewoon BuurtSportcoaches om meer inzicht in een 
gezonde(re) levensstijl te geven. Er is in 2021 een gezondheidsbox ontwikkeld met spellen over 
gezondheid. Voorbeeld is een estafette die kinderen doen met een gewichtsvest om, zo ervaren ze dat 
het extra moeite kost wanneer je extra gewicht met je meedraagt. Het doel van dit project was, de 
kinderen meer inzicht geven over het belang van een goede gezondheid.  
 
EU Schoolfruit: op vier scholen wordt gebruik gemaakt van EU schoolfruit: Op Koers (Varsseveld en 
Sinderen), De Klimpaal en De Knienenbult. 
 
Homeparties voor ouders over middelengebruik: in 2021 zijn geen homeparties verzorgd voor ouders in 
verband met Corona. Het was niet wenselijk om met groepjes ouders af te spreken. Wel zijn er door                              
Iriszorg digitale ouderavonden verzorgd over middelengebruik en alcohol voor geheel regio Achterhoek 
West. 

  



Vergroten gezondheidsvaardigheden 

Oude IJsselstreek werkt, net als veel andere gemeenten, met sleutelpersonen. Migranten hebben vaak 
geen flauw idee hoe de gezondheidszorg in Nederland eruitziet. Een sleutelpersoon is een andere 
nieuwkomer die nieuwe migranten de weg wijst naar een gezond leven in Nederland. Een sleutelpersoon 
is zelf migrant of vluchteling en heeft daardoor het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap. In 2021 
was de Whatsapp groep van de sleutelpersonen uit migrantengroepen actiever dan daarvoor. Dat had 
direct te maken met de lockdowns: deze manier was in de eerste helft van 2021 de meest praktische 
manier van contact onderhouden. Er werd in 2021 vooral COVID informatie gedeeld, met verwijzingen 
naar de moedertaal. Op deze manier werden de gezondheidsvaardigheden van een grote groep 
migranten aangesproken. De sleutelpersonen ontvingen een vrijwilligersvergoeding. 

Voor statushouders was er in 2021 een bijeenkomst Samen in Oude IJsselstreek van de GGD NOG: over 
gezonde voeding en mentale gezondheid. 
 

Cursussen Voel je goed: in 2021 is deze cursus voor laaggeletterden voorbereid, om in 2022 te kunnen 
starten. Doel is het bevorderen van een gezonde leefstijl. De bibliotheken zijn hier de plek van 
ontmoeting. 

Een bijeenkomst met Syrische moeders voor voorlichting over alcohol en drugs was in september 
gepland i.s.m. GGD, maar door coronamaatregelen niet doorgegaan. Deze wordt in 2022 gegeven. 

 

Aansluiten op andere beleidsterreinen 

In de fysieke leefomgeving hebben we stappen gezet om inwoners te verleiden meer te bewegen. Ook is 
er in 2021 veel vergroent, wat een positief effect heeft op de mentale gezondheid van onze inwoners: 
groen vermindert stress. In de kernen Ulft en Varsseveld, kernen met relatief veel inwoners met een lage 
SES, voerden we in 2021 veel groene- en beweeginterventies uit, voor een lange termijn 
gezondheidseffect.  

Voorbeelden zijn: 

 Het planten van bomen door de hele gemeente, en het omvormen van gazons naar beplanting. 
De actie tegel eruit, boom erin zorgde voor de aanplant van 724 bomen in Silvolde, Terborg en 
omgeving. De plantenactie werkte voor de Vogelbuurt in Ulft op dezelfde manier.  

 Stoeptegels rookvrij: 47 tegels: in o.a. speeltuinen, kinderboerderij, Mini Manna. Het Almende 
College heeft een bord Rookvrij.  

 Speeltuin in Varsseveld: aangrenzend aan sociale huur in de Nassaustraat is in 2021 een 
inclusieve speeltuin (0-99 jaar) gerealiseerd door middel van een participatief traject. Ernaast 
ligt een voetbalveldje (zie foto). 

 Nieuwe beweegtuin in Gendringen waar buurtsportcoaches van Helpgewoon Buurtsport 
buurtbewoners helpen bewegen. 

 Speelplek Oeroeboeroe, Hogeweg Ulft een nieuw klimtoestel 
Prins Willem Alexanderstraat in Terborg, nieuwe vogelnestschommel en wipwap. 

 Nieuwe speelplek is in 2021 voorbereid en in januari 2022 gerealiseerd tussen de Vogelbuurt en 
basisschool de Oersprong in Ulft 

 



 
 
Speeltuin Varsseveld 
 

De beweegtuinen in Gendringen, Silvolde, Ulft en Terborg voorzien duidelijk in een behoefte en geven 
laagdrempelig een grote stimulans in bewegen. Inwoners uit de omringende aanleunwoningen en 
buurtbewoners komen hier naartoe, soms op de fiets. Ontmoeting is een belangrijkonderdeel en maakt 
dit voor veel mensen het uitje van week. Met een deelnemerslijst wordt er binding gehouden, ook als 
iemand een tijdje wegblijft. De beweegtuinen zijn een goed voorbeeld hoe we de fysieke omgeving 
kunnen gebruiken voor gezondheidsbevordering.  

