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Inleiding 
 
Voor u ligt de lokale preventieagenda ‘Gewoon, gezond leven’. Het is de uitvoeringsagenda van 
de Kadernotitie Preventie Sociaal Domein 2020-2024. 
  
In de huidige coalitieagenda staat de preventieagenda genoemd. Dat is niet voor niets. 
Preventie staat hoog op de agenda in gemeente Doetinchem. We geloven in preventie en willen 
de beweging ‘naar de voorkant’ nog meer maken dan we al doen. Om zo zwaardere hulp en 
zorg, zoveel als mogelijk, te voorkomen. Preventie, helemaal vooraan, wordt universele 
preventie genoemd maar gezien deze wat theoretische term, gebruiken we in deze 
preventieagenda zo veel mogelijk het meer aansprekende Gewoon, gezond leven. 
 
Preventie vraagt een lange adem. Deze lange adem is nodig voor de transformatie, om de 
beweging naar voren te maken. Feitelijk gaat het erom hoe we inwoners (zo lang mogelijk) uit 
de zorgketen houden. 
 
Het is goed om te weten dat er in gemeente Doetinchem al veel gebeurt op het gebied van 
preventie, zeker ook op het vlak van Gewoon, gezond leven. Niet alleen geïnitieerd en/of 
gesubsidieerd vanuit de gemeente maar ook vanuit het bedrijfsleven die hun werknemers 
gezond willen houden en andere organisaties die uiting willen geven aan hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Met deze preventieagenda willen we vooral aanhaken op wat er lokaal al 
is en waar verbindingen in samenwerking gelegd kunnen worden. We vormen nieuwe coalities 
met bestaande partners. Al met al willen we meer inzetten op universele preventie oftewel 
Gewoon, gezond leven.  
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1. We staan voor preventie……….. 
 
Gemeente Doetinchem staat voor preventie. Eén van de belangrijkste uitgangspunten in 
het sociaal domein is de stevige inzet op preventie. Preventie is voorkomen dat er 
(grotere) problemen ontstaan. Het voorkomt erger, het stelt professionele zorg uit of het 
zorgt dat lichtere zorg ingezet kan worden of maakt zorg zelfs overbodig. Wij zijn als 
gemeente voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor preventie.  
 
Dat we inzet op preventie belangrijk vinden, blijkt ook uit het vastleggen ervan in onder 
andere de volgende documenten: 
 

 Coalitieagenda 2018-2022 ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ 
De maatschappelijke opgave voor preventie in gemeente Doetinchem staat omschreven in 
de huidige coalitieagenda. 
 “We willen in het kader van preventie en verbinding blijvend inzetten op sport en 
cultuur. Centraal daarbij staat de ondersteuning aan verenigingsleven, vrijwilligers en 
jeugd”. Op basis hiervan formuleren we de volgende visie voor de preventieagenda 2020-
2024:  
Normaliseren, de bestaande structuur van sport en cultuur gebruiken, op jonge leeftijd 
beginnen en het onderwijs er stevig bij betrekken.”  
 

 Kadernotitie Preventie Sociaal Domein 2020-2024 
De focus op preventie en hoe we hier in Doetinchem vorm en inhoud aan geven, staat 
centraal in de Kadernotitie Preventie Sociaal Domein. Deze kadernotitie vormt het 
uitgangspunt en het kader voor de preventieagenda. 
 

 Keuzerichtingen bezuinigingen 
In het document “Keuzerichtingen bezuinigingen” is voor de preventieagenda de 
opdracht opgenomen, om tot één structureel budget voor preventie te komen.  
 
Preventie in de breedte 
In gemeente Doetinchem werken we toe naar effectieve, versterkte en brede preventie in 
het sociaal domein gericht op voorkoming en/of verlaging van toekomstige inzet van zorg 
en daarmee van zorgkosten. Dit doen we op basis van het beleidskader Sociaal Domein en 
vanuit de verschillende beleidsvelden. 
Tegelijkertijd willen we nog meer de beweging naar voren maken, nog meer naar 
universele preventie verschuiven. Hiervoor dient deze preventieagenda die gericht is op 
inzet en activiteiten in het kader van Gewoon, gezond leven (universele preventie).  
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2. We verschuiven naar meer universele preventie………. 
 
Om beter uiting te geven aan onze opdracht in het kader van de transformatie binnen het 
sociaal domein, willen we gerichter sturen op de “beweging naar de voorkant”.  
In deze preventieagenda staat die voorkant, en daarmee universele preventie, centraal. 
Universele preventie is het eerste niveau van preventie. Het is preventie helemaal aan de 
voorkant en gaat om Gewoon, gezond leven. Zie de eerste, donkergroene kolom in de 
afbeelding hieronder.  

 
Universele preventie is de beleidsmatige term. In de rest van dit document spreken we 
liever over activiteiten om Gewoon, gezond leven te stimuleren. Dit geeft beter aan waar 
het om draait. Voor inwoners is het ook niet van belang; er zijn immers geen problemen. 
Het gaat ze om Gewoon, gezond leven.  
Met activiteiten in het kader van Gewoon, gezond leven richten we ons op alle inwoners 
van gemeente Doetinchem voordat er sprake is van signalen en/of problematiek. Deze 
activiteiten moeten voor iedereen bereikbaar zijn. Ons beleid is er op gericht om dat 
mogelijk te maken onder andere door de Meedoenregeling.  
De inzet van sport en culturele activiteiten zien we als een middel om dat te bereiken. 
Sport en cultuur zijn belangrijke factoren voor het welzijn van de meeste mensen in onze 
samenleving.  
 
Inhoud en doel lokale preventieagenda 
De afbakening die is gekozen in de Kadernotitie Preventie Sociaal Domein voor de 
preventieagenda, is het leggen van de focus op universele preventie (= Gewoon, gezond 
leven). Dit betekent dat we ons met de preventieagenda richten op alle inwoners en dat 
we de bestaande structuur van sport en cultuur hiervoor gebruiken. Hiermee willen we 
bijdragen aan de realisatie van het maatschappelijk effect dat iedereen zo zelfstandig 
mogelijk functioneert en zo goed mogelijk meedoet in de samenleving. Preventie als 
onderdeel van het normale leven willen we eenvoudig en laagdrempelig toegankelijk 
maken voor iedere inwoner in Doetinchem van jong tot oud. Nadrukkelijker sturen op “de 
beweging naar de voorkant”. Hiervoor zijn vier kernpartners aangewezen die geworteld 
zijn in onze samenleving en al veel doen gericht op creativiteit, meedoen en gewoon 
gezond leven. 
In deze preventieagenda maken we inzichtelijk wat er in gemeente Doetinchem is aan 
Gewoon, gezond leven – activiteiten. We willen deze activiteiten zichtbaar maken, laten 
zien wat er goed gaat en waar al samenwerking plaatsvindt of nog kansen liggen. Deze 
preventieagenda is het vertrekpunt voor het leggen van meer verbindingen tussen 
kernpartners onderling, tussen kernpartners en initiatieven die door anderen worden 
georganiseerd en voor de uitbreiding van activiteiten gericht op Gewoon, gezond leven. 
Zo verstevigen we preventie aan de voorkant. 
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3. We werken samen met kernpartners………. 
 

