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Vooraf 
 
Op 17 januari 2013 heeft onze gemeenteraad van Doetinchem de kadernota volksgezondheid vastgesteld. De nota volgt uit de wettelijke taak tot 
gezondheidsbescherming, bevordering en ziektepreventie. Deze is gericht op gezondheidswinst van de inwoners van Doetinchem. Deze taak en doelstelling 
komen steeds meer onder de aandacht door de onhoudbaarheid van de zorgkosten en de decentralisaties. 
 
Kern van het beleid 
Het beleid legt de nadruk op kwetsbare groepen. Centraal staat het stimuleren van een gezonde leefstijl via een gebiedsgerichte en intersectorale aanpak. De 
Kanteling in het werk op het gebied van de Wmo en de inzet van buurtcoaches creëren mogelijkheden om invloed uit te oefenen op een gezonde leefstijl van 
inwoners.  
De gemeente vervult een regierol in het lokale gezondheidsbeleid. De samenwerking met de zorgverzekeraar is, mede door de GemeentePolis, versterkt en 
verbreed. De financiering van de GGD is de belangrijkste post bij het onderdeel volksgezondheid in de begroting. Het college zet daarom in op slimme 
verbindingen: regionale samenwerking en bundeling van inzet en middelen in deze tijd van schaarste. 
 
Uitvoeringsagenda 
In de kadernota staat dat er een uitvoeringsagenda volgt; hoofdstuk 7 geeft hier al een aanzet tot. De uitvoeringsagenda wordt door B&W 
vastgesteld en ter informatie aan de raad gegeven. De kadernota geldt voor de periode 2013 – 2016. Omdat resultaten van de uitvoering van 
activiteiten en projecten binnen één jaar meestal niet zijn te realiseren is deze uitvoeringsagenda eveneens ontworpen voor de periode 2013 – 
2016. Deze zal wanneer nodig tussentijds worden bijgesteld. Want projecten lopen af en nieuwe mogelijkheden zullen zich aandienen.  
 
De uitvoeringsagenda is gebaseerd op lopende activiteiten en aangevuld met nieuwe projecten. Waar mogelijk worden de activiteiten regionaal uitgevoerd. De 
uitvoeringsagenda is afgestemd met de jeugdagenda en met de sportagenda, die een overlap kennen. Het integrale karakter van volksgezondheid betekende ook 
een afstemming met andere betrokken beleidsterreinen. 
 
De agenda is onderverdeeld in: 
1. Specifieke interventies gericht op de gezondheidsbepalende factoren, waarbij de nadruk ligt op de leefstijlinterventies. 
2.De transities en de verbondenheid aan volksgezondheid: pro-actieve benadering. 
3. Reguliere taken (verbonden aan) volksgezondheid. Deze worden hieronder alleen kort benoemd maar niet verder uitgewerkt. Indien er zich onverwachts 
vraagstukken voordoen binnen de werkvelden wordt hier op gereageerd: re-actieve benadering. 
 
De interventies zijn beschreven naar doelstelling, activiteiten, te (verwachten) resultaten, tijdpad en financiën. Bij elke interventie horen andere documenten die 
verder ingaan op het onderwerp. Daar waar onder de noemer “Financiën” wordt vermeld dat dit “regulier”is, wordt uitgegaan van de bestaande beschikbare 
budgetten op de gemeentelijke begroting. 
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1. Specifieke gezondheidsinterventies 
De interventies zijn zoveel mogelijk: 

- intersectoraal (binnen de zorg en tussen sectoren/organisaties); 
- bewezen effectief; 
- kostenprikkelend; 
- gericht op de landelijke speerpunten; 
- aansluitend bij initiatieven in de wijk/buurt/kern en het wijkgerichte werken; 
- aansluitend bij de doelgroep; met extra aandacht voor de kwetsbaren 

In verband met de beperkte financiële middelen zullen niet alle onderwerpen en problemen even snel en intensief kunnen worden aangepakt. Drie hoofdthema’s 
krijgen de nadruk: 
        
1. Gezondheidsvoorlichting is gericht op preventie. Deze is bedoeld voor professionals en burgers/cliënten. De interventie richt zich op de ontwikkeling van een 
functioneel voorlichtingsysteem.  
    