 

Beweegles in Terborg 



Stress sensitieve hulpverlening  

Schulden en gezondheidsproblemen zijn vaak nauw met elkaar verweven. In hoofdstuk 2 wordt hier ook 
op ingegaan onder: Agenderen depressiepreventie jongvolwassenen en volwassenen. Voor dit hoofdstuk 
volstaan we met een voorbeeld uit het boekje Stoere verhalen. Uit dit korte verhaal blijkt dat we in onze 
gemeente in 2021 goede stappen hebben gemaakt om gezondheidsproblemen die samenhangen met 
schulden, integraal met de inwoner op te pakken.  

Mijn collega van vroegsignalering kwam in contact met een 22-jarige inwoner met schuldenproblematiek. 
Mevrouw woont nog bij haar ouders thuis. Ze heeft een relatie met een man van Spaanse afkomst, die nu 
ruim 2,5 jaar in Nederland verblijft. Aanvankelijk woonde hij ook bij haar en haar ouders in, maar dat 
zorgde voor steeds meer problemen. De man woont nu (begeleid) elders in de regio en kampt met PTSS 
en verslavingsproblematiek. Hij vraagt onze inwoonster geregeld om geld en dat doet hij op een manier 
die zij als dreigend ervaart. Daardoor is zij vaak op zijn verzoeken ingegaan. En dat leidde ertoe dat de 
jongedame schulden heeft opgebouwd. De inwoonster volgt een opleiding. Verder verdient zij momenteel 
haar inkomen door gemiddeld 12 uur per week te werken. Haar omgeving was niet op de hoogte van haar 
benarde situatie. Schaamte speelde daarbij een rol. Samen met mevrouw hebben we bekeken hoe we de 
schulden konden oplossen. En dat is inmiddels vrijwel volledig afgerond. Maar daarmee was het 
onderliggende probleem nog steeds aanwezig. Daarom hebben wij hulp voor haar ingeschakeld. Wekelijks 
werkt zij er nu onder begeleiding aan om sterker in haar schoenen te leren staan. Het is de bedoeling dat 
zij duidelijker haar grenzen gaat aangeven. Dit gaat nu erg goed. Pasgeleden kwam zij op gesprek en ze 
zat er duidelijk stukken beter bij. Ze vertelde ook erg blij te zijn dat wij haar op eigen initiatief benaderden, 
omdat dit probleem anders nog lang zou hebben voortgeduurd. 

 

Gecombineerde Leefstijl Interventie 

We hebben met Menzis afspraken gemaakt dat minima met een Menzis Garant Verzorgd polis en een 
BMI hoger dan 25, gratis een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) kunnen volgen. Er zijn vier GLI 
teams in Oude IJsselstreek: twee SLIMMER teams in Terborg en Ulft, een BeweegKuur in Terborg en 
een Cool in Terborg. GLI  is een programma om je leefstijl aan te passen bij overgewicht. Via de huisarts 
worden deelnemers verwezen naar een leefstijlcoach. Buurtsportcoaches begeleiden deelnemers naar 
sport- en beweegactiviteiten. Inwoners met inkomensondersteuning met de Menzispolis worden 

met consulenten van STOER en de Wmo-  actief te 
stimuleren om hieraan mee te doen en zo te werken aan hun gezondheid. Overige inwoners kunnen ook 
gratis gebruik maken van de GLI, maar alleen met een BMI van 25 met gezondheidsklachten, of met een 
BMI hoger dan 30 zonder gezondheidsklachten. In 2021 hebben meteen al 92 inwoners van Oude 
IJsselstreek deelgenomen, waarvan ongeveer 4 vanuit de Garantpolis.  
 

Jose was een van de inwoners die in 2021 meedeed aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Omdat ze 
een BMI hoger dan 30 had, mocht ze kosteloos meedoen. Het leverde haar 9 kilo gewichtsverlies op, 

ongezond zijn. Door een ander eetpatroon met gezonde vetten, daalde haar cholesterol flink. Hierdoor kon 
ze stoppen met de medicatie, waar ze een nare bijwerking van kreeg: erge spierpijn. Jose geeft aan dat de 
doelen van GLI haalbaar en goed vol te houden zijn. 