In de Kadernotitie Preventie Sociaal Domein zijn vier kernpartners aangewezen die goed 
bekend zijn bij inwoners, de gemeente goed kennen en al veel doen op het gebied van 
sport, cultuur en het ontmoeten dat daarmee gepaard gaat. Dit zijn: 
 

 Bibliotheek Doetinchem  
 Amphion Cultuurbedrijf1 
 Sportbedrijf Doetinchem B.V.2  

 Buurtplein B.V. 
 
Bij deze kernpartners willen we de uitvoering van de preventieagenda gericht beleggen. 
De kernpartners krijgen de coördinatie van het uitvoeren van de preventieagenda in  
gemeente Doetinchem. In een aanvullende opdracht formuleren we de opgaven met 
bijbehorende doelen en te behalen resultaten met betrekking tot de preventieagenda. We 
sluiten hiermee aan op activiteiten die nu al door deze kernpartners worden gedaan.  
In eerste instantie zullen de aanvullende opdrachten bijlagen worden van de huidige 
opdrachtovereenkomsten met de kernpartners en, zodra het kan, worden ze daar 
integraal onderdeel van.  
 

Buurtplein is, door wijzigingen in haar opdracht, minder een uitvoerende kernpartner als 
het gaat om Gewoon, gezond leven, dan de andere 3 partners. Buurtplein is kernpartner 
van de preventieagenda, aangezien zij ‘oren en ogen’ in de wijken heeft en een 
belangrijke verwijzer is naar bijvoorbeeld activiteiten van de andere kernpartners. 
Daarnaast heeft zij een faciliterende rol met betrekking tot een groot aantal 
wijkcentra/ontmoetingsplekken. 
 

Rol gemeente 
Als gemeente zijn we de opdrachtgever richting de kernpartners. We sturen op de inzet 
van zoveel mogelijk activiteiten en het zichtbaar en toegankelijk maken van activiteiten 
op het gebied van Gewoon, gezond leven, op afstemming en samenwerking met andere 
kernpartners én andere initiatieven in gemeente Doetinchem en houden oog voor het 
resultaat. De kernpartners voeren de preventieagenda, en daarmee ook de monitoring 
ervan, uit, op basis van een aantal vooraf afgesproken indicatoren. Als gemeente houden 
we, door het voeren van voortgangs- en verantwoordingsgesprekken met de kernpartners, 
de vinger aan de pols en sturen bij waar nodig.   
 
 
 
 
 

  

                                                      
1 Schouwburg Amphion, cultuurcentrum Gruitpoort en de Muziekschool Oost-Gelderland vormen sinds 1 januari 

2021 Amphion Cultuurbedrijf. 
2 Per 1 januari 2021 vormen Stichting Sportservice Doetinchem, Rozengaarde B.V. en het onderdeel 
binnensportaccommodaties van BUHA B.V. samen het nieuwe Sportbedrijf Doetinchem B.V.. 
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4. We hebben aan activiteiten………. 
 

Dat we (nog) meer naar de voorkant willen verschuiven, betekent niet dat er nu niets 
gedaan wordt aan activiteiten op het vlak van Gewoon, gezond leven in gemeente 
Doetinchem. In tegendeel, er gebeurt juist al heel veel op dit gebied.  
 
Er zijn verschillende gesprekken geweest met de kernpartners, zowel apart als 
gezamenlijk, en ook met de wijkregisseurs en beleidscollega’s sport, cultuur, 
ouderen/ontmoeten en jeugd/onderwijs is gesproken.  
Om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de activiteiten op het gebied van 
Gewoon, gezond leven in gemeente Doetinchem hebben de kernpartners, de collega’s van 
wijkregie en beleidscollega’s, (hun) activiteiten in dat kader aangedragen met de focus op 
sport, kunst & cultuur en ontmoeten. In gemeente Doetinchem blijken er heel veel 
activiteiten op het gebied van Gewoon, gezond leven plaats te vinden.  
 
De bijlagen I, II en III bevatten overzichten met activiteiten op het gebied van Gewoon, 
gezond leven die door de kernpartners, door andere organisaties of als particulier 
initiatief worden georganiseerd in gemeente Doetinchem. We pretenderen niet dat de 
overzichten compleet zijn. Alle activiteiten van de kernpartners staan er uiteraard in maar 
mogelijk kennen we alle particuliere initiatieven met Gewoon, gezond leven – activiteiten 
nog niet. Bijvoorbeeld activiteiten die door kerken of andere levensbeschouwelijke 
organisaties worden vormgegeven om uiting te geven aan hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Een kans, van het huidige inzicht in activiteiten en het beleggen 
van de uitvoering van deze preventieagenda bij kernpartners, is de doorontwikkeling in 
de uitvoering, waarbij gezocht moet worden naar verbinding op activiteit- en wijkniveau. 
 
De bijlagen zijn als volgt ingedeeld:  
I Gewoon, gezond leven – activiteiten waar (nog) geen samenwerking met (een) 

kernpartner(s) is 
 
II Gewoon, gezond leven - activiteiten waar wel samenwerking met (een) 

kernpartner(s) is.  
 
III Gewoon, gezond leven - activiteiten waar kansen liggen voor samenwerking met 

(een) kernpartner(s). 
 
Als gemeente Doetinchem financieren en faciliteren we veel van deze activiteiten. Deze 
zijn dan vaak verweven in specifieke beleidsonderwerpen zoals bijvoorbeeld sport. 
Inwoners zien deze activiteiten niet als preventieve activiteiten; zij ervaren deze 
doorgaans als activiteiten die leuk zijn om te ondernemen.  
 
Er zijn ook activiteiten in de bijlagen opgenomen, die deels of volledig door bijvoorbeeld 
fondsen of via subsidies vanuit Provincie en/of Rijk betaald worden. Deze informatie staat, 
indien bekend, in de overzichten vermeld. 
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5. We verbinden………. 
 
Naast deze preventieagenda kent Doetinchem ook andere gremia die zich lokaal of 
regionaal (deels) met Gewoon, gezond leven - activiteiten bezighouden. In deze omgeving 
van initiatieven en ontwikkelingen op dit gebied, is het van belang om als Doetinchem 
keuzes te maken voor de lokale preventieagenda. Met het doel hiermee aanvullend te zijn 
op dat wat al gedaan wordt en om dubbele inzet te voorkomen. 
 
