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Disclaimer 

Dit rapport is geproduceerd in het kader van een educatieprogramma aan 

Rijksuniversiteit Groningen, Nederland, Faculteit Science and Engineering, Science 

Business and Policy (SBP) Curriculum. Anders dan beschreven in het formele 

stagecontract, kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rapport. Citaties zijn 

alleen mogelijk met expliciete referentie naar de status van het rapport als een product 

vanuit een studentenstage met schriftelijke toestemming van de SBP medewerkers.  
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 AFKORTINGENLIJST 
 

Tabel 1: Afkortingenlijst 

Afkortingenlijst Betekenis Uitleg 

E-health Elektronische gezondheid - 
ATP Adenosine trifosfaat Energie in het lichaam 

ACTH Adrenocorticotropic hormone Gemaakt in de hypofyse (hersenen) en 
stimuleert cortisol productie bij stress 

ASV Algemene Subsidie Verordering Subsidie van de provincie Overijssel 
AVG Algemene Verordering 

Gegevensbescherming 
Privacywetgeving 

ACC Anterior cingulate cortex Deel van hersenen betrokken bij bloeddruk, 
hartslag, aandacht en keuzes maken 

BDI Beck Depression Inventory Manier om mate van depressie te meten 
CRH Corticotropin releasing hormone Gemaakt in de hypothalamus (hersenen) en 

stimuleert ACTH 
DALY Disability adjusted life rate Een maat voor de totale last die ontstaat 

door ziektes 
ECAM Endothelial cellular adhesion molecule  Speelt een rol bij niet meer goed laten 

functioneren van de bloedvaten 
eNOS Endothelial nitric oxide syntase Speelt een rol bij niet meer goed laten 

functioneren van de bloedvaten 
GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst - 

GR Glucocorticoïd receptor Receptor voor cortisol 
HDL Huishoudelijk Dagelijks 

Levensverrichtingen 
 

HPA axis Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis 
(Hypothalamus-Hypofyse-bijnier-as) 

Complete as van drie organen betrokken bij 
het stressmechanisme 

Il Interleukine Ontstekingsfactor 
Lage SES Lage sociaaleconomische status  
M1 / M2 Macrofaag type 1 of 2 Cellen die in staat zijn om lichaamsvreemde 

cellen op te eten 
MCA Multi Criteria Analyse  - 
NGO Non-governmental organisation - 
PFC Prefrontale cortex Onderdeel van de hersenen betrokken bij 

cognitie en emotie 
Ra Receptor antagonist Blokkeert de werking van de receptor 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu 

- 

SROI Social return on investment - 
TNF Tumor necrosis factor Ontstekingsfactor 

VWS Volksgezondheid, welzijn en sport - 
WHO World Health Organisation  

 

 



Een leven lang bewegen met sociaal contact 
 

5 
 

 BEGRIPPENLIJST 
 

Tabel 2: Begrippenlijst 

Begrip Uitleg 

‘Een leven lang bewegen’ Invulling voor prestatielijn gezond bewegen van programma sociale kwaliteit 
‘Wicked’ probleem Probleem met maatschappelijke en wetenschappelijke onduidelijkheid 

Amyloigene pathway  De opeenstapeling van amyloïde plaques is een onderdeel van dit mechanisme en 
een van de kenmerken van Alzheimer 

Antagonist Bindt aan een receptor om vervolgens de werking te remmen 
Beige vetcel Vetcel die warmte produceert via mitochondriën en juist gevoeliger raakt voor 

insuline 
Cognitieve achteruitgang Problemen met geheugen 

Cytokine Verzamelnaam voor verschillende moleculen die een rol spelen bij de 
immuunreactie 

Eenzaamheid Eenzaam voelen door gebrek aan kwaliteit van sociaal contact. Onder te verdelen 
in sociale en emotionele eenzaamheid. 

Endorfine Veroorzaker van het geluksgevoel tijdens het sporten. Aangemaakt in de 
hersenen 

Endotheel 1-cellige laag cellen aan de binnenkant van o.a. bloedvaten 
Fagocytose Proces waarbij lichaamsvreemde stoffen opgegeten worden 

Gezondheidsmonitor Overzicht van data over gezondheid van inwoners aan de hand van een 
afgenomen enquête door de GGD 

Haalbaarheidsonderzoek Onderzoek naar de haalbaarheid van een project, pilotstudie 
Hypofyse Hormoonproducerend orgaan(tje) in de hersenen 

Insuline Stofje die glucose in het lichaam om kan zetten 
Intrinsieke motivatie Motivatie omdat je dit zelf graag wilt 
Krachtenveldanalyse Analyse naar de invloeden en interesses op een probleem 

Mitochondria Energieproducerende cellen 
Mobiliteit Bewegelijkheid 

Participatiestaat Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen leven en omgeving 
Persoonlijk vertrouwen Vertrouwen in je eigen kunnen 

PESTEL Externe analyse 
Positieve gezondheid Nieuwe definitie van gezondheid. i.p.v. de afwezigheid van ziekte, de 

mogelijkheid om te functioneren 
Prestatielijn Onderdeel van een beleidsdoel, toetsbaar 

Primaire veroudering Veroudering veroorzaakt door leeftijd 
Receptor In staat te binden aan moleculen en dit signaal door te geven. 

Secundaire veroudering Veroudering versnelt/vertraagd door leefstijl 
Skeletspieren Spieren verbonden aan de botten, bedoelt voor houding of bewegen 

Sociaal vertrouwen Vertrouwen in de mensen om je heen 
Sociale isolatie Mensen met absoluut minder sociale contacten 

Spiermassa ‘Gewicht’ van de spieren 
Stakeholder Iemand met belangen 

Tau fosforylatie Een van de kenmerken van Alzheimer 
Vergrijzing Stijging aantal ouderen in verhouding met de andere doelgroepen 

Verzorgingsstaat De staat draagt verantwoordelijkheid voor het welzijn van zijn burgers, zoals in 
kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. 

Witte vetcel Vetcel die energie vasthoudt in het lichaam en bij overschot minder gevoelig 
raakt voor insuline 

Zingeving Levenszin, doel van het leven en hiernaartoe willen werken 
Β-Cel Cellen in de alvleesklier die insuline aanmaken 
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2 SAMENVATTING  

Als Nederlanders worden we steeds ouder. Helaas gebeurt dit niet op een gezonde manier. Diabetes 

type 2 en hart- en vaatziekten nemen toe en medicijngebruik stijgt. Om ons kwalitatief ouder te laten 

worden, zetten initiatieven zich in voor een leven lang bewegen. Zij worden onder andere gesteund 

door het programma Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel. Dit onderzoek doelt op het 

verkrijgen van meer inzicht in de gezondheidseffecten en succesfactoren van deze initiatieven. Om 

hiertoe te komen zijn interviews afgenomen bij projecten, gesteund door het programma, die een 

combinatie maken tussen bewegen en sociaal contact. De geanalyseerde interviews zijn vervolgens 

gekoppeld aan wetenschappelijke literatuur. Positieve gezondheid is het uitgangspunt van dit 

onderzoek. Het definieert gezondheid als het hebben van een betekenisvol leven, waarin je goed in je 

vel zit en lichamelijk kan functioneren.  

Uit zowel de interviews als de literatuur komt naar voren dat bewegen en sociaal contact belangrijk 

zijn voor het bevorderen van positieve gezondheid. Een combinatie van sociaal contact met conditie- 

en krachtoefeningen is in staat om de risico’s voor diabetes type 2, hart- en vaatziekten, Alzheimer en 

depressies te verlagen. Hierbij zijn verschillende mechanismen in het lichaam betrokken, zoals 

ontstekingsfactoren, het stressmechanisme en zenuwcelstimulatie. Sociaal contact is in staat om 

eenzaamheid te verlagen. Aangezien eenzaamheid een gevoel is die bij iedereen anders ervaren wordt, 

zal hier persoonsafhankelijk op ingezet moeten worden.  

Uit interviews blijkt dat het belangrijk om als trainer/begeleider vertrouwen te creëren in een groep, 

zodat de individuele behoeftes achterhaald kunnen worden. Ook is vertrouwen belangrijk in 

bevordering van intrinsieke motivatie, zodat de deelnemers met motivatie naar de activiteit te blijven 

komen. Aan de hand van de interviews komen er een aantal succesfactoren naar boven voor projecten. 

Als eerste is het belangrijk dat een initiatiefnemer vooraf nadenkt over de invulling van het project van 

begin tot einde. Dit houdt in: vanaf de activatie van deelnemers tot aan de borging van 

gezondheidseffecten. Samenwerkingen buiten expertise en monitoring zijn belangrijke voorwaarden 

om hieraan bij te dragen.  

Om gezondheidseffecten duurzamer te maken, kan er ingezet worden op bestuurlijk en ambtelijk 

niveau. De Provinciale Staten kunnen in gesprek over de inzet op ‘een leven lang bewegen’ en haar 

duurzame gezondheidseffecten. In dit gesprek kan de optie voor meer structurele middelen voor het 

programma Sociale Kwaliteit aan bod komen om deze gezondheidseffecten te versterken. Het team 

Sociale Kwaliteit kan ‘de succesfactoren’ in haar dagelijkse werkzaamheden verankeren. Dit kan door 

het gebruik van een checklist tijdens adviesgesprekken, professionele ondersteuning in de vorm van 

sessies rondom deze onderwerpen en via het gebruik van communicatiemiddelen om bewustzijn van 

gezondheid te bevorderen.  
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3 VOORWOORD  

‘Een leven lang bewegen met sociaal contact’. Een titel die niet duidelijker aan kan geven waar ik in de 

afgelopen zes maanden mee bezig ben geweest. Het was een avontuur vol leermomenten, 

uitdagingen, maar vooral veel plezier. Eindelijk had ik een opdracht gevonden die vanuit alle kanten 

aansloot op mijn interesses. Ik ben blij om te merken dat er positief gereageerd wordt vanuit het veld 

over dit onderwerp en hoop ook hen, met dit rapport, een stap verder te helpen.   

Achteraf ben ik blij te hebben gekozen voor een onderzoek die sociaal contact met bewegen 

combineert. Bij de start van deze stage had ik nooit verwacht dat sociaal contact zo’n belangrijke factor 

zou zijn in het bevorderen van gezondheid. Mede hierom geloof ik dat sociaal contact een onderdeel 

moet worden en blijven van ‘een leven lang bewegen’. Wat ik op persoonlijk vlak heb opgestoken uit 

dit onderzoek is het volgende: Blijf buiten je eigen kaders kijken en luister goed naar wat de mensen 

om je heen vertellen. Je kan zelf nooit in staat zijn om alle kaders te onderzoeken, maar je kan hen wel 

betrekken voor het complete plaatje. Zo maken we met z’n allen de puzzel compleet!  

In de afgelopen periode ben ik veel op pad geweest in de provincie en heb ik veel mensen mogen 

spreken en discussies mogen voeren over de relatie tussen bewegen, sociaal contact en gezondheid. 

Ik wil al deze mensen bedanken voor hun bijdrage, op welke manier dan ook, aan dit rapport. Door 

jullie ben ik regelmatig tot nieuwe inzichten gekomen. Daarnaast wil ik Michiel Berger en Gertjan van 

Dijk bedanken voor hun goede hulp en begeleiding vanuit de Universiteit. In het bijzonder wil ik 

Margreet Hogenkamp, Walther de Haas en Anita Esselink bedanken voor begeleiding de afgelopen 

maanden in het provinciehuis. Het was fijn om met jullie samen te mogen werken. Alleen had ik dit 

nooit kunnen doen! 

 

Laura Verweij  

28-06-2019 
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4 INTRODUCTIE 

 Aanleiding 
‘We willen meer inzicht in de preventieve werking van bewegen op gezondheid’, is de ambitie 

geformuleerd in het statenvoorstel van de provincie Overijssel. Dit is het uitgangspunt voor deze 

afstudeerstage1. Veel gesubsidieerde initiatieven monitoren de gezondheidseffecten niet uitvoerig. 

Mede om deze reden is er op dit moment geen duidelijk beeld over de preventieve werking van 

bewegen op gezondheid.  

 Maatschappelijk belang 
Men wordt steeds ouder2. We werden 20 jaar geleden als Nederlanders gemiddeld 78 jaar oud. Op dit 

moment is dit al gemiddeld 82 jaar oud2. Dit betekent niet automatisch dat dit op een gezondere 

manier gebeurt. Dementie, hart- en vaatziekten en diabetes type 2 behoren nog steeds tot één van de 

meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland3. Voor behandeling zijn medicijnen het meest 

gebruikte middel, welke door de jaren heen steeds meer worden voorgeschreven4. Verschillende 

doctoren proberen een beweging tot stand te krijgen tegen de steeds hoger wordende ziektekosten 

en hogere incidentie van ziektes5,6. In plaats van medicijnen, schrijven zij ook iets anders voor: 

bewegen7.  

 

Bewegen geeft positieve effecten op gezondheid8,9. Het is 

in staat de kans op diabetes type 2, hart- en vaatziekten, 

Alzheimer en depressies te verlagen8,10–12. Mede hierom 

heeft de Gezondheidsraad een bewegingsnorm opgesteld 

voor elke Nederlander, waarbij het grootste effect in 

gezondheidsvoordeel te bereiken is door matig actief te 

bewegen, zoals wandelen of fietsen (Fig. 1)8. De norm stelt 

dat jongeren tussen de 4 en 18 jaar oud elke dag 1 uur 

matig intensief moeten bewegen en 3 keer per week 

spier- en botverstevigende oefeningen moeten doen8. 

Voor volwassenen ligt de norm op 2,5 uur per week matig 

intensief bewegen en 2 keer per week spier- en 

botverstevigende oefeningen doen8. Op basis van de 

gezondheidsmonitorgegevens, voldeed minder dan 50% 

van de Nederlanders aan deze bewegingsnorm in 201613. 

Dit geeft aan dat er nog een grote winst te behalen valt in 

het stimuleren van bewegen en het verlagen van gezondheidsrisico’s voor deze overige groep.  

 

Sociaal contact heeft ook een positief effect op beweging9,14,15. Gebrek aan sociaal contact kan een 

belemmering vormen om te starten met bewegen14,. Andere onderzoeken tonen aan dat beweging 

kan zorgen voor meer sociale cohesie9,15. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet 

zo ook zien dat het gebrek aan sociale steun een barrière kan vormen om te gaan bewegen14.  

 

Er zijn dus onderzoeken naar het effect van beweging op sociaal contact en andersom. Ook in ‘het 

eindverslag’, een onderzoek voor de provincie over hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen op het 

gebied van sport en bewegen, is hier aandacht voor16. Hier wordt een focus gelegd op de combinatie 

van gezond bewegen en sociaal contact. De manier waarop dit moet worden bereikt werd hierin niet 

Figuur 1: Van inactief naar matig actief bewegen 
geeft het grootste voordeel voor gezondheid8 
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beschreven. Het is van belang hier meer inzicht in te krijgen, zodat ook de provincie haar steentje bij 

kan dragen om letterlijk een leven lang te kunnen bewegen.   

 POSITIEVE GEZONDHEID 
Om inzicht te krijgen in de effecten van bewegen en sociaal contact op de gezondheid, is het belangrijk 

om te weten wat hieronder wordt verstaan. Het WHO, opgericht in 1948 gaf gezondheid de definitie: 

‘een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van 

ziekte of gebreken’17. In 2009 begon de Gezondheidsraad samen met ZonMw een discussie over deze 

definitie17. Hierom werd er in Den Haag een conferentie georganiseerd waarbij het nieuwe concept 

‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional 

challenges’ naar voren kwam17. Deze is vervolgens kwalitatief en kwantitatief getoetst onder 

zorgverleners, patiënten, burgers, beleidsmakers, verzekeraars, actoren in de publieke zorg en 

onderzoekers. Hierbij komt duidelijk naar voren dat gezondheid meer is dan alleen de afwezigheid van 

ziekte en zijn de volgende 6 pijlers hieruit geselecteerd. Deze pijlers zijn:  

1. Lichaamsfuncties  

2. Mentaal welbevinden  

3. Zingeving  

4. Kwaliteit van leven  

5. Meedoen  

6. Dagelijks functioneren. 

 SOCIALE KWALITEIT BINNEN DE PROVINCIE OVERIJSSEL 
Elke vier jaar vinden er verkiezingen plaats om nieuwe leden van de Provinciale Staten te kiezen. In het 

coalitieakkoord staan de beleidsdoelen en ambities voor de komende jaren beschreven. Besluiten 

genomen door de Provinciale Staten worden uitgevoerd door het college van Gedeputeerde Staten. 

De gedeputeerde heeft vervolgens weer de verantwoordelijkheid om informatie terug te koppelen aan 

de Provinciale Staten. Het programma Sociale Kwaliteit is een losstaand programma, welke werkt 

binnen de eenheid Economie & Cultuur. In totaal werken er ongeveer 700 ingehuurde en vaste 

werknemers bij deze provincie. In Bijlage 1, is een organogram te vinden van de provincie Overijssel.  

 

Het programma Sociale Kwaliteit voert sinds 2016 één van beleidsdoelen, ‘Samen maken wij 

Overijssel’, uit met een budget van 3,4 miljoen per jaar18. De prestatielijn (9.1.5.): ‘Wij dragen bij aan 

activiteiten die zorgen voor gezond bewegen van Overijsselaars’, heeft betrekking op gezond 

bewegen18. ‘Een leven lang bewegen’ is in juni 2018 in het leven geroepen om een nieuwe richting aan 

de prestatielijn gezond bewegen te geven. Deze visie staat in ‘het eindverslag’ beschreven en zal door 

dit rapport gebruikt worden. Aangezien het programma Sociale Kwaliteit geen deel uitmaakt van de 

kerntaken van de provincie, heeft het team veel vrijheid in het invullen van dit beleidsdoel. Het team 

is klein en bestaat uit 5 personen, waarvan 1 beleids- en projectondersteuner, 3 adviseurs en 1 

programmaleider. Zij houden zich samen voornamelijk bezig met het maken van beleid en geven advies 

aan initiatiefnemers.  

 PROBLEEMDEFINITIE 
De provincie Overijssel wil bijdragen aan ‘een leven lang bewegen’. In het statenvoorstel komt naar 

voren dat er nog onduidelijkheden zijn over welke effecten dit met zich meebrengt. Daarnaast wordt 

er in de maatschappij gezien dat bepaalde groepen mensen nog niet weten wat de rol van bewegen 

voor hen zou kunnen zijn, of accepteren deze nog niet14. Hierdoor ervaren zij een drempel om te gaan 
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bewegen. Vandaar dat ook de vraag ontstaat waar de rol van de provincie ligt in het stimuleren van 

bewegen. Door beide problemen wordt dit geïdentificeerd als een ‘wicked’ probleem19.  

 DOEL 
Inzicht geven in de meest efficiënte manier om gezondheid te bevorderen als provincie Overijssel, om 

gezondheid van de inwoners te verbeteren.  

4.6.1 Hoofdvraag 

Hoe kunnen de gezondheidseffecten van sociaal contact in combinatie met beweging worden ingezet, 

om de inzet op de prestatielijn gezond bewegen te optimaliseren?  

4.6.2 Deelvragen 

Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Wat is de wetenschappelijke relatie tussen bewegen, sociaal contact en gezondheid? 

2. Wat is de ervaren gezondheid in de provincie Overijssel? 

3. Wat zijn de effecten en succesfactoren op het gebied van gezondheid bij de geselecteerde 

projecten? 

4. Welke externe en interne invloeden worden uitgeoefend op ‘een leven lang bewegen’ in de 

provincie Overijssel? 