Corona heeft de eenzaamheid van zowel jongeren als ouderen vergroot, en de verschillen tussen 
inwoners met veel en weinig kansen vergroot. Om de mentale gezondheid te verbeteren, zetten we in op 
het preventief versterken van de weerbaarheid en veerkracht van al onze inwoners. Normaliseren, 
vroegtijdig herkennen en het bespreekbaar maken van mentale klachten is de manier waarop we dat 
willen doen. De risicogroepen: mantelzorgers en (kwetsbare) jongeren op het VMBO hebben daarbij wel 
onze speciale aandacht.  

In 2021 heeft Buurtzorg Jong met een viertal basisscholen besproken of en hoe Strong Kids (een 
methode voor weerbaarheidstraining dat door BZJ wordt uitgevoerd) de weerbaarheidstrainingen op 
deze scholen kan versterken. Hiermee sluiten we aan op de leefwereld van deze kinderen en jongeren, 
en geven we ze toegang tot vaardigheden om zich aan te passen aan het leven (positieve gezondheid). 

Op het Almende College, locatie Laudis, kreeg mentale gezondheid de volle aandacht toen uit de GGD 
meting bleek dat de somberheid toesloeg onder deze leerlingen VMBO/Mavo. Hiervoor werden in plaats 
van de lokale gelden, de NPO Rijksgelden ingezet voor interventies.   

U leest in dit hoofdstuk hoe zowel mantelzorgers als inwoners die gebruik maken van de Participatiewet  
in 2021 adequater werden geholpen, zodat stress en depressie minder kans kregen. Inwoners kregen 
hierdoor meer regie over hun leven. Eenzaamheidsbestrijding krijgt in 2021 een prachtige start met twee 
ontmoetingscentra in Ulft en Terborg, die zo succesvol zijn dat ze worden verdubbeld in 2022 (Silvolde, 
Varsseveld). Deze ontmoetingscentra zijn een wenselijke aanvulling op bestaande lokale initiatieven: het 
Buurtschapshuus in Heelweg van de Stichting Buurtschapshuus Heelweg, en het Kulturhus De Vos van 
de Stichting WDH. 

Het versterken van de mentale gezondheid in het dagelijks leven kreeg met deze twee nieuwe centra 
een groter bereik. De eerste berichten zijn hoopvol!    

 

Meer preventieve aandacht voor weerbaarheid en veerkracht op scholen 

De gemeente ziet graag de mentale weerbaarheid van jonge kinderen stijgen. Scholen bepalen vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid op welke wijze ze aandacht besteden aan weerbaarheid. Wij hebben in 
de gezondheidsagenda uitgesproken die aandacht te willen stimuleren. Nieuw Rijksbeleid zorgde ervoor 
dat scholen financieel niet hoeven te leunen op de gemeente voor de aanschaf van 
Weerbaarheidstrainingen: de NPO gelden voorzien daar ruimschoots in.  

Jeugdzorgwerkers van BuurtzorgJong zijn in 2021 getraind om Strong Kids aan individuen en groepen 
te geven. Vanuit de kinderen die Buurtzorg Jong in zorg heeft, zijn in 2021 drie groepen samengesteld 
van maximaal 8 kinderen, die een Strong Kids training kregen. Het resultaat is niet bij alle kinderen direct 
te zien; sommige kinderen moeten het geleerde eerst meer in de praktijk leren toepassen, anderen 

van de cursus). De tools zitten bij deze kinderen in de rugzak, na het volgen van de cursus.  

De GGD Noord Oost Gelderland bood in het kader van Gezonde School door middel van gesprekken 
ondersteuning aan bij de volgende scholen: Bontebrug; De Plakkenberg;  De Woelwaters; Op Koers. 



 

Strong kids: een effectieve methode voor meer mentale weerbaarheid 

 

Agenderen depressiepreventie jongvolwassenen en volwassenen 

Uit de GGD nulmeting in maart 2021 (gehouden ivm de lockdowns) bleek dat jongeren hun leven een 
lager cijfer gaven dan eerder: ze voelden zich eenzamer en minder blij. Ook Buurtzorg Jong zag dat 
terug in de vragen naar mentale hulp voor kinderen vanaf 12 jaar. Het Almende College heeft in 2021 
besloten de NPO gelden, bedoelt de kansen en het welzijn van jeugdigen ondanks de coronacrisis, te 
verhogen, ook te besteden om het mentaal welbevinden te verbeteren. 

Het Almende College benut de NPO gelden voor het verbeteren van de mentale gezondheid van 
leerlingen door: 

 Meer aandacht voor de leerlingen: kleinere klassen, extra onderwijsassistenten, meer mentoraat 
en meer individuele begeleiding.  

 Het welbevinden te vergroten door in te zetten op intensieve introductieperiode voor nieuwe 
klassen, meer sportieve en culturele activiteiten, met oog voor de eigen groene omgeving van de 
school. 