Preventie Akkoord Achterhoek 2020 – 2030 ‘Gezondheid en Geluk voorop in de 
Achterhoek’  
Voor dit Preventie Akkoord is gemeente Doetinchem één van de deelnemers aan de 
thematafel De Gezondste regio. Aan deze tafel zitten regionale partijen vanuit 
zorg/ondernemers, overheid en onderwijs. Gezamenlijk hebben zij, naast een regiovisie 
gericht op gezondheid, een regionaal preventieakkoord opgesteld, waarbij momenteel 
ingezet wordt op een zevental onderwerpen.  
Een mooi voorbeeld waar gemeentelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand 
in hand gaan. De uitwerking van de regiovisie en het preventieakkoord gericht op 
Achterhoek als gezondste regio is onder andere gericht op het bevorderen van een 
gezonde leefstijl van inwoners en werknemers. Voor de uitwerking van de regiovisie voor 
de gezondste regio is de thematafel ook bezig met het zoeken naar een mogelijkheid om 
de inzet van financiering meer gericht te krijgen op preventie. Hiervoor wordt het 
zogenaamde kavelmodel verkend. Een model dat gericht is op het verschuiven van 
financiering van de zorg naar preventie. In dit kader wordt naar gemeenten gekeken als 
het gaat om het uitvoering geven aan preventie. De zorgpartijen worden nu gefinancierd 
voor het uitvoeren van zorg. Interessant is wat de beweging van het verschuiven van 
financiering van de zorg naar preventie voor deze partijen en hun financiers gaat 
betekenen. In 2021 vindt een verdere verkenning en voorbereiding van de mogelijkheden 
van het kavelmodel voor de regio Achterhoek plaats.   
 
Onze deelname als gemeente aan de thematafel De gezondste regio en daarmee op 
regionaal niveau aan de uitwerking van de regiovisie en het preventieakkoord, staat in 
principe los van deze lokale preventieagenda. Uiteraard zorgen we wel voor een 
verbinding tussen de lokale preventieagenda en het regionale preventieakkoord om 
dubbelingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat ze elkaar versterken. Regionaal 
dragen we als gemeente bij aan een gezondere regio, lokaal sturen we op activiteiten 
gericht op Gewoon, gezond leven om te voorkomen dat er problemen ontstaan in het 
welbevinden en de gezondheid van inwoners.  
 
Lokaal Sportakkoord Doetinchem 
In oktober 2020 is Doetinchem begonnen met het lokaal sportakkoord met als doel een 
breed gedragen akkoord met ambities en acties die sport en bewegen verbinden met 
andere domeinen. Het sportakkoord vormt niet het nieuwe sportbeleid van de gemeente, 
maar is vooral een set van afspraken tussen de verschillende deelnemers. 
 
Het lokaal sportakkoord volgt de lijn van het nationaal sportakkoord. In het nationaal 
sportakkoord zijn zes gezondheidsthema’s benoemd. Na overleg met lokale partners, gaat 
het lokaal sportakkoord in Doetinchem zich focussen op de volgende drie thema’s: 

- Inclusief sporten en bewegen; 
- Duurzame sportinfrastructuur; 
- Vitale sport- en beweegaanbieders en positieve sportcultuur. 

De ambities en acties binnen deze drie thema’s worden nog verder uitgewerkt waarbij ook 
wordt gekeken welke organisaties zich willen verbinden aan welke ambitie.  
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Hiermee wordt de borging en continuïteit bij de deelnemers zelf gelegd. Gemeente 
Doetinchem zal hierin een faciliterende rol spelen. Sportbedrijf Doetinchem is inhoudelijk 
betrokken en ondersteunt de uitvoering van het lokaal sportakkoord. 
 
GGD 
De GGD is op basis van de Wet Publieke Gezondheid ook een belangrijke partner en 
uitvoerder van universele preventie. In het kader van deze preventieagenda gaat het dan 
om samenwerking op activiteitenniveau met bijvoorbeeld het Sportbedrijf. Samen 
optrekken en afstemmen als het om activiteiten rond bewegen en gezond gewicht gaat 
op de scholen.  
 
Onderwijs 
In de Kadernotitie Preventie Sociaal Domein is opgenomen dat bij de preventieagenda het 
onderwijs stevig betrokken moet worden. Dit past heel goed bij het naar voren bewegen 
met preventie. Niet alleen qua soorten activiteiten maar ook qua leeftijd. Op jonge leeftijd 
beginnen met Gewoon, gezond leven betekent een goede start.  
Het mooie is dat alle 4 de kernpartners al contacten hebben met het onderwijs en daar 
activiteiten aanbieden. De bedoeling, in het kader van deze preventieagenda, is onder 
andere dat kernpartners in gezamenlijkheid afstemmen over hun activiteiten voor de 
scholen en deze zo meer met elkaar in verbinding brengen en in samenwerking met de 
scholen inspelen op actuele thema’s. Het Brede School Netwerk (BSN) kan voor deze 
afstemming, verbinding en samenwerking gebruikt worden.  
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6. We kiezen voor………. 
 

Om zo effectief en efficiënt mogelijk de beweging naar voren te maken en meer Gewoon, 
gezond leven – activiteiten in gemeente Doetinchem te ontplooien, zijn een aantal zaken 
van belang.  
 
Voorkomen van dubbelingen 
Allereerst is gekeken of er dubbelingen zijn in de activiteiten die kernpartners aanbieden. 
Kijkend naar het overzicht met Gewoon, gezond leven - activiteiten zijn er geen 
dubbelingen in activiteiten te vinden.  
Wellicht heeft dit ook te maken met de opdracht aan Buurtplein die veranderd is 
waardoor ze vrijwel geen activiteiten op het gebied van Gewoon, gezond leven meer 
uitvoeren. In de aanvullende opdracht aan de kernpartners zal aandacht gevraagd worden 
voor het voorkomen van dubbelingen en het bevorderen van samenwerking.  
 
Samenwerking 
Op het gebied van samenwerking gebeurt al het nodige tussen kernpartners. Er is ook nog 
een wereld te winnen. Dat geven de kernpartners overigens zelf ook aan.  
Onderdeel van de opdracht zal zijn dat de kernpartners tot een gebundeld aanbod komen 
passend bij de behoeften van inwoners en basisscholen. Ook willen we het samenwerken 
met andere initiatieven stimuleren. 
 
Coördinatie door kernpartners 
De bedoeling is dat de kernpartners naast hun eigen activiteiten ook andere initiatieven in 
de gemeente kennen. Het is belangrijk om oog voor deze initiatieven te hebben, niet om 
het stokje over te nemen maar om te waken voor dubbelingen en om, waar nodig, 
samenwerking of expertise aan te dragen. 
 