5. Welke opties zijn er om ‘een leven lang bewegen’ te verbeteren? 

6. Welke strategie heeft voorkeur voor toekomstig beleid van de provincie Overijssel? 

 Formele kader 
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van een stageopdracht als onderdeel van de afstudeerrichting 

Science, Business & Policy (SBP) binnen het masterprogramma Biomedical Sciences aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Het doel van deze stageopdracht is de integratie van economische-, 

beleids- en/of managementaspecten met wetenschappelijke kennis. Het eindproduct is een 

adviesrapport. De stage heeft plaatsgevonden van 7 januari 2019 tot 28 juni 2019, voor een periode 

van 24 voltijd weken. In tabel 3 staan de betrokken begeleiders. 
Tabel 3: Begeleiders tijdens deze stage 

Naam Organisatie Functie Rol in begeleiding 

Margreet Hogenkamp Provincie Overijssel, 

Sociale Kwaliteit 

Programmaleider Begeleider 

Walther de Haas Provincie Overijssel, 

Sociale Kwaliteit 

Adviseur Dagelijks begeleider 

Anita Esselink Provincie Overijssel, 

Beleidsinformatie 

Adviseur Begeleider aanpak & 

uitvoering 

Michiel Berger Rijksuniversiteit 

Groningen, Science 

Business & Policy 

Docent SBP Docent 

Gertjan van Dijk Rijksuniversiteit 

Groningen 

Hoogleraar Science begeleider 
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 LEESWIJZER 
De effecten van bewegen en sociaal contact op gezondheid worden besproken in hoofdstuk 5 aan de 

hand van wetenschappelijke literatuur. Vervolgens presenteert hoofdstuk 6 de ervaren gezondheid 

binnen de provincie Overijssel door gegevens van de GGD te analyseren. Hoofstuk 7 geeft inzicht in 

de gezondheidseffecten en succesfactoren van geselecteerde projecten aan de hand van afgenomen 

interviews. In hoofdstuk 8 komen, door een PESTEL-, actoren- en SWOT-analyse, de invloeden op 

‘een leven lang bewegen’ aan bod. Hoofdstuk 9 gaat in op bovenstaande informatie en leidt tot 

verschillende opties en afwegingen voor een optimalisatie van ‘een leven lang bewegen’. Dit gebeurt 

aan de hand van een Multi Criteria Analyse (MCA). Resultaten worden bediscussieerd in hoofdstuk 

10 en conclusies worden getrokken in hoofdstuk 11. Dit leidt tot de aanbevelingen van hoofdstuk 12. 

5 DE WETENSCHAP ACHTER BEWEGEN, SOCIAAL CONTACT EN GEZONDHEID 

 BEWEGEN EN GEZONDHEID  
Zoals eerder benoemd, worden we als Nederlanders ouder en gebeurt dit niet op een kwalitatieve 

manier. Ouder worden we allemaal, maar de klachten die hierbij betrokken zijn, verschillen per 

persoon. Afname in spiermassa komt bij elk individu voor tijdens het verouderingsproces. De snelheid 

waarmee dit gebeurt verschilt echter. Dit is te verklaren aan de hand van twee vormen van 

veroudering20,21. De primaire vorm is afhankelijk van leeftijd, waar de secundaire vorm afhankelijk is 

van ziekte en leefstijl21. Inactiviteit is een vorm van leefstijl en in staat dit verouderingsproces te 

versnellen, terwijl beweging dit aan de andere kant weer kan vertragen (Fig. 2)21. Dit is te verklaren 

door de balans in spiermassa aanwezig in een individu21. Skeletspieren, maar ook de afwezigheid van 

opgestapelde vetten, zijn in staat om gevoeligheid voor insuline te verhogen. Glucose wordt beter 

opgeslagen en het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 neemt af21. Daarnaast neemt de 

spiermassa en -functie toe bij een actieve leefstijl, wat kan leiden tot een betere mobiliteit en minder 

valrisico21. Veel studies onderzoeken de meest effectieve manier van bewegen om deze resultaten te 

bereiken22–25. Over het algemeen wordt een combinatie tussen conditie- en krachttraining gebruikt 

voor een optimaal effect op de gezondheid. Dit komt overeen met de beweegnorm van de 

Gezondheidsraad22,24. Hierbij is het nooit te laat om te starten, maar geldt wel: hoe eerder hoe beter!  

Verder heeft secundaire veroudering een effect op de functie van de mitochondria, de ‘motortjes’ van 

het lichaam20,21. Deze mitochondria produceren ATP (Adenosine trifosfaat), wat het lichaam energie 

geeft26. Door beweging blijven deze mitochondria gezond en behoud je energie20,21. Naast deze 

effecten worden er meerdere mechanismen op gang gezet door beweging. Hier wordt in de volgende 

paragraaf dieper op ingegaan.  
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5.1.1 Mechanismen achter bewegen en inactiviteit 

Het lichaam activeert verschillende mechanismen tijdens beweging. Welke mechanismen hierbij 

betrokken zijn, en hoe zij een effect hebben op de risico’s voor diabetes type 2, hart- en vaatziekten, 

Alzheimer en depressie, worden in het volgende stuk beschreven.  

ENDORFINE 

Endorfine is een neurotransmitter die we kennen als de veroorzaker van het geluksgevoel tijdens het 

sporten27. Via de hypofyse in de hersenen wordt endorfine vrij gegeven, welke in staat is om pijn te 

verlagen en een gevoel van welbevinden creëren. Zij zijn in staat om de ernst van depressies te 

verlagen, maar zorgen bij sportverslaafde mensen juist voor een verhoogde kans op depressie na twee 

weken niet te hebben gesport.  

IMMUUNSYSTEEM 

Skeletspieren produceren calcium. Dit zet een keten van reacties op gang, welke vervolgens zorgt voor 

meer productie van interleukine (Il)-628,29. Deze interleukine heeft een ontstekingsremmend effect op 

het lichaam en zorgt daarnaast voor de activatie van type 2 macrofagen (M2). Dit is een cel die in staat 

is om lichaamsvreemde cellen op te eten door middel van fagocytose (Fig. 3)29,30. Daarnaast zorgt dit 

type macrofaag voor een hogere gevoeligheid voor insuline en minder aanmaak van glucose29. Ook 

stimuleert Il-6 ontstekingsremmende factoren, zoals Il-10 en Il-1 receptor antagonist (ra)29,30. Il1-ra is 

in staat om te binden aan de Il-1 receptor, waardoor het voorkomt dat andere cytokines hieraan 

kunnen binden, zoals Il-1β, welke anders tot ontsteking zou leiden. Il-10 en Tumor Necrosis Factor 

(TNF)-α staan bekend om hun wisselwerking op elkaar29,30. Dit zorgt voor een remming van TNF-α, 

bekent voor zijn ontstekingseffect.  

Il-6 wordt minder geproduceerd, door inactiviteit. Dit leidt tot het tegenovergestelde aan reacties. Een 

eerste effect is dat Il-10 geen remmend effect heeft op TNF-α, wat leidt tot chronische ontsteking29. 

Een andere mogelijke oorzaak, maar ook gevolg van inactiviteit is het opstapelen van vet, wat 

vervolgens kan leiden tot obesitas28. Dit leidt op zijn beurt vervolgens weer tot ontsteking en 

opstapeling van vet, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat die lastig te doorbreken is.28–30 

Figuur 2: Effect van beweging op veroudering20. A: inactiviteit leidt tot verminderde spiermassa, spierkracht en fysiek 
functioneren. B: bewegen leidt tot meer spiermassa, spierkracht en fysiek functioneren.  
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Il-6, geproduceerd door bewegen, lijkt een positief effect te hebben op het verlagen van het risico op 

Alzheimer31. Bij het ontstaan van diabetes type 2 speelt Il-1β een belangrijke rol in schade aan de β-cel 

in de alvleesklier30. Een mogelijk positief effect van beweging is de verhoging van Il-1ra in het lichaam 

welke zou kunnen helpen het lichaam te beschermen van deze β-cel schade door aan Il-1 cytokines te 

binden29,30. Daarnaast speelt TNF-α een rol bij de perifere insuline resistentie29,30. Doordat beweging 

ontsteking stimulerende cytokines als TNF-α onderdrukt, zou dit ook kunnen bijdragen aan insuline 

gevoeligheid30.  

ENDOTHEELDYSFUNCTIE 

Voor hart- en vaatziekten is het lastig te bepalen wat de oorzaken en gevolgen zijn. 

Ontstekingsfactoren spelen een belangrijke rol bij schade aan het endotheel, het binnenste laagje van 

een bloedvat. TNF-α is in staat om ECAM (endothelial cellular adhesion molecule) te stimuleren en 

eNOS (endothelial nitric oxide syntase) te remmen10,12,30,32. Dit leidt tot verminderde endotheel 

afhankelijke relaxatie, wat endotheel dysfunctie als gevolg heeft. Aangezien endotheel een essentieel 

onderdeel is van de bloedvaten, is dit een mogelijke oorzaak is van hart- en vaatziekten10,32.  

BRAIN DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR (BDNF) 
Beweging stimuleert Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in de hersenen en speelt een 

belangrijke rol bij de ontwikkeling en het overleven van zenuwcellen22,33. Deze stimulatie vindt plaats 

in het centrale zenuwstelsel en is in staat om cognitie te verbeteren en risico voor depressie te 

verlagen. De afwezigheid hiervan zou mogelijk een risicofactor kunnen zijn bij de ontwikkeling van 

Alzheimer33. Hiernaast, zou BDNF kunnen zorgen voor de omzetting van witte vetcellen naar beige 

vetcellen34,35. Irisine, geproduceerd door beweging, zorgt voor ditzelfde effect34,35. Witte vetcellen zijn 

hierin over het algemeen de ‘slechte cellen’, die energie vasthouden in het lichaam en bij overschot 

minder gevoelig raken voor insuline34,35. De beige vetcellen kunnen daarentegen warmte produceren 

via mitochondriën, de ‘motortjes’ van het lichaam, en juist gevoeliger raken voor insuline. Door deze 

omzetting kan het risico voor diabetes type 2 worden verlaagd35. Studie van Mackay et al. geeft aan 

dat conditietraining het meest effectief is voor het stimuleren van BDNF in de hersenen23.  

 

 

Figuur 3A: Il-6, gestimuleerd door bewegen is in staat om M2 macrofagen te stimuleren en M1 macrofagen te remmen. Ook worden 
ontstekingsremmende Il-10 en Il-1Ra gestimuleerd. Dit heeft meer insuline gevoeligheid en minder aanmaak van glucose29. 5B: 
Door inactiviteit wordt Il-6 niet gestimuleerd, waardoor TNF-α gestimuleerd wordt en Il-1β kan binden aan de receptor. Dit leidt 
tot opstapeling van vetten en chronische ontsteking.  Legenda: Blauw: Stimulatie & actief. Zwart en grijs: Remming & inactief. 
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AMYLOÏD EN TAU 

Bij leeftijdsafhankelijke alzheimer wordt mitogene TNF-α opgereguleerd31. Dit leidt tot de activering 

van de amyloigene pathway en tau fosforylatie, wat beide kenmerken zijn van alzheimer31. De exacte 

werking van deze mechanismen kan verder onderzocht worden.   

VOLUME HERSENGEBIEDEN 
Verschillende studies geven aan dat bewegen een positief effect heeft op depressieve gevoelens door 

dit te meten met de Beck Depression Inventory (BDI)11,36. Het blijft alleen nog onbekend welke vorm 

en hoeveelheid bewegen leiden tot deze positieve effecten. Uit een metastudie blijkt dat depressieve 

volwassenen een vermindering hebben in volume van de hippocampus, anterior cingulate cortex 

(ACC), prefrontale cortex (PFC) en Striatum36. Dit blijkt na het ondergaan van een MRI scan. Deze 

onderdelen spelen een belangrijke rol in 

geheugen, motivatie, beslissen, 

concentratie en emotie (Fig. 4)37. Andere 

studies laten juist  een groei zien in het 

volume van de hippocampus, PFC en ACC 

bij sportende volwassenen38,39. Na zes 

weken van inactiviteit is het volume van 

de hippocampus bij deze mensen het 

weer terug op het oude niveau39. 

Hierdoor lijkt beweging het risico op het 

ontwikkelen van depressieve gevoelens 

te verlagen. BDNF lijkt een rol te spelen bij 

de veranderende hersenvolumes, maar 

de exacte mechanismen betrokken bij 

deze verandering, zullen nog verder 

onderzocht moeten worden36,38. 

 SOCIAAL CONTACT EN GEZONDHEID  
In de inleiding staat dat sociaal contact de drempel om in beweging te komen kan verlagen. Hierdoor 

heeft sociaal contact op een indirecte manier positieve effecten op de gezondheid, zoals beschreven 

in Hoofdstuk 5.1. Daarnaast lijkt sociaal contact ook direct effecten te hebben op gezondheid40–42. Op 

welke manier dit gebeurt, wordt in het volgende stuk beschreven.   

5.2.1 Het effect van sociaal contact 

In de literatuur is een duidelijke relatie te vinden tussen sociaal contact en mentaal welbevinden. In 

Figuur 5 is te zien hoe (het gebrek aan) sociale contacten kan leiden tot zowel lichamelijke als mentale 

ziektes. Door een verandering in de psychologische staat ontstaat er een verandering in beweging, 

hersenhormonen en psychische ziektes. In het geval van depressies is bijvoorbeeld aangetoond dat 

eenzaamheid geassocieerd is met zwaardere depressiesymptomen43. Daarnaast staat dementie veel 

in de belangstelling44. Studie van Tough et al. geeft aan dat sociale participatie, meedoen of sociale 

netwerken, dementie en cognitieve achteruitgang kunnen voorspellen in ouderen44.  

Figuur 4: Het corticolimbische systeem37 
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5.2.1.1 Theorieën over stress en sociaal 

contact 

Meerdere theorieën beschrijven de effecten 

van sociaal contact op gezondheid. Een theorie 

stelt dat sociaal contact zorgt voor het 

uitblijven van stress45,46. Een andere theorie 

claimt dat het hebben van stress bijdraagt aan 

meer sociaal contact door het krijgen en/of 

ervaren van sociale steun45,46. Weer een 

volgende theorie stelt dat sociaal contact ook 

een andere kant op kan slaan en juist weer voor 

veel stress kan zorgen. Bijvoorbeeld in de 

omgang met dominante mensen. Wat er in het 

lichaam gebeurt door het ervaren van (een 

gebrek aan) sociaal contact, wordt besproken 

in onderstaande tekst45.  

5.2.1.2 Eenzaamheid heeft een effect op 

cortisol levels 

Stress, veroorzaakt door (een gebrek aan) 

sociaal contact, leidt tot veranderingen in de 

HPA as44. Bij het ervaren van stress vindt de eerste stap plaats in de hypothalamus, wat vervolgens 

leidt tot productie van corticotropin releasing hormone (CRH)47. CRH zorgt voor de stimulatie van 

ontstekingsfactoren en de productie van adrenocorticotropic hormone (ACTH) in de hypofyse, wat 

bindt aan receptoren in de bijnier47,48. Het hormoon cortisol komt hierbij vrij en speelt een belangrijke 

rol op de gezondheidseffecten veroorzaakt door stress44. In verschillende studies zijn de effecten van 

sociale isolatie en eenzaamheid onderzocht op het ervaren van stress41,49. Sociale isolatie is de absolute 

tijd dat iemand alleen is en eenzaamheid is het gevoel die hierbij wordt ervaren. Eenzaamheid is dus 

subjectief en persoonsafhankelijk.  

Sociale isolatie en eenzaamheid geven beide verhoogde risico’s op hart- en vaatziekten41,50. Een kans 

die volgens de onderzoekers vergelijkbaar is met het effect van roken (15 sigaretten per dag) en alcohol 

consumptie (6 per dag). Het risico is zelfs groter vergeleken met het effect van fysieke inactiviteit en 

obesitas50. Studie van Valtorta et al. bevestigt deze bevindingen en toont aan dat eenzaamheid voor 

een 27% groter risico voor hart- en vaatziekten zorgt49. Dit risico is vergelijkbaar met de invloed van 

depressie of angst49.  

Wanneer je ergens van schrikt, treed er een acute stress reactie op, zodat je in staat bent om te vechten 

of vluchten51. Bij een korte stressreactie wordt de hypothalamus-hypofyse-bijnier(HPA)-as  geactiveerd 

en vrijwel direct via negatieve feedback geremd. Eenzaamheid is geassocieerd met chronisch hogere 

levels van cortisol en verminderde gevoeligheid voor zijn glucocorticoïd receptor (GR)41,47. De 

negatieve feedback treed nu niet op, waardoor de HPA as geactiveerd blijft. Doordat de gevoeligheid 

van de GR verlaagd is, lukt het niet om ontstekingsfactoren, gestimuleerd door CRH, te 

onderdrukken41,48. Chronische ontstekingen ontstaan, vergelijkbaar met ‘De relatie tussen bewegen 

en gezondheid’. Het lichaam komt in een vicieuze cirkel terecht, waardoor risico’s voor onder andere 

hart- en vaatziekten toenemen41,49.  

Figuur 5: Effecten van sociale contacten op lichamelijke en mentale 
gezondheid89 
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5.2.1.3 Het effect van sociale isolatie op BDNF 

Naast bewegen heeft ook sociaal contact een effect op Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF). 

Verschillende studies tonen een verlaging van BDNF aan in sociaal geïsoleerde ratten52–55. Han et al. 

laat zien dat BDNF lijkt te verhogen in de prefrontale cortex van de hersenen, wanneer deze ratten na 

een lange isolatie weer bij elkaar gezet worden54. De werking van BDNF is hetzelfde als beschreven bij 

Hoofdstuk 5.1. Door sociaal contact zal BDNF niet verlaagd worden en is er een lager risico op het 

ontwikkelen van Alzheimer of depressie.  

5.2.1.4 Verschillen tussen individuen in beleving van sociaal contact 

Aangezien eenzaamheid gaat over de beleving van sociaal contact, verklaart dit het verschil in 

theorieën over stress en sociaal contact. Om dit verder te onderbouwen zijn er veel studies die 

verschillen tussen individuen aangeven op het gebied van beleving van sociaal contact. Het valt op dat 

er grote verschillen in effecten te vinden zijn tussen mannen en vrouwen. Vrouwen lijken meer sociale 

support te geven en luchten hun hart eerder bij een kind, dierbare of goede vriend46. Dit is bij mannen 

minder het geval. Daarnaast geven zij voorkeur aan de echtgenoot46. Deze bevindingen over 

individuele verschillen worden verder ondersteund door een studie van Cable et al., waar de effecten 

van sociaal contact op mentale gezondheid onderzocht zijn bij inwoners uit verschillende landen 

(Groot-Brittannië, Finland en Japan)56. Dit laat zien dat de associatie tussen sociaal contact en mentale 

gezondheid sterk afhangt van het geslacht en land van herkomst. Europese landen vinden het contact 

met vrienden in het bijzonder belangrijk56.  

 BEWEGEN IN COMBINATIE MET SOCIAAL CONTACT  
Zowel bewegen als sociaal contact hebben positieve effecten op gezondheid. Mogelijk is een 

combinatie van beide in staat om gezondheidseffecten te versterken (Fig. 6). De verschillende 

effecten worden hieronder weergegeven:  

 Sociaal contact verlaagt de drempel om te gaan bewegen 

 Bewegen is in staat om secundaire veroudering te vertragen 

 Sociaal contact, afhankelijk van de behoefte van de persoon, verlaagd stress 

 Endorfine, ontstekingsfactoren, BDNF, endotheel dysfunctie en de HPA-as zijn onderliggende 

mechanismes aan risicofactoren 

 De combinatie van bewegen met sociaal contact geeft een versterkend effect op positieve 

gezondheid 

 Een combinatie tussen conditie- en krachttraining geeft optimale resultaten 

 Je bent nooit te laat om nog te starten! 
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6 WAT IS DE ERVAREN GEZONDHEID IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL?  

