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Rheden, april 2021

1

Inleiding
Rheden en Rozendaal: twee Gelderse buurgemeenten aan de zuidkant van de Veluwe. Met
bossen, heide, rivieren en oude landgoederen. Een prachtige woonomgeving! Hebben we
daar altijd oog voor? Sommige dorpsgenoten, buren of vrienden hebben misschien andere
zaken aan hun hoofd; ze voelen zich somber of eenzaam. Ze hebben geen werk of een laag
inkomen, ontwikkelen mogelijk gewoontes die lastig af te leren zijn zoals roken of te veel
drinken. De verschillen tussen groepen mensen zijn soms groot. De gemeenten Rheden en
Rozendaal hebben, samen met zorg- en welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties, het
voortouw genomen om hier wat aan te doen.
In dit Preventieakkoord Rheden - Rozendaal beschrijven we die stappen om te komen tot
allerlei acties in de dorpen zodat steeds meer inwoners zich lekker(der) in hun vel voelen,
meer energie krijgen en ook anderen kunnen helpen. Door meer samen te werken, open te
staan voor vragen en ideeën van inwoners, door vroegtijdig signalen te zien en vrolijke en
laagdrempelige activiteiten te ondernemen die mensen verder helpen. Iedereen met een
goed idee kan zich aansluiten. De komende twee jaar komen kansrijke ideeën in aanmerking
voor een subsidie en ondersteuning. Zo gaan we op weg naar meer gezonde en gelukkige
inwoners; Samen Sterker en Gezond in Rheden en Rozendaal!
Het lokale Preventieakkoord Rheden - Rozendaal is een lokale doorvertaling van het
Nationaal Preventieakkoord, waarin 70 landelijke organisaties de handtekening hebben
gezet om overgewicht, roken en te veel alcoholgebruik aan te pakken. Ons lokale
Preventieakkoord Rheden - Rozendaal sluit aan op twee van deze landelijke hoofdthema’s
voor een gezonde leefstijl: overgewicht en roken. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat veel
mensen in onze gemeenten zich eenzaam voelen; dat is daarom ons derde thema. Tot slot
zetten we in op activiteiten die mensen helpen om wijzer om te gaan met hun geld; hun
financiële gezondheid.
Er gebeurt in onze gemeenten al heel veel op bovengenoemde thema’s, zoals het
programma JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht), Stoppen met roken programma's of
bijvoorbeeld het platform voor bewonersinitiatieven Ik buurt mee. Die initiatieven en
programma’s gaan we versterken de komende jaren met een aantal aanvullende initiatieven
uit het preventieakkoord.
Wij werken samen met een groot aantal partners uit onze gemeenten, van grote bedrijven,
zoals Koninklijke Gazelle N.V., tot eenpitters. Van vrijwilliger tot directeur. Een bloemlezing:
zorgorganisaties (Een Plus samenwerking), welzijn (Incluzio), vrijwilligersorganisatie
Humanitas, vluchtelingenwerk, het onderwijs, maatschappelijke organisaties als Stichting
Vitesse Betrokken, Sportbedrijf Rheden, de bibliotheek, de eerstelijnszorg, cultuurbedrijf
RIQQ en private partners als Koninklijke Gazelle Rijwielfabriek N.V., Rabobank. De lijst is
eindeloos; ieder die wil bijdragen meldt zich aan en doet mee!
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Leeswijzer
In dit document gaan we eerst in op het preventieakkoord; zowel het nationale akkoord als
onze lokale invulling (hoofdstuk 1). Vervolgens geven we een beeld van de gezondheid van
inwoners uit Rheden en Rozendaal (hoofdstuk twee). In hoofdstuk drie kiezen we onze
lokale preventiethema’s, lichten we deze toe en worden de activiteiten beschreven die in
2021 in gang worden gezet.
In de laatste hoofdstukken komen de lokale organisatie van de uitvoering van het
preventieakkoord (hoofdstuk 4) aan bod, de financiën (hoofdstuk 5) en de uitnodiging aan
partners (hoofdstuk 6; zowel organisaties als personen) om zich aan te sluiten bij dit mooie
gezonde akkoord.
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Hoofdstuk 1 Van Nationaal naar lokaal Preventie Akkoord

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord afgesloten, waarin grote maatschappelijke
organisaties, zorgbedrijven en ondernemingen beloven om samen te werken op het
voorkomen van ziekte en zorg in Nederland. Door roken, overgewicht en problematisch
alcoholgebruik aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren.
Het Nationaal akkoord is afgesloten met ruim 70 partijen zoals patiëntenorganisaties,
zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportbonden, bedrijven, fondsen, onderwijs,
maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid. Het is gericht op het terugdringen van
roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor deze thema´s zijn de ambities,
doelen en maatregelen vastgelegd in een akkoord. Daarin staan meer dan 200 afspraken
om Nederland gezonder te maken [zie link].
Een onderdeel van de nationale afspraken is dat elke gemeente wordt gevraagd een lokaal
akkoord af te sluiten. Wij mogen in Rheden en Rozendaal daar onze eigen invulling aan
geven de komende jaren. Dit is ons lokale preventieakkoord, met aandachtspunten en
projecten die passen bij ons, onze inwoners en onze wensen.
In januari 2020 is een kerngroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de
eerstelijnszorg (Een Plus samenwerking), de nieuwe overkoepelende welzijnsorganisatie
Incluzio, met vrijwilligersorganisatie Humanitas en vertegenwoordigers uit de gemeente
Rheden. Regionaal Ondersteuningsstructuur Proscoop is gevraagd om op basis van
beschikbare data en een bewoners consultatie een regiobeeld van de gezondheid in Rheden
en Rozendaal te maken. Op basis van dit onderzoek heeft de kerngroep gekeken welke
preventiethema’s de meeste aandacht vragen in de gemeenten Rheden en Rozendaal.
Een onafhankelijk formateur, Juul van Rijn, heeft de kerngroep begeleid om te komen tot het
preventieakkoord met concrete initiatieven en een goede werkwijze voor de komende jaren.
In 2021, 2022 en 2023 zijn er vanuit het rijk financiële middelen beschikbaar om de plannen
uit te voeren.
Na akkoord van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op de ingediende plannen zal
een kerngroep Preventieakkoord Rheden - Rozendaal borg staan voor de uitvoering van de
activiteiten die zijn beschreven. Nieuwe partners en organisaties worden uitgenodigd aan te
sluiten en voor deelactiviteiten worden eigenaars gezocht. De kerngroep zorgt voor het
aanvragen van de jaarlijkse subsidie (via de gemeente) en de verantwoording naar de VNG
die dient te worden afgelegd.
In 2020 sloten zo’n 75 partners uit Rheden en Rozendaal al een Sport- en beweegakkoord,
met plannen om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om te sporten en bewegen. Dit
preventieakkoord borduurt voort op de beweging die het Sportakkoord in gang heeft gezet.
Het preventieakkoord richt zich daarbij op een aantal andere gezondheidsthema’s (zie
hoofdstuk 3).
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Hoofdstuk 2 Beeld van gemeenten Rheden en Rozendaal