2. Leefstijlinterventies; activiteiten die zoveel mogelijk aansluiten bij speerpunten / maatregelen van het rijk op het gebied van preventie: diabetes, overgewicht 
(bewegen en voeding), depressie, schadelijk alcoholgebruik. 

o Preventie diabetes: project SLIMMER (m.m.v. Menzis) 
      Gezonde jeugd 

o Tegengaan van overgewicht via bewegen (JOGG? mogelijk regionaal) 
o Gezonde school aanpak 
o Borging project alcoholmatiging jeugd 
Gezond oud worden 
o Valpreventie ouderen 
o Signaleren van sociaal medische knelpunten 65+ 
o Interventie sociaal medische knelpunten 65+ (participatie). 

 
3. Zorgketen 

o Doorontwikkeling geografisch georiënteerde gezondheidsgegevens (buurt/wijkscans / gezondheidsmonitors GGD / registraties Wmo / registraties 
zorgverzekeraar / gezondheidsgegevens 1e lijn/ ziekenhuizen etc.). 

o Verdere verbetering regie: over volksgezondheid, toekomstige organisatievorm JGZ en GGD  
o Verdere realisering gezondheidscentra en faciliteren huisvesting ziekenhuis 
o Afstemming tussen de 0e lijn (sociaal netwerk, vrijwilligers, sport en welzijnsvoorzieningen) de 1e en 2e lijn ingebed in Wijkwerk Nieuwe Stijl 
o Zelforganisaties in de zorg 
o Samenwerking in de zorgketen (zorgverzekeraar): Gemeentepolis 



 4

 
2. Volksgezondheid als integraal onderdeel: proactieve samenwerking         

o De transities en volksgezondheid. 
 
3. Reguliere taken (verbonden aan) volksgezondheid: reactieve samenwerking 
De GGD Noord- en Oost Nederland voert de taken van de Wpg uit. Dit zijn jaarlijks terugkerende basistaken. Deze worden bewaakt via het reguliere systeem 
van planning en control. Dit geldt eveneens voor de taken volksgezondheid verbonden aan de veiligheidsregio. Er is terugkerend overleg “volksgezondheid”met 
de regiogemeenten en op lokaal niveau overleg met andere partijen. Deze zijn bedoeld om signalen en ervaringen uit te wisselen om collectieve preventie 
volksgezondheid in de praktijk via eventuele nieuwe projecten verder vorm te geven.  
Daarnaast zijn er werkvelden verbonden aan de gezondheidsbepalende factoren; binnen de werkvelden worden reguliere taken uitgevoerd, waarbij aandacht 
voor het gezondheidsvraagstuk inherent onderdeel is of moet zijn: 
Sociale omgeving:  

o Schulddienstverlening.  
o Werk & Inkomen; gezondheid als mogelijk belemmerende factor voor werk (of startkwalificatie). 
o Onderwijs, Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdgezondheidszorg. Een onderwerp als ‘preventie depressie jongeren’ wordt in de jeugdagenda vertaald 

naar schulddienstverlening, veilige school, gezond bewegen enz. Een onderwerp als voorlichting over seksuele gezondheid jongeren aan scholen en 
professionals zit in het basispakket van de GGD. De loverboy problematiek leidt tot het regionaal meldpunt jeugdprostitutie Achterhoek. 

o Landelijk wordt geïnvesteerd in niet roken. Lokaal wordt dit ondersteund door handhaving en voorlichting op scholen. 
Fysieke omgeving: volkshuisvesting, onderwijshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu.  

o Binnenmilieu: Het is een reguliere taak om mede uit oogpunt van volksgezondheid rekening te houden met energie, geluid (overlast van de buren) en het 
natuurlijke ventilatie. Daarnaast blijft het Bouwbesluit een belangrijk instrument waarin de gezondheidsaspecten al in zijn opgenomen. 