De gegevens van de gezondheidsmonitor geven inzicht in de ervaren gezondheid in de provincie 

Overijssel57. In 2016 hebben GGD IJsselland en Twente deze gegevens opgehaald via enquêtes onder 

de inwoners van Overijssel. Vanuit deze gegevens zijn in de afgelopen maanden kruisverbanden 

gemaakt tussen voornamelijk bewegen, sociaal contact en kwaliteit van leven. Dit is geïnspireerd op 

de pijlers van de positieve gezondheid (Tab. 4). Resultaten geven percentages of de odds ratio weer. 

De odds ratio is de waarschijnlijkheid dat beide gebeurtenissen voorvallen. Naast de significatie geldt: 

hoe hoger het cijfer hoe belangrijker de factor.  

Tabel 4: Gekozen vragen vanuit de gezondheidsmonitor aan de hand van interesse naar positieve gezondheid 

Onderwerpen van interesse Vragen uit de gezondheidsmonitor 

Gezondheid Ervaren van gezondheid 
Lichaamsfuncties Beweegrichtlijn / Beperking 
Meedoen Eenzaamheid 
Mentaal welbevinden Eigen regie 
Zingeving - 
Kwaliteit van leven Ervaren van geluk 
Dagelijks functioneren Kan 1 of meer HDL activiteiten niet geheel 

zelfstandig uitvoeren 

 ERVAREN GEZONDHEID 
77.6% van de Overijsselaars ervaart haar gezondheid als (zeer) goed. Wanneer zij voldoen aan de 

beweegrichtlijn, geen beperking hebben, regie hebben over eigen leven en niet eenzaam zijn, ervaren 

zij hun gezondheid vaker als goed (Fig. 7). Ouderen (65+) ervaren hun gezondheid minder vaak als 

goed, vergeleken met volwassenen. Wanneer zij hulp nodig hebben bij huishoudelijk dagelijks 

levensverrichtingen (HDL), geven zij gezondheid nog minder vaak een acht of hoger. Het grootste effect 

Figuur 6: Gezondheidseffecten door bewegen in combinatie met sociaal contact. Beide hebben directe en indirecte effecten op 
fysieke en mentale gezondheid. Meer beweging en een betere kwaliteit van sociaal contact leidt uiteindelijk tot positieve 
gezondheidseffecten via verschillende mechanismen.   
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voor het ervaren van gezondheid, is de afwezigheid van een beperking, gevolgd door regie over eigen 

leven.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VERSCHILLEN TUSSEN DOELGROEPEN  
In Overijssel geeft 63% van de respondenten een 8 of hoger voor geluk. Er is een duidelijk verschil te 

zien tussen de twee Overijsselse regio’s, waarbij in IJsselland 66.5% en in Twente 60.1% van de 

respondenten een 8 of hoger geeft voor geluk. Afwezigheid van een beperking, regie over eigen leven 

en niet eenzaam zijn hebben bij beide regio’s een effect op het ervaren van geluk. Lidmaatschap van 

een sportvereniging speelt hier geen rol bij. Het voldoen aan de beweegrichtlijn speelt alleen in 

IJsselland mee bij het ervaren van geluk. Bij volwassenen heeft regie op eigen leven het grootste effect 

op geluk, terwijl dit bij ouderen de afwezigheid van eenzaamheid is (Fig. 8). 
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Figuur 8: Volwassenen en ouderen die voldoen aan de beweegrichtlijn, geen beperking hebben, regie over eigen leven 
hebben en niet eenzaam zijn geven vaker een 8 of hoger voor geluk57. Regie over eigen leven geeft het grootste effect bij 
volwassenen en niet eenzaam zijn heeft het grootste effect bij ouderen.  
*p=<0.01, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en SES. 

Figuur 7: Overijsselaars die voldoen aan de beweegrichtlijn, geen beperking hebben, regie over eigen leven hebben en niet 
eenzaam zijn ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed57. Deze variabelen komen overeen met de pijlers, 
lichaamsfuncties, mentaal welbevinden en meedoen, van positieve gezondheid. 
*p<0.01, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en SES. 
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Een andere vraag, ging over het gevoel buiten de samenleving te staan. Alleen in IJsselland is deze 

vraag gesteld. Regie over eigen leven, het hebben van een beperking en niet eenzaam zijn, hebben een 

effect op dit gevoel. Ook hier geeft regie op eigen leven het grootste effect bij volwassenen en heeft 

eenzaamheid bij ouderen dit grootste effect.  

 EEN LID SPORTVERENIGING 
33.5% van de Overijsselaars is lid van een sportvereniging. In Twente ligt dit zelfs op 34.5%. Ouderen 

voldoen minder aan de beweegrichtlijn en zijn minder vaak lid van de sportvereniging vergeleken met 

volwassenen. Inwoners van Overijssel die voldoen aan de beweegrichtlijn en niet eenzaam zijn, zijn 

vaker lid van een sportvereniging. Dit is zowel bij volwassenen als bij ouderen het geval.  

 DE ERVAREN GEZONDHEID IN OVERIJSSEL SAMENGEVAT 
- Meerdere factoren hebben een effect op de ervaren gezondheid 

- Ouderen voldoen minder vaak aan de beweegrichtlijn  

- Ouderen zijn minder vaak lid van de sportvereniging 

- Twentenaren zijn vaker lid van een sportvereniging dan IJssellanders 

- Overijssellaars die voldoen aan de beweegrichtlijn en niet eenzaam zijn, zijn vaker lid van een 

sportvereniging 

- Belangrijkste factor voor het ervaren van geluk en het gevoel buiten de samenleving staan 

verschilt per doelgroep 

7 EFFECTIVITEIT EN SUCCESFACTOREN BIJ GESELECTEERDE PROJECTEN 

Om meer inzicht te krijgen in de gezondheidseffecten, verkregen door gesubsidieerde projecten door 

de provincie, zijn interviews afgenomen. Dit is gedaan bij initiatiefnemers in plaats van deelnemers 

vanwege de belastbaarheid van de projecten. De selectie van deze projecten is gemaakt vanuit een 

bestand met informatie over projecten die ooit een subsidie hebben aangevraagd. In samenwerking 

met mijn opdrachtgever is een selectie van 13 grote projecten gemaakt, die subsidie hebben 

ontvangen van het programma Sociale Kwaliteit, ongeveer een jaar geleden gestart zijn en een 

combinatie maken tussen bewegen en sociaal contact. Een korte uitleg van deze projecten staat in 

Tabel 5. In Bijlage 2 staan de projecten uitgebreider beschreven. De interviews afgenomen bij de 

initiatiefnemers bestonden uit drie verschillende onderdelen (Bijlage 3), namelijk:  

* 
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Lid van sportvereniging en 
eenzaamheid

niet eenzaam wel eenzaam
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Lid Geen lid
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voldoen aan beweegrichtlijn

voldoet aan richtlijn voldoet niet aan richtlijn

Figuur 9: Effect van beween en eenzaamheid op lidmaatschap57. A: Mensen die voldoen aan de beweegrichtlijn, zijn vaker lid van een 
sportvereniging. B: Mensen die niet eenzaam zijn, zijn vaker lid van een sportvereniging. 
Bivariaat en multivaritaat significant, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en SES, P<0.01 
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1. Gezondheidseffecten  

Deze vragen zijn geïnspireerd op de pijlers van de positieve gezondheid. Vanuit elke pijler is 

één vraag gesteld met extra vragen op het gebied van lichaamsfuncties en meedoen, 

aangezien deze terugkomen in de hoofdvraag van het onderzoek. De criteria zijn gekozen op 

het feit dat ze observeerbaar moeten zijn voor de begeleiders/initiatiefnemers en staan 

onderstreept in Figuur 10. Observeerbaarheid is getest bij sportcoaches voordat de interviews 

afgenomen werden bij de geselecteerde projecten.  

2. Aanpak  

Deze vragen gaan over de aanpak en welke succesfactoren en verbeterpunten de 

initiatiefnemer hierbinnen ervaart.  

3. Doelgroep  

De vragen gaan over de bereikte doelgroep van het project en of dit volgens verwachting is. 

 
 Tabel 5: Tabel 5: Geselecteerde projecten met een korte omschrijving 

Na het afnemen van de interviews zijn de opnames woordelijk uitgetypt1. Vervolgens zijn alle stukken 

tekst gecodeerd die te maken hebben met de volgende onderwerpen: 

- De effecten op gezondheid  

Bijvoorbeeld: effect op lichaamsfuncties 

- Aanpak van het project  

Bijvoorbeeld: samenwerkingen aangaan 

- Overige punten die opvallen en niet in een van deze categorieën pasten  

Bijvoorbeeld: buiten sporten 

- Interessante punten voor het programma sociale kwaliteit maar niet voor dit onderzoek  

Bijvoorbeeld: het ervaren van de procedure van de subsidieaanvraag 

Om een beeld te vormen van de resultaten is een Tabel gemaakt waarin alle criteria van de positieve 

gezondheid gescoord zijn. Daarnaast beschrijft deze tabel de aanpakken van de projecten  (Bijlage 4). 

Per onderwerp werden de resultaten geanalyseerd, welke werden onderbouwd met literatuur. 

                                                             
1 Uitgewerkte interviews zijn op te vragen bij de auteur. Zie Bijlage 9 voor lijst met interviews.  

 Project Korte omschrijving 

1 Vitale Kids Zwolle Street League en zomerkamp voor jeugd in Zwolle 

2 Gold Stars Walking football in Almelo 

3 Grenzeloos Actief Impuls voor sport en beweging met een beperking in Overijssel 

4 Kuier Deur Stimuleren van gezond gedrag in loopactiviteit bij volwassenen in Hellendoorn 

5 Sportieve Noaberschap Integratie vluchtelingen d.m.v. sport & bewegen in Oldenzaal 

6 DOET Leefstijlprogramma voor dementerenden in Deventer 

7 BAS Vervolg op DOET, bij de voetbalvereniging 

8 Veilig en Vitaal thuis Huisbezoeken bij ouderen om behoeften te achterhalen en valpreventie 
organiseren 

9 Fit met Ed Sport & Spel aanbieden voor mensen met een beperking in Rijssen 

10 JOW! Oudere aan jongere koppelen voor praktische problemen in Zwolle 

11 Iedereen actief on tour Met bus aanbod voor sport & bewegen kenbaar maken voor mensen met een 
beperking in Deventer 

12 Beweegmakelaar Patiënten doorsturen naar een passend beweegaanbod in Deventer 

13 Beweegvoorziening Aanleg beweegvoorziening waar lessen worden gegeven voor ouderen in Zwolle  
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 EFFECTEN OP POSITIEVE GEZONDHEID 
SOCIALE CONTACTEN NEMEN TOE 

In alle verschillende aanpakken van activiteiten komt naar voren dat er meer is bewogen en de sociale 

contacten verbetert zijn. Dit lijk voornamelijk van belang voor de projecten die zich richten op ouderen.  

Ouderen geven aan zich eenzaam te voelen en om deze reden naar de activiteit komen. Regelmatig 

gaan de deelnemers samen leuke dingen doen buiten de activiteiten om. Om sociaal contact te 

initiëren is vertrouwen tussen de deelnemers erg belangrijk.  

Het vertrouwen nam toe, maar de contacten ook. Als je iemand de volgende dag 

weer ziet, zie je wel dat het vrienden werden door de week heen. – Vitale Kids 

BELEMMERING DOOR FYSIEKE KLACHTEN WORDT NAUWELIJKS GEMETEN 

Er wordt meer bewogen door de deelnemers van de projecten, vergeleken met de start van het 

project. Dit betekent niet dat zij ook allemaal voldoen aan de beweegnorm8. Op het moment dat matig 

intensief bewegen, spier- en botverstevigende oefeningen en de duur van de activiteit naast elkaar 

worden gelegd, voldoen alleen BAS en DOET hieraan. Op het gebied van spier- en botverstevigende 

oefeningen valt de grootste winst te behalen.  

Figuur 10: Pijlers van de positieve gezondheid. Onderstreepte criteria zijn bevraagd tijdens de interviews met de 
initiatiefnemers/ begeleiders17 
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Hoewel in alle projecten naar voren komt dat de deelnemers meer bewegen, ervaren zij toch 

belemmering bij beweging door fysieke klachten. Deze belemmeringen kunnen bijvoorbeeld 

ouderdomsklachten, blessures of obesitas zijn. Initiatiefnemers/begeleiders hadden moeite met 

antwoorden formuleren op de vraag of hier verandering in zichtbaar is. De deelnemers zijn wel 

mobieler, krijgen een betere conditie en vallen af. Veel initiatiefnemers kijken niet specifiek naar deze 

resultaten of weten niet hoe ze dit moeten meten. Wanneer zij wel monitoren is het vaak of op het 

gebied van lichaamsfuncties of mentaal welbevinden, maar geen combinatie van beide. 

ACCEPTATIE EN GEVOEL VAN CONTROLE BIJ OUDEREN 

De vragen over mentaal welbevinden gingen over het gevoel controle te hebben over de uitvoering 

van activiteiten. Voornamelijk ouderen en mensen met obesitas zijn, volgens de begeleiders en 

initiatiefnemers, niet zeker zijn over het functioneren zijn van hun eigen lichaam. Zij hebben vaker 

moeite met het accepteren dat dit functioneren achteruit gaat. Hierdoor reageren zij regelmatig 

terughoudend wanneer de trainer zegt een oefening te gaan doen. Andere doelgroepen doen dit over 

het algemeen niet. Dit persoonlijke vertrouwen groeit wel naarmate zij vaker meedoen met de 

activiteiten.  

Misschien heeft het er ook wel mee te maken dat ouderen niet willen onderkennen 

dat ze niet vooruit gaan. Dus als jij dan flink loopt te ouwehoeren, dan komt het 

ook niet aan het licht. – GoldStars 

Mensen krijgen vertrouwen in hun eigen lichaam en er gaat een idee leven dat ze 

het wel kunnen. Ze krijgen vertrouwen in hun eigen kunnen. – Beweegmakelaar  

MOTIVATIE BEHOUDEN MET EEN PERSOONLIJK DOEL 

De pijler zingeving, wat gaat over een zinvol leven en levenslust, komt in veel projecten niet of weinig 

aan bod. Alleen het project Kuier Deur geeft specifiek ruimte in de activiteit voor het opstellen van 

persoonlijke doelen. Door ergens naartoe te willen werken ben je gemotiveerder om door te blijven 

gaan.  

GENIETEN DOOR HET SOCIALE CONTACT 

De volgende pijler is kwaliteit van leven. Vrijwel alle deelnemers genieten van de activiteiten en het 

sociale contact is hier volgens initiatiefnemers vaak de reden voor. Daarnaast genieten deelnemers 

van succeservaringen tijdens de activiteit.  

MOBILITEIT HEEFT EFFECTEN IN DAGELIJKS LEVEN 

De laatste vraag vroeg of deelnemers hulp konden vragen tijdens de activiteit in kader van het dagelijks 

functioneren. Dit kon vrijwel altijd, maar is voor de doelgroep van mindervaliden en dementerenden 

lastiger om te doen. Bij deze doelgroepen is het belangrijker om als trainer/begeleider deze vragen te 

achterhalen en de deelnemers te ‘lezen’. Daarnaast geven de initiatiefnemers en trainers aan dat de 

deelnemers mobieler zijn geworden door de beweegactiviteiten. Dit merken de deelnemers 

vervolgens in hun dagelijkse leven.  

Wij worden nog steeds zo af en toe gebeld door mensen die zeggen dat de 

valpreventie geholpen heeft, omdat ze niks gebroken hebben. Ze bellen want ze 

zijn hartstikke blij. – Veilig vitaal thuis 
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 SUCCESFACTOREN BINNEN DE AANPAKKEN VAN GESELECTEERDE PROJECTEN 
Vanuit de interviews zijn drie aspecten voor een project onderscheid als succesfactoren. Dit zijn: 

activatie, activiteit en borging, welke in de komende stukken beschreven worden. 

7.2.1 Potentiële deelnemers activeren 

Om te beginnen heeft een activiteit deelnemers nodig voordat het kan starten. Uit interviews blijkt dat 

potentiële deelnemers kennis moeten hebben van het aanbod om naar de activiteit te komen. 

Daarnaast is moeten zij zich bewust zijn van de effecten van bewegen op gezondheid om geactiveerd 

te worden. Initiatiefnemers hebben zich vrijwel alleen ingezet op het verspreiden van kennis over het 

aanbod. Doorverwijzing, combinatie of ambassadeurschap zijn door de geselecteerde projecten 

gebruikt om potentiele deelnemers aan te trekken.  

7.2.1.1 Doorverwijzing werkt waar mogelijk 

Doorverwijzing werkt via samenwerking met een gemeente, huisarts, ziekenhuis of zorginstelling, 

waarbij zij voor een doorverwijzing naar de activiteit zorgen. Er is weinig aandacht nodig voor het 

aantrekken van deelnemers en de focus kan gelegd worden op de inhoud van de activiteit. Het nadeel 

is dat het niet toepasbaar is voor alle projecten, aangezien dit doelgroep-afhankelijk is.  

Het is handig als je een stok achter de deur hebt vanuit de gemeente. Dat werkt 

prettig, want dan kunnen wij ook ons focussen op de inhoud van het project. – 

Sportieve inburgering 

7.2.1.2 Combinatie via samenwerkingen 

De tweede aanpak gebruikt een combinatie via samenwerkingen met zorginstellingen, 

fysiotherapeuten, sociale wijkteams en buurtsportcoaches. Ook kan er gebruik gemaakt worden van 

proeflessen en persberichten. Deze samenwerkingen kunnen van pas komen bij input voor de 

activiteit. Een nadeel is dat er veel tijd wordt gestoken in het aantrekken van deelnemers welke ook 

gestoken had kunnen worden in de activiteit zelf.  

7.2.1.3 Ambassadeurschap verlaagt drempel 

De derde aanpak maakt gebruik van ambassadeurs. Deze aanpak gaat er vanuit dat de mensen vanuit 

de eigen activiteit de beste reclame zijn. Uit de ervaringen van de projecten Iedereen actief en 

GoldStars blijkt dit ook het geval te zijn. Een nadeel is dat het gebruik van ambassadeurschap pas 

gebruikt kan worden wanneer er al deelnemers meedoen aan de activiteit.  

7.2.2 Activiteit 

De tweede succesfactor is de activiteit zelf. Alle projecten hebben op hun eigen manier een combinatie 

tussen sociaal contact en bewegen gemaakt. Hierin geven zij aan dat het sociale aspect misschien wel 

het belangrijkste is. De manier waarop initiatieven deze combinatie hebben gemaakt is verdeelt in vier 

verschillende aanpakken: bewegen met focus op bewegen, bewegen met focus op sociaal contact, 

doorverwijzing en maatjesproject (Tab. 6). Bij alle aanpakken komt naar voren dat het belangrijk is om 

als trainer/begeleider te ruimte te creëren voor het luisteren naar behoeftes en aanbod hierop aan te 

passen. Daarnaast valt het op dat bijna alle projecten kiezen voor buitensporten zonder hier een 

specifieke reden bij te geven. 
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 Tabel 6: Aanpak activiteiten met bevindingen en kansen.   
Legenda: C=coach, D=deelnemer,  – direct contact, - - contact ontstaat 

Juist die sociale contacten zorgen ervoor dat mensen blijven bewegen.  