2.1

Inleiding

Midden in de provincie Gelderland, aan de zuidkant van de Veluwe, liggen de gemeenten
Rheden en Rozendaal. Rheden is met 43.640 inwoners een middelgrote gemeente. En
Rozendaal is, met 1.726 inwoners de winnaar van de verkiezing kleinste gemeente op het
vasteland van Nederland. Rozendaal en de zeven Rhedense dorpen liggen als een lang lint
aan de rand van Nationaal park de Veluwezoom. De gemeente Rheden bestaat uit de
dorpskernen Velp, Rheden, De Steeg, Ellecom, Dieren, Spankeren en Laag-Soeren.
Rozendaal bestaat uit de kern Rozendaal en twee buurtschappen in het Nationaal Park
Veluwezoom (Terlet en Imbosch).
De bevolking groeit in absolute aantallen licht, maar de beroepsbevolking neemt duidelijk af
en de groep ouderen groeit in de twee samenwerkende gemeenten. De ‘groene en blauwe
omgeving’; de openbare toegang tot zowel het nationaal park als het rivierengebied en de
uiterwaarden biedt voldoende mogelijkheden tot recreëren. De inwoners doen, vanwege de
bovengemiddelde leeftijd en de relatief grote groep met een lage SES (sociaaleconomische
status) in de gemeente Rheden, bovengemiddeld aanspraak op de gezondheidszorg en
voorzieningen.

Hoe staan we er voor in Rheden en Rozendaal? In het Regiobeeld wordt de gemeente
Rheden vergeleken met het gemiddelde van Nederland. In 2.2 van dit hoofdstuk geven we
aan de hand van de uitkomsten van het Regiobeeld een inkijk in de gezondheid en
welbevinden van de bewoners van Rheden. Voor Rozendaal in geen regiobeeld gemaakt. In
paragraaf 2.3 beschrijven we de situatie in Rozendaal op basis van gegevens die bekend

6

zijn. In 2.4 tenslotte beschrijven we de bewonersenquête die is uitgezet en waarvan na
medio mei 2021 de resultaten bekend zijn.

2.2

Gemeente Rheden

De sociaaleconomische verschillen binnen de gemeente Rheden zijn groot. De
demografische veranderingen in de regio leiden tot een hogere vergrijzing dan gemiddeld in
Nederland. Reden te meer om niet alleen in te zetten op preventie van ziekte, maar ook het
bevorderen van gezondheid; een gezonde en gelukkige gemeente dus!
Bronnen Regiobeeld
Regionale Ondersteuningsstructuur Proscoop heeft in opdracht van de gemeente Rheden
het Regiobeeld samengesteld . Zij raadpleegde daarbij zowel openbare bronnen
(Gezondheidsmonitor GGD, RIVM, CBS, Vektis, Uwv, NOC*NSF, Verwey Jonker instituut en
Integrale Jeugdmonitor) en besloten bronnen (zoals Primos prognoses op het gebied van
gezondheidsvraagstukken en demografische ontwikkelingen). In de volgende alinea’s
beschrijven we de belangrijkste bevindingen.
Samenstelling bevolking
De bevolking van Rheden groeit in absolute aantallen licht, maar de beroepsbevolking neemt
duidelijk af en de groep ouderen groeit. Zo ook het aantal kwetsbare ouderen, en met name
in Rheden, Velp en Dieren. Dit brengt ook meer comorbiditeit en ouderdomsziekten met zich
mee. Dit leidt tot een grotere druk op de beroepsbevolking en op de zorg.Rozendaal is
stabiel gebleven.
Voor wat betreft het aantal huishoudens is Rheden is gemiddeld qua samenstelling in
huishoudens. In de afzonderlijke dorpen zijn er wel verschillen. Veel alleenstaanden in Velp
en veel gezinnen met kinderen in Spankeren en Rheden. De verschillen in sociaal
economische status (SES) zijn groot. De dorpskernen Dieren, Rheden, Spankeren en Velp
scoren lager dan landelijk gemiddeld, De Steeg hoger en Ellecom, Rozendaal en LaagSoeren fors hoger.
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Leefstijl
Het landelijk preventieakkoord is gericht op het terugdringen van roken, overgewicht en
problematisch alcoholgebruik. Hoe staat het er voor in de gemeente Rheden?
Roken
Als we kijken naar het aantal rokers zien we dat er minder rokers zijn in Rheden dan
gemiddeld in Nederland. Bijzondere aandacht moet er zijn voor de groep jongeren. Het
percentage jongeren dat rookt is gemiddeld voor Nederland met een klein verschil: op het
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VMBO wordt meer gerookt dan op MAVO/HAVO/VWO. Blowen komt echter vaker dan
landelijk gemiddeld voor, met name op MAVO/HAVO/VWO wordt veel geblowd.
Overgewicht
Van de groep 19-65 jarigen voldoen minder mensen dan gemiddeld aan de beweegnorm
(150 minuten bewegen per week), terwijl de groep 65-plussers er juist meer dan gemiddeld
aan voldoet. Ernstig overgewicht komt vaker voor dan gemiddeld bij de groep 19-65 jarigen.
65+ scoort hier juist beter. Het voldoen aan de beweegnorm is voor mensen met een
lichamelijke beperking lastiger. In Rheden hebben mensen meer dan gemiddeld in
Nederland last van een of meer langdurige lichamelijke beperkingen. De 19-65 jarigen zijn
vaker beperkt bij activiteiten vanwege problemen met hun gezondheid. Er zijn minder
mensen dan landelijk gemiddeld die een of meer lichamelijke beperkingen hebben. Met
name de groep 65-plussers scoort hoog.
Kinderen van 0-12 jaar in de gemeente Rheden bewegen ook minder dan gemiddeld in
Nederland. Ook op het VMBO wordt minder bewogen. Er zit een groot verschil in het
bewegen tussen de leeftijd 0-12 jarigen en 12-19 jarigen. Met name kinderen in klas 1 en 2
van het voortgezet onderwijs hebben vaker (ernstig) overgewicht. Jongere kinderen tussen
0-12 jaar scoren gemiddeld of beter dan het landelijk gemiddelde. Overgewicht is wel
gedaald de laatste vijf jaar.
Alcoholgebruik
Vergelijkbaar met roken is het alcoholgebruik in Rheden. Dit ligt bijna gelijk met het
Nederlands gemiddelde. Onder de jongeren zien we een ander beeld. Het alcoholgebruik ligt
lager dan gemiddeld in Nederland. Door jongeren op MAVO/HAVO/VWO wordt wel meer
alcohol gebruikt dan op het VMBO.
Gezonde geest
‘Mens sana in corpore sano’, het Latijnse gezegde vertaalt in ‘een gezonde geest in een
gezond lichaam’ valt op in de analyse van Rheden. Werken aan de mentale gezondheid is
belangrijk. De mentale druk en stress bij jongeren lijkt meer toe te nemen. Om te zorgen dat
je lekker in je vel blijft, is het belangrijk om veerkrachtig te zijn, te leren omgaan met
uiteenlopende verwachtingen en zorgen dat er balans blijft tussen stress en ontspanning.
Hoe belangrijk het is om vriendschappen te onderhouden en in contact te blijven, voelt
iedereen in deze periode van sociale onthouding tijdens de corona pandemie. Juist de
onderlinge verbinding met elkaar wordt ontzettend gemist door mensen en helemaal door
jongeren. Dit zien we terug in de risicocijfers op geestelijke ongezondheid van de Rhedense
jongeren. Leerlingen op het VMBO hebben een iets hoger risico op geestelijke
ongezondheid, terwijl leerlingen op MAVO/HAVO/VWO juist een lager risico hebben dan
gemiddeld. In de gemeente Rheden is er een groot verschil tussen VMBO en
MAVO/HAVO/VWO.
Werk en vrije tijd
Het hebben van (prettig) werk draagt bij aan de gezondheid en welbevinden van mensen.
Het percentage mensen dat arbeidsongeschikt is verklaard, ligt hoger dan gemiddeld en de
arbeidsparticipatie ligt lager, zowel bij mensen met als zonder migratieachtergrond. Er zijn
iets minder huishoudens met een bijstandsuitkering dan landelijk gemiddeld. Ook zien we