Opdracht aan kernpartners 
Dit betekent voor de opdracht aan de kernpartners dat, aanvullend op hun huidige 
opdracht, zij een coördinerende rol krijgen bij de uitvoering van de preventieagenda. 
Meer dan ze nu al aan coördinatie doen vanuit hun huidige opdrachtovereenkomst.  
Dit zal, ieder op haar eigen vakgebied zijn en is bedoeld om onderlinge samenwerking te 
bevorderen. Daarnaast is het in beeld hebben en krijgen van andere initiatieven belangrijk 
om dubbelingen te voorkomen, daar waar nodig te verbinden en te ondersteunen. Ook 
geven we kernpartners de uitgangspunten mee om activiteiten flexibel in te zetten en 
daarnaast in te spelen op de behoeften van inwoners.  
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7. We financieren………. 
 
In de Kadernotitie Preventie Sociaal Domein is, als uitgangspunt voor de preventieagenda, 
één structureel budget voor preventie opgenomen. Ook is dit als opdracht genoemd in het 
document ‘Keuzerichtingen bezuinigingen’.  
Hieronder hebben we in beeld gebracht welke gelden er vanuit de gemeente naar de 
kernpartners gaat voor Sport en Cultuur. Daarnaast zijn ook de budgetten voor 
Ontmoeten, van zowel senioren en jeugd, in beeld gebracht.  
 
Algemeen 
Het lid zijn van een sportvereniging, een bezoek brengen aan de bioscoop of een boek 
lenen bij de bieb zijn geen activiteiten die opgenomen zijn in de bijlagen. Het zijn echter 
ook activiteiten in het kader van Gewoon, gezond leven.  
Voor sportverenigingen is er vanuit de gemeente een deelnamesubsidie die berekend 
wordt op basis van het aantal jeugdleden. Voor muziekverenigingen is er ook een 
dergelijke subsidie die uitgaat van het aantal jeugdleden met een muziekinstrument.   
Aan deelnamesubsidies sport en cultuur geeft gemeente Doetinchem € 224.055 uit in 
2021. 
 
Kernpartners 
De budgetten van de kernpartners zijn opgehangen aan thema’s zoals participatie, 
presentatie of stimulering sport, bewegen en een gezonde levensstijl. De uitgaven voor 
activiteiten op het vlak van Gewoon, gezond leven zijn binnen een thema nu niet op 
activiteitenniveau te herleiden. We willen in ieder geval niet het budget voor Gewoon, 
gezond leven uit het subsidiebedrag naar kernpartners halen omdat daardoor de synergie 
met andere activiteiten verloren gaat. Wel kunnen we ons voorstellen dat onderdeel van 
de opdracht aan de kernpartners bestaat uit het inzichtelijk maken van de budgetten voor 
Gewoon, gezond leven – activiteiten in hun begroting en jaarrekening.   
 

 Buurtplein 
Buurtplein werkt sinds 2020 met vijf kerntaken en zijn beschreven in een OGON-
overeenkomst tussen gemeente en Buurtplein. Deze kerntaken zijn de hoofdactiviteiten 
van Buurtplein en biedt handvatten om meer focus aan te brengen in de taak- en 
rolopvatting en de gehanteerde werkwijzen. In het kader van deze preventieagenda zijn 
de volgende kerntaken van belang: 
- Het organiseren, faciliteren en/of stimuleren van collectieve oplossingen. 
- Het verzorgen van stedelijke diensten.  
De vijf kerntaken van Buurtplein worden gefinancierd via hun huidige reguliere 
opdrachtovereenkomst (OGON).  
 

 Bibliotheek 
Gemeente Doetinchem heeft met de bibliotheek West-Achterhoek voor de periode  
2021-2024 een subsidieovereenkomst afgesloten. Haar productbegroting is opgebouwd uit 
de 3 pijlers Cultuur (€ 650.318), Preventie (€ 117.808) en Participatie (€ 68.642). In alle drie 
pijlers zijn activiteiten in het kader van Gewoon, gezond leven opgenomen.  
 

 Amphion Cultuurbedrijf 
Tussen Amphion Cultuurbedrijf en de gemeente is een subsidieovereenkomst voor de 
jaren 2021-2024 gesloten. Jaarlijks worden er prestatieafspraken gemaakt over de subsidie 
die het Amphion Cultuurbedrijf ontvangt. In de afspraken voor 2021 is de subsidie op  
€ 2.289.500 bepaald. Het totaal wordt verdeeld over de drie programmalijnen; presentatie, 
participatie en educatie. Alle drie de programmalijnen leveren een bijdrage aan Gewoon, 
gezond leven.    
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Jongerencentrum ‘JC’, is ook onderdeel van Amphion Cultuurbedrijf. JC organiseert 
activiteiten voor de brede doelgroep jongeren. Hiervoor krijgt Amphion Cultuurbedrijf, 
binnen de programmalijn participatie, 10% van het subsidiebedrag voor participatie. Dit 
wordt betaald uit het preventiebudget jeugd.  
 

 Sportbedrijf 
Met het Sportbedrijf is een Dienstverleningsovereenkomst voor 2021 aangegaan. Voor 
‘stimulering sport, bewegen en een gezonde levensstijl’ ontvangt het Sportbedrijf  
€ 725.577,- . Hieruit worden onder andere buurtsportcoaches ingezet die veel inzetten op 
activiteiten op het gebied van Gewoon, gezond leven. Het sportbedrijf profileert zich met 
de termen participatie, economie, gezondheid en onderwijs.  
 
Ontmoeten 
Naast dat Buurtplein een faciliterende rol heeft met betrekking tot een groot aantal 
wijkcentra/ontmoetingsplekken en JC, als onderdeel van Amphion Cultuurbedrijf, de plek 
is waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, zijn er ook andere organisaties die de 
gemeente subsidieert als het gaat om ontmoeten. Dit hebben we uitgesplitst in senioren 
en jeugd. Bij de genoemde budgetten voor de ontmoetingspunten voor ouderen en het 
CSO-D is het de vraag hoeveel van de genoemde bedragen direct ten goede komt aan 
Gewoon, gezond leven – activiteiten. Uit de genoemde bedragen worden namelijk ook 
kosten voor bijvoorbeeld beheer en onderhoud betaald.  
 De activiteiten bij jeugd gaan overigens niet alleen over ontmoeten. Voor dit budget 
geldt dat op activiteitenniveau is te herleiden wat de gemeente uitgeeft aan Gewoon, 
gezond leven voor de jeugd. 
De activiteiten van wijkregie, het Noaberfonds en de Doetinchemse Uitdaging zijn 
ondersteunend en faciliterend waardoor andere organisaties activiteiten op het gebied 
van Gewoon, gezond leven kunnen uitvoeren.  
 