- Beweegmakelaar 

Na 2 of 3 keer hadden ze afgesproken om een keer te gaan wandelen. Je ziet dat 

dat groeit en ze het leuk vinden om wat met elkaar te doen. - JOW! 

Veel initiatiefnemers geven aan dat bewegen een middel is om het sociale te bereiken. In tegenstelling 

tot de voorbeelden die zij geven, waaruit blijkt dat het sociale contact ook een middel is om in 

beweging te komen en blijven. Initiatiefnemers hebben een sterk geloof in hun eigen aanpak. Dit leidt 

tot veel enthousiasme, maar kan ook valkuilen bieden. Een van deze valkuilen is vergelijkbaar met 

onderstaand citaat. Iedereen is aan zijn eigen puzzelstukje bezig en doet dit goed. Als je kijkt naar het 

uiteindelijke doel, om de puzzelstukjes in elkaar te schuiven, lukt dat niet. Dit komt omdat er binnen 

de kaders gebleven wordt.  

Iedereen pakt een stukje van de puzzel. En dat is heel goed, maar daardoor krijg 

je die beweging heel moeilijk tot stand. – BAS & DOET 

7.2.3 Borging van gezondheidseffecten 

De derde succesfactor, is de borging van de gezondheidseffecten. Dit kan gedaan worden op twee 

verschillende manieren, namelijk binnen het project zelf of buiten het project. Tijdens de interviews 

Aanpak  Wat is het? Bevindingen Kansen 

Beweegactiviteit 
met focus op 
bewegen 

 

Groepsactiviteit met 
trainer. Bewegen is het 
hoofddoel. Sociaal 
contact bijkomstigheid. 

Trainer/begeleider is van 
cruciaal belang 

Laagdrempelig en 
toch uitdagend 
aanbod 

Beweegactiviteit 
met focus op 
sociaal contact 

 

Groepsactiviteit met 
trainer. Inzet is 
specifiek op sociaal 
contact.  

Waardering tussen deelnemers 
ontstaat.  
Activiteit maakt ruimte om te 
luisteren naar verhalen van  
deelnemers. 
Vriendschappen ontstaan. 

Een doel geeft 
vertrouwen en 
motivatie.  

Doorverwijzing 

 

Door 1 op 1 contact 
wordt deelnemer 
doorverwezen naar een 
activiteit die aansluit bij 
zijn/haar behoeftes. 

Twee verschillende opties: 
1. 1 op 1 aandacht om 

behoeftes te 

achterhalen.  

2. Behoeftes achterhalen 

via een 

beweegactiviteit.  

Lijntjes kort 
houden bij 
doorsturen via 
kennis van 
aanbod en 
samenwerkingen. 

Maatjesproject 

 

2 deelnemers worden 
aan elkaar gekoppeld 
om aan praktische 
behoeftes te voldoen. 
Bijv. tuinieren. 

1 op 1 aandacht om behoeftes 
te achterhalen. 
Praktische behoeftes 
veranderen naar sociale 
behoeftes. 

Aandacht om 
behoeftes te 
sturen, zodat er 
meer bewogen 
wordt. 
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was te merken dat er goed na is gedacht over de invulling van de activiteit door initiatiefnemers, maar 

dat er nog beter en eerder nagedacht mag worden over de borging van haar (gezondheids)effecten.  

Toen wij in het onderzoek zaten was het bijna gênant als je iemand een halfjaar 

ging begeleiden, en daarna naar huis stuurt. We zagen bij de eerste groep dat ze 

met twee weken weer terug bij af was. - DOET  & BAS 

Een voorbeeld van borging binnen het project is wanneer een project zelfstandig kan voortbestaan na 

de beëindiging van subsidie. Een voorbeeld van borging buiten het project is wanneer deelnemers van 

een project doorverwezen worden naar een andere organisatie.  

7.2.4 Succesfactoren bij geselecteerde projecten 

Alle aanpakken van geselecteerde projecten dragen bij aan gezondheidseffecten. Er zijn 

succesfactoren geïdentificeerd voor de geselecteerde projecten. Het is aannemelijk is zij bijdragen 

aan de gezondheidseffecten van de projecten. De drie belangrijkste succesfactoren zijn: activatie, 

activiteit en borging. Overige factoren staan hieronder opgesomd:  

- Een project waarbij naast de activiteit ook is nagedacht over de invulling van de activatie van 

potentiële deelnemers en borging van gezondheidseffecten 

- Stimulatie van bewustwording van gezondheid bij deelnemers 

- Een initiatiefnemer die durft buiten eigen kaders te denken 

- Een combinatie van conditie en kracht/balans oefeningen volgens de beweegnorm 

- Vertrouwen geïnitieerd door de trainer om sociaal contact te bevorderen 

- Monitoring van zowel lichaamsfuncties als mentaal welbevinden 

- Acceptatie over fysieke achteruitgang stimuleren bij ouderen 

- Deelnemers motiveren door persoonlijke doelen 

- Bevordering van mobiliteit om dagelijks leven te verbeteren 

8 INVLOEDEN OP ‘EEN LEVEN LANG BEWEGEN’  

Nu de gezondheidseffecten en succesfactoren van de geselecteerde projecten in beeld zijn, is het van 

belang inzicht te krijgen hoe hierop ingezet kan worden. Hiervoor worden eerst de invloeden op ‘een 

leven lang bewegen’ in kaart gebracht met behulp van drie stappen. Als eerst wordt een actoren 

analyse gemaakt om een beeld te krijgen van de verschillende stakeholders en de invloeden die zij 

uitoefenen. Vervolgens, wordt een PESTEL-analyse gemaakt om externe factoren in kaart te brengen 

(Bijlage 5). Aan de hand van deze kennis, worden de kansen voor een optimalisatie van de inzet op 

‘een leven lang bewegen’ besproken via een SWOT-analyse. 

 CENTRALE ACTOREN OP DIT PUNT VAN DE BELEIDSCYCLUS 
Dit punt in de beleidscyclus is de evaluatie. Er wordt meer inzicht verkregen in de preventieve werking 

op gezondheid van gesubsidieerde projecten. De centrale actoren die van belang zijn op dit punt van 

de beleidscyclus, komen in de volgende paragraaf aan bod. Alle actoren zijn te vinden in Bijlage 62. 

 

 

                                                             
2 Interviews zijn op te vragen bij de auteur. Lijst met interviews is te vinden in Bijlage 9. 
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PROVINCIE OVERIJSSEL 

Het programma Sociale Kwaliteit is ongeveer vier jaar geleden unaniem ingestemd door de Provinciale 

Staten. Dit laat zien dat zij de sociale kwaliteit van de inwoners in de provincie belangrijk genoeg vinden 

om hiermee aan de slag te gaan. De Provinciale Staten hebben eigen portefeuilles en om deze reden 

verschillende belangen. Hetzelfde geldt voor de Gedeputeerde Staten, waarbij één gedeputeerde 

gezond bewegen (als onderdeel van het programma Sociale Kwaliteit), in zijn portefeuille heeft. 

Kijkende naar andere eenheden binnen de provincie zijn er mogelijkheden om gezond bewegen onder 

te brengen bij voornamelijk Ruimte & Bereikbaarheid en Natuur & Milieu. Fietsstimulatie, health 

innovatie en omgevingsvisie zijn voorbeelden van beleidsvelden die op dit moment al bezig zijn rond 

het thema van bewegen en gezondheid. Op dit moment zijn er al samenwerkingen vanuit het 

programma Sociale Kwaliteit, maar deze kunnen in de toekomst versterkt worden. De 4D-makelaars, 

als onderdeel van Stimuland, zijn aangesteld via een subsidie vanuit de provincie het eerste 

aanspreekpunt voor initiatieven. Deze vijf makelaars zijn er om de (lokale) initiatieven in eigen regio 

aan te jagen, verbinden en ondersteunen. Dit laatste is mogelijk door het beschikbare ‘handgeld’. 

INITIATIEFNEMERS VAN PROJECTEN 

Een initiatiefnemer van een project kan een professional, vereniging of vrijwilliger zijn. Wat de 

achtergrond ook is, veel initiatiefnemers hebben belang bij dit onderzoek, omdat zij bewust zijn van 

het belang van de bijdrage van bewegen en sociaal contact. Tevens hebben zij moeite de preventieve 

werking van bewegen/sociaal contact op gezondheid aan te tonen. Zij hebben belang bij meer inzicht 

in gezondheidseffecten en staan over het algemeen open voor kansen voor hun eigen projecten.  

Wat is de bijdrage van sport en bewegen voor de doelgroep? Ik denk dat het 

hartstikke belangrijk is, maar dat het nog niet goed in beeld is.  

– Grenzeloos actief 

GEMEENTEN  

Naast de provincie, geven ook gemeenten subsidies in het kader van gezond bewegen. Zij lopen tegen 

dezelfde problemen aan als de provincie en hebben ook belang bij meer inzicht in gezondheidseffecten 

van projecten. Daarnaast zijn er meerdere gemeenten bezig met het opstellen van een beleid rond 

sport en bewegen, vanuit het landelijk sportakkoord. Zij zijn benieuwd naar welke aanpak werkt.  

LANDELIJKE OVERHEDEN 

Zoals eerder genoemd heeft de Gezondheidsraad de beweegnorm opgesteld en heeft het ministerie 

van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een sportakkoord opgesteld. In dit sportakkoord staan 

een aantal lokale zaken beschreven waaronder de buurtsportcoach. Dit is iets wat elke gemeente aan 

moet schaffen en is iemand die iedereen spreekt en de behoeftes kent per gemeente. De 

buurtsportcoach zou betrokken kunnen worden bij een aantal initiatieven die behoeftes en 

doelgroepen nog niet duidelijk hebben. Het RIVM focust zich ook op lokaal bewegen. Zij hebben een 

database met erkende interventies aangemaakt die door iedereen te gebruiken is. Hier kan echter 

meer gebruik van gemaakt worden, dus door deze informatie te verspreiden, hoeft het wiel niet 

opnieuw uitgevonden te worden. Het RIVM heeft hiervoor samenwerkingen met de GGD.  

GGD 

De GGD geeft advies aan gemeenten op het gebied van gezond bewegen. Daarnaast hebben ze in 

samenwerking met Sportservice Overijssel een gezondheidsenquête opgesteld en afgenomen in de 

provincie. De GGD heeft veel kennis over de gezondheid van de Overijssellaar, maar dit wordt niet 
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automatisch teruggekoppeld naar de provincie. Dit onderzoek zal ervoor zorgen dat er meer inzicht 

verkregen wordt in de stand van gezondheid binnen Overijsselaars op dit moment. Hierbij zal worden 

gekeken naar wat er al bekend is binnen de GGD en dit hierbij gebruiken.   

KENNISCENTRA 

Er zijn verschillende kenniscentra die onderzoek doen naar sport en bewegen binnen Nederland. 

Voorbeelden hiervan zijn Kenniscentrum Sport, Sportservice Overijssel, Mulier Instituut en Roessingh 

Research and Development (RRD). Zij doen allemaal onderzoek naar de vele effecten van sport, wat 

mensen belemmert en motiveert om te bewegen, en manieren om hierop in te zetten via eigen 

interventies. De nationale onderzoeken krijgen veel subsidies van ZonMw en de regionale studies 

worden veelal gesteund door de gemeenten. Daarnaast valt op dat NOC*NSF veel samenwerkingen 

heeft met dit soort centra om het belang van (top)sport te benadrukken. Ook hebben sportbedrijven 

in de provincie samenwerkingen met sportservice Overijssel.  

Tabel 7: Vereenvoudigde invloed-belangen matrix voor de belangrijkst actoren op dit punt in de beleidscyclus.  
Legenda: grijs = kennis, blauw = opdracht/subsidie/nauwe samenwerking, paars = advies.  
Een dunne lijn geeft aan dat er nog kansen liggen om deze samenwerking te versterken.  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 EXTERNE FACTOREN 
Het nationaal sportakkoord zorgt voor het opstellen van veel nieuwe lokale sportakkoorden, waar 

bijna alle Overijsselse gemeenten aan deelnemen58. De omgevingsvisie zorgt voor haakjes voor sport 

en bewegen in de omgeving59. Om deze redenen zijn: sport voor iedereen, gebruik openbare ruimte 

en vitaliteit in veel beleidsstukken terug te vinden58,60,61. Onderzoek van het Ecorys toont aan dat sport 

en bewegen tot opbrengsten kan leiden in arbeid en gezondheid62. Ook leidt het tot opbrengsten in 

plezier, welke tot nu toe nog niet gekwantificeerd kunnen worden in cijfers62. Monitoring van projecten 

zou dit in de toekomst verder kunnen ondersteunen. De AVG wet geeft obstakels om hiermee bezig te 

gaan63.  

4-D Makelaars 

Kenniscentra 

Initiatiefnemer

s 

Deelnemers 

GGD 

B
es

lu
it

vo
rm

in
g

  

Belangen Gemeenten 

Sociale 

Kwaliteit 

Gedeputeerde 

Staten 

Provinciale 

Staten 



Een leven lang bewegen met sociaal contact 
 

28 
 

Trendbureau Overijssel geeft aan dat vergrijzing en 

eenzaamheid in alle gemeenten van de provincie toe 

zal nemen64. Dit levert uitdagingen voor de toekomst 

waar nu al op ingespeeld zou kunnen worden. De 

toenemende digitalisering in interventies is een 

mogelijke oplossing voor dit probleem65–67. Het is wel 

belangrijk om op te letten dat deze digitalisering 

eenzaamheid niet gaat versterken en de bestaande 

middelen niet vervangt, maar versterkt66.  

Nederland is langzaam van verzorgingsstaat aan het 

veranderen naar participatiestaat68. Dit wil zeggen 

dat er minder zorg geboden wordt, maar dat men 

meer het heft in eigen handen moet nemen. De vraag 

is dan ook of het wel de taak van de provincie is om 

preventie door middel van sport en bewegen moet 

stimuleren, of dat dit initiatief van de inwoners moet 

worden69. Deze discussie valt buiten de kaders van dit 

rapport, maar zou tegenstand kunnen bieden op de 

inzet op ‘een leven lang bewegen’. Op het gebied van 

subsidies heeft het programma sociale kwaliteit erg 

brede criteria, wat kansen kan geven voor projecten die 

buiten de kaders van een thema vallen. Aan de andere kant kan dit ook onduidelijkheid bieden en is 

er een mogelijkheid dat projecten die kwalitatief niet geschikt zijn ook een subsidie krijgen.  

 SWOT-ANALYSE 
Wanneer alle succesfactoren, belangen en invloeden van actoren en externe factoren verzameld 

worden in een SWOT-analyse, komen de kansen en bedreigingen voor ‘een leven lang bewegen’ in 

beeld (Fig. 12).  

De grootste kansen ontstaan door in te spelen op de succesfactoren. Veel worden al (onbewust) 

benut door initiatiefnemers, maar sommige kansen blijven nog liggen. Binnen de beleidsstukken is er 

veel aandacht voor sport en bewegen. Door gebruik te maken van de combinatie van sociaal contact 

en bewegen, worden de risico’s die vergrijzing, eenzaamheid en individueel sporten met zich 

meebrengen verlaagd.   

Tijdens de interviews werd vertrouwen vaak genoemd in combinatie met sociaal contact. In de 

literatuur zijn deze terug te vinden in de zelf determinatie theorie, een theorie die uitgaat dat de drie 

psychologische basisbehoeften vervuld moeten zijn voor intrinsieke motivatie70. De eerste 

basisbehoefte is autonomie, waarbij een deelnemer van een activiteit het gevoel heeft eigen keuzes 

te kunnen maken70,71. Als trainer/begeleider is het belangrijk de behoeftes van de deelnemers mee te 

nemen in het aanbod71. De tweede basisbehoefte is competentie. Dit is het in staat voelen om een 

activiteit te kunnen voelen. De succeservaring eerder genoemd, die een rol speelt bij motivatie, is hier 

een goed voorbeeld van. Het is belangrijk om de lat niet te hoog te leggen en veel structuur aan te 

brengen in de les als trainer/begeleider71. De laatste basisbehoefte is relaties. Het gaat om respect 

hebben voor jezelf, maar ook voor anderen, en op deze manier geaccepteerd worden70,71. Vertrouwen 

sluit het beste aan bij deze laatste basisbehoefte aangezien (sociaal) vertrouwen tot een veilige 

omgeving kan leiden. Dit is belangrijk bij het ontstaan van relaties en op deze manier bij de vervulling 

van de derde basisbehoefte71. Het vervullen van deze drie behoeftes leidt tot meer intrinsieke 
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Figuur 11: PESTEL-analyse voor het thema ‘leven lang bewegen’ binnen de 

provincie Overijssel.  
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motivatie en draagt bij aan voornamelijk de pijler zingeving van de positieve gezondheid. Zingeving 

was het onderdeel van positieve gezondheid waar de meeste gezondheidswinst op te behalen valt bij 

initiatieven.   

Op het gebied van actoren zijn de Provinciale Staten in staat om besluiten te maken (over budgetten). 

Om de belangen meer naar ‘een leven lang bewegen’ te trekken, kan het programma Sociale Kwaliteit 

meer samenwerkingen aangaan met andere eenheden binnen de provincie zelf. Ruimte & 

Bereikbaarheid en Natuur & Milieu zijn hier verschillende mogelijkheden van, met de omgevingsvisie 

in gedachte. Daarnaast werkt de waarde van gezondheid mee in de belangen rond ‘een leven lang 

bewegen’. De waarde van gezondheid blijft lastig uit te drukken in cijfers. Om die reden is het van 

belang om met kenniscentra rond de tafel te gaan om adviezen in de winnen over wat dit betekent en 

hoe hier iets aan gedaan kan worden.  

Naast de provincie doen ook gemeenten veel op het gebied van gezond bewegen. Veel informatie gaat 

verloren door gebrek aan communicatie tussen gemeenten en met de provincie. Door deze 

communicatie te verbeteren, ben je in staat dubbel werk te voorkomen bij gemeenten. Dit is een rol 

die in combinatie met de 4D-makelaars beter opgepakt kan worden.  

Als laatste wordt de informatie, teruggekoppeld vanuit de deelnemers van de initiatieven nog niet 

optimaal benut. Door hier een beter beeld van te krijgen en de behoeften binnen de provincie op een 

rij te kunnen zetten, zullen de handen ineen geslagen moeten worden met de GGD en kenniscentra. 

  

Figuur 12: SWOT-analyse met strengths en weaknesses uit de succesfactoren van projecten en de opportunities en threaths vanuit de 

omgeving.  
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8.3.1 Kansen voor ‘een leven lang bewegen’ samengevat 

- Benadruk de waarde van gezondheid  

- Blijf zowel intern als extern van elkaar leren op het gebied van gezondheid 

- Benut kansen, samen met de 4D-makelaars, om meer verbindingen aan te gaan en behoeftes 

van inwoners in Overijssel te achterhalen.  