9

dat meer dan gemiddeld in Nederland mensen in Rheden zijn aangesloten bij een sportclub,
doen aan vrijwilligerswerk en/of mantelzorger zijn.
Zorg
Mede door bovengeschetst beeld zien we dat Rheden en Rozendaal meer dan gemiddeld
kwetsbare ouderen hebben, meer mensen beperkt zijn in hun activiteiten, dat meer mensen
dan gemiddeld in Nederland hulp krijgen bij het huishouden. Meer huishoudens maken
aanspraak op een WMO voorziening en/of een voorziening via de Participatiewet. Een van
de gevolgen is dat met name in Rheden de zorgkosten op iedere sector, behalve op de
GGZ, hoger liggen dan gemiddeld in Nederland. En dat de kosten per financieringsbron ook
hoger liggen dan gemiddeld.
Velp en Rozendaal behoren tot de meest vergrijsde dorpen van Nederland, het dorp Rheden
is bovengemiddeld vergrijsd.

2.3

Gemeente Rozendaal

Rozendaal is met ruim 1.700 inwoners qua inwonertal de kleinste gemeente op het
vasteland. Rozendaal ligt ten noordoosten van Arnhem, aan de zuidelijke Veluwezoom. De
bebouwde kom grenst direct aan de gemeente Arnhem en de kern Velp (gemeente Rheden),
deze vormen samen een aaneengesloten bebouwde omgeving. Het is een zelfstandige
gemeente met een goede werkrelatie met ‘de buren’: de ambtelijke organisatie wordt
grotendeels uitgevoerd door de gemeente Rheden.
De gemeente wordt gevormd door de kern Rozendaal en twee buurtschappen in het
Nationaal Park Veluwezoom (Terlet en Imbosch). Het grootste gedeelte van het grondgebied
bestaat uit bos en heide. Het natuurgebied is voor voetgangers en fietsers goed toegankelijk
en door het natuurgebied lopen enkele goed bewegwijzerde fietsroutes.
Typering van de gemeente
Rozendaal heeft een dorpskern met een open en royaal opgezet karakter en ook de latere
uitbreidingen zijn ruim van opzet. De gemeente kent weinig eigen voorzieningen. Inwoners
maken vaak gebruik van voorzieningen in Arnhem en Velp. Rozendaal huisvest twee
scholen: een voor primair onderwijs en een voor voortgezet onderwijs. Ook kinderen uit
naburige gemeenten bezoeken deze scholen, vooral uit Velp en Arnhem.
De gemeente kent relatief veel kinderen in de basisschoolleeftijd. Van de Rozendaalse
bevolking is 10,2 % tussen 4-11 jaar, in vergelijking met 8,5% in Nederland als geheel
(cijfers uit 2019). Daarnaast zijn er relatief veel ouderen. Het aantal inwoners dat in 2020 50
jaar is of wordt, tot en met degenen die op 1-1-2020 74 jaar zijn of worden, bedraagt 534.
Het aantal inwoners dat in 2020 75 jaar is of wordt en ouder, bedraagt per 1-1-2020: 177.

Trends en ontwikkelingen
Rozendaal herkent de landelijke trends van vergrijzing, individualisering, digitalisering en
flexibilisering. Dit werkt ook door in de aanpak van gezondheidsproblemen. Ook de trends op
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het gebied van roken, overgewicht en alcoholgebruik worden herkend. In die zin is
Rozendaal vergelijkbaar met de gemeente Rheden.

2.4

Mening van de Inwoners van Rheden en Rozendaal

Wat vinden de inwoners van Rheden en Rozendaal van preventie? Hoe denken zij over hun
eigen gezondheid na en wat vinden zij wat de gemeente zou kunnen doen om gezondheid te
verbeteren? In een enquête die open staat voor alle bewoners wordt in april/mei een
antwoord gevraagd op deze hoofdvragen. De vragen zijn verdeeld naar de onderwerpen die
ook in het Regiobeeld worden behandeld. De enquête is per 14 april 2021 verspreid via
lokale media (Regiobode, Rheden Nieuws, In de Roos) en via de communicatiemiddelen van
partners uit de kerngroep. Sluitingsdatum is 15 mei 2021 en daarna worden de resultaten
verwerkt in het definitieve Preventieakkoord Rheden-Rozendaal (dat uiterlijk 7 juni 2021
wordt ingediend).
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Hoofdstuk 3 Samen Sterker Gezond in Rheden & Rozendaal