o Buitenmilieu:  
De inrichting van de fysieke omgeving in relatie tot gezond gewicht. Allereerst gaat het hier om openbare ruimte. Speelplekken voor kinderen is een veel 
genoemd voorbeeld. Maar er is veel meer mogelijk. Door openbare ruimte in te richten vanuit een bewegingsstimulerend oogpunt ontstaat veel meer 
zogenoemde informele speel- en beweegruimte. Denk hierbij aan veilige routes voor kinderen om zelfstandig naar school te lopen, een bredere stoep, 
parkeerruimte aan één kant van de straat, verschillende kleuren tegels, het aantrekkelijk maken van speelplekken voor ouders, het toegankelijk maken van 
schoolpleinen voor kinderen in de wijk et cetera. De opkomst van de elektrische fiets draagt beduidend bij aan meer bewegen; tegelijkertijd ontstaat er nu een 
behoefte aan bredere fietspaden nu de eerste ongelukken zijn gebeurd. Naast openbare ruimte zijn er openbare gebouwen die, bekeken vanuit de 
bewegingsstimulatie, aangepast moeten worden. Trappenhuizen die aantrekkelijk(er) ingericht worden, om zodoende traplopen te stimuleren, is hiervan het 
bekendste voorbeeld. Een jaarlijks terugkerend fenomeen is bijvoorbeeld de bestrijding van de eikenprocessierups.  
Volksgezondheid kent geen wettelijke eisen ten aanzien van het milieu anders dan vast gelegd in de Wet milieubeheer of de Wet ruimtelijke ordening (WRO). 
De Wet publieke gezondheid heeft als enig wettelijk kader de taak het bevorderen van medische milieukunde zorg. Dit laatste is niet afdwingbaar. Elk bestuurlijk 
besluit van het college vraagt volgens de Wpg echter om een afweging ten aanzien van de gezondheid.  
 
Gezondheidsbevordering onder de medewerkers van de gemeente mag worden beschouwd als een reguliere taak van P&O.  
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Monitoren en Evalueren 
Deze uitvoeringsnota bestaat uit bestaande en nieuwe interventies waarbij gezondheidsaspecten en collectieve preventie een rol spelen in de jaren 2013 – 2016. 
Het monitoren zal gebeuren per afzonderlijke interventie. De uitvoeringsagenda wordt tussentijds bijgesteld als daar aanleiding voor is. 
 
NB. Het is mogelijk om resultaten voor de korte termijn te definiëren. Bijvoorbeeld het percentage mensen (jeugd, 55+) dat sport en beweegt (sportschool, 
sportvereniging). Het is echter bekend dat het bereiken van de effecten op de volksgezondheid over het algemeen een kwestie van lange termijn is. 
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1. INFORMATIE, VOORLICHTING, ADVIES preventie volksgezondheid aan de inwoners 

Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 
stakeholders 

Tijdpad Financiën 

Inzicht in 
gezondheidssituatie; 
Prioriteiten van 
interventie 

ouderen  
volwassenen 
jongeren 

Terugkoppeling uitkomsten 
epidemiologische 
onderzoek aan de 
betreffende doelgroepen; 
Bepaling prioriteiten wat 
moet worden aangepakt 

Gezondheidssituatie 
bekend; 
Mogelijke interventies 
benoemd; 
 

Onderzoek: GGD; 
evt. interventies: 
gD1 beleids-
adviseur volksge-
zondheid (vgz) 
 
Stakeholders: 
beleid (JGZ, 
ouderengezond- 
heid, sport, 
wijkwerk) 

Na elk epide-
miologisch 
onderzoek 

Onderzoek: regulier 
budget 
Interventies: per 
interventie nader te 
bepalen i.o.m. 
betrokken 
beleidsvelden en 
budgetten. 

(Digitale) sociale 
kaarten onderling 
gekoppeld; 
Ruimte voor advies 
voor gezonde leefstijl  

Inwoners en 
professionals 

DSK/vCJG/sportservice:  
onderlinge koppeling; 
Toevoegen concrete 
adviezen gezonde leefstijl 

Toegankelijke (digitale) 
sociale kaarten met 
informatie en advies over 
gezonde leefstijl 

gD 
(beleids)medewer
kers MO en Wmo 
 
Stakeholders: 
GGD, Bibliotheek 
sportservice 

2e helft van 
2013 en 
daarna 
doorlopend 
 

Regulier 

Bewustwording belang 
van en eigen 
mogelijkheden tot 
gezonde(re) leefstijl en 
omgeving 

Risicogroepen en 
professionals 

Voorlichtingsbox GGD;  
Info en advies aan cliënten 
Wmo/W&I waar relevant 
mede richten op preventie 
m.b.v. box GGD; 
 
Afspraken maken over 
gezondheidsvoorlichting 
door wijkverpleegkundige 
en POHers 
 

Cliënten zijn geïnformeerd 
en waar mogelijk 
geactiveerd (digitaal en 
persoonlijk contact/ 
Kanteling/WNS). 