- Sluit aan bij de landelijke lijnen op het gebied van sport en bewegen  

- Denk vooruit op mogelijke toekomstige problemen, zoals vergrijzing, eenzaamheid en 

digitalisering en hoe hier kansen van te maken zijn (doelgroep: ouderen) 

- Kansen liggen bij een combinatie van bewegen met sociaal contact 

9 OPTIES VOOR OPTIMALISATIE VAN ‘EEN LEVEN LANG BEWEGEN’ 

De kansen voor ‘een leven lang bewegen’ bieden verschillende opties voor de provincie Overijssel. De 

succesfactoren om positieve gezondheidseffecten te bereiken staan samengevat in Figuur 13. Zij zijn 

belangrijk om rekening mee te houden als initiatiefnemers. Hoe de kennis over gezondheidseffecten 

op een duurzame manier ingezet kan 

worden op zowel bestuurlijk als 

ambtelijk niveau bij de provincie 

Overijssel, zal in de volgende opties 

aan bod komen. 

 OPTIES VOOR DE 

PROVINCIALE STATEN  
Het programma Sociale Kwaliteit is, 

zoals eerder besproken, geen 

kerntaak van de provincie Overijssel. 

Volgende opties geven aan hoe de 

gezondheidseffecten door inzet op 

‘een leven lang bewegen’  een 

duurzamer effect kunnen 

teweegbrengen. Deze opties voor 

aanbevelingen worden op niveau van 

de Provinciale Staten gegeven, 

aangezien zij bepalend zijn in het 

vormgeven van beleid (Hoofdstuk 8). 

 Meer structurele middelen voor het programma Sociale Kwaliteit 

Maak  meer structurele middelen vrij, zodat het programma Sociale Kwaliteit deze in kan 

zetten voor een ‘leven lang bewegen’. 

Deze structurele middelen kunnen ingezet worden op de succesfactoren. De combinatie 

tussen bewegen en sociaal contact blijft behouden. 

 Sociale Kwaliteit als kerntaak 

Maak het programma Sociale Kwaliteit structureler door het een kerntaak te maken.  

Op deze manier kunnen meerjarenplannen gemaakt worden vanwege meer zekerheid over 

de toekomst van de sociale kwaliteit. Zo wordt gezondheid op een duurzamere manier 

ondergebracht binnen de provincie. 
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Figuur 13: Succesfactoren a.d.h.v. positieve gezondheid 
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 Sport en bewegen als apart beleid 

Maak een apart beleid voor sport en bewegen, naast het beleid voor sociale kwaliteit. 

Door voor sport en bewegen een apart beleid te maken, wordt hier meer focus op gelegd. Er 

komt meer aandacht voor sport/bewegen en gezondheid.  

9.1.1 Analyse opties voor Provinciale Staten 

Uit de Multi Criteria Analyse (MCA)  komt naar voren dat het toevoegen van ‘meer structurele 

middelen’ aan het programma Sociale Kwaliteit zoals deze vormgegeven is, de meeste opbrengsten 

levert, vergeleken met de input (Bijlage 7). Het belangrijkste voordeel van meer structurele middelen 

is dat het team nog steeds de vrijheid heeft om haar programma in te vullen zoals zij het voor ogen 

hebben. Daarnaast blijft de combinatie van bewegen en sociaal contact in stand, wat belangrijk is om 

positieve gezondheidseffecten te boeken.  

 OPTIES VOOR TEAM SOCIALE KWALITEIT 
De Sociale Kwaliteit is gebaseerd op het provinciaal coalitieakkoord voor de invulling van het 

programma. De opties voor aanbevelingen op ambtelijk niveau focussen zich op het toepassen van de 

succesfactoren en kansen binnen het programma.  

 Advies 

Gebruik de checklist bij adviesgesprekken met initiatiefnemers en werk deze verder uit. 

Om de succesfactoren te bevorderen bij de projecten, gesteund door het programma Sociale 

Kwaliteit, is het van belang om deze al aan te geven bij de gesprekken. Om ervoor te zorgen 

dat alle adviseurs uit het team Sociale Kwaliteit dezelfde punten aankaarten tijdens een 

gesprek, kan een checklist hierbij helpen. 

 Instrumentarium 

Neem succesfactoren mee in het instrumentarium. Voorbeelden hiervan zijn: 

1. Neem het criterium samenwerking buiten eigen expertise mee in de subsidieregeling. 

Zo wordt er altijd aan deze succesfactor voldaan. 

2. Verzamel data over de gezondheidseffecten, om het belang van gezondheid te 

benadrukken. 

 Communicatie  

Communiceer hoe er door initiatiefnemers aan de succesfactoren gewerkt kan worden om 

positieve gezondheidseffecten te bereiken via een passieve of actieve vorm. Ondersteun 

daarnaast de initiatiefnemers door bewustwording van gezondheidseffecten bij inwoners te 

vergroten via communicatiekanalen.   

1. Passieve vorm 

Initiatieven worden op een indirecte manier geïnformeerd over de succesfactoren van een 

project.   

Bijvoorbeeld een online blog 

2. Actieve vorm 

Initiatieven krijgen professionele ondersteuning van een externe partij en hebben direct 

contact met elkaar. 

Bijvoorbeeld workshops 

 Verbinden 

Verbind de verschillende beleidsvelden binnen de provincie of tussen gemeenten aan elkaar. 

Door deze verbinding te maken komt het belang van gezondheid verder naar voren en kan er 
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geleerd worden van elkaars successen/verbeterpunten. Bijvoorbeeld: kennis van bewegen op 

gezondheid overdragen aan beleidsmakers omgevingsvisie.                     

9.2.1 Analyse opties voor programma Sociale Kwaliteit 

Om te analyseren welke opties de voorkeur hebben voor het programma Sociale Kwaliteit is een Multi 

Criteria Analyse (MCA) gedaan (Bijlage 7). Tijd en geld op korte en lange termijn waren input voor deze 

analyse. Gezondheidseffecten en succesfactoren stonden hiertegenover als opbrengsten. Een optie is 

de moeite waard wanneer de opbrengsten gelijk of groter zijn dan de input die erin is gestopt.  

Aan de hand van de MCA komt naar voren dat de optie Advies zorgt voor opbrengsten met minimale 
input. Om deze reden is deze optie de moeite om toe te gaan passen in te toekomst. De optie 
Instrumentarium heeft nog een aantal haken en ogen. In het geval van meer criteria in een 
subsidieregeling, is het zeker dat er aan deze succesfactoren voldaan wordt. Aan de andere kant geven 
ruimere criteria speelruimte met het toewijzen van subsidie aan een project die niet binnen de kaders 
valt. Dit is eerder benoemd als een van de krachten van het programma Sociale Kwaliteit. Om dit niet 
verloren te laten gaan, heeft deze optie niet de voorkeur. Vervolgens zijn de opties Communicatie 1, 2 
en Verbinder over. Communicatie 2 en Verbinder hebben beide een grotere opbrengst vergeleken met 
de benodigde input. Bij de optie Communicatie 2 wordt geld als input terwijl de optie Verbinder tijd 
nodig heeft. Aangezien het programma Sociale Kwaliteit gedraaid wordt door een klein team met 
relatief weinig tijd, heeft optie Communicatie 2 (de actieve communicatie) de voorkeur.  

10 DISCUSSIE 

Dit rapport geeft aan dat bewegen en sociaal contact een wisselwerking hebben op elkaar. Dit is 

aangetoond met veel verschillende studies uit de literatuur en observaties in de praktijk. Voor zover 

bekend, is de wisselwerking nog niet eerder beide kanten op onderzocht.  

WISSELWERKING SOCIAAL CONTACT EN BEWEGEN 

De projecten geven vele positieve gezondheidseffecten. Door interviews af te nemen bij 

initiatiefnemers geeft dit een subjectief beeld, omdat zij vertellen hoe deelnemers gezondheid 

ervaren. Dit onderzoek schetst alleen een beeld over grote projecten, die subsidie hebben gekregen 

en een combinatie maken tussen bewegen en sociaal contact. Om de wisselwerking verder aan te 

tonen zal er een studie nodig zijn die deelnemers van begin t/m eind monitort bij verschillende 

interventies.  

Bij vier projecten die wel subsidie hebben gekregen en de combinatie maken, maar kleiner zijn van 

opzet, ben ik langs geweest om een beeld te krijgen van de succesfactoren bij deze projecten. Een 

voorbeeld van zo’n project is de aanschaf van een duofiets. Hier valt op dat initiatiefnemers erg 

bevlogen zijn en gefocust zijn op één doel: de activiteit. Op het moment dat de activiteit er staat, 

ontstaat de vraag hoe deelnemers naar de activiteit komen. Nog later wordt er nagedacht over de 

borging. Ook dit type projecten kan ondersteuning gebruiken, rond de succesfactoren.  

Hoofdstuk 6 toont de verschillende effecten op de ervaren gezondheid aan in de provincie Overijssel. 

De analyses geven effecten aan tussen verschillende factoren, maar niet het causale verband. Een 

duidelijk voorbeeld is het verband tussen eenzaamheid en lidmaatschap bij een sportvereniging. Het 

kan zijn dat men zich minder eenzaam voelt doordat hij/zij lid is bij een vereniging. Het is ook mogelijk, 

en zelfs aannemelijker, dat mensen die minder eenzaam zijn, sneller lid worden van de 

sportvereniging. Dit geeft niet aan dat gezondheidseffecten verbeteren door sportlidmaatschap te 

stimuleren. Alleen longitude data kan (iets) meer inzicht geven in dit causale verband. Data die erg 

gewild is om het belang van bewegen te kunnen benadrukken (Hoofdstuk 8).  
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EENZAAMHEID 

In hoofdstuk 5 staat dat zowel sociale isolatie als eenzaamheid een negatief effect hebben op 

gezondheid. Wat hier niet in is meegenomen is het verschil in eenzaamheid. Hier zijn twee soorten 

van: emotionele eenzaamheid en sociale eenzaamheid72. Emotionele eenzaamheid is wanneer de 

kwaliteit van het contact ontbreekt en de hechte band mist. Sociale eenzaamheid treed op wanneer 

iemand minder contacten heeft met mensen dan hij/zij zou willen. In IJsselland is de prevalentie van 

beide soorten eenzaamheid onderzocht en geeft 26% van de volwassenen aan emotioneel eenzaam 

en 38% sociaal eenzaam73. Dit geeft weer aan dat er in eenzaamheid verschillende behoeftes liggen bij 

mensen en persoonsafhankelijke benaderingen nodig zijn om aan deze behoeftes te voldoen.  

PERSOONSAFHANKELIJKE BENADERING 

De persoonsafhankelijke reactie op sociaal contact komt meerdere keren terug in dit rapport. Dit geeft 

aan dat er geen standaard interventie bestaat en het lastig te voorspellen is wat aan zal slaan. Hier is 

de persoonlijke aanpak voor nodig is, maar hier zit ook een keerzijde aan. Met een toenemende 

vergrijzing zal het niet altijd mogelijk zijn om een persoonlijke aanpak aan te bieden vanwege 

capaciteitsproblemen.  Hiervoor zal het van belang zijn om meer inzichten te krijgen in de reacties van 

mensen op sociaal contact. Er zijn al duidelijke geslachts- leeftijds- en cultuurverschillen te zien 

(Hoofdstuk 5 & 6). Wie weet kan er in de toekomst een standaard interventie ontdekt worden voor 

een specifieke doelgroep.   

De trainer/begeleider komt in dit rapport naar voren als een belangrijke succesfactor om op deze 

behoeftes in te zetten en sociaal contact te initiëren. Om dit te bereiken is er een heel eisenpakket 

opgesteld. Een van de problemen blijft dat verenigingen vaak afhankelijk zijn van vrijwilligers en zij niet 

de luxe hebben om eisen te stellen. Hoe hierop ingezet kan worden als provincie Overijssel of andere 

organisatie valt buiten de kaders van dit rapport, maar is belangrijk om over na te denken.  

SENIOREN 

65+’ers zijn de doelgroep die groeit, eenzamer wordt, minder beweegt dan volwassenen en minder 

vaak lid is van de sportvereniging (Hoofdstuk 6 & 8). Wanneer ouderen niet eenzaam zijn heeft dit het 

grootste effect op het gevoel van geluk. Dit doet vermoeden dat dit de doelgroep is waar de meeste 

gezondheidswinst op te halen valt via inzet op de succesfactoren.  

BUITENSPORTEN 

Buitensporten is een onderwerp die vaak terugkeerde tijdens de interviews (Hoofdstuk 7). 

Initiatiefnemers geven aan een persoonlijke voorkeur te hebben om buiten te sporten zonder 

specifieke redenen. In de literatuur komt duidelijk naar voren dat buitensporters meer genieten dan 

binnen sporters74. Intensiteit van bewegen, bloeddruk en motivatie zijn in deze studies ook gemeten. 

Deze lijken te verbeteren, maar om dit te concluderen is eerst verder onderzoek nodig. Aangezien 

genieten onderdeel is van kwaliteit van leven van de positieve gezondheid, geeft het sporten in de 

buitenlucht extra gezondheidseffecten. 

OVERIGE EFFECTEN OP GEZONDHEID 

Naast sociaal contact en bewegen zijn er meerdere onderwerpen die een effect hebben op 

gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn voeding en slaap. Zij vallen niet binnen de kaders van de stage, 

maar hebben wel een belangrijk effect op gezondheid. Sahar et al. associeert slaapproblemen met 

hart- en vaatziekten75. ‘Slechte voeding’ is voornamelijk bekend vanwege vetopstapeling in het 

lichaam, maar heeft ook vele andere effecten in het lichaam40,76. Bij leefstijlinterventies worden 
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bewegen en voeding vaak samen aangeboden, wat doet vermoeden dat het toevoegen van voeding 

aan sociaal contact en bewegen een positiever gezondheidseffect teweegbrengt40,77,78. Slaap is een 

criterium onder lichaamsfuncties bij de positieve gezondheid17. Brondel et al. geeft een relatie tussen 

slaap en voeding79. Dit onderzoek toont aan dat mannen met een slaaptekort meer gaan eten. In de 

praktijk zullen meer onderwerpen effecten hebben op gezondheid, welke in de toekomst niet vergeten 

moeten worden. Idealiter zetten interventies zich in op verschillende effectoren van gezondheid, 

omdat deze elkaar kunnen versterken. Vervolgonderzoek zou voeding en slaap mee kunnen nemen 

om een completer beeld te krijgen van gezondheidseffecten door projecten en hoe hier efficiënt op 

ingezet kan worden. 

Mensen met een lager opleidingsniveau leven korter en in slechtere gezondheid80. Onderzoeken geven 

aan dat de grootste gezondheidswinst te halen valt door de situatie van de mensen met lage SES te 

verbeteren81–83. Hierin wordt aangegeven dat naast bewegen en sociaal contact ook voeding, inkomen 

en omgeving van belang zijn. Het verlagen van drempel(s) voor deze doelgroep zou veel bij kunnen 

dragen aan gezondheid.  

In de toekomst zullen nog veel stappen gemaakt moeten worden naar een gezonder Overijssel.    

11 CONCLUSIES 

De volgende vier conclusies dragen bij aan een antwoord op de vraag: ‘Hoe kunnen de 

gezondheidseffecten van sociaal contact in combinatie met beweging worden ingezet, om de inzet op 

de prestatielijn gezond bewegen te optimaliseren?’  

IN ZOWEL IN DE LITERATUUR ALS IN DE PRAKTIJK IS EEN POSITIEVE WISSELWERKING TUSSEN 

BEWEGEN EN SOCIAAL CONTACT TE ZIEN.  

Sociaal contact is in staat om de drempel om te gaan bewegen, te verlagen. Bewegen is, volgens 

initiatiefnemers, een middel om het sociale contact te bereiken. Deze combinatie bereikt veel positieve 

effecten op het fysieke en het mentale vlak. In de literatuur komt naar voren dat bewegen het risico 

vermindert voor diabetes type 2, hart- en vaatziekten, Alzheimer en depressieve gevoelens. Dit 

gebeurt onder andere door bevordering van spiermassa, stimulering van hersenen en 

ontstekingsremmende factoren. Deze effecten kunnen bereikt worden door een combinatie van matig 

intensief bewegen en spier- en bot verstevigende oefeningen. Ook de ervaren eenzaamheid, en de 

stress die hiermee gepaard gaat, zorgt voor een risico op dezelfde ziektes hierboven genoemd.  

ALLE ONDERZOCHTE PROJECTEN HEBBEN POSITIEVE GEZONDHEIDSEFFECTEN 

Het is aannemelijk dat projecten positieve gezondheidseffecten zullen boeken wanneer zij voldoen aan 

de succesfactoren. Alle onderzochte projecten gebruiken een andere aanpak, maar boeken wel 

positieve gezondheidseffecten. Voornamelijk door deze succesfactoren. Drie belangrijke factoren die 

naar voren komen uit de interviews zijn: 

1. Activatie   – bewustwording over kennis van gezondheid & aantrekken potentiële deelnemers 

2. Activiteit   – stimuleren van de positieve wisselwerking tussen bewegen en sociaal contact 

3. Borging     – van de gezondheidseffecten bij de deelnemers 

Om aan deze voorwaarden te voldoen is het belangrijk om samenwerkingen aan te gaan met partners 

buiten eigen expertise en tijdens de activiteit de gezondheidseffecten te monitoren.  
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SOCIAAL CONTACT BEVORDERT INTRINSIEKE MOTIVATIE 

Zingeving is het onderdeel waar het meest op te verbeteren is bij bijna alle onderzochte projecten. Een 

manier om hieraan bij te dragen is door in te zetten op intrinsieke motivatie. Sociaal contact maakt 

een duidelijke link met een van de drie psychologische basisbehoeften die bijdraagt aan intrinsieke 

motivatie: relatie. Dit is de behoefte naar respect en acceptatie. Wanneer ook de andere twee 

basisbehoeften, autonomie (eigen regie) en competentie (succeservaring), vervuld zijn, zal er door de 

deelnemers vanuit intrinsieke motivatie gehandeld worden. In het initiëren van sociaal contact speelt 

de trainer/begeleider een belangrijke rol door een veilige sfeer te creëren. Uit de interviews blijkt dat 

sociaal vertrouwen tussen deelnemers hier belangrijke voorwaarden voor is. Hoe sociaal contact 

ervaren wordt, verschilt echter per individu. In de resultaten van de GGD monitor is dit onderbouwt.  

Regie over eigen leven regelmatig komt hier vaak als belangrijkste factor naar voren bij volwassenen, 

terwijl dit bij ouderen vaak de afwezigheid van eenzaamheid was. 

INZETTEN OP WAARDE VAN BEWEGEN EN GEZONDHEID  

Om effectief in te kunnen zetten op ‘een leven lang bewegen’, zullen de stakeholders de belangen 

hiervan in moeten zien. Dit kan door informatie met hen uit te wisselen en de waarde van gezondheid 

over te brengen. Dit is mogelijk, door hierover te communiceren met beleidsvelden die hier haakjes 

voor hebben. Bijvoorbeeld, ruimtelijke vraagstukken die in kader van omgevingsvisie gezondheid 

moeten implementeren. Daarnaast helpt het om data te verzamelen over de waarde van bewegen en 

gezondheid. 

12 AANBEVELINGEN 

Er zijn verschillende manieren om succesfactoren in te zetten om bij te dragen aan de gezondheid van 

Overijssellaars. Deze aanbevelingen tonen aan hoe er zowel bestuurlijk als ambtelijk ingezet kan 

worden op ‘een leven lang bewegen’ en welke stappen hiervoor gezet kunnen worden.   

 ROL VOOR PROVINCIALE STATEN  
 

Ga in gesprek over de inzet op ‘een leven lang bewegen’ en haar duurzame gezondheidseffecten 

Start het gesprek over hoe de inzet op ‘een leven lang bewegen’ tot een duurzamer effect kan 

leiden. Een voorbeeld is om ‘meer structurele middelen’ vrij te maken, zodat het programma 

Sociale Kwaliteit deze in kan zetten voor ‘een leven lang bewegen’. Uit analyses blijkt dat meer 

inzet op succesfactoren zal leiden tot positieve gezondheidseffecten.  