 Senioren 
Als gemeente subsidiëren we rechtstreeks de volgende organisaties met een 
ontmoetingspunt voor ouderen (dit is inclusief beheer en onderhoud): 
 Senioren Ontmoetingspunt € 80.000,00 (2020) 
 Gaanderhuus      € 16.000,00 (2020) 
 Wehls Senioren Overleg  €  6.100,00 (2020) 
 Buurtkamer Overstegen  €  5.000,00 (2020) 
In de beschikkingen is opgenomen dat deze ontmoetingspunten de volgende doelen 
moeten hebben: 

- zorgen voor een zinvolle deelname aan onze samenleving 
- zorgen voor een basisinfrastructuur voor ontmoeting, informatie en advies 
- stimuleren van creativiteit (door het verzorgen van diverse activiteiten) en het mee 

laten doen. 
- terugdringen, en het mogelijk voorkomen, van eenzaamheid 

 
Ook subsidiëren we als gemeente het Centraal Senioren Overleg Doetinchem  
(CSO-D) met ruim € 1.900,- per jaar. Het CSO-D is een belangenorganisatie voor senioren. 
Daarnaast verstrekken zij informatie via hun website, flyers en themamiddagen, 
organiseren contacten met belastingadviseurs en bezoeken senioren.  

 
 Jeugd 

Op het terrein van jeugd zijn er in Doetinchem twee budgetten bedoeld voor preventie. 
Dit zijn ‘preventiebudget jeugd’ en ‘budget jeugdagenda’, in 2021 samen goed voor  
€ 417.740.  
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Voor 2021 ziet het gezamenlijke preventiebudget voor jeugd er als volgt uit: 

 Uitgaven voor Gewoon, gezond leven - activiteiten    €   95.306 

 Uitgaven voor activiteiten voor specifieke doelgroepen  €  174.669  

 Uitgaven voor activiteiten jeugdhulp        €  121.404 

 Nog vrij besteedbare ruimte           €   80.091 
 
De uitgaven voor Gewoon, gezond leven – activiteiten en de uitgaven voor activiteiten 
voor specifieke doelgroepen (= selectieve preventie) horen thuis in deze 
preventiebudgetten jeugd. Er zit een enkele uitgave in die budgettair onder 
volksgezondheid of een ander beleidsterrein hoort te vallen. Deze kunnen, inclusief 
financiën, overgeheveld worden naar het betreffende beleidsbudget.  
 
We zijn ons bewust dat, alle vormen van preventie belangrijk zijn om te voorkomen dat er 
(grotere) problemen ontstaan. Gezamenlijk maken de verschillende vormen van preventie 
het totale palet aan preventie dat nodig is om een deel van de geïndiceerde hulp te 
voorkomen. Om meer naar de voorkant te bewegen, zoals we in deze preventieagenda 
beogen, leggen we ook binnen deze preventiebudgetten de focus op activiteiten voor 
Gewoon, gezond leven. Bij elke nieuwe aanvraag, zullen we hier kritisch op zijn.  
 
De uitgaven voor activiteiten jeugdhulp vallen niet onder preventie en passen daarmee 
niet in de preventiebudgetten jeugd. Het zou zuiver zijn om de uitgaven voor de 
activiteiten gericht op jeugdhulp onder te brengen bij de gemeentelijke 
jeugdhulpbudgetten. Daarmee creëren we budgetten waarvan de betalingen de lading 
dekken.  
 

 Wijkregie  
Vanuit wijkregie is er per wijk gemiddeld € 15.000 beschikbaar voor onder andere 
participatie in de wijk. Dat kunnen ook activiteiten zijn in het kader van Gewoon, gezond 
leven.  
 

 Noaberfonds en de Doetinchemse Uitdaging 
Het Noaberfonds is ter beschikking gesteld door de gemeente Doetinchem en in beheer 
gegeven van de Doetinchemse Uitdaging. In 2021 gaat het om een bedrag van € 108.880. 
Het doel is om mensen en organisaties (stichtingen en verenigingen) in staat te stellen 
initiatieven uit te voeren die de leefbaarheid van de burgers binnen de Doetinchemse 
samenleving bevorderen en de onderlinge betrokkenheid te versterken. 
 
De Doetinchemse Uitdaging zorgt voor de menskracht, de materialen en de middelen, 
zodat stichtingen en verenigingen in onze samenleving hun werk nog beter kunnen doen. 
Zij matchen verzoeken vanuit het maatschappelijk veld met bedrijven die hun 
maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. 
 
Eén structureel budget voor preventie 
In de verdere uitwerking van de opdracht om tot één structureel budget te komen, gaan 
we intern onderzoeken of binnen bestaande budgetten explicieter in beeld te brengen is, 
welk deel besteed wordt aan Gewoon, gezond leven. Dit kunnen we vervolgens 
inzichtelijk maken in de gemeentebegroting vanaf 2022. Om tot 1 structureel budget voor 
preventie te komen, willen we niet alles op de schop gooien en goed bekijken wat hierin 
logisch is.  
Hierboven gaven we bij de kernpartners al aan dat we hen, als onderdeel van hun 
opdracht, gaan vragen om in hun financiële verantwoordingen nog specifieker aan te 
geven welk deel van de budgetten gebruikt worden voor Gewoon, gezond leven – 
activiteiten.   

https://www.doetinchemseuitdaging.nl/
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8. We borgen en monitoren………. 
 

Borging van de uitvoering 
Als gemeente willen we integraal opdrachtgever zijn. We willen de Gewoon, gezond leven 
– activiteiten (blijven) borgen binnen de huidige opdrachten aan de kernpartners. De 
betreffende beleidsmedewerkers dragen dan ook zorg voor de financiering en gesprekken 
over de resultaten van de activiteiten op het gebied van Gewoon, gezond leven.   
 

Monitoring 
Kernpartners verantwoorden zich over de activiteiten rond Gewoon, gezond leven zoals ze 
dat nu ook al doen over hun huidige werkzaamheden. Amphion Cultuurbedrijf en de 
Bibliotheek houden al bezoekersaantallen, cursisten, aantal uitleningen etc. bij. 
Aanvullend moet er oog zijn voor bijvoorbeeld: 

- Welke doelgroepen bereik je met welke activiteiten? 
- Welke doelgroepen blijven komen/heb je aan je activiteiten kunnen binden? 
- Welke samenwerking en afstemming is er met andere kernpartners? 
- Met welke andere initiatieven/organisaties is verbinding gemaakt? 

Dit werken we verder uit in de opdrachten aan de kernpartners.  
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Bijlagen 
 
I Gewoon, gezond leven – activiteiten waar (nog) geen samenwerking met (een) 

kernpartner(s) is 
 
II Gewoon, gezond leven - activiteiten waar wel samenwerking met (een) 

kernpartner(s) is.  
 
