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Verzenddatum :
Terugblik en voortzetting Stimuleringsprogramma 'Gezond in Coevorden'.

Geachte leden van de raad
Hierbij bieden wij u de notitie 'Terugblik en voortzetting Stimuleringsprogramma
Coevorden' aan.

Gezond in

Aanleiding
Vanaf 2014 stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanuit het
Nationaal Programma Preventie gelden beschikbaar voor het verminderen dan wel stabiliseren
van gezondheidsachterstanden van inwoners met een lage SES-score. SES-score staat voor
sociaal economische status score: een score op basis van opleiding, inkomen en de positie op de
arbeidsmarkt.
In Nederland zijn er grote verschillen in gezondheid en sterfte tussen hoog- en laagopgeleiden.
Laagopgeleiden overlijden 7 jaar eerder dan hoogopgeleiden en leven 19 jaar minder in goed
ervaren gezondheid. Het verschil in levensverwachting is het gevolg van het meer voorkomen
van verschillende chronische ziektes en risicofactoren zoals overgewicht, roken en eenzaamheid
bij mensen met een lage opleiding of een laag inkomen.
Hiervoor hebben we in het najaar 2015 het concept Stimuleringsprogramma 'Gezond in
Coevorden' opgesteld. In dit concept hebben we verschillende cijfers uit gemeentelijke
rapportages en gebiedsanalyses bij elkaar gebracht om een beeld te krijgen van de
problematiek in Coevorden met betrekking tot gezondheidsachterstanden. Deze hebben we
tijdens een aantal bijeenkomsten voorgelegd aan professionals, zorgaanbieders, scholen,
sportverenigingen etc. Naast het delen van informatie hebben we ook ideeën opgehaald en
ondersteuning aangeboden om initiatieven te ontplooien. Tijdens het traject hebben we
verbindingen gelegd tussen de initiatiefnemers en de aangedragen thema's en hebben we
ondersteuning aangeboden voor het uitvoeren van activiteiten/initiatieven. Dit om met een
gezamenlijke inspanning het verschil kunnen maken voor Coevorden.
In bijgaande notitie geven wij een terugblik van het proces en de activiteiten/interventies
binnen het Stimuleringsprogramma 'Gezond in Coevorden', maar geven we ook de ambities
weer voor het doorontwikkelen en verstevigen van een samenhangende aanpak van
gezondheidsverschillen.

Terugblik
Het Stimuleringsprogramma 'Gezond in Coevorden' heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan
de bewustwording rondom een gezonde leefstijl, preventie en participatie, maar ook aan het
belang en de kracht van samenwerking tussen diverse organisaties, zorgaanbieders,
sportvereniginge, scholen en de gemeente.
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De notitie is tot stand gekomen door gesprekken te voeren met professionals, zorgaanbieders
en organisaties over onder andere de samenwerking met andere organisaties, het bereik van de
doelgroepen en de bereikte resultaten. Daarnaast hebben we ook gesprekken gevoerd met een
aantal doelgroepen. In het kader van privacy (zoals chronisch zieken) en in verband met leeftijd
(zoals met peuters) kon niet altijd met de doelgroep zelf worden gesproken. Naast de diverse
gesprekken is ook input verkregen uit de diverse inhoudelijke verslagen die door
initiatiefnemers zijn ingediend.
Vervolg
De problematiek van gezondheidsachterstanden is complex en hardnekkig. Er is veel tijd nodig
om een goede aanpak te realiseren voor het verkleinen van de gezondheidsachterstanden.
Onlangs is daarom het Nationaal Preventieakkoord gesloten, bedoeld om de verwachte trends
qua leefstijlom te buigen. Het doel is dat er in 2040 minder mensen roken, problematisch
alcohol gebruiken en overgewicht hebben. Daarnaast heeft het Ministerie van VWS bekend
gemaakt dat het Stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet. Vanuit de
decentralisatie-uitkering "Gezond in de Stad" (GIDS) zijn tot en met 2021 financiële middelen
beschikbaar.
Het Stimuleringsprogramma is onderdeel van de uitvoering van het Beleidsplan Sociaal Domein
'Samen Krachtig'. De samenwerking tussen het sociaal domein en gezondheid, maakt een
integrale aanpak en het inzetten op de pijlers 'meetellen en meedoen', voorkomen',
'samenwerken', 'dichtbij' en 'innovatie' beter mogelijk. We streven naar een integrale aanpak
gericht op het terugdringen van schulden en langdurige armoede, het stimuleren van
(arbeids)participatie, de aanpak en het voorkomen van laaggeletterdheid, gecombineerd met
een betere gezondheid en gedragsverandering. Hierbij speelt sport en bewegen ook een
belangrijke rol met betrekking tot ontmoeting, gezondheid, preventie, participatie en
weerbaarheid.
Voor de voortzetting van het Stimuleringsprogramma 'Gezond in Coevorden' hebben we de
ambities, het doorontwikkelen en verstevigen van een samenhangende aanpak van
gezondheidsverschillen, aangescherpt. Naar aanleiding van onze bevindingen van de afgelopen
jaren heeft een herijking plaatsgevonden van doelstellingen en doelgroepen. Hierover hebben
we afstemming en samenwerking met het programmateam Sociaal Domein, GGD Drenthe en
het Vitaliteitsnetwerk (binnen de pilot 'preventie en zorg'). Het Vitaliteitsnetwerk (bestaande uit
een huisarts, een fysiotherapeut, een dietiste, GGD Drenthe, Icare, MWC, een
Praktijkondersteuner huisarts en twee beleidsmedewerkers) zal in 2019 gaan dienen als
adviescommissie voor de subsidieaanvragen binnen het Stimuleringsprogramma 'Gezond in
Coevorden' 2019. Vanaf 2019 zetten we de beschikbare middelen in voor concrete doelen,
interventies/activiteiten die duurzaam zijn en zich richten op kwetsbare doelgroepen waarbij we
een integrale aanpak stimuleren. Hierbij loopt ook een onderzoek hoe we gedragsverandering
bij onze inwoners nog meer in gang kunnen zetten.
We hebben nu in Coevorden een mooie basis als het gaat om samenwerking met de diverse
programma's en organisaties die die bijdragen aan een gezamenlijk doel: een 'Gezonder
Coevorden'. Het is wel gewenst dat de inzet op preventie niet afhankelijk is van (tijdelijke)
rijksmiddelen. Daarom is structurele inbedding in het gemeentelijk beleid en de begroting op
termijn van groot belang. De komende periode zullen wij dit oppakken en hiervoor nadere
voorstellen doen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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