gD: Communicatie 
medewerker 
Wmo  
 
 
 
gD: 
beleidsadviseur 
vgz m.m.v. 
thuiszorg en GGD 

2014-
voorbereiding 
2015- 
implementatie 

Regulier 

                                                
1 gD: gemeente Doetinchem 
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2. LEEFSTIJLINTERVENTIE 
Speerpunt diabetes: Project SLIMMER diabetes voorkomen 

 
Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 

stakeholders 
Tijdpad Financiën 

a. Aantonen van het 
effect van SLIMMER 
 
 
 
 
 
 
b. Diabetes 
voorkomen 
(risicoverlaging met  
50%) 

Risicogroepen 45-65 
jaar 

a. Pilot in Doetinchem (en 
Apeldoorn) met 50 
deelnemers in 
interventiegroep met 
voedings- en bewegings- 
programma en in een 
controlegroep. 
 
b. (onderzoek) opname in de 
GemeentePolis (business 
case en  
 
c. doorstroom naar regulier 
sport en bewegingsaanbod 

a. Bewezen effectieve 
interventie in de praktijk  
 
 
 
 
 
 
b. (Potentieel) onderdeel 
van de GemeentePolis 
 
 
c. cliënten behouden 
verbeterde leefstijl 
 

Trekker: GGD  
 
Stakeholders: 
1e lijn,  
Caransscoop, 
Agora, 
Menzis 
Sportservice  

Onderzoeks-
programma - 
aug. 2013 
 
 
 
 
 
2014- 
 
 
 
2013- 

Subsidie 
diabetesfonds, 
ZonMW en Menzis 
 
 
 
 
 
Vervolg: 
zorgverzekeraar; 
en gemeente(n) 

Speerpunt preventie overgewicht: Goede voeding hoeft niet veel te kosten 
        Doelstelling         Doelgroep                Activiteit             Resultaat       Trekker & 

    stakeholders 
    Tijdpad         Financiën 

Met beperkt budget 
gezond leven (voeding 
en roken) 

Inwoners met 
financiële problemen 

Inventarisatie goede ideeën 
van de doelgroep; 
verspreiden via cursus 
“uitkomen met je inkomen”, 
nieuwsbrieven, internet en in 
de gesprekken met cliënt. 
 
Onderzoek behoefte en 
mogelijkheden uitbreiding 
interventie en evt. voorstel 
(bijv. voorlichting door een 
diëtist). 

Groter bewustzijn van 
belang van gezonde 
voeding bij deelnemers. 
Inzicht dat gezonde 
voeding niet veel hoeft te 
kosten. De inzet richt zich 
op gedragsverandering. 
 
 

gD: teamleider 
financiële 
ondersteuning 
m.m.v. 
beleidsadviseur 
armoedebeleid en 
vgz 
 
stakeholders: 
buurtcoaches, 
budgetcoach, 
vrijwilligers 

2014-  
 
 
 
 
 
 
2014- 

Regulier 
 
 
 
 
 
 
Overweging 
uitbreiding 
interventies: budget 
per interventie nader 
te bepalen 
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GEZONDE JEUGD 
 

Speerpunt preventie overgewicht: optie: Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)/Gezonde Kinderen in Gezonde Kindomgeving (GKGK) 
Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 

stakeholders 
Tijdpad Financiën 

Jeugd en jongeren 
bewegen meer,  
eten gezonder,  
krijgen meer 
motorische 
vaardigheden, en 
krijgen daardoor een 
gezondere leefstijl 

Jeugd, jongeren en 
ouders 

Onderzoek GGD naar 
overgewicht; 
Subsidieverzoek; 
Onderzoek naar bestaande 
interventies; 
Inventarisatie hiaten; 
Uitvoering interventie; 
Tussentijdse evaluatie.  
 

Jeugd, jongeren, ouders 
zijn geïnformeerd over en 
zich meer bewust van het 
belang van gezonde 
voeding en voldoende 
beweging 
 
Vermindering van het 
aantal jeugd en jongeren 
met overgewicht;  
Verbeterde leefstijl 
 
 

GSF m.m.v. gD 
 
Stakeholders: 
Basisonderwijs, 
Sportverenigingen, 
Andere profs in 
de directe 
omgeving van het 
kind (preventie-1e 
lijn); 
 
 

Zie planning 
regionale 
sportagenda: 
In dec. 2013 
wordt o.a. dit 
project bij de 
provincie 
ingediend. 
2014 
definitieve 
keuze 
interventie 

(aanvraag) provinciale 
subsidie via regionale 
agenda sport & 
budget gemeente: € 
10.000/jr.  
 