III Gewoon, gezond leven - activiteiten waar kansen liggen voor samenwerking met 

(een) kernpartner(s)
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BIJLAGE I Gewoon, gezond leven – activiteiten (universele preventie) waar (nog) geen samenwerking met (een) kernpartner(s) is 
 
Uitleg kleurgebruik:  

- In de 1e kolom zijn verschillende kleuren gebruikt om de leeftijdscategorie aan te duiden. 
- Deze kleur is gebruikt als het gaat om een nieuwe, nog niet bestaande activiteit 
- Dit is een aanvulling door een kernpartner op een activiteit van een andere kernpartner. 

  
Leeftijd Activiteit / 

aanbod 
Bestaand 
of 
nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Tot 4 jaar Peuterpower 
door 
Amphion 
Cultuurbedrijf 
 

Bestaand Integraal kunstprogramma 
voor voorschoolse kinderen 

Alle peuters komen in 
aanraking met kunst 

? Gemeente, 
Kinderopvangorganisaties 

Cultuureducatie BESTAANDE 
SAMENWERKING 
MET DE 
BIBLIOTHEEK;  het 
project is onderdeel 
van het maatplan 
dat BWA aan 
scholen aanbiedt.  
De bibliotheek biedt 
ook met andere 
partners projecten 
aan, zoals het 
project Wiesneus 
ism ECAL. 
 

Wijk, want in de  
kinderopvangloca
ties 

Tot 4 jaar Babyzwemmen 
Peuterzwemmen 
door Sportbedrijf 
 

Bestaand       Stad 

Tot 4 jaar Contact met 
ouders en 
kinderen op het 
consultatiebureau 
en kinderopvang 
door Bibliotheek 

Bestaand  (voor-)lezen 
stimuleren voor 
ouders en kinderen 

t/m 2022 Sensire 
Yunio 
Kinderopvanglocaties 
Koepels kinderopvang 

Leesbevordering, 
Preventie 
schoolachterstand
en (zie diverse 
onderzoeken) 
 
 

 Stad, met de 
nadruk  
op achterstands- 
wijken 
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Leeftijd Activiteit / 
aanbod 

Bestaand 
of 
nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Basisschool-
leeftijd 

Cultuur 
Educatie 
door  
Amphion 
Cultuurbedrijf 

Bestaand Alle Doetinchemse 
schoolkinderen krijgen in hun 
PO schoolcarrière les in alle 
disciplines en bezoeken 
theater/film en of 
dansvoorstellingen. 

Alle kinderen komen 
in aanraking met 
kunst. 

Gemeentelijke 
financiering, 
bijdrage 
Scholen 

Scholen, Gemeente 
Doetinchem, 
Cultuureducatieplatform 
Achterhoek 

Cultuureducatie  Wijk, want per 
school 

Basisschool-
leeftijd  

Teamontwikkeling 
PO Scholen door 
Amphion 
Cultuurbedrijf 

Bestand De teams van PO scholen 
worden door kunstenaars 
getraind om kunstdisciplines 
integraal in te zetten tijdens 
het reguliere lesprogramma. 

 

Creatieve 
vaardigheden 
integreren in het 
lesaanbod van de PO 
scholen 

Provinciale 
financiering, 
bijdrage 
scholen 

Scholen, Provincie, Cultuur 
Oost, 
Cultuureducatieplatform 
Achterhoek 

Cultuureducatie  Wijk, want per 
school 

Basisschool-
leeftijd 

Grenzeloos 
theater 
door Amphion 
Cultuurbedrijf 

Nieuw Een professionele muziek- en 
bewegingstheatervoorstelling 
voor kinderen ( 8 t/m 12) en 
ouderen. 

Hierdoor verbinden we 
generaties, en maken beide 
generaties kennis met de 
schouwburg. 

 

Jong en oud leren van 
elkaar, krijgen inzicht 
in elkaars leefwereld 
en vooroordelen 
worden beslecht.  De 
wederzijdse 
samenwerking draagt 
bij aan de 
maatschappelijke 
bewustwording van 
kinderen en ouderen 
kunnen volop 
participeren in de 
actualiteit. 
 

Nog niet FCP, Laterna Musica uit 
Frankfurt, scholen 

Theater 
 

 Stad 

 
Senioren 

Basisschool-
leeftijd 

Zwemles 
Discozwemmen 
Skyzone 
(commercieel) 
door Sportbedrijf 
 
 

       Stad 
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Leeftijd Activiteit / 
aanbod 

Bestaand 
of 
nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Basisschool-
leeftijd 
 
 
 

Bewegingsonder- 
wijs op basis-
scholen door 
Sportbedrijf 

Bestaand Vakleerkrachten geven 
gymlessen op de basisschool. 
Tevens worden er 
verbindingen gemaakt met 
sportstimuleringsprojecten. 

Kwaliteitsverbetering 
van de bewegings-
lessen, waardoor de 
kinderen betere 
motorische 
vaardigheden krijgen. 
Tevens wordt er 
maatwerk geboden 
voor meer bewegen 
en gezonde leefstijl. 

Ja, school 
betaalt zelf de 
lessen. De 
verbindingsuren 
worden 
bekostigd 
vanuit de BSC3 
uren. 
 

Basisscholen Bewegen en 
gezondheid 

Meer scholen die 
meedoen 

Wijk, want per 
school 

Basisschool-
leeftijd 
 
 
 
 

Bewegingsonder-
wijs 
(gemeentelijke 
regeling) door 
Sportbedrijf 

Bestaand Basisscholen kunnen 4 lessen 
bewegingsonderwijs krijgen 
voor een klein bedrag. De 
groepsleerkracht moet in de 
les aanwezig zijn voor 
kennisoverdracht. 

Kwaliteitsverbetering 
bewegingsonderwijs, 
waardoor betere 
motorische 
vaardigheden. Tevens 
meer aandacht voor 
gezond en bewegen 
binnen de school.  

Ja, gemeentelijk 
en deel school 
die meedoet 

13 scholen, gewenst alle 
scholen. 

Beweging en 
gezondheid 

Dat alle scholen 
meedoen 

Wijk, want per 
school 

Basisschool-
leeftijd 
 
 
 

Schoolsporttoer-
nooien 
door Sportbedrijf 

bestaand Verenigingen ondersteunen 
om schoolsporttoernooien te 
organiseren voor de 
basisscholen. Ongeveer 9 
toernooien per schooljaar. 

Kennismaken met 
verschillende sporten 
en het competitie-
element, 
samenwerken, vitale 
verenigingen 

Ja, 
activiteiten- 
budget 
gemeentelijk, 
coördinatie-
uren vanuit 
rijksregeling 
BSC 
 
 
 
 
 

Scholen, verenigingen, 
Graafschap College 

Beweging en 
gezondheid 

 Stad 

                                                      
3 Vanuit de rijksregeling Brede Regeling Combinatiefuncties (voorheen de Brede Impuls Combinatiefuncties) worden buurtsportcoaches 
(BSC) ingezet.  
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Leeftijd Activiteit / 
aanbod 

Bestaand 
of 
Nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Basisschool-
leeftijd 
 
 
 

Trainer voor de 
Klas door 
Sportbedrijf 

Bestaand Een gediplomeerde trainer 
komt een aantal lessen 
verzorgen op de school. 
Daarna wordt er een vervolg in 
de wijk geboden en dan bij de 
vereniging. 
 