3.1

Toekomstvisie en keuze voor de thema’s

Met de plannen, activiteiten en oproepen uit dit akkoord willen we in alle dorpskernen van de
gemeenten Rheden en Rozendaal het netwerk opbouwen of versterken waarin
maatschappelijke organisaties, zorgorganisaties, welzijn, gemeenten, onderwijs,
bedrijfsleven én alle inwoners zich samen sterk voor maken voor gezondheidswinst -dus
minder behoefte hebben aan zorg-.
Preventiethema's zijn complexe vraagstukken die met meerdere partijen samen aangepakt
moeten worden, met inbreng vanuit ieders eigen deskundigheid en ervaring. Zo bundelen we
de krachten. We willen dit versterken door meer te gaan samenwerken tussen de
verschillende organisaties gericht op zorg, welzijn en vrijwilligers, maatschappelijke
‘aanbieders’ als het onderwijs en private partners, door actief bewoners en
buurtverenigingen te betrekken bij preventie thema's en door open te communiceren over
activiteiten en behaalde resultaten. Hoe gaan we dit doen? In paragraaf 3.4 lees je er meer
over.
Keuze voor de thema’s
We zaten niet stil, afgelopen jaren. We kunnen constateren dat er al veel wordt gedaan in
onze gemeenten gericht op gezondheid en preventie van alle inwoners. Met de kerngroep is
gekeken waar we extra initiatieven kunnen ontwikkelen; waar een extra duwtje een grote
stap in de goede richting kan zijn. Gekozen is voor drie overkoepelende thema’s van het
lokale Preventieakkoord Rheden - Rozendaal.
De thema’s zijn:
★ Lekker in je vel (gezonde leefstijl);
★ Wijs met geld (financiële gezondheid);
★ Samen sterker (eenzaamheid).
De thema’s worden in tabel 1 nader toegelicht.
Gezonde samenleving
Daarmee komen we tot het doel van het voorliggende preventieakkoord: Samen Sterker
Gezond in Rheden & Rozendaal door het verbeteren van de gezondheid en het voorkomen
van zorgvraag van onze inwoners.We willen dit doel bereiken door samen
preventieprojecten binnen de drie hoofdthema’s te stimuleren, op te zetten en uit te voeren.
Vouchers voor kansrijke preventie-initiatieven 2022 en 2023
Voor het lopende kalenderjaar zijn door de kerngroep ideeën geselecteerd die passen bij
bovenstaande thema’s. Voor 2022 en 2023 is de aanpak anders: wij gaan inwoners blijvend
betrekken met behulp van het verstrekken van vouchers voor de preventie-ideeën. Jaarlijks
kunnen inwoners hun -kleinschalige, praktische, originele en wijkgerichte- ideeën indienen.
Via gerichte communicatie worden de gekozen preventie thema's onder de aandacht
gebracht bij de inwoners. Inwoners zijn zelf aan zet en worden gestimuleerd om de
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gezondheid van Rheden en Rozendaal te bevorderen. Daarvoor worden ze ook beloond: de
meest kansrijke initiatieven krijgen een uitkering van de vouchers. De geselecteerde
projecten voor 2021 worden in paragraaf 3.2 beschreven.
Tabel 1: Thema’s Preventieakkoord Rheden & Rozendaal

THEMA

Lekker in je vel (leefstijl)
Een gezonde leefstijl bestaat uit vele aspecten. In dit akkoord is
gekozen voor de thema’s roken en overgewicht. Speciale
aandacht is er voor de jongeren, omdat op die aspecten we in
Rheden ‘hoger scoren’ dan het landelijk gemiddelde.
Door de grote populatie ouderen treden ook meer
‘ouderdomsziekten’ op zoals Diabetes, COPD en CVRMen wordt
in toenemende mate beroep gedaan op de zorg.
NB Voldoende sporten en bewegen dragen ook bij aan een
gezonde leefstijl. Voor doelen en activiteiten verwijzen we naar
het Sportakkoord Rheden-Rozendaal, met daarin ruim 70
initiatieven waarmee inwoners meer in aanraking komen met en
gaan Sporten en bewegen [Naar de website sport- en
beweegakkoord].

THEMA

Wijs met geld (financiële gezondheid)
Omdat er een verband is tussen gezondheidsproblemen en
geldproblemen, gaan we binnen het lokale preventieakkoord
aandacht geven aan de financiële gezondheid van de Rhedense
inwoner met speciale aandacht voor de jongeren.

THEMA

Samen Sterker (eenzaamheid)
Vrijwilligers worden ingezet voor dit thema en hebben speciale
aandacht voor inwoners en problematiek van de kleinere
dorpskernen en de wijken met gezondheidsachterstanden, en
hebben aandacht voor eenzaamheid in het bijzonder.

3.2

Uitwerking van de thema’s

Thema Leefstijl: Lekker in je vel
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Een gezonde leefstijl bestaat uit veel delen. Voor 2021 is onder dit thema gekozen voor
minder roken, een gezond lichaamsgewicht en therapeutisch aanbod in het nieuwe
zwembad van Rheden.
Welke activiteiten gaan we doen?
In 2021 bieden we met stichting Vitesse Betrokken op drie basisscholen een ‘gezonde
leefstijl programma’ aan. Dit wordt toegelicht in onderstaande tabel.
Fietsen, fietsen fietsen!
Daarnaast is regelmatig fietsen een goede (en heel Hollandse) manier om lekker fit bezig te
zijn én om op gewicht te blijven. Toch daalt het aantal kinderen dat naar school fietst. Veel
(ook middelbare) scholen zouden graag een ommekeer zien: meer fietsers en minder auto’s
en/of openbaar vervoer. Jongeren meer laten bewegen door te fietsen leidt bovendien tot het
voorkomen en verminderen van overgewicht. Als je aan fietsen denkt, dan denken wij in
Rheden al snel aan Gazelle: de rijwielfabriek die meer dan 100 jaar in Dieren haar
hoofdkantoor en emballage heeft. Leerlingen van groep 8 staan vaak voor de keuze wel of
niet met de fiets naar de middelbare school. In samenwerking met de stichting Fietsop1 en
Gazelle bieden we leerlingen van groep 8, of net in de brugklas een bijzondere fietsroute: de
Global Goals Fietsroute.
Rookvrije omgeving
We willen graag dat onze kinderen rookvrij kunnen opgroeien en willen bijdragen aan een
omgeving waarin rookvrij normaal is. Dat geldt overigens niet alleen voor onze kinderen,
maar voor ons allemaal. Hiervoor willen we het aantal rookvrije plekken in de gemeenten
Rheden en Rozendaal uitbreiden. Denk aan locaties zoals speeltuinen, sportclubs en andere
openbare locaties. We stimuleren inwoners en organisaties om met initiatieven voor een
rookvrije omgeving te komen en helpen hun plannen te realiseren. We sluiten aan bij de
landelijke campagne Stoptober waarmee mensen worden gestimuleerd om de stoppen met
roken, te beginnen in de maand oktober. Zo werken we samen aan een rookvrije omgeving.
Van therapie naar bewegen in het Biljoenbad
In Rheden en Rozendaal wonen relatief veel oudere mensen die met het klimmen der jaren
ook last krijgen van (chronische) aandoeningen en ziekten. Ook voor mensen met een ziekte
of beperking kan bewegen - mits op verantwoorde manier- heilzaam zijn. Het gloednieuwe
Biljoenbad (overdekt zwembad in Rheden) heeft een speciaal ‘doelgroepenbad’ en biedt
therapeutisch aanbod voor mensen met bepaalde aandoeningen zoals reuma of diabetes.
Gewerkt wordt aan een dekkend therapeutisch aanbod voor alle relevante doelgroepen;
hydrotherapie heeft bijvoorbeeld aantoonbare pijnreducerende werking bij patiënten met
gewrichtsproblemen (RadboudUMC, 2020).
In de tabel op de volgende pagina lees je welke activiteiten we in 2021 gaan opzetten en met
wie.
Activiteit/ interventie/ idee