                                                                                              Gezonde school aanpak2 
         Doelstelling         Doelgroep                Activiteit             Resultaat      Trekker &          

stakeholders 
     Tijdpad Financiën 

Inzicht in en 
ondersteuning van het 
gezondheidsbeleid 
onderwijs; 
 

Basisonderwijs; 
Voortgezet 
onderwijs; 
 

GGD gaat ca. elke twee jaar 
met de onderwijsinstellingen 
in gesprek over het 
schoolgezondheidsbeleid en 
biedt ondersteuning bij de 
uitvoering aan de hand van 
een aantal thema’s 
(te denken valt aan ‘Gezonde 
Schoolkantine’ of ‘Rookvrije 
School’ etc.). 
 
 

Goed bereik van jeugd en 
jongeren om een gezonde 
leefstijl te stimuleren 

gD: GGD en 
beleidsadviseur 
JGZ 
 
Stakeholders: 
gD beleidsadviseur 
onderwijs, jeugd, 
onderwijs 
 

2014- Regulier 

                                                
2 De GGD adviseert het basisonderwijs bij het opstellen van schoolgezondheidsbeleid vanuit de basisfinanciering. Extra contactmoment adolescenten biedt deze kans ook voor VO 
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                                                                 Speerpunt schadelijk alcoholgebruik: Borging project alcoholmatiging jeugd 
Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 

stakeholders 
Tijdpad Financiën 

a. Het alcoholgebruik 
2011-2015 is gelijk 
gebleven; 
b. de kennis, instelling 
en opvoeding van 
ouders is in 2014 
minstens gelijk aan de 
metingen van het 
ouderonderzoek in 
2012. 
 

jongeren Uitvoering van de 
borgingsactiviteiten zoals 
beschreven in de notitie 
“Borging alcoholmatiging 
jeugd in de gemeente 
Doetinchem”(mei 2012) 

Zie uitkomsten EMOVO 
2015 afgezet tegen 
uitkomsten EMOVO 2011 

gD: beleidadviseur 
JGZ 
 
Stakeholders: 
Regionaal 
ambtelijk overleg; 
Iriszorg; 
Halt Gelderland; 
Politie 
GGD 

2012-2015 Regulier  

GEZOND OUDER WORDEN 
Valpreventie 

Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 
stakeholders 

Tijdpad Financiën 

Bewust worden en 
voorkomen van 
vermijdbare risico’s op 
vallen 
 
 

Ouderen 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Inventariseren van 
bestaande activiteiten / 
projecten bij Zowel NWA.  
 
b. Valpreventie onderdeel 
laten zijn: 
-van bewegingsaanbod aan 
ouderen   
-van voorlichting: langer 
zelfstandig blijven wonen 
 
c. Onderzoek noodzaak en 
mogelijkheden tot extra 
gerichte valpreventie 
 

Afgeronde inventarisatie; 
Eventuele voorstellen 
aanvullend aanbod 
 
Zie uitkomsten 
ouderenmonitor GGD 
Zie aantal meldingen 
fracties valpartijen 75+ 
Slingeland  
 
 
Bijv. “Halt u Valt”, een 
bewezen effectieve 
preventie; NB 
deskundigheidsbevordering 
1e lijn als evt. onderdeel 
 

Beleidsadviseur 
met aandachts- 
gebied ouderen 
 
Stakeholder: 
b. 1e lijn; 
Ouderenbonden; 
GGD en 
sportservice; 
Slingeland; 
gD afd. Wmo 
winkel, 
communicatie 
 
c. GGD 

2014- 
 
 

Regulier 
 
b. en c. uitkomsten 
kunnen leiden tot 
behoefte aan extra 
budget 2015. 
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                                                             Vroegtijdig signaleren van sociaal medische knelpunten  
 

       Doelstelling         Doelgroep Activiteit Resultaat       Trekker &             
stakeholders 

   Tijdpad        Financiën 

Proactief signaleren 
van knelpunten onder 
kwetsbare ouderen en 
hun behoefte aan 
ondersteuning  

Kwetsbare ouderen 
 

a. screenen 
cliëntenbestand 
door huisartsen; 
signalering en melding aan 
persoonlijk netwerk, pro 
fessionals; 
eventuele behandeling in 
Multidisciplinair Team 1e 
en 2e lijn. 
b. signalering door 
buurtcoach m.m.v. andere 
wijkbewoners/partners 
 