De pedagogische basis werd zo versterkt, waarin het advies van het NJI (dec 2020) gevolgd wordt. Extra 
interventies voor het mentale welbevinden, bovenop die van de school zelf, lijken nu nog niet nodig. Het 
Almende college is een vmbo-school; hier komen mentale problemen meer voor, door vaker aanwezige 
risicofactoren. Het is mooi dat onze doelstelling: jongeren op het vmbo zijn mentaal gezond, dichterbij 
komt door de snelle en goede besteding van deze NPO gelden. Via de GGD en het LEA blijven we actief 
volgen hoe dit in de komende tijd uitpakt. Dit komt overeen met het advies van de Gezondheidsraad van 
14 februari 2022: ga de mentale gevolgen lokaal te lijf door goede monitoring. Aandacht verdienen 
volgens de Gezondheidsraad nog de verbetering van de toegankelijkheid en het verhogen van de 

 

We willen ook vroegtijdig inwoners die ons benaderen voor hulp vanuit de Participatiewet, helpen als zij 
psychische klachten hebben. In 2021 heeft dit de aandacht gekregen bij intakegesprekken. Bij mentale 
klachten, kiezen we ervoor de wettelijke verplichting (boetes) te laten voor wat het is, om de inwoner 
adequaat van dienst te kunnen zijn en richting werk te begeleiden. In 2021 is ervoor gekozen 
gespecialiseerde jobcoaching in te zetten bij psychische klachten met een nieuwe partner Twomorrow. 
Zij werken met IPS en hanteren een bewezen effectieve methodiek (80% effectieve uitstroom). 

Ook mantelzorgers zijn gevoeliger voor een depressie dan gemiddeld. Om depressie te voorkomen, is 
proberen we onze mantelzorgende inwoners die zich bij ons melden met langdurige overbelasting, de 
autonomie over hun leven terug te laten nemen. Ans Maalderink, sociaal werker van Sociaal Werk, 
vertelt: De seniorensoos in Ulft, Terborgh en Varsseveld, waar we vorig jaar mee zijn begonnen, is erg 



geschikt om mantelzorgers van respijtzorg te voorzien. We zagen in 2021 dat een overbelaste partner 
van een inwoner met dementie, weer in de gelegenheid was tijd voor zichzelf te nemen, omdat haar 
partner met dementie met de electrocar van Azora werd gebracht en daar leuke aansluiting vond. We 
zagen de mantelzorger opknappen, dat was erg mooi. Deze effectieve respijt-interventie willen we meer 
onder de aandacht brengen. 

Bij mantelzorgers is regelmatig een luisterend oor al effectief genoeg om depressie te voorkomen. Voor 
jonge mantelzorgers verzorgde Iriszorg drie praatgroepen voor kinderen van ouders met psychische 
en/of verslavingsproblemen. Twee keer een DoePraatgroep voor 8-12 jr, en een Tienergroep voor 12 t/m 
16 jaar. Deze groepen worden in samenwerking met GGNet Preventie gegeven. In 2021 zijn ook drie 
Familietrainingen verzorgt volwassen mantelzorgers van mensen met verslavingsproblemen door 
IrisZorg Preventie. Twaalf mantelzorgers ontvingen individuele ondersteuning van Iriszorg door middel 
van gesprekken.  

 

Eenzaamheidsbestrijding  

Ons doel in de Gezondheidsagenda is het vormen van een Coalitie tegen Eenzaamheid
bereiken we een meer gestructureerde aanpak van eenzaamheid met lokale partners. De eerste 
bijeenkomst van de Coalitie tegen eenzaamheid is voorbereid in 2021 door Netwerk Ouderen en 
Veerkracht Achterhoek, Movisie, Sensire, gemeente Oude IJsselstreek en Sociaal Werk. Deze 
bijeenkomst zal in 2022 de eerste zijn van een serie bijeenkomsten die de Coalitie vanaf 2022 twee keer 
per jaar in de gemeente organiseert voor professionals, informele zorgverleners en andere 
ge  
 
In de uitvoering zijn belangrijke stappen gezet die eenzaamheid al daadwerkelijk bestrijden. Er zijn 
plekken voor ontmoeting gefaciliteerd vanaf juni 2021: meteen na het einde van de lockdown, met twee 
locaties met een seniorensoos (Ulft, Terborg) die eens per week inwoners verwelkomen. Inwoners 
ontvangen hier maandelijks informatie over hoe ze hun gezondheid kunnen verbeteren, door zelf te 
koken, hun brein scherp te houden door spelletjes, etc. Sociaal werkers vertellen dat de mentale 
gezondheid van gasten verbetert: men is zichtbaar minder alleen, en van daaruit start spontane 
interactie zoals het delen van recepten onderling. Het gesprek over roken en alcohol is in 2021 nog niet 
gestart. De manier waarop dit het beste kan, is een uitdaging: hoe zorgen we dat het (vanuit het concept 
positieve gezondheid) een onderdeel van het leven wordt waar de inwoner zelf aan wil werken? De 
seniorensoos is gezien de meervoudige werking (mentaal welbevinden, sociaal maatschappelijk 
participeren, lichaamsfuncties) een succes en wordt verdubbeld in 2022. 