 ROL VOOR HET TEAM SOCIALE KWALITEIT 

 
Veranker ‘de succesfactoren’ in de dagelijkse werkzaamheden 

1. Tijdens de adviesgesprekken 

Een checklist kan voor extra houvast zorgen tijdens de adviesgesprekken (Bijlage 8). Hij kan 

worden aangevuld met extra informatie, zodat iedereen op dezelfde lijn zit. Deze informatie 

kan bijvoorbeeld nieuwe inzichten bevatten. Na een testperiode kan de checklist gebruikt 

worden bij zowel het team Sociale Kwaliteit als de 4D-makelaars, de twee partijen die 

gesprekken voeren met initiatiefnemers.  
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2. In ondersteuning van initiatiefnemers 

De succesfactoren waar de meeste winst op te halen valt bij projecten zijn: activatie van 

deelnemers, borging van gezondheidseffecten en samenwerking buiten expertise. Een optie 

kan zijn om een klein budget vrij te maken (in plaats van in extra projecten te steken), om 

initiatiefnemers te ondersteunen in deze factoren. Dit zal zich vervolgens opbrengen in 

gezondheidseffecten. Een voorbeeld is het organiseren van  sessies in de vorm van workshops. 

3. Bij communicatiemiddelen 

Denk na welke communicatiemiddelen bij kunnen dragen aan de succesfactoren. 

Bewustwording over gezondheidseffecten is een van de succesfactoren, waar de projecten 

lastig op in kunnen spelen. Door eigen communicatiemiddelen in te zetten of externe partijen 

te benaderen (bijvoorbeeld GGD) kan er aan deze succesfactor worden voldaan.   

 STAPPENPLAN AANBEVELING 
In Tabel 8 staan de stappen beschreven die toewerken naar de beschreven aanbevelingen. De stappen 

zijn allemaal te zetten door het team Sociale Kwaliteit. In het geval van ‘meer structurele middelen’ is 

het de bedoeling om het gesprek binnen de Provinciale Staten hierover op gang te krijgen.   

Tabel 8: Stappen om te ondernemen als team Sociale Kwaliteit om de aanbevelingen op zowel ambtelijk als bestuurlijk 
niveau te bereiken.  

Aanbeveling Succesfactoren in dagelijkse bezigheden In gesprek over ‘een leven 
lang bewegen’ 

Aug 2019  Werkbezoek plannen 

Sept 2019 1. Aanvullen checklist 
2. Afspraak maken Sportservice Overijssel 

 

Okt 2019 1. Toepassen checklist in gesprekken (SK) 
2.  Plan uitwerken en afspraken maken 

 

Nov 2019 3. Afspraak maken GGD Inhoud werkbezoek 
uitwerken 

Dec 2019 1. Aanvullen & aanpassen checklist 
 

Statentafel reserveren 

Jan 2020 1. Toepassen checklist in gesprekken (SK + 4D) 
2. Plan + financiën rond 

Werkbezoek 

Feb 2020 3. Brainstorm communicatie Statentafel  

Mrt 2020 2. 1e sessie ondersteuning  

Apr 2020 
  

Mei 2020 2. 2e sessie ondersteuning  

Juni 2020 1. Aanvullen & aanpassen checklist samen met 4D 
3. Aansluiten landelijk overleg 
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 TOEKOMSTPERSPECTIEF 
Een visuele samenvatting van de verschillende middelen om het doel te bereiken.  

  

Figuur 14: Mogelijke middelen om in te zetten om het doel: ‘Positieve gezondheidseffecten bij inwoners in 

Overijssel’ te bevorderen. 

Drempels verlagen 

 Endorfine 

 Ontsteking 

 BDNF 

 Gevoeligheid  insuline 

 Endotheel dysfunctie 

Provinciale 

Staten 

Kennis van 

gezondheid 

Informatie 

Deelnemer

s 

Beleidsvelden 

gezondheid 

Programma 

Sociale 

Kwaliteit 

Externe partij 

Initiatieve

n 

 Spier massa 

Vetten 

Fysieke 

gezondheid 

Positieve gezondheidseffecten bij inwoners van Overijssel 

Mentale 

gezondheid 

 Stress 

Sociaal 

contact 

Bewegen 

D
o

e
l 

M
id

d
el

 Externe 

Partij 

Structurele 

middelen 
Statentafel 



Een leven lang bewegen met sociaal contact 
 

38 
 

13 EIGEN VISIE 

Als ik terugdenk aan de afgelopen maanden, dan denk ik aan de avonturen die ik heb beleefd in de 

provincie. Ik ben veel op pad geweest en heb veel mensen mogen spreken. In de toekomst hoop ik te 

blijven werken tussen de mensen en hoop ik verbindingen te maken, op welke manier dan ook (kennis, 

mensen, organisaties). Toen ik net op het provinciehuis kwam werken heb ik een aantal cultuurshocks 

meegemaakt. Ik heb gesprekken bijgewoond waarvan ik niks begreep, miscommunicatie over de 

telefoon of e-mail gehad of kreeg alweer te horen dat iets gedaan werd uit traditie. Ondertussen heb 

ik hiervan geleerd en doe ik mee in de discussies. Nog steeds ben ik geen fan van het argument traditie 

en in de toekomst hoop ik hier een verandering in op gang te krijgen, door te kiezen wanneer de 

discussie de moeite waard is.  

Het schrijven van een aanbeveling die zowel geschreven is vanuit bestuurlijk oogpunt en realistisch 

moet zijn vond ik een uitdaging. Ik heb gepuzzeld met het gevoel dat deze twee niet te matchen zijn in 

de organisatie waar ik in zit. Er zit een groot verschil tussen het werk van de ambtenaren en 

bestuurders en de belangen en bevoegdheden die zij hebben. Uiteindelijk, na veel gesprekken, heb ik 

ervoor gekozen om de aanbevelingen op beide niveaus te schrijven, zodat het zo veel mogelijk aan 

beide criteria voldoet. Deze zoektocht heeft mij de meeste moeite gekost, maar hier heb ik ook het 

meeste van geleerd. Vooral het leren omgaan met verschillende belangen en hierin mijn eigen weg 

kiezen, is een belangrijke les. Daarnaast merk ik, dat ik het lastig vind om punten op onderwerpen op 

papier te zetten die ik lastig te begrijpen vind. Hier wil ik mij de komende tijd meer in ontwikkelen.  

Lange tijd heb ik veel moeite gehad met het verschil tussen de taken van gemeenten en provincie van 

elkaar onderscheiden op het gebied van bewegen. Ik moet toegeven dat deze scheidingslijn ook erg 

dun is. Wanneer mij verteld wordt dat de provincie alleen voor bovenlokale projecten is, maar de 4D-

makelaars lokale projecten ondersteunen, komen er vraagtekens naar boven. In principe worden er 

dan alsnog lokale projecten ondersteund met provinciaal geld. Op dit moment begrijp ik dat het iets is 

wat de bestuurders graag wilden, maar nog klopt het niet helemaal.  

Tijdens het werken met positieve gezondheid heb ik hierover mijn vraagtekens ontwikkeld. Ik denk dat 

gezondheid een onderdeel is van kwaliteit van leven in plaats van andersom. Daarom denk ik dat je 

naar kwaliteit van leven zou moeten streven als ultieme doel. Dit levert wel weer problemen op met 

verantwoording naar bestuurders, omdat kwaliteit van leven nog lastiger uit te drukken is in cijfers dan 

gezondheid.  

Ik geloof in de uitspraak dat ‘een goed voorbeeld doet goed volgen’. Om die reden voelt het krom om 

als ‘zittende ambtenaar’ te gaan verkopen aan de buitenwereld dat er meer bewogen moet worden 

en dat dit goed is voor de gezondheid. Persoonlijk heb ik de afgelopen maanden gemerkt dat mijn 

conditie flink achteruit is gegaan door het vele zitten achter de computer. Zelf heb ik hier oplossingen 

voor gezocht, maar collega’s lijken hier de ernst niet van in te zien. Ik hoop dat dit imago ook 

meegenomen wordt bij de uitvoering van gezondheid in het provinciehuis de komende vier jaar.  

Binnen de provincie, heb ik gemerkt dat er regelmatig een hiërarchie heerst. Mensen durven niet altijd 

alles te zeggen aan de gedeputeerde of teamleider en gunnen niet altijd een succes aan een ander. Dit 

is niet mijn ervaring bij het programma sociale kwaliteit, waar zelfs om mijn mening werd gevraagd, 

maar dit verbaast mij wel. Ik denk dat juist betere resultaten bereikt worden wanneer je samenwerkt 

(elkaar dit gunt) en informatie deelt met je gedeputeerde en teamleider. Dit komt ook uit mijn 

onderzoek waar samenwerkingen buiten expertise als succesfactor werd gezien. Help elkaar om 

dichter bij je doel te komen!  
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15 BIJLAGEN 

 ORGANOGRAM PROVINCIE OVERIJSSEL 

Figuur 15:Organogram van de provincie Overijssel90 
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 PROJECTEN 
1. Vitale Kids 

‘Noaberschap’ is de term die centraal staat als het gaat om de sociale kwaliteit in provincie 

Overijssel. Een term die ook Regio Zwolle United op het lijf is geschreven als er wordt 

gekeken naar de missie, visie en de activiteiten van de organisatie. De verbinding tussen 

topsport bij PEC Zwolle en breedtesport in de regio is hierbij een essentieel onderdeel. 

Doormiddel van jeugdvoetbal, convenanten, schoolvoetbaltoernooien, clinics en de PEC 

Zwolle Street League worden kinderen gestimuleerd om structureel te bewegen. Regio 

Zwolle United kreeg € 148.500,- ASV subsidie voor dit project.  

 

2. Gold Stars 

Kort gezegd is het initiatief gericht op 60+ ers die willen bewegen in teamverband met een 

sterk sociaal gericht karakter om mogelijk sociaal isolement te voorkomen cq. het sociaal 

functioneren te bevorderen. Daarnaast is het gericht op mensen die zorg ontvangen en zorg 

geven( mantelzorgers). Zij kunnen door deel te nemen aan activiteiten een verbetering van 

welzijn en welbevinden bevorderen. Maatschappelijk betekent dit naar verwachting een 

besparing op de zorgkosten en de medische kosten. Gold Stars Heracles kreeg €3000,- uit de 

Samen voor Elkaar regeling. 

 

3. Grenzeloos Actief 

Hoofddoelstelling: een regionale impuls geven aan sport en bewegen voor mensen met een 

beperking in Overijssel. Subdoelstellingen: 1. Het opzetten van regionale 

samenwerkingsverbanden aangepast sporten voor de regio’s Twente en IJsselland. 2. Het 

vergroten van de kennis, het netwerk en de vindbaarheid van de sport- en 

beweegaanbieders met een aanbod voor mensen met een beperking. 3. Verbetering van de 

communicatie over de sport-, beweeg- en ondersteuningsmogelijkheden. Sportservice 

Overijssel kreeg voor alle gemeenten in Overijssel €74.000,- van de Zelfstandig Leven en 

Gezond Bewegen subsidie.  

 

4. Loopland 

Kuier deur, een onderdeel van loopland Overijssel: Het stimuleren van gezond gedrag van 

volwassenen met een metabole aandoening, door de bewustwording te vergroten dat 

gezamenlijk bewegen en wandelen bijdraagt aan een gezonde leefstijl, een positief gevoel 

van welbevinden, en het verminderen van het beroep op zorg en bevorderen van sociale 

binding.   

De gemeente Hellendoorn kreeg €215.000,- ASV subsidie om loopland in verschillende 

Twentse gemeenten uit te rollen. Daarvan was €37.000,- voor Kuier Deur in de gemeenten 

Hellendoorn, Rijssen en Holten.  

 

5. Inburgering door sportieve noaberschap 

Een aanpak voor integratie van vluchtelingen ontwikkelen, waarbij sportclubs als 

vrijwilligersorganisaties een belangrijke rol spelen en die bij succes overgedragen kan worden 

naar anderen gemeenten en instellingen. Stichting FC Twente kreeg €19.780,- ASV subsidie 

voor in Oldenzaal.  

 

6. BAS  

Na een half jaar stromen deelnemers door in BAS (Blijf Actief bij de Sportvereniging). BAS 

vindt 2x per week plaats bij de sportvereniging waarbij naast bewegen ook aandacht is voor 
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sociale contacten. De zorgprofessional maakt plaats voor een trainer van de sportvereniging. 

Zorggroep Solis kreeg €12.584,- Zelfstandig Leven en Gezond Bewegen aanjaagsubsidie in 

Deventer.  

 

7. DOET 

DOET (Deventer Oefenprogramma Thuiswonenden) is een leefstijlprogramma voor mensen 

met geheugenproblemen/dementie die nog thuis wonen. Een half jaar lang trainen 

deelnemers 3x per week, waarvan 2x onder leiding van een zorgprofessional en 1x thuis met 

een oefenschema. Zorggroep Solis kreeg €12.584,- Zelfstandig Leven en Gezond Bewegen 

aanjaagsubsidie in Deventer.  

 

8. Veilig en Vitaal thuis 

Stichting VVS heeft in Twente dit valpreventieprogramma opgezet met als doelstelling 

valpreventie bij ouderen. WijZ en partners wil dit graag ook opzetten in wijken in Zwolle, 

maar met vrijwilligers en neemt daarnaast ook welzijnsaspecten mee. €15.000,- Zelfstandig 

Leven en Gezond Bewegen.  

 

9. Fit met Ed 

Middels de aanhanger vol met fitness en sport en spel attributen de klant op te zoeken. 

Gedurende een dagdeel sport en of spel aan te bieden op maat individueel of aan groepen of 

gecombineerd. Samen met de huidige zorgleveranciers zoals arts en fysiotherapeuten een 

sportprogramma aanbieden. Kreeg €15.000,- subsidie Zelfstandig Leven en Gezond Bewegen 

in Rijssen.  

 

10. JOW! 

Activiteit A: Het vergroten van het zelf organiserend vermogen van Overijsselse ouderen 

door ouderen te koppelen aan een jongere. Activiteit B: Het ICT-vaardiger maken van 

ouderen Tablet-trainers bij te scholen in kennis en vaardigheden. Stichting JOW! kreeg 

€25.901,- Zelfstandig Leven en Gezond Bewegen subsidie voor de activiteiten in Zwolle.  

 

11. Drempels verlagen 

Om de ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking te laten plaatsvinden, zien we 

de verbinding met de SPORTcarrousel en Iedereen Actief on tour als een praktische en 

succesvolle kans. Zo zijn we in staat veel mensen in de regio Salland te bereiken en aandacht 

te vragen voor sportmogelijkheden kwetsbare groepen. De Sportwijzer Overijssel zal worden 

ingezet om het aanbod voor kwetsbare groepen in beeld te brengen. Gemeenten kunnen het 

aanbod en de toegankelijkheid per doelgroep zichtbaar maken. We willen elkaar beter te 

leren begrijpen. Begrip als basis van tolerantie. Mensen leren begrijpen voor een betere 

omgang. Iedereen Actief kreeg €15.000,- AVS subsidie voor de activiteiten in Deventer, 

Raalte en Olst-Wijhe.  

 

12. Beweegmakelaar 

Het structureel laten bewegen van patiënten die nog onvoldoende actief zijn en voor wie 

bewegen bijdraagt aan hun gezondheid en die vanuit de gezondheidszorg (Deventer 

Ziekenhuis, Huisartsen Corporatie Deventer en Omstreken, sociale wijkteams en anderen) 

worden gestimuleerd om in hun eigen omgeving met behulp van de beweegmakelaar meer 

te bewegen. Sportbedrijf Deventer kreeg €70.000,- Zelfstandig Leven en Gezond Bewegen 
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subsidie. 

 

13. AJT: Senioren sport / beweegvoorziening 

Aanschaf van een beweegvoorziening voor ouderen in samenwerking met verschillende 

partijen in Zwolle om hier vervolgens elke week trainingen te geven. Sportpark Marslanden 

kreeg hiervoor €3000,- Oranjefonds subsidie.   
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 INTERVIEW VRAGEN 
Allereerst bedankt dat ik hier langs mocht komen voor het afnemen van een interview. Zoals ik al had 

verteld is mijn naam Laura en doe ik op dit moment mijn afstudeerstage bij het programma sociale 

kwaliteit van de provincie Overijssel. Hier doe ik een onderzoek naar de gezondheidseffecten van 

verschillende beweegprojecten, waarvan [project] er één is. Het interview zal ongeveer een uur duren, 

waarbij zorgvuldig met de gegevens van dit interview om zal worden gegaan. De resultaten zullen 

worden verwerkt in mijn eindverslag, welke bijdragen aan dit onderzoek en op geen enkele manier 

gebruikt worden als controle of verantwoording. Om dit interview goed te kunnen verwerken zou ik 

het graag op willen nemen. Geluidsopnames worden na verweken weer verwijderd. Geef je hier 

toestemming voor?  

Aanpak  

1. Vertel eens over [project]. 

2. Wat is jouw/jullie rol bij [project]? (Professional? Vrijwilliger?) 

3. Wat is de aanpak in dit project om beweging te stimuleren? 

4. Wat is de aanpak in dit project om sociaal contact te stimuleren? 

5. Is er iets wat je in de aanpak zou veranderen als je het project nog een keer zou mogen starten? 

Doelgroep 

6. Welke doelgroep heeft dit project bereikt? 

7. Wat was de verhouding man/vrouw binnen de bereikte doelgroep? 

8. Was de opkomst van de doelgroep zoals verwacht?  

a. Heb je hier een mogelijke verklaring voor? 

Gezondheidseffecten 

9. In hoeverre kwamen de deelnemers van dit project in beweging? 

a. Wat voor soort beweging? (mits niet verteld bij 1 of 3) 

b. Is er een verandering merkbaar in hoeveelheid beweging in vergelijking met de start 

van het project? 

c. Kan je hier een voorbeeld bij geven? 

10. In hoeverre hadden de deelnemers last van fysieke klachten die zorgen voor belemmering bij 

beweegactiviteiten?  

a. Is er een verandering merkbaar in de mate van belemmering bij beweegactiviteiten 

door de fysieke klachten vergeleken met de start van het project? 

b. Kan je hier een voorbeeld bij geven? 

11. Hebben de deelnemers, volgens jou/u, door deze activiteit meer sociale contacten opgedaan? 

a. Zou je dit kunnen toelichten? 

12. In welke mate ervaren de deelnemers steun tijdens de activiteit? 

a. Is er een verandering merkbaar in het ervaren van steun bij deelnemers vergeleken 

met de start van het project? 

b. Kan je hier een voorbeeld van geven? 

13. In hoeverre genieten de deelnemers van de activiteit? 

a. Is er een verandering merkbaar in mate van genot bij deelnemers vergeleken met de 

start van het project? 

b. Kan je hier een voorbeeld van geven? 

14. In welke mate waren deelnemers optimistisch over het kunnen uitvoeren van de activiteit? 
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a. Is er een verandering merkbaar in de mate van optimisme over de uitvoering van 

activiteiten vergeleken met de start van het project? 

b. Kan je hier een voorbeeld van geven? 

15. In hoeverre waren de deelnemers in staat om andere deelnemers om hulp te vragen tijdens 

de activiteit? 

a. Is er een verandering merkbaar in het vragen om hulp door deelnemers vergeleken 

met de start van het project? 

b. Kan je hier een voorbeeld van geven? 