Tijdige (h)erkenning van de 
ondersteuningsbehoefte 
van kwetsbare ouderen 
voorkomt erger en draagt 
bij aan het langer mee 
kunnen doen in hun 
omgeving. 

a. Initiatiefnemer 
ZOWEL NWA 
b. werkwijze 
WNS/BC 
 
Stakeholders:  
gD beleidsadviseur 
afd. M.O. 
Huisartsen& 
1e /2e lijnswerkers 
& buurtcoaches 
 

2013-1016 

 

Nationaal  
Programma 
Ouderen (1e lijn) 
Menzis (2e lijn) 

Interventie sociaal medische knelpunten (participatie) 
 

Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 
stakeholders 

Tijdpad Financiën 

Versteviging sociaal 
netwerk/sociale 
contacten  
 
Vergroting 
maatschappelijke 
participatie en 
zelfredzaamheid 
 
 

65+ ers in een 
dreigend isolement 

Gebruiken van het inzicht 
uit (onderzoeks)rapporten  
 
a. Tijdig (h)erkennen 
behoefte door BC, 
wijkbewoners en partners, 
registratie ondersteunings- 
vragen op het gebied van 
eenzaamheid en sociale 
steun; interventie: b & c.  
 
b. Bewegen en sporten: (PR 
voor) regulier aanbod en 
senioren sport 

 
 
 
Behoeften en 
mogelijkheden van ouderen 
aan sociaal contact en 
actieve deelname zijn in 
beeld en geregistreerd. 
 
 
 
Monitoring via “sport” 
 
 

gD: 
Beleidsadviseur 
afdeling M.O. 
(aandachtgebied 
ouderen) m.m.v. 
aanpalend beleid 
 
Stakeholders: 
a. 
Wijkprofessionals 
ZOWEL NWA 
 
b. sportservice 
 

2013-2016 Regulier  
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Ontmoeting via 
buurtkamer, verzorgings-
centra,  wijkcentra 
 
Inzet van vrijwilligers: 
Buddy’s voor ouderen 
Ouderen voor ouderen 
bijv. om gezond samen te 
eten 
Ouderen als vrijwilliger 
 
c. (h)erkennen en inzet van 
nieuwe en innovatieve 
ontwikkelingen, diensten en 
aanbod.3  
 

 
registratie (toename) 
deelname ouderen door 
deze centra 
 
 
 
 

 
Ijsselkring, 
thuiszorg, 
 
 
BC, vrijwilligers- 
en mantelzorg 
organisaties,  
 
 
 
c. Professionals, 
vrijwilligers- en 
mantelzorgorgani
saties 

3. ZORGKETEN 
 

                                                                       Geografisch geörienteerde gezondheidsgegevens   
                                                                                    

Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 
stakeholders 

Tijdpad Financiën 

Gebiedsgerichte 
gezondheidsgegevens 
als basis voor 
interventies 

Alle inwoners Ontwikkeling wijkprofielen4 
Gebruik wijkprofielen voor 
ontwikkeling interventies 
door inwoners en profs. 
 

Sjabloon voor andere 
gemeenten; 
Gerichte interventies als 
onderdeel van de 
wijkprogrammering 
 
 

GGD en 
Spectrum 
m.m.v. 
beleidsadviseur 
vgz 
 
Stakeholders: 
Inwoners en 
wijknetwerk 

2012-2013 
 
2013- 
 
 
 

Regulier 
 
 

                                                
3 Voorbeelden: Oppasservice OOPOEH (positief effect (huis)dieren) - Online-platforms (zoals Contact Days); - Beeldbellen en gebruik van ipad (dienstverlening van Sensire) 
4 De GGD-NOG werkt eveneens samen met de regio Achterhoek t.b.v. de zorgatlas 2020. 
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Regievoering 
Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 

stakeholders 
Tijdpad Financiën 

Grip op 
volksgezondheids 
beleid en GGD 

GGD werkgroep 
volksgezondheid 
Achterhoek 
Afstemming AO 
Jeugd/onderwijs en AO 
Wmo/vgz 
Afstemming  
concerncontrollers A’hoek 
 

Gezamenlijke visie GGD 
(agenda) stukken; 
Regionale basis 
beleidskader 
volksgezondheid; 
Uitvoeringsagenda met 
regionale component; 
Gezamenlijke visie op 
organisatievorm JGZ; 

gD; 
Beleidsadviseurs 
vgz Achterhoek 
 
 
 