De begeleiding naar ontmoeting heeft een stimulans gekregen door Welzijn op recept. Welzijn op recept 
is op 1 juli 2021 gestart. Inwoners met psychosociale klachten die zich bij hun huisarts melden, worden 

passende activiteit om eenzaamheid/ depressie te verminderen. In 2021 zijn meer dan 23 recepten 
uitgeschreven: Welzijn op recept is een succes. De gemiddelde leeftijd van de inwoners die gebruik 

van een buurtrestaurant, begeleiding van een activeringscoach, vrijwilligerswerk, de inloop bij de Mini 
Mannamarkt, de seniorensoos, de respijtzorggroep, etc. De welzijnscoaches zagen directe verbetering 
van eenzaamheidsklachten. De welzijnscoaches van Sociaal Werk gaan in 2022 bij meer 
huisartsenpraktijken langs om meer bekendheid te geven aan Welzijn op recept. In 2021 is de 
wijkmanager van de huisartsenzorg samen met Sociaal Werk in Varsseveld naar twee huisartsen 
gegaan. Dat bezoek was succes. De huisartsen in Terborg zijn bezocht door Sociaal Werk. 

 terug of Welzijn op recept hun klachten verminderde. Zij zouden 
daarom graag van de welzijnscoach terug horen of dit het geval is. Deze terugkoppeling is toegezegd, 
maar heeft in de beginfase logischerwijze minder aandacht gekregen. Deze terugkoppeling is wel 
belangrijk, omdat huisartsen bij verwijzing graag ervaring opbouwen over de effectiviteit van ene 



verwijzing. Zonder terugkoppeling dreigen early adapters onder huisartsen af te haken; voegen we die 
toe, dat wordt Welzijn op recept een interventie die de huisarts graag inzet.  

Van 30 september t/m 7 oktober organiseerde de gemeente de Week tegen eenzaamheid. Sociaal Werk 

geplaatst in de Gelderse Post. Ook werd er dagelijks op Sociale Media weergegeven welke activiteiten er 

en hebben daar nieuwe mensen leren kennen. Om enkele mooie resultaten te benoemen: bij een 
dansgroep in Varsseveld zijn drie nieuwe bezoekers gekomen, bij Azora Meulenbeek 11 nieuwe 
bezoekers, bij Azora Antonia 3 nieuwe bezoekers, bij de SeniorenSoos Terborg 2 nieuwe bezoekers, bij 
Werk aan de Winkel in Silvolde 5 nieuwe bezoekers en bij de koffiemorgen in Varsseveld 2 nieuwe 
bezoekers. Daarnaast is er dankzij een ontmoetingsbijeenkomst van Samen is Leuker een groepje 
gevormd van 5 inwoners die nu gezamenlijk activiteiten gaan ondernemen.  
 
 
 
 

 

Samen is leuker  



Ouderen in Oude IJsselstreek zijn minder vitaal en zelfredzaam dan gemiddeld. Ze worden minder oud, 
wonen minder vaak zelfstandig thuis en maken vaker gebruik van wijkverpleging. Ze hebben vaker 
overgewicht en het percentage zware drinkers onder de 65-74 jarigen is 8% (hoger dan gemiddeld).1 

Voor de uitvoering van de Wmo kiest Oude IJsselstreek voor een gecombineerde strategie van sociale 
ontmoeting en leefstijlinterventies. We integreren leefstijlinterventies met reguliere 
ontmoetingsactiviteiten. Voor de toeleiding werken we samen met de eerstelijnsgezondheidszorg.  

Voor 2021 geldt, dat door de beperkende regels ontmoeting als voorliggende voorziening door onze 
consulenten niet kon worden aangeboden. Inwoners kregen in plaats daarvan een individuele 
voorziening. Dit heeft invloed gehad op de ontwikkeling van de vijf projecten rond Vitaal ouder worden.  

 

Ouderen stimuleren in hun vitaliteit 

LONO: Lokaal Ouderen Netwerk Oude IJsselstreek 

LONO is een netwerkverband tussen een aantal organisaties die zich inzetten voor ouderen en 
mantelzorgers ten aanzien van zorg, ondersteuning en welbevinden. Doel van het LONO is elkaar weten 
te vinden, delen wat goed werkt, en wat niet, en de samenwerking versterken. Er is een basisgroep van 
deelnemende organisaties. Daarnaast betrekken we anderen, naar gelang het onderwerp. De basisgroep 
bestaat uit Alzheimer NL regio Oost-Gelderland, Azora, Bibliotheek Achterhoekse Poort, Gemeente Oude 
IJsselstreek, Help gewoon buurtsport, Helpdesk Kwetsbare Ouderen, Huisartsenzorg Oude IJssel, 
Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek, Sensire en Sociaal Werk Oude IJsselstreek. 