Tevens worden specials 
aangeboden als City Beach, 
Schoolschaatsen en speciale 
evenementen rondom EK/WK. 
 

Verbetering 
gymlessen op school 
enerzijds, maar tevens 
kennismaking met 
diverse sporten die 
normaal niet in de 
gymles worden 
aangeboden. 
Verenigingen kunnen 
dit traject gebruiken 
voor werving nieuwe 
leden. 

Ja, gemeentelijk 
voor 
activiteitenbud-
get, 
coördinatie-
uren vanuit 
rijksregeling 
BSC 

Scholen en verenigingen Beweging en 
gezondheid 

 Stad 

Basisschool- 
leeftijd 
 
 
 

Kies je sport  
door Sportbedrijf 

Bestaand Kies je sport is een 
sportstimuleringsproject voor 
kinderen. Kinderen kunnen 
gedurende 3 a 4 weken 
kennismaken met een sport. 
Ruim 40 verenigingen bieden 
een cursus aan.  

Juiste sportkeuze is 
belangrijk voor een 
lang leven bewegen. 

Rijksregeling 
BSC 

Sportaanbieders, scholen Beweging    

Basisschool-
leeftijd 
 
 
 

Aangepast 
sporten door 
Sportbedrijf 

bestaand Aangepast sporten BSC 
werken samen met 
vakleerkrachten special 
onderwijs. Sportkennismaking, 
1 op 1 begeleiding etc. 
 

Juiste sportkeuze Rijksregeling 
BSC 

SO scholen Bewegen en 
gezondheid 

Uitbreiden Stad 

Basisschool- 
leeftijd 
 
 
 

dBos de 
bibliotheek op 
school door 
Bibliotheek 

bestaand  Leesbevordering i.s.m. 
leerkrachten, ouders 
en kinderen 

Kosten worden 
grotendeels 
betaald door de 
scholen zelf. 
 

 

50% van de basisscholen 
doen hieraan mee 

Leesbevordering  Stad 

Basisschool 
leeftijd 
 
 
 

Maatplannen 
door Bibliotheek 

Bestaand  Lesplannen passend in 
het curriculum van 
onderwijs / gastles 
door leesconsulent of 
mediawijsheidscoach 

Kosten worden 
grotendeels 
betaald door de 
scholen zelf. 

Bijna 100% dekking Leesbevordering / 
21e -eeuwse 
vaardigheden / 
robotica 

 Stad 
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Leeftijd 
 
 
 

Activiteit / 
aanbod 

Bestaand 
of 
Nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Basisschool-
leeftijd  
8-12 jaar 
 
 

Fablab door 
Bibliotheek 

Net 
nieuw; 
vertraagd 
door 
corona 

 Ook in vrije tijd 
oefenen met digitale 
vaardigheden 

Eigen bijdrage 
jongeren = 
kostendekkend 
 

Gelderse bibliotheken, 
Rijnbrink, NBD-Biblion, 
Graafschap College 

Digitale 
vaardigheden 

  

Basisschool- 
leeftijd 
 
 
 
 

Motorische tests 
door Sportbedrijf 

Bestaand In groep 3 worden er bij alle 
leerlingen motorische tests 
afgenomen om het 
beweegniveau te bepalen. 

Inzichtelijk te krijgen 
het beweegniveau en 
van daaruit plan om 
achterstanden weg te 
werken en te 
voorkomen. 

Vanuit 
Rijksregeling 
BSC 

Basisscholen Bewegen, 
gezondheid 

Motorische testen 
koppelen aan 
metingen GGD 
gewicht.  
Gezamenlijk advies 
ook bespreken met 
groepsleerkrachten. 

Stad 

12 -23 jaar Fablab door 
Bibliotheek 
 

Net 
nieuw; 
vertraagd 
door 
corona 

 Ook in vrije tijd 
oefenen met digitale 
vaardigheden 

Eigen bijdrage 
jongeren = 
kostendekkend 

Gelderse bibliotheken, 
Rijnbrink, NBD-Biblion, 
Graafschap College 

Digitale 
vaardigheden 

  

12-23 jaar Eigen Schuld 
door Amphion 
Cultuurbedrijf 

Bestaand Theatervoorstelling over 
schulden bij jongeren 

Onderwerp 
herkenbaar en 
bespreekbaar maken 

Ja, middels 
projectsubsidie 
en 
investeringsbij- 
dragen 
 

Deze voorstelling wordt 
vanuit coalitie van de 
Rondkomers (gemeente 
Doetinchem) aangeboden 
aan alle VO scholen. 

Schulden  Stad 

12-23 jaar Slowdates door 
Amphion 
Cultuurbedrijf 

Bestaand Jong en oud nemen de tijd om 
naar elkaar te luisteren en in 
gesprek te gaan. En: samen de 
diepte in! Verleden en Heden, 
Geld en Liefde, Ambities en 
Frustraties, Ervaring en 
Zoektocht: het komt allemaal 
aan bod. Theaterdocent Boaz 
Boele geeft leiding aan de 
bijeenkomsten. 

Generaties ontmoeten 
en ondersteunen 
elkaar, ‘ontbubbelen’   

Nog niet 
voldoende 

JC (intern) Diverse 
kunstdisciplines 
en gesprek 

 Stad 
 

Senioren 
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Leeftijd 
 
 
 

Activiteit / 
aanbod 

Bestaand 
of 
Nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

12-23 jaar Discozwem- 
men door 
Sportbedrijf 

Bestaand       Stad 

12-23 jaar Gastlessen op de 
scholen, 
leerlingen 
wegwijs maken in 
de bibliotheek, 
diverse 
werkzaamheden 
ter ondersteuning 
van docenten 
door Bibliotheek 

Bestaand  Leesbevordering 
 
21e -eeuwse 
vaardigheden  

Kosten worden 
betaald door de 
scholen zelf 

Meerjarige contracten met 
het Mezzo College, het 
Houtkampcollege, 
Prakticon en het Zone 
college  
 
De wens is om met alle 
VO-scholen in Doetinchem 
op deze manier samen te 
werken.  
 