Partners

1 Gezonde leefstijl op scholen i.s.m. Vitesse betrokken
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Inzet van het programma Vitesse Goals van Stichting Vitesse
Betrokken, de maatschappelijke tak van de Arnhemse profvoetbalclub.
Rolmodellen (spelers en trainers van Vitesse) worden ingezet om een
gezonde leefstijl te promoten onder basisschoolleerlingen.
Verschillende thema’s worden behandeld zoals ‘eten’, ‘bewegen’ en
‘middelengebruik’.
Het programma van 16 weken bestaat uit een theoriedeel dat wordt
aangeboden door Vitesse-spelers en -trainers en een beweegdeel dat
wordt afgestemd op het bestaande beweegonderwijs. Met het
programma dragen we bij aan de doelstellingen van het Gezonde
School-programma van het ministerie van VWS, waarmee
basisscholen onder meer een leefstijlcoördinator kunnen financieren.

Stichting Vitesse
Betrokken,
Sportbedrijf Rheden,
Incluzio, gemeente
Rheden, scholen De
Wensvogel (Dieren),
de Kameleon (Velp)
en Rheder Enk
(Rheden).

Drie basisscholen zijn zeer enthousiast en willen starten: De
Wensvogel (Dieren), de Kameleon (Velp) en Rheder Enk (Rheden).
Vitesse, hier is het aandeel kinderen met een lage sociaaleconomische
status en de leefstijlproblematiek relatief hoog, waardoor het
programma voor een grote impact kan zorgen.
Incluzio en het Sportbedrijf Rheden hebben afgesproken dat het
Vitesse Goals-programma wordt aangepast aan de Rhedense context.
Dit betekent dat er goed wordt aangesloten op het leefstijlaanbod dat
er nog meer is, zowel op school als in de wijk.

2 Rookvrije omgeving
Een rookvrije omgeving creëren voor kinderen/jongeren en hun ouders.
(Onderdeel van landelijk programma ‘De Rookvrije Generatie’)
Onze omgeving wordt steeds meer rookvrij. In de gemeenten Rheden
en Rozendaal hebben diverse sportclubs de sportaccommodatie al
rookvrij gemaakt. Sinds augustus 2020 zijn alle schoolterreinen rookvrij
en vorig jaar maakte een buurt in Velp de speeltuin in hun wijk rookvrij.
Met het preventieakkoord gaan we meer plekken rookvrij maken. We
helpen initiatieven voor een rookvrije omgeving te realiseren!
Deze initiatieven kunnen worden versterkt door mee te doen met de
jaarlijkse landelijke campagne Stoptober, dat tot doel heeft om zoveel
mogelijk mensen te motiveren om in de maand oktober niet te roken en
dit daarna ook vol te houden. De campagne biedt kant en klare
filmpjes, posters, folders en ideeën die we in Rheden en Rozendaal op
diverse plekken zouden kunnen inzetten.

Activiteit/ interventie/ idee

Mogelijke partners:
GGD GelderlandMidden, Iriszorg

Partners

3 Global Goal Fietsroute
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Doelgroep: basisschooljeugd groep 8/ starters middelbare school
De Stichting Fietsop1! heeft het initiatief genomen om kinderen meer te
laten bewegen door te fietsen. Om dit te stimuleren heeft zij een
educatieve Global Goal fietsroute uitgezet in Dieren waar de kinderen
gebruik van kunnen maken. Zij fietsen ook langs het door de Stichting
geïnitieerde PopUp Fietsmuseum. Daarnaast wordt een bezoek gebracht
aan de Koninklijke Gazelle Rijwielfabriek NV. Zodat zij kunnen zien en
ervaren hoe fietsen worden gemaakt. Zodra Gazelle Experience Center
is geopend (opening verwacht in 2022) wordt ook dit innovatieve
parcours betrokken in het bezoek aan Gazelle. Gestart wordt in 2021
met een eerste school met groep 8 leerlingen uit een relatieve
achterstandswijk. Volgende scholen in 2022 en 2023 kunnen zich
aanmelden via een voucher.

Stichting Fietsop1,
Koninklijke Gazelle
Rijwielfabriek N.V.,
Gazelle Experience
Center, 3 scholen

4 Doelgroepenbad patiëntenverenigingen
Het consortium heeft het voornemen een mobilisatieplan uit te rollen om
de deelnamegraad van de genoemde doelgroepen te vergroten.
Daarvoor wordt een actieplan ontwikkeld door de HAN (Hogeschool
Arnhem Nijmegen).
Het project levert lessen op voor de mobilisatie van andere doelgroepen
in de gemeente en ook elders in het land.

Een consortium van
zeven partners wil
van het
doelgroepenbad een
preventieve
zorgvoorziening
maken. De partners
zijn: Sportbedrijf
Rheden, Eén Plus
Samenwerking
(eerstelijnszorg),
Busser Tjoonk
Fysiotherapie
(zorgondernemer) en
Reumapatiëntenvereniging Arnhem
e.o..