Het LONO is gestart in 2021 en heeft vier keer overleg gehad. Daarin zijn nieuwe verbindingen ontstaan 

ontwikkelingen rond ouderen, Programma Veerkracht (NOVA), Mantelzorgsteunpunt, Activiteiten Wereld 

. Er wordt nuttige informatie uitgewisseld 
over voorzieningen en over kennis over de doelgroep; de wens om respijtzorg sneller te kunnen inzetten 
is hier een voorbeeld van. Ook het brede beweegaanbod in de gemeente voor ouderen blijkt bij niet alle 
organisaties even bekend. De bibliotheek start een waardevolle samenwerking met de huisartsen: 

vanaf nu meteen doorverwezen naar de cursus digitale vaardigheden van de bibliotheken. 

Doorontwikkelen Ontmoetingscentra 

De belangrijkste manier om de doelstellingen van Speerpunt 3 te bereiken, is het ontmoetingscentrum/ 
seniorensoos. Ook in 2021, een jaar waarin ontmoeten mogelijk was van juni tot november, is te melden 
dat veel ouderen hier een zinvolle dagbesteding door hebben gekregen. Medewerkers van de 
ontmoetingscentra merken, dat inwoners die eenmaal de drempel over zijn, graag blijven komen. En 
ontstaat een community van inwoners die elkaar recepten vertellen en daar een volgende keer weer over 
praten, enzovoort. Men informeert elkaar en ouderen zijn minder alleen. Ze zijn er even uit, komen in 
beweging, en hun stemming verbetert daardoor. Ouderen voelen zich vitaler en gezond: we normaliseren 
in plaats van medicaliseren. Maar ook kwetsbare ouderen, met bijvoorbeeld beginnende dementie, 
voelden zich welkom; een heel goed teken, omdat we hen zo hulp bieden die het verlies van 
vaardigheden afremt. Zelfs in een jaar van grote beperkingen, zijn de twee ontmoetingscentra in Ulft en 



Terborg, met ieder een aanbod van een dagdeel, een succes. Daarom wordt het aantal 
ontmoetingscentra voor 2022 verdubbeld.  

Als het gaat over leefstijlinterventies kiest Sociaal Werk bij de ontmoetingscentra voor wekelijks 

eten (samen koken en lunchen), zorgen voor je brein en vrijetijdsbesteding langs. Eens per maand komt 
de beweegcoach langs om samen te bewegen. Bij ontmoetingscentrum Kwaksmolle in Varsseveld werd 
een Rookvrij tegel neergelegd.  

 

 

Blijvende aandacht voor valpreventie 

Een beweegcoach van Helpgewoon Buurtsport heeft samen met Advies- en behandelcentrum Azora 
twee keer een valpreventietraject gedaan van tien weken voor 6-8 inwoners. De inwoners werden 
gestimuleerd te blijven bewegen na de training bij de beweegcoach.  
 
Onder de noemer Gecombineerde Leefstijlinterventie heeft Menzis naast interventies gericht op de 

de gemeentepolis. De gemeentepolis is de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag 
inkomen. Een bijkomende voorwaarde is dat de interventie onderdeel is van een samenwerkingsproject 

2022 zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd met twee Achterhoekse gemeenten: Montferland en 
Aalten. Zodra meer informatie hierover aangaande de gemeente Oude IJsselstreek beschikbaar is, zal 
dit bekend worden gemaakt bij de doelgroep.  

Iriszorg verzorgde een training valpreventie voor Azora-medewerkers over alcoholgebruik door ouderen 
in november. Hierin kregen 12 medewerkers kennis en vaardigheden aangereikt over de werking van 
alcohol bij ouderen en over in gesprek gaan bij risicovol gebruik.  

 

Specifieke aandacht voor mensen met dementie 

De wens een Dementievriendelijke gemeente te zijn kwam, na de start in 2020, in 2021 een stap 
dichterbij. De volgende organisaties nemen samen met de gemeente hun verantwoordelijkheid hiervoor: 
Alzheimer Nederland afdeling Oost-Gelderland; Azora (wijkverpleging); Bibliotheek Achterhoekse Poort; 
Helpdesk kwetsbare ouderen (trajectbegeleiders dementie); Huisartsenzorg Oude IJssel Netwerk 
Ouderen en Veerkracht Achterhoek; Sensire (mantelzorgondersteuning en wijkverpleging); Sociaal Werk 
Oude IJsselstreek.  

Een belangrijke stap werd gezet door Sociaal Werk die de Ontmoetingscentra geschikt maakte voor 
inwoners met beginnende dementie. Deze mooie eerste ervaring geeft voldoende steun om in 2022 



vervolgstappen te zetten. Zonder COVID had er meer gekund, maar de dementievriendelijke gemeente is 
goed van start gegaan!  