16. In welke mate waren de deelnemers in staat om persoonlijke doelen op te stellen? 

a. Is er een verandering merkbaar in het opstellen van doelen bij deelnemers vergeleken 

met de start van de activiteit? 

b. Kan je hier een voorbeeld van geven? 

17. Wat was, terugkijkend naar dit initiatief, het meest succesvol qua aanpak? 

Afronding 

18. Zijn er nog data van dit project die jullie zelf hebben bijgehouden? 

a. Is er een mogelijkheid dat ik deze zou mogen gebruiken voor dit onderzoek? 

19. Heb je nog vragen voor mij? 
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 AANPAKKEN PROJECTEN  
 

  

Project Doelgroep Activeren Soort Activiteit Insteek 
activiteit 

Focus activiteit Borging 

Kuier deur Volwassenen 
(metabool 
syndroom) 

Combinatie Beweegactiviteit Sociaal Intrinsieke motivatie Doorverwijzen 

Beweeg-
voorziening 

Senioren Combinatie Beweegactiviteit Bewegen Activiteitenprogramma Borging 
activiteit 

Fit met Ed Mindervaliden Doorverwijzing Beweegactiviteit Bewegen Veilige omgeving Borging 
activiteit 

Vitale Kids Jeugd Combinatie Beweegactiviteit Bewegen Gelijkwaardigheid Neveneffect 

GoldStars Senioren Ambassadeurschap Beweegactiviteit Sociaal Zelfredzaamheid Borging 
activiteit 

Iedereen 
Actief 

Mindervaliden Ambassadeurschap Beweegactiviteit Bewegen Inclusiviteit Doorverwijzen 

JOW! Senioren Combinatie Maatjesproject Sociaal Behoeftes  Borging 
activiteit 

Beweeg-
makelaar 

Volwassenen 
(metabool 
syndroom) 

Doorverwijzing Doorverwijzing Bewegen Behoeftes Doorverwijzen 

DOET Senioren 
(dementerend) 

Doorverwijzing Beweegactiviteit Bewegen Kwaliteit van leven Doorverwijzen 

BAS Senioren 
(dementerend) 

Doorverwijzing Beweegactiviteit Bewegen Kwaliteit van leven Borging 
activiteit 

Veilig 
Vitaal 
Thuis 

Senioren Doorverwijzing Doorverwijzing Sociaal Behoeftes Doorverwijzen 

Sportief 
Inburgeren 

Volwassenen 
(statushouders) 

Doorverwijzing Beweegactiviteit Bewegen Inburgeren Doorverwijzen 

Grenzeloos 
Actief 

Mindervaliden Combinatie Doorverwijzing Bewegen Behoeftes Doorverwijzen 
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 PESTEL ANALYSE 
BESTAANDE BELEIDSSTUKKEN EN VISIES 

De provincie heeft rekening te houden met het Europese en landelijke beleid. Er zijn vele 

beleidsstukken en visies die een duidelijke aansluiting hebben op bewegen en/of sociaal contact. Ook 

zijn er beleidsstukken en visies die een iets minder voor de hand liggende relatie hebben met 

bewegen en/of sociaal contact, maar door deze relatie te maken, ontstaan er weer kansen. De 

verschillende stukken staan in Tabel X kort beschreven. De volledige uitleg van de verschillende 

beleidsstukken en visies is terug te vinden in bijlage X.  

Naam 
beleidstuk/visie 

Opgesteld door Inhoud 

Het nationaal 
sportakkoord58 

Ministerie VWS, 
NOC*NSF, 
Vereniging van 
Nederlandse 
Gemeenten 
(VNG) & 
Vereniging voor 
Sport en 
Gemeenten (VSG) 

- Inclusief sporten  
- Duurzame sportaccommodaties 
- Vitale sportaanbieders 
- Van jongs af aan vaardig in bewegen 
- Aantrekkelijke sportcultuur 

Omgevingswet8

4/Omgevingsvisi
e59 

Gemeenten - Leefomgeving op duurzaam inrichten zodat het 
gezondheid bevorderd 

Twentse visie 14 Twentse 
gemeenten, 2017 

- Meedoen door kwetsbare groepen  
- Talent ondersteuning en ontwikkeling 
- Evenementen 
- Sportaccommodaties met bovenlokale uitstraling en 

gebruiksfunctie 
- Sport en bewegen voor een vitale en 

gezonde samenleving  

Sport 
Stimuleert!60 

VSG  - Sport voor iedereen 
- Gebruik openbare ruimte 
- Focus op jeugd 
- Sociaal domein heeft goede probleemanalyse nodig 

Social 
investment 
beleid85 

Europese Unie - Efficiënt en effectief gebruik budgetten 
- Toekomstige capaciteiten versterken 
- Preventie over behandeling 
- Investeer in jongeren 

Participatiewet8

6 
Rijksoverheid - Iedereen die kan werken, moet deze kans krijgen 

Gezondheidsbel
eid61 

Gemeente 
(Zwolle) 

- Een voorbeeld van een gemeentelijk beleid met 
focus op beweeg- én sociale componenten. 

   

Hiernaast staat in het nationaal sportakkoord beschreven dat gemeenten een subsidie kunnen 

aanvragen om zelf een lokaal sportakkoord op te stellen. Vanuit vereniging Sport en Gemeenten 

weet ik dat bijna alle gemeenten dit hebben/gaan aanvragen en deze sportakkoorden gemaakt zullen 

worden.  

Om te concluderen zijn er veel beleidsstukken en visies die zich richten op bewegen en/of sociaal 

welbevinden. Het is aan te raden om de trend van het Europese en landelijke beleid te vormen en 
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hierin haakjes te vinden bij de omgevingswet en -visie. Daarnaast zou de provincie een rol in kunnen 

nemen om meer sturing aan te brengen bij gemeentelijk beleid, door informatie in te winnen over 

waar de gemeentes mee bezig zijn en op deze manier te voorkomen dat zij het wiel opnieuw uit 

hoeven te vinden.  

PREVENTIE IS BETER DAN GENEZEN 

De claim dat ‘preventie beter is dan 

genezen’ wordt vaak gebruikt, maar de 

vraag blijft of het daadwerkelijk leidt tot 

een daling in ziektekosten. Er is in de 

afgelopen jaren veel aandacht geweest 

voor dit onderwerp en er zijn veel studies 

uitgevoerd om inzicht proberen te krijgen 

in de eventuele ziektekostenbesparing 

door in te zetten op preventie.  

Het Ecorys heeft in 2017 een rapport over 
de sociaaleconomische waarde van sport 
en bewegen uitgebracht waarin het effect 
op de kosten op gebied van arbeid, sociaal 
en gezondheid staan beschreven62. Er 
wordt gezien dat sport en bewegen tot 
minder ziekte verzuim en meer 
arbeidsproductiviteit leidt, wat uiteindelijk tot 
een flinke winst kan leiden62. Op sociaal 
niveau worden er meerdere effecten gezien, maar blijven harde bewijzen en cijfers op dit niveau 
vaak uit62. Om deze reden waren hier geen cijfers aan te koppelen, maar werd het in het groen 
gezet62. Ook werd het preventieve effect van sport en bewegen op gezondheid uitgewerkt aan de 
hand van reductie op gezondheidsrisico’s en de uiting hiervan in combinatie met DALY’s (disability-
adjusted lifeyears)62. Aan de hand hiervan kon hier een cijfer aan worden gekoppeld en is te zien dat 
sport en bewegen een effect heeft op het besparen van zorgkosten, toename kwaliteit van leven en 
een toename in levensverwachting62. Aan de andere kant wordt hier gezien dat blessures 
veroorzaakt door sport en bewegen extra kosten met zich meebrengen62. De effecten die hier 
worden gezien geven niet aan of dit een oorzaak of gevolg is van bewegen. Dit zal in een andere 
studie onderzocht moeten worden. Om in de toekomst toch cijfers te kunnen koppelen aan de 
sociale waarden, is de SROI tot stand gekomen.  
 
Alleen maar redenen om te investeren in preventie door middel van sport en bewegen lijkt het zo. In 
de praktijk ligt het toch iets gecompliceerder. Het NIVEL concludeerde onlangs: ‘Wil het stimuleren 
van meer bewegen en het doorverwijzen van mensen naar een beweegaanbod in de buurt 
structureel worden ingepast in de zorg, dan moet daar voor zorgverleners een financiële prikkel voor 
bestaan’ Hiernaast is het ook belangrijk dat interventies gericht op een gedragsverandering, zoals 
meer bewegen, van langdurige aard moeten zijn, omdat de kans op een terugval anders te groot is87.  
 
VERGRIJZING EN EENZAAMHEID 

Veel studies tonen aan dat er veranderingen in de maatschappij zijn waarop ingezet zal moeten 

worden in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de vergrijzing. Ook in Overijssel wordt men steeds 

ouder en komen er minder jongeren bij. De verwachtingen van Trendbureau Overijssel is dat het 

percentage ouderen in alle gemeenten hoger zal worden door de jaren heen, maar dat er ook grote 

verschillen zullen zitten tussen de gemeenten onderling64. Daarnaast geven zij aan te verwachten dat 

Figuur 16: Sociaaleconomische waarde van sport en bewegen op gebied van 
arbeid, gezondheid en sociaal 
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de eenzaamheid toe zal nemen in zowel 

IJsselland als Twente64. Zij geven aan dat het 

belangrijk is om nu alvast na te denken over 

de invulling van (preventieve) zorg om 

voorbereid te zijn op deze veranderingen64. 

Ook zullen er meer mensen met een 

migratieachtergrond in de grote steden van 

Overijssel komen te wonen64. Deze groep 

heeft vaak andere wensen waar op een 

andere manier op ingespeeld zou moeten 

worden64. 

Een andere trend die naar voren komt bij het 

onderzoek van het Mulier Instituut is dat 

mensen steeds meer individueel gaan sporten 

voornamelijk uit behoefte om hun eigen tijd 

in te kunnen delen88. Deze manier van 

bewegen zal helpen voor de gezondheid, maar lijkt niet bij te dragen aan de afname van 

eenzaamheid. Een van de andere trends hierboven genoemd.  

TRENDS 

E-health is een trend die opkomt op het gebied van leven lang bewegen en andere onderwerpen65,67. 

Er wordt veel onderzoek naar gedaan en in politiek wordt het potentieel van E-health vaak 

aangestipt. Wanneer er wordt gekeken naar de toepassing in ziekenhuizen, valt het op dat er nog 

weinig gebruik wordt gemaakt van deze type interventies. Dit geeft het onderzoek van Faber et al. 

aan65. De world health organisation (WHO) heeft hierop gereageerd en geeft richtlijnen om digitale 

interventies met gezondheid te laten integreren66. Een digitale infrastructuur en toegankelijkheid tot 

technologie zijn voorwaarden waaraan voldaan moet worden66. Een mogelijk risico van de inzet van 

digitale producten is dat het het sociale contact vervangt en eenzaamheid vergroot. Om deze reden 

is het belangrijk om ook een sociaal aspect te hebben bij digitale producten. Uiteindelijk blijft het 

belangrijk om het uiteindelijke doel: bevorderen van gezondheid / kwaliteit van leven in gedachte te 

houden en middelen te zoeken die hier aan bijdragen.  

NEDERLAND ALS PARTICIPATIESTAAT  

In een land als Nederland word gesproken van een verzorgingsstaat69. Dit houdt in dat de staat 

voornamelijk zorg draagt voor het welzijn van de burgers op het gebied van gezondheidszorg, 

onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid69. Dit betekent dat iedereen zijn steentje bijdraagt 

door middel van belastingen en zorg goed geregeld is69. Hoewel er nog steeds gesproken wordt van 

een verzorgingsstaat, is er duidelijk een verandering merkbaar in verantwoordelijkheden van de 

overheid68,69. Sociale zaken worden door de rijksoverheid steeds vaker afgedragen naar gemeenten69. 

Daarnaast is te merken dat burgers soms direct verantwoordelijkheden moeten nemen op sociaal 

niveau. Deze staatsvorm wordt een participatiestaat genoemd en men zegt dat Nederland langzaam 

een verandering doorgaat van verzorgingsstaat hiernaartoe69.  

Deze verandering kan veel onduidelijkheid met zich mee dragen, waarbij het onduidelijk is of er voor 

men gezorgd wordt of dat men zelf verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is het ook niet mogelijk 

om van mensen te verwachten, die altijd in een verzorgingsstaat hebben geleefd, deze 

verantwoordelijkheid te nemen. Dit zal een uitdaging worden waar de staat mee te maken krijgt, 
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maar ook waar de provincie op in zou kunnen spelen. De decentralisatie, zorgt voor kansen en 

uitdagingen die opgepakt kunnen worden.  

Preventie is iets waar veel verschillende meningen over bestaan. Het wordt over het algemeen beschouwd 
als het voorkomen, waarbij mensen beschermd worden van de slechte effecten die inactiviteit met zich 
meebrengen20. Er bestaan discussies over de mate waarin de overheid in moet grijpen op het gebied van 
preventie. Voorstanders vinden dat overheden dit juist moeten doen om gezondheid van inwoners te 
bevorderen en sommigen vinden zelfs dat ze dit kunnen verplichten. Anderen zijn het hier totaal niet mee 
eens en vinden dat meedoen aan een beweegactiviteit altijd een keuze van iemand zelf is. Dat verplichten 
is een grijs gebied. Ethisch gezien kan je dat mensen niet opleggen, maar aan de ander kant vinden de 
mensen die bewust met hun gezondheid bezig zijn het niet eerlijk om hoge zorgverzekeringskosten te 
betalen voor mensen die niks willen doen.  

 
SUBSIDIES EN AVG 

Alle subsidies verleend door het programma Sociale Kwaliteit zijn gebaseerd op criteria. Deze 

bepalen welke factoren belangrijk zijn in een project en bij zullen dragen aan een leven lang 

bewegen. Er zijn erg veel mogelijkheden om subsidies aan te vragen bij het programma Sociale 

Kwaliteit en daarbij zijn de criteria erg breed voor het verkrijgen van een subsidie. De brede criteria 

geven kansen voor een project die tussen regelingen in valt om alsnog kans te maken op een 

subsidie. Dit was terug te zien in de interviews. Aan de andere kant wordt er niet veel richting 

aangegeven en kan je met deze brede criteria je doel voorbij schieten.  

Tabel 9: Subsidies die behoren bij projecten, gesteund door het programma Sociale Kwaliteit en bijbehorende criteria 

De AVG wet is een privacy probleem waar veel initiatieven op dit moment tegenaan lopen63. Zij willen 

graag voldoen aan deze wetgeving, maar willen ook graag de effecten van de deelnemers monitoren. 

Het opzetten van een effectief systeem wat beide kan doen kost veel tijd en kan ten koste gaan van de 

kwaliteit van de monitoring. Bijvoorbeeld: je kan geen verbetering in lichaamsklachten bijhouden 

zonder toestemming van de deelnemers, terwijl dit waardevolle informatie kan zijn voor de monitoring 

van het project.  

  

Subsidie                Criteria 

Algemene Subsidie 
Verordering (ASV) 

- Projecten buiten subsidieregelingen, maar binnen één van de 
beleidsdoelen 

Zelfstandig leven en 
gezond bewegen – 
aanjaagsubsidie 

- Binnen prestatielijn zelfstandig leven of gezond bewegen 
- Dragen bij aan zelf organiserend vermogen 
- De verkenning geeft inzicht in hoe het initiatief de sociale 

kwaliteit versterkt. 

Zelfstandig leven en 
gezond bewegen – 
uitvoersubsidie 

- Binnen prestatielijn zelfstandig leven of gezond bewegen 
- Dragen bij aan zelf organiserend vermogen 
- wordt uitgevoerd in ten minste twee Overijsselse 

gemeenten 
- De activiteit: draagt bij aan minimaal één van onze 

andere doelen 

Samen voor elkaar - Vindt plaats in Overijssel en het resultaat komt ten goede 
aan  inwoners van Overijssel. 

- Gaat over gezond bewegen en noaberschap. 

Noaberschapfonds - Onderdeel Oranjefonds 

Oranjefonds - Maatschappelijke initiatieven 
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 ACTOREN ANALYSE  
 

‘Een leven lang bewegen’ 
 

Doel organisatie Challenge 
organisatie 

Mening organisatie 
over leven lang 
bewegen 

Middel Overig 

Sociale 
kwaliteit

Samen maken wij 
Overijssel' 

Beleid maken en initiatieven 
adviseren op een zo goed 
mogelijke manier 

Advies is nodig voor opstellen 
nieuw beleid. Er wordt weinig 
gemonitord binnen de projecten 
zelf.  

Advies / 
Beleid / 
Subsidie 

Stelt de vraag 

Gedeputeerde 
staten  

Aanstelling ambtenaren 
en verantwoording 
programma aan PS 

Beide kanten (ambtenaren 
en PS) vertegenwoordigen 

Vindt de openbare ruimte een 
mooie mogelijkheid om 
beweging te stimuleren. Ook 
omdat het de combinatie met 
een ander beleidsveld is. 

Beleid De partijen 
hebben hier 
weer invloed 
op 

Provinciale 
staten 

Besluitvorming Vertegenwoordiging van het 
volk 

Wil graag een antwoord op de 
ambitie in het statenvoorstel.  

Beleid / 
Moties 

De partijen 
hebben hier 
weer invloed 
op 

4D makelaars Kom maar op met die 
ideeën en plannen 

Durven, Delen, Denken, 
Doen 

 
Advies / 
Handgeld 

 

GGD Twente en 
IJsselland 

Een gezonde samenleving Voorlichting en monitoring 
van gezondheid inwoners 

 
Advies / 
Uitvoeren / 
Onderzoek 

 

Gemeenten Uitvoeren en opstellen 
beleid 

Rekening houden met de 
samenleving in de gemeente 
en hierop inspelen 

Samenwerken en verbinden is 
belangrijk. Er wordt binnen 
gemeenten steeds meer op de 
sociale kant gefocust binnen 
sport 

Advies / 
Beleid/ 
Subsidie / 
Uitvoeren 

 

Gezondheidsra
ad 

Onafhankelijk 
wetenschappelijk 
adviesorgaan in thema's 
publieke gezondheid en 
medisch onderzoek 

Advies geven met alle 
mogelijke informatie 

Hebben aandacht voor zowel 
bewegen als sociale aspecten.  

Advies  
 

RIVM Aanbieden van 
verschillende erkende 
interventies 

Zorgen dat de database voor 
interventies gebruikt wordt 

Voorkomen dat het wiel 
opnieuw wordt uitgevonden. 

Advies / 
uitvoeren 

Database 
wordt wel 
aangeboden, 
maar er wordt 
niet actief 
bekendheid 
voor gemaakt. 
Er zijn 
samenwerking
en met de 
GGD.  

Ministerie van 
volksgezondhei
d 

Uitvoeren keuzes van 2e 
kamer.  

Waarborgen van voldoende 
en kwalitatieve publieke 
gezondheid 

Sportakkoord geeft interesse van 
VWS aan.  

Beleid 
sturen 

 

1e en 2e kamer Volksvertegenwoordiging Dilemma tussen 
verschillende publieke 
problemen 

 
Wetten / 
moties / 
Beleid 

 

Kenniscentrum 
Sport 

Advies en kennis over 
Sport in Nederland 

Betrouwbare informatie 
verzamelen 

Er is al iemand met iets 
soortgelijks bezig. Ze willen 
graag helpen. Probeer de 
resultaten voor fysiek en 
mentaal gescheiden te houden. 
Mentaal is lastig te meten. 