 
 

Regulier 
 
Jan 2013- 
 
 
Juni 2013- 
 
Najaar 2013 

Regulier 

Faciliteren5 eventuele herlocatie Slingeland Ziekenhuis 
Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 

stakeholders 
Tijdpad Financiën 

Behoud van het 
Slingeland Ziekenhuis 
voor gemeente en 
regio 

Slingeland Ziekenhuis Afstemming en begeleiding 
op gebied van grond en 
bouw ziekenhuis 
 

Slingeland blijft binnen 
gemeentegrenzen; 
betekent nieuw ziekenhuis 
op andere locatie of 
vernieuwd ziekenhuis op 
huidige locatie 

gD: : fysieke 
ontwikkeling/regie
kamer 

-2020 Regulier 

                                                                 Faciliteren gezondheidscentra en indien nodig decentraal spreekuur 
Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 

stakeholders 
Tijdpad Financiën 

Het verzekeren van de 
toegankelijkheid 
(bereikbaarheid) en de 
kwaliteit van 
gezondheidscentra 

1e lijn (t.b.v. inwoners 
van de gemeente) 

Afstemming en begeleiding 
op gebied van grond en 
bouw gezondheidscentra, 
gelijk verdeeld over de 
gemeente; 
 
 
 
 

Het aanwezig zijn van 
voldoende 1e lijnszorg, 
gezondheidscentra en 
spreekuurlocaties 
 
 
 

gD: fysieke 
ontwikkeling/regie
kamer 
 
Stakeholders: 
Beleidsadviseur 
vgz; 1e lijn; Evt. 
zorgverzekeraar 

2005- Regulier 
 
 
 
 
 
 

                                                
5 Faciliteren; volgens Van Dale (2005) ‘vergemakkelijken’ 
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                                                                              Verbinding 0e en 1e lijnszorg(keten) 
 

Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 
stakeholders 

Tijdpad Financiën 

integrale aanpak van 
“preventie-zorg-
welzijn-wonen”; 
een meer sluitend 
zorg- en welzijns-
aanbod in de wijk; 
Bijdrage aan de 
kwaliteit van leven en 
autonomie van de 
cliënt. 
 

Wijkverpleegkundige Uitvoering geven aan het 
project “de Zichtbare 
Schakel”; 
 

Een vraaggericht integraal 
ondersteuningsaanbod in 
de wijk; 
Preventie 
volksgezondheid; 
Goed bereik van cliënten. 

gD; 
beleidsadviseur 
vgz 

2013- Regulier 
(subsidievorm) 

Faciliteren en 
stimuleren van sociale 
teams 1e lijn in de wijk 

Buurtcoach 
Huisarts/POH 
Wijkverpleegkundige 
(o.a. Zichtbare 
Schakel) 

a.Onderlinge kennismaking; 
b.Werkafspraken;   
c.GGD geeft voorlichting 
gezondheidspreventie aan 
dit team;  
d. Zorgketens verbonden 
aan de nulde lijn (ZOWEL 
NWA, CVA). 

Korte lijnen; 
Preventie. 

gD; PL Buurtcoach 
kwartiermaker of 
kwartiermaker; 
Beleidsadviseur 
vgz 
 
Stakeholders: 
BC, 1e lijn, oa. 
Huisarts, GGD 
Zorgverzekeraar 
 

2014- a. en b. Regulier  
 
c. Plusproduct  

Samenwerking van 
vrijwilligers (informele 
zorg) met 1e lijn 

Vrijwilligers 
(informele zorg) 

a. sociale kaart van 
vrijwilligers ontwikkelen 
b. buurtcoaches/ sociale 
wijkteams en 
vrijwilligers(organisaties) 
maken werkafspraken 

Buurtcoaches en sociale 
wijkteams en vrijwilligers 
(organisaties) kennen 
elkaar. 
Zij hebben werkafspraken. 
  

gD; PL buurtcoach 
 
Stakeholders: 
BC/sociaal 
wijkteam, VWC, 
beleidsadviseur 
vrijwilligerswerk 
 
 

2014- Regulier 
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                                                                                      Buurtsportcoach 
Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker & 

stakeholders 
Tijdpad Financiën 

Stimuleren gezonde 
leefstijl: 
kansrijke verbindingen 
leggen tussen sport- 
en beweegaanbieders 
en andere partijen 