Thema financiële gezondheid: Wijs met geld
“In een steeds complexer wordende samenleving is de financiële opvoeding niet meer alleen
een taak voor ouders. Financiële problemen zijn immers ook een maatschappelijk
probleem.” (Arjan Vliegenthart, directeur NIBUD)
Het NIBUD geeft in het scholierenonderzoek aan (2020) het zorgelijk te vinden dat kinderen
niet goed leren rond te komen met een bepaald budget en het ‘op=op’-gevoel in mindere
mate ervaren. Ook al zijn de inkomens van scholieren gestegen, toch komt meer dan de helft
van de scholieren geld tekort. Verder laat het BKR (Bureau Krediet registratie) weten dat
jongeren met schulden in de afgelopen vijf jaar is verdubbeld.
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In 2020 kwam huisarts, onderzoeker en hoogleraar Van den Muijsenbergh met haar stelling
‘armoede maakt ziek.’ Zij bevestigde eerdere onderzoeken over groeiende ongelijkheid en
de relatie met gezondheid. Lager opgeleiden hebben gemiddeld een zeven jaar kortere
levensverwachting dan hoogopgeleiden en krijgen gemiddeld 18 jaar eerder te maken met
een chronische ziekte. Maatschappelijke ongelijkheid neemt toe, ook door de zorg. We zien
dat nieuwe digitale toepassingen vooral hoger opgeleiden bereiken, waardoor verschillen
groter worden.
Vaak zijn ook taalproblemen en laaggeletterdheid oorzaken van financiële problematiek.
Stichting Lezen en Schrijven geeft aan dat 18% van de Nederlandse bevolking (16+), moeite
heeft met lezen, schrijven en/ of rekenen. Het begrijpen van formulieren, inschatten van de
gevolgen van financiële keuzes of communiceren daarover is dan moeilijk.
Kortom: er is een verband tussen gezondheidsproblemen en geldproblemen. Binnen ons
lokale preventieakkoord willen we aandacht geven aan de financiële gezondheid van de
Rhedense inwoner met speciale aandacht voor de jongeren. Want zoals we weten, de
gezondheidsproblemen staan vaak niet op zichzelf, maar maken onderdeel uit van bredere
problematiek. Belangrijk besef is dat we deze gezondheidsvraagstukken niet alleen vanuit de
zorg kunnen oplossen. De oplossing vraagt ook commitment en inzet van allerlei andere
(maatschappelijke) organisaties en bedrijven.
De inzet in 2021 is gericht op de volgende interventies.
Activiteit/ interventie/ idee

Partners

5 Financiële educatie op voortgezet en middelbaar onderwijs (thema’s
omgaan met geld, bijbaantjes, 18+ en dan?)

Financieel
jongerencoaches
van de gemeente,
Rabobank Arnhem
e.o., Incluzio school
maatschappelijk werk,
Humanitas,
Schuldhulpmaatje
Vluchtelingenwerk,
bibliotheek

6 Inzet van theaterproducties op voortgezet en middelbaar onderwijs
(thema’s armoede, sociale uitsluiting, geld en schulden).

Rhedense Instelling
voor Kunst en
Cultuur RIQQ,
scholen, Humanitas,
Incluzio

We zetten in op bewustwording en doorbreken het taboe rondom dit
onderwerp. Er worden aan de hand van deze theaterproducties
gastlessen verzorgd en reflectieverslagen en werkstukken gemaakt
(binnen curriculum van onderwijsinstelling). We kunnen hiervoor een
fonds aanvragen.
7 Inzet interventie: ‘Geld-fit’.

Bank, Humanitas,
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Een digitale zelfhulptool, waarbij inwoners overzicht krijgen van hun
financiële situatie. Geld Fit is onderdeel van de Nederlandse Schuldhulp
Route, waar gemeenten, bedrijven en samenwerkingspartners werken
aan één centrale schuldhulp route. We richten ons in 2021 op de Geld-fit
tool. Vanaf 2022 kijken we of we de complete Schuldhulp Route in de
gemeente kunnen inrichten.

Thema mentale gezondheid: Samen Sterker
De gemeente Rheden heeft zich aangesloten bij het landelijke programma Een tegen
Eenzaamheid. Eenzaamheid kan meerdere oorzaken hebben, zoals weinig contacten,
verlies van een dierbare, slechte gezondheid met verminderde mobiliteit tot gevolg of verlies
van werk. Uit de eerste verkenningen om te komen tot een goede samenwerking tussen het
sociale domein (welzijn) en de eerstelijnszorg, is de ambitie uitgesproken eenzaamheid te
willen aanpakken en te voorkomen door in een zo vroeg mogelijk stadium actie te
ondernemen. Een coalitie van alle maatschappelijke (hulp) organisaties in zorg en welzijn,
vrijwilligersorganisaties en bedrijfsleven zet zich hiervoor in. Door samen te investeren
voorkomen we erger. In het preventieakkoord nemen we daarom de activiteit Samen Sterker
van Humanitas afdeling Rijn-IJssel op.

Activiteit/ interventie/ idee
8 Humanitas Samen Sterker is voor iedereen die zich eenzaam voelt,
ongeacht levensverhaal of leefomstandigheden.

Partners
Humanitas, Incluzio

Humanitas Samen Sterker is vriendschappelijk en ondersteunend
contact, bedoeld om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.
Het uitgangspunt van Samen Sterker is dat vrijwilligers op grond van
hun eigen ervaring en scholing mensen ondersteunen bij het weer
zelfstandig oppakken van hun leven.
Samen Sterker heeft het doel om mensen die zich eenzaam voelen of
een verlies hebben geleden een steuntje in de rug te geven. In de
periode van maximaal een jaar ondersteunt de vrijwilliger door middel
van 1-op-1 contact de deelnemer om de regie over zijn of haar leven
weer zelf in handen te nemen. Daarnaast stimuleren we weer actief te
worden en samen een sociaal netwerk op te bouwen.
Alle activiteiten worden gecoördineerd door een vrijwillig coördinator en
uitgevoerd door vrijwilligers.
1. Inzet van maatjesprojecten ter voorkoming van sociaal
isolement en eenzaamheid
2. Inzet van lotgenotencontacten ter voorkoming van sociaal
isolement en eenzaamheid
3. Inzet van maatjesprojecten rouw- en verliesverwerking
4. Inzet van lotgenotencontacten rouw- en verliesverwerking