Advies / 
Informatie / 
Onderzoek / 
Lobby 

Probeer een 
gevalideerde 
methode te 
gebruiken. Er 
zijn al 
onderzoeken 
naar sociaal 
contact. Lees 
deze nog even 
door.  
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Sportservice 
Overijssel 

Ambities: Uitbreiding en 
verbetering van het sport- 
en beweegaanbod, Een 
optimale 
sportinfrastructuur & 
Toename van het aantal 
inwoners dat structureel 
deelneemt aan sport- en 
bewegingsactiviteiten 

Onderzoek, Advies en 
Informatieverstrekking om 
op deze manier de ambities 
te bereiken. 

Er zijn al veel data te vinden op 
dit gebied. De 
gezondheidsenquête die zij i.s.m. 
de GGD'en hebben afgenomen 
kunnen hierbij van pas komen 

Advies / 
Informatie / 
Uitvoeren 

De data van 
de enquêtes 
ligt nog bij de 
GGD'en. Eerst 
de vragenlijst 
bekijken en 
daarna vragen 
naar de data. 
Het kan zijn 
dat hiervoor 
betaald moet 
worden. 

Sportbedrijven 
(vb. Deventer) 

Beleid van Deventer 
koppelen aan hun 
accommodaties en 
activiteiten 

High Five.  Zij hebben een aantal projecten 
die hierop aansluiten en willen 
ons ook graag helpen. Plezier is 
belangrijk. Uitdaging in de vorm 
van breedtesport ook. Zorg 
ervoor dat mensen zich kunnen 
ontwikkelen.  

Advies / 
Informatie / 
Uitvoeren 

Op dit 
moment 
zitten ze met 
het probleem 
van 
bedrijfssporte
n. Hier willen 
ze op 
inspelen, maar 
dat is lastig.  

Mulier instituut Onderzoek uitvoeren voor 
gezondheidsraad, VWS of 
RIVM 

 
Proefschrift: aanpak 
accommodatie werkt niet. 
Gebruik de persoonlijke aanpak.  

Advies / 
Informatie / 
Onderzoek 

 

Roesing 
Research and 
Development 

Innovaties in rehabilitatie 
en chronische zorg 

Innovaties onder de 
aandacht brengen bij 
initiatiefnemers 

Oplossingen op maat Advies / 
Informatie / 
Onderzoek 

 

De Projecten / 
Initiatiefnemer
s 

deelnemers bij project 
betrokken krijgen en in 
beweging houden.  

Zorgen dat mensen in 
beweging blijven, ook in de 
toekomst 

De interventie die zij hebben 
bedacht helpt. Sociaal contact is 
erg belangrijk.  

Informatie / 
Lobby 

Zij vinden het 
lastig om te 
vinden waar 
ze heen 
moeten met 
hun idee 

ZonMW Verdelen subsidies aan 
onderzoek 

Eerlijk verdelen subsidies 
 

Advies / 
Subsidie 

 

Verzekeraars  Winst maken Zorgen dat mensen zo 
gezond mogelijk zijn om 
geen gebruik van de 
zorgverzekering te hoeven 
gebruiken 

Interessant zolang de 
ziektekosten (toonbaar) dalen 

Lobby 
 

Farmaceutische 
industrie 

Winst maken Medicijnen zo lang mogelijk 
kunnen blijven verkopen 

Bewegen en sociaal contact 
kunnen medicijngebruik 
verminderen. Dit is niet gunstig 
voor de industrie 

Lobby 
 

NOC*NSF  Een Nederland waarin 
iedereen geniet van sport 

Verhogen sportparticipatie 
met 10% 

 
Advies / 
Informatie / 
Onderzoek / 
Lobby 

Vinden 
walking sports 
erg 
interessant 

Vrijwilligersver
eniging 

Vertegenwoordiging 
vrijwilligers  

Vrijwilligers blijven 
betrekken 

Hoe draait een project zonder 
vrijwilligers? 

Informatie / 
advies / 
Lobby 

 

NGO's 
(hartstichting, 
diabetesfonds, 
Alzheimer 
Nederland) 

Stimuleren van onderzoek 
naar preventie van de 
ziekte en zorgen voor een 
goede zorg 

Opkomen voor en 
verbeteren van kwaliteit van 
leven voor patiënten 

Steeds meer aandacht voor 
positieve effecten door bewegen 

Lobby / 
Onderzoek 

 

Europees 
Parlement 

Volksvertegenwoordiging Dilemma tussen 
verschillende publieke 
problemen 

Meningen verschillen of een 
leven lang bewegen een thema 
voor Europa is, of dat dit lokaal 
moet blijven 

Beleid / 
Subsidie 

Erasmus+ is 
een 
bureaucratisc
h systeem. Dit 
wordt gezien 
door de 
politici. 

Ouderenfonds Belangen 
vertegenwoordigen 
ouderen 

Problemen van ouderen 
onder de aandacht krijgen 

Niet bewust zijn van 
gezondheidseffecten is een 
belangrijke drempel voor 
ouderen om niet te gaan 
bewegen 

Advies / 
Informatie / 
Lobby 
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ANALYSE PROJECTEN  

 

 

 

VS. Start Kuier deur

Beweegvoor

ziening

Fit met 

Ed

Vitale 

kids Goldstars

Iedereen 

actief on 

tour JOW!

Beweeg 

makelaar DOET BAS

Veilig 

vitaal 

thuis

Sportieve 

inburgering

Grenzeloos 

Actief

Je gezond voelen  ++  +  +  ?  ?  ?  ?  ++  ?  ?  ?  ?  ? * Afhankelijk van doelgroep

Fitheid  +  ?  + 0  +*  ?  ?  ?  +  ?  ?  ?  ? ** Begeleiding was hier belangrijk bij

Klachten en pijn  +  +  ++  0**  0*  ?  0*  +  ?  ?  0**  ? 0* *** niet veranderd ten opzichte van programma hiervoor

Slapen  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  + 0***  ?  ?  ?

Eten  ?  ?  ?  ? 0  0*  ?  ?  + 0***  ?  +  ?

Conditie  ++  ?  +  ?  ?  ?  ?  ?  +  +  ?  ?  ?

Bewegen  ++  ++  +  +  +  +  +  ++  ++  0***  +  ++  +

Onthouden  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 0 0  ?  ?  ?

Concentreren  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  +  ?  ?  ?  ?

Communiceren  ?  ?  ?  ?  +  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ++  ?

Vrolijk zijn  ++  ++  ?  +  ?  ?  +  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Jezelf accepteren  +  ?  ?  + 0  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  +

Omgaan met verandering  ?  +  0*  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Gevoel van controle  ++  +  +**  + 0  ?  +  ++  +**  0***  ++  +  ++

Zinvol leven  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Levenslust  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Idealen willen bereieken  ++  +  +  0* 0  + 0  +**  ?  ? 0  +  +

Vertrouwen hebben  ++  +  +  +  ?  +  ?  +  +**  0***  ?  +  ?

Accepteren  +  ?  +  ?  +  +  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ++

Dankbaarheid  ?  ?  ?  +  ?  ?  +  +  ?  ?  ?  ?  ?

Blijven leren  ?  ?  ?  ?  ?  +  +  ?  ?  ?  ?  ++  ?

Genieten  ++  ++  +  ++  ++  ++  ++  +  +**  0*/***  ++  ++  +

Gelukkig zijn  ?  ?  ?  +  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Lekker in je vel zitten  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Balans  ?  ?  ?  ?  +  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Je veilig voelen  ?  ?  +  ?  +  ++  ?  +  +  0***  ?  ?  +

Hoe je woont  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Rondkomen met je geld  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Sociale contacten  ++  ++  +  ++  ++  ++  +  +  +  +  ++  ++  ++

Serieus genomen worden  ++  ?  ?  ++  ++  +  ?  ++  ++  0***  +  ?  ?

Samen leuke dingen doen  ++  ++  ++  ?  ++  ?  ++  ?  +  +  ++  ?  +

Steun van anderen  ++  ++  +  +  ++  +  ++  ++ 0 0  ++  +  ++

Erbij horen  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ?  ?  ?  ?  ?  ?  +

Zinvolle dingen doen  ?  ?  ?  ?  ++  +  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Interesse in de maatschappij  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Zorgen voor jezelf  ?  ?  ?  ?  +*  ?  ++  ?  +  0***  ?  ++  ++

Je grenzen kennen  ?  ?  0**  ?  ?  0**  ?  ?  0**  0*** 0  +  +

Kennis van gezondheid  +  ?  +  ++  ?  ?  ?  +  ?  ?  ?  +  ?

Omgaan met geld  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Omgaan met tijd  ?  ?  0**  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?

Kunnen werken  ?  ?  ?  ?  ?  +  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?
Hulp kunnen vragen  +  ++  +  +  ++  ?  +  +  0**  0***  ++  +  +

Lichaamsfuncties

Zingeving

Kwaliteit van leven

Meedoen

Dagelijks 

functioneren

Mentaal 

welbevinden

Kuier deur

Beweegvoor

ziening

Fit met 

Ed

Vitale 

Kids GoldStars

Iedereen 

actief JOW!

Beweeg 

makelaar DOET BAS

Veilig 

vitaal 

thuis

Sportieve 

inburgering

Grenzeloos 

Actief

Doelgroep VM SN MV JE SN MV SN SN/LS DE DE SN ST MV

Geslacht Vrouw Mix Mix Mix Man Mix Mix Vrouw Mix Mix Mix Mix MixAanpak bereik 

doelgroep ? P, Z, F, M Z

SW, P, 

BSP A, ? A Z, SW, P ZH, HA Z, ZH D G G p

Beweegnorm  -  -  -  +/-  -  -  -  +/-  +  +  -  +/-  +/-

Matig intenstief  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

Bot- en spierversterkend  -  +  +  +/-  ?  -  -  +/-  +  +  +/-  +  +/-

Hoeveelheid  -  -  -  +  -  ?  -  +/-  +  ?  -  +/-  ?

Buiten / binnen 

sport Buiten Buiten Buiten Buiten Buiten

Buiten 

(bus) Beide Beide Beide Buiten Beide Beide Beide

Plaats Nijverdal Zwolle Rijssen Zwolle Almelo Deventer Zwolle Deventer Deventer Deventer Enschede Oldenzaal Zwolle

Laagdrempelig / 

aanbod op maat  +  ++  ++  0*  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  +

Sociale steun  ++  ++ 0  +  ++  ++  ++  ++  +  +  +  ++  ++

Vaardige trainer  ++  ++  ++  +  ++  ?  -  ++  ++  ++ 0  ++  ++

Borging  

Binnen de activiteit  ++  ++  +  ++  ++  +  + 0  +  ++ 0  + 0

Buiten de activiteit  + 0 0 0 0  ++ 0  ++  ++ 0  +  +  +
Samenwerking 0  + 0  +  +  ++  ++  ++  ++  ++  ++  ++  +

ST = statushouders Z = zorginstelling

VO = volwassenen SW = sociaal wijkteam

SN = senioren P = persbericht

VM = volwassenen met een metabool syndroom F = fysiotherapeut

MV = mindervaliden M = gratis meedoen

JE = jeugd BSP = Buurtsportcoach

LS = Lage SES A = ambassadeur

DE = Dementerenden ZH = ziekenhuis

HA = huisarts

D = programma DOET

G = Gemeente

Tabel 10: * Afhankelijk van doelgroep, ** Begeleiding was hier belangrijk bij, *** niet veranderd ten opzichte van programma hiervoor 
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 MULTI CRITERIA ANALYSE (MCA) 
 

15.7.1 Opties voor Provinciale Staten 

Een multi criteria analyse voor de drie opties voor de provincie Overijssel vergeleken met de huidige 

situatie. Een optie is gunstig wanneer de opbrengsten groter zijn dan de input die er extra in is 

gestoken.  

 Meer structurele middelen voor het programma Sociale Kwaliteit 

Maak  meer structurele middelen vrij, zodat het programma Sociale Kwaliteit deze in kan 

zetten voor een ‘leven lang bewegen’. 

Deze structurele middelen kunnen ingezet worden op de succesfactoren. De combinatie 

tussen bewegen en sociaal contact blijft behouden. 

 Sociale Kwaliteit als kerntaak 

Maak het programma Sociale Kwaliteit structureler door het een kerntaak te maken.  

Op deze manier kunnen meerjarenplannen gemaakt worden vanwege meer zekerheid over 

de toekomst van de sociale kwaliteit. Zo wordt gezondheid op een duurzamere manier 

ondergebracht binnen de provincie. 

 Sport en bewegen als apart beleid 

Maak een apart beleid voor sport en bewegen, naast het beleid voor sociale kwaliteit. 

Door voor sport en bewegen een apart beleid te maken, wordt hier meer focus op gelegd. Er 

komt meer aandacht voor sport/bewegen en gezondheid.  

 

Tabel 11:MCA voor de opties voor de provincie Overijssel.  

 

  

MCA Huidig Meer 
structurele 

middelen 

SK als kerntaak Sport en bewegen 
apart van SK 

Input 0  +  +/0  + 

  Tijd 0  0  +  + 

     Start 0  0 + + 

     Continuering 0 0  0  + 

  Geld 0  ++ 0 + 

     Start  0  ++  0 + 

     Continuering 0  ++  0 + 

     

Opbrengst 0 + +  + 

  Sociaal contact + bewegen 0 ++ 0 0 

  Samenwerkingen 0 0 + + 

  Waarde van gezondheid 0 + + + 

  Gezondheidseffecten 0 ++ 0 + 

  Duurzaamheid optie 0 + ++ 0 
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15.7.2 Opties voor programma Sociale Kwaliteit 

Een multi criteria analyse voor de vijf opties voor het programma Sociale Kwaliteit vergeleken met de 

huidige situatie. Een optie is gunstig wanneer de opbrengsten groter zijn dan de input die er extra in 

is gestoken.  

 

 Advies 

Gebruik de checklist bij adviesgesprekken met initiatiefnemers en werk deze verder uit. 

Om de succesfactoren te bevorderen bij de projecten, gesteund door het programma Sociale 

Kwaliteit, is het van belang om deze al aan te geven bij de gesprekken. Om ervoor te zorgen 

dat alle adviseurs uit het team Sociale Kwaliteit dezelfde punten aankaarten tijdens een 

gesprek, kan een checklist hierbij helpen. 

 Instrumentarium 

Neem succesfactoren mee in het instrumentarium. Voorbeelden hiervan zijn: 

3. Neem het criterium samenwerking buiten eigen expertise mee in de subsidieregeling. 

Zo wordt er altijd aan deze succesfactor voldaan. 

4. Verzamel data over de gezondheidseffecten, om het belang van gezondheid te 

benadrukken. 

 Communicatie  

Communiceer hoe er door initiatiefnemers aan de succesfactoren gewerkt kan worden om 

positieve gezondheidseffecten te bereiken via een passieve of actieve vorm. Ondersteun 

daarnaast de initiatiefnemers door bewustwording van gezondheidseffecten bij inwoners te 

vergroten via communicatiekanalen.   

3. Passieve vorm 

Initiatieven worden op een indirecte manier geïnformeerd over de succesfactoren van een 

project.   

Bijvoorbeeld een online blog 

4. Actieve vorm 

Initiatieven krijgen professionele ondersteuning van een externe partij en hebben direct 

contact met elkaar. 

Bijvoorbeeld workshops 

 Verbinden 

Verbind de verschillende beleidsvelden binnen de provincie of tussen gemeenten aan elkaar. 

Door deze verbinding te maken komt het belang van gezondheid verder naar voren en kan er 

geleerd worden van elkaars successen/verbeterpunten. Bijvoorbeeld: kennis van bewegen op 

gezondheid overdragen aan beleidsmakers omgevingsvisie.                     
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Tabel 12: MCA voor het programma Sociale Kwaliteit 

 

  

MCA Huidig Advies Instrumen-
tarium 

Communicatie 1 Communicatie 2 Verbinder 

Input 0 0  +  +  +  + 

  Tijd 0 0  +  +  +  ++ 

     Start 0 0  +   +  ++  ++ 

     Continuering 0 0 0  + 0  ++ 

  Geld 0 0  + 0  + 0 

     Start  0 0  + 0  + 0 

     Continuering 0 0  + 0  + 0 

       

Opbrengst 0  +  +  +  +  + 

  Gezondheidseffect 0  + 0  + + + 

     Lichaamsfuncties 0  +  ++  + + + 

     Sociaal 0  + 0  +  + + 

     Mentaal 0       + 0  + + + 

     Dagelijks          
functioneren 

0  + 0  + + + 

     Zingeving 0  + 0  + + + 

     Kwaliteit van 
leven 

0  + 0 0 + + 

  Succes project 0  +  +  +  ++  ++ 

     Activatie 0  + 0  +  ++  ++ 

     Activiteit 0   + 0  +  ++  ++ 

     Borging 0  +  ++  +  ++  ++ 

     Buiten de kaders 0 0  +  +  ++   ++ 

     Samenwerkingen 0  +  ++  +  ++  ++ 
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 CHECKLIST  
Het idee van deze checklist is om een houvast te hebben bij de adviesgesprekken, maar ook alle 

kennis gebundeld te hebben over wat werkt. Daarom stel ik ook voor om andere onderwerpen toe te 

voegen aan de checklist en hem één keer per half jaar te updaten.  

- (Op welke manier) worden de deelnemers aan dit project gestimuleerd om in beweging te 

komen?  
Tip: betere gezondheidseffecten met een combinatie tussen conditie & kracht/balans. 

 

- Welke samenwerkingen ben je al aangegaan? 
Tip: denk buiten je kaders van sport, sociaal, zorg etc. 

 

- Hoe worden het proces en de gezondheidseffecten van het project gemonitord?  
Tip: monitoring bij grote projecten in de begroting & monitoren op dagelijks functioneren is makkelijk bij te 

houden (vb: boodschappen). 

 

- Is er aandacht voor sociaal contact binnen dit initiatief? 
Tip: zet als trainer in op sociaal vertrouwen, luister naar de behoeftes van deelnemers en geef een laagdrempelig 

aanbod. 

 

- Hoe wordt ervoor gezorgd dat de deelnemers duurzaam blijven bewegen, om ervoor te zorgen dat 

gezondheidseffecten blijvend zijn?  
Tip: zoek samenwerkingspartners en zoek een manier van borging (binnen of buiten het projecten) die het beste 

van toepassing is. 
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 INTERVIEWS 
Lijst met afgenomen interviews, op te vragen bij de auteur. 

 

Geselecteerde projecten  

1 Interview Kuier deur 

2 Interview Iedereen actief on tour 

3 Interview Veilig Vitaal Thuis 

4 Interview Vitale Kids 

5 Interview Grenzeloos actief 

6 Interview Inburgering door sportieve noaberschap 

7 Interview Gold Starts 

8 Interview DOET & BAS 

9 Interview Fit met Ed 

10 Interview Beweegmakelaar 

11 Interview JOW! 

12 Interview Beweegvoorziening 

Actoren  

13 Belafspraak gemeente Steenwijkerland 

14 Input gemeente Deventer 

15 Afspraak gemeente Hellendoorn 

16 Afspraak vereniging Sport en Gemeenten 

17 Gesprek met provincie Gelderland 

18 Gesprek Drenthe doet mee 

19 Gesprek met Sportbedrijf Deventer 

20 Gesprek met Kenniscentrum Sport 

21 Gesprek met het RIVM 

22 Belafspraak PROO 

23 Meeloopdag met de gedeputeerde 

24 Telefoongesprek initiatiefnemer duofiets 

 