Risicowijken cq 
groepen 
volksgezondheid; 
sportverenigingen 

BSC organiseren waar 
nodig een sport en 
beweegaanbod;  
BSC bemiddelt tussen 1e 
lijnzorg en sport en 
bewegen in wijk of stad; 
(gezonde scholen, senioren 
en aangepast sporten, vitale 
sportverenigingen) 

passend beweegaanbod bij 
een (sport)vereniging voor 
verschillende doelgroepen 
(zie bijlage); 
versoepeling verwijzing 1e 
lijnzorg van cliënten naar 
(voeding), sport en 
bewegen. 
 

gD; 
Beleidsadviseur 
sport 
 
Stakeholder: 
Sportservice 

Sept. 2013- Cofinanciering en 
subsidie VWS 

                                                                                     Zelforganisaties in de zorg 
Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker Tijdpad Financiën 

Zelforganisaties 
worden gestimuleerd 
om de cliënten te 
informeren en voor te 
lichten over ziekte 
beeld maar ook over 
de sociale en fysieke 
gevolgen en hoe hier 
mee om te gaan. 

Zelforganisaties 
gericht op patiënten 
categorieën en hun 
naasten 

Gemeente faciliteert via: 
Op verzoek ondersteuning 
in zoektocht naar 
huisvesting; 
Communicatie richting de 
cliënten of potentiële 
vrijwilligers via de reguliere 
kanalen; 
Subsidie; 

Zelforganisaties worden 
binnen de mogelijkheden 
van de gemeente extra in 
staat gesteld om te 
functioneren en krijgen de 
nodige erkenning; 
Zij helpen mede om 
kosten voor (zwaardere) 
zorg te voorkomen. 

gD: 
beleidsadviseur 
vrijwilligerswerk  
i.s.m. vgz 

2013- Regulier 
(subsidie)budget 
 
Of schuiven met 
budgetten 

                                                                           Gemeentepolis i.s.m. Menzis 
Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker Tijdpad Financiën 

Vervolg project 
GemeentePolis 
(verbreding collectieve 
zorgverzekering 
minima) 

zorgverzekeraar Uitvoering geven aan het 
project GemeentePolis in 
Doetinchem 
Verbreding samenwerking 
waar mogelijk mede in het 
kader van de transities 
 
 
 
 

Uitbreiding pakket 
preventie (SLIMMER…); 
(aanzet) invulling module 
re-integratie; 
Basis(visie) zorg 
infrastructuur in de wijk; 
 

gD; Beleids-
adviseur vgz 
& Menzis 
 
Stakeholders: 
Beleidsadviseur 
armoedebeleid & 
Wmo; W&I; 
GGD; VIT; VWC 

2013-2015 Regulier 
Eurobudget Menzis  
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                                                                           4. TRANSITIES EN VOLKSGEZONDHEID 
 
                                                                         Transities en volksgezondheid: JGZ-Jeugdzorg 

Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker Tijdpad Financiën 
Optimale aansluiting 
van JGZ preventie op 
de (door)ontwikkeling 
van de jeugdzorgketen 

Jeugd en jongeren Onderzoek naar optimaal 
organisatiemodel iJGZ 

Herzien organisatiemodel 
JGZ; 
Preventie verbonden aan 
(Jeugd)zorg 

Bestuurlijke 
werkgroep GGD; 
gD; Lokaal 
beleidsadviseur 
vgz/jgz 

2013-2014 Budgetneutraal 

                                                                   Transities en volksgezondheid: scheiden van wonen en zorg, begeleiding, MEE & preventie 
Doelstelling Doelgroep Activiteit Resultaat Trekker Tijdpad Financiën 

Stimulans gezonde 
leefstijl als onderdeel 
van gemeentelijke 
taken van 
ondersteuning 

Kwetsbare groepen Bewegen en gezonde 
voeding als preventief 
middel: 
a. onderzoek naar de 
mogelijkheden en 
randvoorwaarden tot 
verbinding met vormen van 
begeleiding/dagbesteding/on
dersteuning in de wijk 
b. implementatie 

Versterking gezondheid en 
vitaliteit bij de 
verschillende doelgroepen. 

gD: 
beleidsadviseur 
vgz & begeleiding 
& woonservice 
 
 
Stakeholder: 
MEE 

2014-
voorbereiding 
2016-  
implementatie 

Regulier 

 
  