18

3.3

Samenwerken aan preventie

Om te komen tot brede en passende preventie-aanpak in onze gemeenten is het van groot
belang dat we een duurzame samenwerking opzetten tussen welzijn en eerstelijnszorg.
Vroegsignalering, preventie en het bieden van de juiste zorg en begeleiding op de juiste
plaats kan alleen als we meer en integraal samenwerken in de eerstelijnszorg en welzijn,
sport en cultuur.
Samenwerken volgens model ‘Positieve Gezondheid’
De aandacht voor ‘positieve gezondheid’ brengt een beweging op gang waarbij bevorderen
van gezondheid belangrijker wordt ten opzichte van het bestrijden van ziekte. Wij passen
ons daarop aan. We zijn actief in het verbeteren van de leefstijl van inwoners. In het
voorkomen van zorg zien we een belangrijke toegevoegde waarde voor de eerstelijnszorg.
We doen dat in actieve samenwerking met partners in het sociaal domein en voor alle
inwoners, van jong tot oud.
Er liggen grote kansen om de verbinding nu in Rheden en Rozendaal te maken:
- Per 1 januari 2021 heeft de gemeente een brede opdracht bij Incluzio gelegd om de
sociale basis te versterken. Het gaat dan om alle verbanden die er tussen inwoners,
vrijwilligers, professionals en overheid bestaan. De opdracht aan Incluzio omvat het
brede welzijnswerk, het schoolmaatschappelijke werk en basisbegeleiding voor
kwetsbare inwoners. Incluzio is verantwoordelijk voor de toegang tot de
voorzieningen en heeft in de dorpen Velp, Dieren en Rheden informatiepunten
gerealiseerd waar alle inwoners met hun vragen op welzijn en ondersteuning terecht
kunnen.
- Een Plus, het lokale samenwerkingsverband van 30 zorgverleners die met elkaar
zorgen voor samenhangende en wijkgerichte eerstelijnszorg in Velp en Rozendaal,
heeft de wens de samenwerking met het voorliggend veld te versterken. Dit past in
de landelijke trend om meer in netwerken rondom mensen te gaan werken. Daarbij
komt dat een deel van de vragen die bij de eerste lijn komen beter beantwoord
kunnen worden door een professional in het sociaal domein dan door een
zorgprofessional.
- Om de samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal domein te verkennen, heeft
op 8 april 2021 een bijeenkomst ‘Veelbelovende zorg’ plaatsgevonden. Hier waren
zo’n 40 zorgverleners en professionals uit het sociaal domein aanwezig om aan de
hand van een landelijk voorbeeld met elkaar te discussiëren over hoe we de
verbinding tussen organisaties en professionals kunnen verbeteren. Er is groot
draagvlak en behoefte om dit nu concreet te maken in Velp en Rozendaal.
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Verder bouwen
Een Plus Samenwerking en Incluzio nemen de regie om, samen met andere partners, een
methode op te zetten om de verbinding te verdiepen. Daarbij maken we de landelijke aanpak
‘Welzijn op recept’ op maat voor de Rhedense en Rozendaalse situatie. We gebruiken de
ingrediënten die landelijk goed werken en verbreden de aanpak naar ondersteuning, sport
en cultuur. Binnen de aanpak richten we de focus op gezonde leefstijl, mentale gezondheid
en financiële aanpak. We betrekken gemeente, zorgverzekeraars en andere relevante
partners bij de uitwerking van onze plannen.
Doelen van de aanpak:
• Het bieden van de juiste zorg/ begeleiding op de juiste plek voor onze inwoners.
• Verhogen van het welbevinden van patiënten met psychosociale problematiek.
• Verlagen van het zorggebruik in de eerstelijnszorg bij niet medische problematiek.
Op basis van de ervaringen en situatie in Velp en Rheden gaan we kijken of uitvoering van
onderstaand plan mogelijk is.
- In het buurthuis in Velp is een informatiepunt van Incluzio waarnaar de zorgverleners
van Een Plus nu al kunnen doorverwijzen voor alle vragen. Dit informatiepunt wordt
bemenst door het dorpsteam Velp (acht personen).
- Een van de dorpsteam medewerkers wordt de contactpersoon voor Een Plus,
waardoor de praktijk ook een persoonlijk contact heeft waarmee overlegd en
ontwikkeld kan worden.
- Deze contactpersoon (welzijnscoach) houdt een dagdeel in de week spreekuur bij
Een Plus. Zo kunnen patiënten ook daar terecht en kan snel worden doorverwezen.
Belangrijk neveneffect is dat er korte lijn is naar de eerstelijnszorg en casuïstiek
besproken kan worden.
- Wanneer de zorgverlener wil doorverwijzen naar welzijns- beweeg of
ondersteuningsactiviteiten, schrijft deze een “welzijnsrecept” voor.
- De welzijnscoach doet een intakegesprek op basis van hulpvraag en talent, interesse
of passie. Op basis daarvan krijgt de inwoner een concreet aanbod. De activiteiten
vanuit het preventieakkoord zijn onderdeel van dit concrete aanbod en hier wordt
actief naar doorverwezen.
- inwoner gaat aan de slag; de welzijnscoach begeleidt en bespreekt hoe het gaat.
- De welzijnscoach zorgt voor terugkoppeling naar de arts en zorgverlener
In mei 2021 start een werkgroep met zorgverleners van Een Plus, Incluzio en een of twee
partnerorganisaties om dit plan uit te werken. Vanuit de samenwerking wordt duidelijk wat de
behoeften van inwoners zijn en kunnen we de activiteiten op maat maken.
Voorlichtingscampagne
We zien deze aanpak als de paraplu voor de samenwerking in het Preventieakkoord Rheden
- Rozendaal. Met een voorlichtingscampagne wordt bekendheid gegegeven aan de
preventie thema's en -activiteiten.
Activiteit/ interventie/ idee
10

Partners

Voorlichtingscampagne over preventie en de activiteiten
in Rheden en Rozendaal, met onder meer:
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Een folder of infographic met een handzaam overzicht van
het aanbod in de gemeente. Verspreiding van die folder via
zorgverleners en via huis-aan-huis- blad (doelgroep:
algemeen; bezoekers huisarts).

Incluzio, Een PLus
Samenwerking, Gemeenten,
Sportbedrijf Rheden.

Online: dezelfde informatie is beschikbaar via de website
van o.a. Een Plus, Incluzio en de Rhedense sociale kaart die
eind 2021 beschikbaar komt.
Advertenties en artikelen in de plaatselijke kranten en op
sociale media.

21

Hoofdstuk 4 Vervolgstappen; hoe gaan we verder

Levend akkoord met kickstart in 2021
Dit akkoord bevat ideeën die de eerste stappen zijn naar een goede gezondheid voor
inwoners in Rheden. We gaan in 2021 starten met de genoemde plannen en partners in dit
akkoord. Het akkoord blijft daarnaast een levend document. Het dient als leidraad voor de
kerngroep en alle partners om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. En er kunnen
nieuwe initiatieven aan worden toegevoegd.
Sluit je aan bij het preventieakkoord
Met dit preventieakkoord is de eerste stap gezet om de ambities waar te maken. Een partner
van het akkoord werkt mee aan het realiseren van de ideeën. Ieder doet waar dit past, naar
eigen kunnen. Samen zetten we de schouders er onder! Organisaties die niet betrokken
waren in het proces en alsnog willen aansluiten, zijn op ieder moment van harte welkom.
Meld je aan via preventieakkoord@rheden.nl
Kerngroep
De kerngroep zorgt ervoor dat de uitvoering van het preventieakkoord tot stand komt. In
2021 zet de kerngroep samen met de genoemde partners verschillende plannen in gang.
Voor 2022 en 2023 helpt en adviseert de kerngroep initiatiefnemers waar nodig bij uitvoering
van plannen en het vinden van cofinanciering of subsidie. De kerngroep toetst initiatieven en
aanvragen voor het uitvoeringsbudget en geeft een advies aan de gemeente voor het
verdelen van beschikbare middelen.
Ambassadeurs
In de kerngroep zitten deskundige enthousiaste en vrijwillige ambassadeurs, mensen met
expertise op het thema en een breed netwerk dat zij graag inzetten om verbindingen te
maken. De ambassadeurs worden ondersteund door beleidsadviseurs Gezondheid van
beide gemeenten.
Naam