Onze ambitie is: 

 

Inwoners van de gemeente maken gezonde keuzes. Dit verhoogt de kwaliteit van leven 
en draagt bij aan een vitale gemeente met gelukkige inwoners. 

 

In de inleiding zeiden we het al: deze tussenstand is vooral bedoeld als positieve stimulans voor alle 
betrokkenen, na het uitdagende eerste COVID jaar. In deze Tussenstand geven we een eerste indruk en 
een aantal aanbevelingen. 

Er zijn mooie verhalen te vertellen over ons gezondheidsbeleid. Verhalen over de meerwaarde van 
samenwerken, over de toepassing van positieve gezondheid en over normaliseren in onze uitvoering, die 
kansengelijkheid, en betere mentale gezondheid en vitaal ouder worden een stap dichterbij brachten.  

Corona plaatste de uitvoerenden van ons gezondheidsbeleid in 2021 wel voor een dubbele uitdaging: 
bijeenkomsten konden alleen van juni tot november plaatsvinden, en tegelijkertijd verergerden de 
lockdowns een aantal gezondheidsklachten van inwoners en vergrootten de verschillen tussen lage en 
hoge SES groepen.  

Desondanks waren in het afgelopen jaar een aantal interventies wel degelijk succesvol. Het besef dat we 
voor veel groepen in de samenleving als overheid de laatste optie zijn (bestuursopdracht Wmo), kreeg 
tijdens de pandemie een nieuwe dimensie. We noemen hier de meest opvallende interventies en trends. 
Tot slot volgen er een aantal aanbevelingen, om het effect van de uitvoering nog verder te vergroten 
vanaf 2022.  

 

Succesvolle interventies en trends 

 Kansengelijkheid voor kinderen en jongeren uit lage SES groepen werd over de volle breedte 
versterkt met een 8-tal beweeg- en overgewichtprojecten. Meer kinderen en jongeren voldeden 
daarmee aan de beweegnorm, en overgewicht kreeg minder kans.  

 Projecten om kansengelijkheid voor migrantengroepen en laaggeletterden te bevorderen waren 
door COVID een uitdaging, maar gingen, soms in alternatieve vorm zoals in Whatsapp groepen, 
door.  

 Er waren grote fysieke verbeteringen in buurten met een lagere kansengelijkheid: meer groen en 
speelgelegenheid zorgden voor meer uitdaging om te bewegen en een gezondere 
woonomgeving.  

 Stress sensitieve hulpverlening kreeg in 2021 een grotere plek bij STOER. Twomorrow werd in 
2021 voor het eerst als gespecialiseerde jobcoaching succesvol ingezet bij inwoners met 
mentale klachten. Samen met de veelvuldige inzet van de Gecombineerde Leefstijl Interventie 
gaf dat inwoners nieuwe kansen op het gebied van gezondheid. 

 De weerbaarheid van kinderen is verbeterd door een aantal Strong Kids trainingen. Voor 
jongeren vanaf 12 jaar gold dat zij meer mentale klachten kregen door de lockdowns. Het 
Almende College zette zelf daarom vol in op de aanpak daarvan door middel van andere 
interventies zoals kleinere klassen en intensivering van het mentorschap.  

 De ontmoetingscentra in Ulft en Terborg, en Welzijn op recept zijn beide een succes. Ze dragen 
bij aan meerdere van onze beleidsdoelen: ze zijn dementievriendelijk, mantelzorgvriendelijk, en 
effectief tegen eenzaamheid. Deze inzet wordt verdubbeld in 2022. Verbetering is er nog te halen 



in de terugkoppeling naar huisartsen en het aanbod van de BRAVO onderwerpen in de 
seniorensoos. 

 In de periode van de lockdowns zijn inwoners die zich voor het eerst melden met 
eenzaamheidsklachten bij onze Wmo consulenten, geholpen met een individuele voorziening 
omdat de voorliggende voorzieningen gesloten waren. De verwachting is dat nu dat niet meer 
nodig is, de voorliggende voorzieningen in 2022 verder doorgroeien. 

 

Aanbevelingen: 

 Van de BRAVO onderwerpen die bij de sportclubs en seniorensoos onder de aandacht worden 
gebracht, is alcohol een weerbarstige door de Achterhoekse cultuur. Ook dekken 
sportverenigingen een belangrijk deel van begroting met inkomsten uit alcohol. Zonder hiervoor 
een cultuur sensitieve en praktische (deel)oplossing te bieden blijft dit praten tegen de bierkaai. 

 Gemeentelijke beleidsadviseurs onderwijs kunnen het Jeugdfonds Sport & Cultuur nogmaals 
onder de aandacht brengen van scholen tijdens het directieoverleg en het bestuurlijk LEA 
overleg.  