Organisatie

Functie

Ward Mariman
Biljana Markovic
Else Leih
Koen Vosmeijer

Stichting Een Plus samenwerking
Humanitas
Incluzio
Gemeente Rheden

Directeur
Coördinator & Adviseur
Programmaleider Rheden
Beleidsadviseur Gezondheid

Henk Doeleman
Mieke Jansma

Gemeente Rheden
Gemeente Rozendaal

Strateeg
Beleidsadviseur Gezondheid
(agendalid)

Volgende stap
De kerngroep zet in 2021 de plannen uit dit akkoord in gang, samen met de genoemde
partners bij het initiatief. Voor deze initiatieven zullen kleine werkgroepjes en samenwerking
worden opgestart en wordt een plan met begroting uitgewerkt. Op basis van deze plannen
en begrotingen geeft de kerngroep een advies voor verdeling van het uitvoeringsbudget aan
de gemeente. In het najaar van 2021 krijgen partners, inwoners en andere partijen die
werken aan gezondheid bericht van de kerngroep over de vervolgstappen en mogelijkheid
om nieuwe initiatieven in te dienen en uitvoeringsbudget aan te vragen voor 2022 en 2023.
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De kerngroep toetst de ingediende plannen aan een aantal (nog te bepalen) criteria en geeft
opnieuw advies aan de gemeente voor het verdelen van de financiële middelen. De
kerngroep stelt een formulier voor het indienen van plannen beschikbaar en communiceert
aan alle partners, inwoners, andere organisaties in het veld, en via de media over de
vervolgstappen voor het aandragen van initiatieven.
Rol van de gemeenten
Dit preventieakkoord is van de ondertekenaars in Rheden en Rozendaal (inclusief alle
kernen). De gemeenten zijn als ondertekenaars twee van de partijen die willen bijdragen aan
het succes en waardevolle initiatieven van partijen stimuleert en ondersteunt.
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Hoofdstuk 5 Financiën
Uitvoeringsbudget Ministerie VWS
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt in de jaren 2021 t/m 2023
budget beschikbaar om uitvoering te geven aan het lokale preventieakkoord. Deze middelen
zijn een impuls om initiatieven op gang te brengen die preventief werken aan het stimuleren
van gezondheid en een impuls zijn voor samenwerking tussen partijen. Het bedrag is een
mooie start om een aantal ideeën mogelijk te maken. Waar nodig en mogelijk is het
verstandig te zoeken naar cofinanciering.
Beschikbaar budget
2021
2022
2023

Rheden
€30.000
€30.000
€30.000

Rozendaal
€10.000
€10.000
€10.000

Criteria voor financiering
Bij het beoordelen van aanvragen voor het uitvoeringsbudget hanteert de kerngroep een
aantal criteria. De basis is dat een idee een eigenaar moet hebben. Zonder mensen die een
idee of initiatief willen uitvoeren, gebeurt er niets. Niet altijd zal het volledige bedrag voor een
idee kunnen worden gefinancierd vanuit dit akkoord. Gekeken wordt ook naar mogelijkheden
voor cofinanciering. Het budget is niet bedoeld voor het financieren van structurele kosten.
0
Aanvullende financiering
Het uitvoeringsbudget van het ministerie van VWS is een stimuleringsbudget. Er zijn
daarnaast diverse andere manieren om aanvullende financiering voor een initiatief te vinden.
Een aantal mogelijkheden:
− ZonMW: verstrekt veel verschillende subsidies gericht op het bevorderen van een goede
gezondheid. Zie www.zonmw.nl
− Ik Buurt Mee: een platform waarbij iedere inwoner een cheque t.w.v. €7,50 ontvangt en
die kan doneren aan een lokaal initiatief van andere inwoners of een organisatie. Dien je
initiatief in via www.ikbuurtmee.nl en maak andere inwoners warm om hun cheque aan
jouw plan te doneren.
− Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal: in 2020 is er in Rheden en Rozendaal
ook een sport- en beweegakkoord gesloten, met plannen om zoveel mogelijk inwoners te
stimuleren om te sporten en bewegen. Ook voor het sportakkoord is uitvoeringsbudget
beschikbaar. Zie www.sportbedrijfrheden.nl/sportakkoord
Cofinanciering van partners en inzet in natura
Iedereen kan bijdragen aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities, in de vorm van
tijd, energie, faciliteiten, deskundigheid, advies, materialen of financiële middelen. Waar het
om gaat is dat iedereen bijdraagt naar vermogen, en dat we met elkaar de schouders
eronder zetten en preventief werken aan een goede gezondheid van inwoners van Rheden
en Rozendaal.
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De namen onder dit akkoord zijn de eerste stap om de beloftes waar te maken, je bent een
actieve partner. Daarmee zeg je actief en naar vermogen bij te dragen aan het
verwezenlijken van de plannen. De één doet dat met de uitvoering van een activiteit, de
ander door mee te denken in het proces. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van
persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen is
welkom. En laten we vooral bij alles voorop stellen: hoe maken we het samen mogelijk?
Creatief denken vanuit kansen en mogelijkheden en samenwerken met (nieuwe!) partners is
misschien wel de belangrijkste sleutel voor succes.
Enthousiast geworden en ook aansluiten?
Dat kan. Nieuwe partijen en organisaties zijn altijd welkom. Je kunt aanhaken door het
leveren van een concrete bijdrage, in welke vorm dan ook. Interesse? Neem dan contact op
via preventieakkoord@rheden.nl.
De namen hieronder zijn partners die zich hebben verbonden aan de concrete plannen die
nu in het akkoord staan, en die in 2021 gaan worden opgestart. Dit zijn betrokken partners
van het Preventieakkoord Rheden - Rozendaal in april 2021.
#
1

Naam
Ward Mariman

Functie
Directeur

2
3

Organisatie
Stichting Een Plus
Samenwerking
Humanitas Rijn-IJssel
Incluzio Rheden

Biljana Markovic
Else Leih

4

Gemeente Rheden

Koen Vosmeijer
Henk Doeleman

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cultuurbedrijf RIQQ
Gazelle Dieren
GGD Gelderland-Midden
Iriszorg
Rabobank
Sportbedrijf Rheden
Vitesse Betrokken
Basisschool De Kameleon
Basisschool De Wensvogel
Basisschool Rheder Enk
Schuldhulpmaatje
Bibliotheek Veluwezoom
Vluchtelingenwerk Rheden

Jet Smeets

Coördinator & Adviseur
Programmamanager
Rheden
Beleidsadviseur
Volksgezondheid
Strateeg
Directeur

Merina Meijer
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