 De beweegtuinen zijn een succes, en kunnen dat nog meer zijn door het concept breder toe te 
passen in de gemeente. 

 De Gecombineerde Leefstijl Interventie is een succes; inwoners doen graag mee, en krijgen door 
de interventie meer kansen, op bijvoorbeeld werk. Meer bekendheid aan geven bij de diverse 

 
 Huisartsen geven aan dat zij behoefte hebben aan een terugkoppeling van de welzijnscoaches. 

Is de verwijzing succesvol geweest? Alleen als zij daar vertrouwen in krijgen, zal op de lange 
duur het verwijzen beklijven en stijgen. Dit kan via de welzijnscoach zelf, of via OzoVerbindzorg, 
VIP live etc.  

 Het benutten van de Preventiegelden voor weerbaarheid en veerkracht op scholen, stonden in 
2021 nog op hold vanwege de forse NPO gelden waarmee het onderwijs goede interventies zelf 
bekostigt. De Gezondheidsraad adviseerde 14 februari jl. aan lokale overheden om de 
interventies te monitoren. De weerbaarheid van jongeren heeft immers door de schoolsluitingen 
langdurig schade opgelopen. Ook via Buurtzorg Jong ontvangen onze kinderen 
weerbaarheidstrainingen. Kunnen we door een goede afstemming ervoor zorgen dat alle 

gemeente zal dit onderwerp agenderen in het LEA. 
 In de Omgevingswet liggen kansen voor de gezondheidsdoelen, vooral op het gebied van 

vitaliteit en bewegen in lage SES groepen; deze zijn in het afgelopen jaar goed benut, maar 
kunnen meer structureel een plek krijgen. De beweegtuinen zijn hier een goed voorbeeld van, 
maar deze voorziening is op dit moment niet dekkend; niet alle ouderen in onze gemeenten 
hebben laagdrempelig toegang tot een beweegvoorziening.  

 De ontmoetingscentra zijn een succes, ook dankzij Welzijn op recept. Voor de toekomst, zeker 
nu minder lockdowns meer mogelijk maken en onze consulenten weer meer doorverwijzen naar 
deze voorliggende voorziening, is het monitoren van de draagkracht van ontmoetingscentra 
voor kwetsbare inwoners (met bijvoorbeeld beginnende dementie) aan te bevelen. Er valt meer 
winst te halen op het aanbieden van de ontmoetingscentra als respijtzorg bij beginnende 
dementie, door onze consulenten. Een training kan zinvol zijn.  

 Op alle drie speerpunten is het aanboren en gebruiken van ervaringsdeskundigen door 
professionals nog onderbenut. Ervaringsdeskundigen inzetten werkt drempelverlagend en 
brengt zo tijdig het aanpassingsvermogen van inwoners op een hoger niveau. 
Gezondheidsinterventies als Gecombineerde Leefstijl Interventie, Strong Kids 
weerbaarheidstrainingen, Twomorrow en de Seniorensoos zijn geschikt voor 
ervaringsdeskundigheid.  

 In deze evaluatie over het eerste jaar 2021, is de invloed van de pandemie voelbaar. Aan het 
einde van deze periode zal door de GGD, via de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor jeugd en 
volwassenen, worden gekeken of de streefwaarden zijn gehaald. De invloed van de pandemie 
meenemen in deze monitor, lijkt zinnig voor een goede analyse.  



 De Sociale Kaart is een bruikbaar instrument om speerpunten 2 en 3 te realiseren 
(depressiepreventie, eenzaamheidsbestrijding, vitaal ouder worden). Dit verwoordden we al 
eerder in de Lokale Inclusieagenda 2022-2024 (thema 7). In de Week van de Eenzaamheid 2021 
werd de noodzaak van de Sociale Kaart op een heel praktische manier duidelijk: een eenvoudige 
overzichtskaart van welzijns- en culturele activiteiten per kern in het lokale nieuwsblad Vizier, 
zorgde voor een flinke toename van bezoekers bij de lokale wekelijkse activiteiten. Op de Dag 
van de Mantelzorger 2021 en de themabijeenkomst bleek dat onze mantelzorgers veel werk 
hebben met het zoeken naar overzichtelijke, noodzakelijke en helpende informatie over de 
beweegtuinen, de GLI interventie, welzijnscoaches, respijtzorg, etc.  
  



 
In de Gezondheidsagenda staat in hoofdstuk 5 een tabel met activiteiten en voor welk bedrag en hoe we 
die financieren. Een groot deel van de activiteiten wordt gefinancierd uit de GIDS-middelen (Gezond In 
De Stad). Dit is een decentralisatie-uitkering die wordt ontvangen via het gemeentefonds. Daarnaast 
worden ze ook betaald uit de Preventiegelden van het Nationaal Preventieakkoord. In 2021 zijn de GIDS 
en Preventiegelden voor 2022 aangevraagd en verkregen. 