Leesbevordering 
 
21e -eeuwse 
vaardigheden 

 Stad 

12-23 jaar Diverse 
stageplaatsen 
MBO-studenten 
bij Bibliotheek 

Bestaand De bieb is erkend 
leerwerkbedrijf op het gebied 
van ICT, vormgeving en 
mediadesign en zorg en welzijn 

 Nee (maar is 
ook geen 
struikelblok) 

Graafschap College (en 
buiten Doetinchem met 
het Kompaan College) 

Werkervaring 
opdoen 

 Stad 

12-23 jaar Studentenlidmaat
schap 
door Bibliotheek 

Bestaand   Jongeren 
betalen zelf 

Overgang naar 
(volwassen)lidmaatschap 
laagdrempeliger maken 

  Stad 

12 -23 jaar Homespot 
 

Bestaand Vrijwilligers bieden kinderen 
vanaf groep 8 t/m de 
middelbare school een veilige 
en leuke plek bieden om zich te 
ontwikkelen; gratis te sporten 
onder begeleiding, rustig 
huiswerk te maken en samen 
te koken/eten. 

 

 Ja, organisatie 
Homespot krijgt 
donaties van 
fondsen en 
particulieren 

 Ontmoeten/ 
voorkomen van 
eenzaamheid/opg
roeien/ gezonde 
leefstijl 

 Wijk Overstegen 
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Leeftijd 
 
 
 

Activiteit / 
aanbod 

Bestaand 
of 
Nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Volwassenen Vrije 
tijdsbesteding in 
de wijkcentra 
(o.a. biljarten, 
klaverjassen, 
hobbyclub, 
buurtrestaurant) 
Buurtplein 

Bestaand
vanwege 
Corona 
bijna 
allemaal 
gestopt  
 

Inwoners gebruiken wijkcentra 
voor eigen groepsactiviteiten. 
Buurtplein faciliteert d.m.v. 
beheerders. 
 

Vrije tijdsbesteding, 
ontmoeten, netwerk / 
sociaal kapitaal 
vergroten 

Ja, financiering 
vanuit OGON. 
In 2021 wel een 
bezuiniging van 
€100.000 
opgelegd door 
gD. We streven 
naar behoud.  

 Ontmoeten / 
sociaal kapitaal 
vergroten 

 Wijk 

Volwassenen Buurtkamer 
Overstegen/ 
Trommelslag 
 

Bestaand een club van vrijwilligers die 
jaarlijks ruim 300 activiteiten 
aanbieden voor (oudere) 
bewoners 

   Ontmoeten/voork
omen van 
eenzaamheid 

 Wijk Overstegen 

Volwassenen Wijkgebouw De 
Daele 
 

 Plek voor bewoners voor een 
kop koffie en activiteiten 

   Ontmoeten/voor-
komen van 
eenzaamheid 

 Wijk Overstegen 

Volwassenen Wijkvereniging 
Bezel-inn 
 

Bestaand Een door vrijwilligers gedraaide 
buurtvereniging die tal van 
activiteiten organiseert. 

     Wijk Noord/buurt 
Bezelhorst 

Volwassenen Informatieve 
lezingen, 
spreekuren en 
bijeenkomsten 
door Bibliotheek  

Bestaand 
(grootste 
deel) 

 OV-ambassadeurs, 
juridisch loket, 
patiëntenorganisaties, 
notaris-erfrecht, etc. 

Ja Diverse lokale en regionale 
organisaties 

Informatieoverdra
cht 

 Stad 

Volwassenen Diverse 
activiteiten op het 
gebied van 
literatuur, cultuur 
en kunst door 
Bibliotheek 

Bestaand 
en nieuw 

 Laagdrempelige 
activiteiten voor leden 
en niet-leden ihkv de 
bibliotheekwet, 
nadruk op literatuur, 
taal en digitale 
vaardigheden 

Nee, moet 
kostendekkend 

Divers Leven lang leren 
en kennismaking 
met kunst en 
cultuur 

 Stad 
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Leeftijd 
 
 
 

Activiteit / 
aanbod 

Bestaand 
of 
Nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Volwassenen Afhaalbieb en 
boek aan huis 
door Bibliotheek 

Bestaand Materialen voor mensen die 
i.v.m. corona niet naar de bieb 
kunnen 

Ja   Leesbevordering  Stad 

Volwassenen Noaberoase 
 

Bestaand een bewonersinitiatief waarin 
een braakliggend stuk grond is 
omgetoverd tot een 
permafrost achtig initiatief, 
met een uitbreidingswens om 
een ontmoetingspunt en 
speelplek te worden voor de 
buurt 
 

     Overstegen 

Volwassenen Beheer park 
Overstegen  
 

Bestaand Een groep bewoners voert het 
onderhoud uit in het park 

     Overstegen  

Senioren Lang Leve Kunst 
en Naoberschap 
door Amphion 
Cultuurbedrijf 

Bestaand Integraal 
Kunstparticipatieprogramma 
voor (en door) ouderen met 
800 activiteiten en 9000 
ontmoetingen per jaar (in 5 
gemeenten) 

Ouderen vitaal 
houden 

Fondsen, 
Zorgpartners, 
Gemeenten 

Achterhoekse gemeenten, 
landelijke fondsen, 
Regionale Zorgorganisaties 

Diverse 
kunstdisciplines 

Momenteel maken 
we een grote groei 
door in het 
aanbieden van 
projecten achter de 
voordeur, waarbij 
het steeds de 
uitdaging is lokaal 
het juiste netwerk 
te vinden om 
kwetsbare ouderen 
achter de voordeur 
te bereiken.  
 
 

Regionaal 
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Leeftijd 
 
 

Activiteit / 
aanbod 

Bestaand 
of 
Nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Senioren 
 
 
 

MBVO doelgroep 
zwemmen 
Recreatief 
zwemmen door 
Sportbedrijf 

       Stad 

Senioren 
 
 
 

Fittesten door 
Sportbedrijf 

Bestaand 1 a 2 keer per jaar worden er 
fittesten georganiseerd voor 
inwoners van 60 jaar en ouder. 
Het vervolg op de fittest is een 
beweegprogramma volgen. 
 
 
 

Om inwoners via de 
fittest naar structureel 
bewegen toeleiden. 
 
 
 
 

Ja, via 
Rijksregeling 
BSC 

Eerste lijn, fysio, 
sportaanbieders 

Bewegen, 
gezondheid, 
participatie 

 Stad en soms per 
wijk 

Senioren Seniorenontmoe-
tingspunt ’t 
Brewinc 
 
 

Bestaand Voor, door en met ouderen 
 
 

Door (ongedwongen 
en laagdrempelig) 
ontmoeten en 
vraaggerichte 
activiteiten van 
senioren/ouderen in 
een vitale, huiselijke 
en gezellige sfeer: 
- stimuleren en 
vergroten  
  van het meedoen 
- verminderen en 
mogelijk  
  voorkomen van 
sociale  
  eenzaamheid 
 
 
 
 
 
 

Ja Met partners 
cultuurcluster ’t Brewinc  

Ontmoeten/ 
meedoen/ 
verminderen en  
voorkomen van 
eenzaamheid 
 
 

Afstemming en 
samenwerking met 
andere (ouderen)-
ontmoetings-
punten 

Stad 
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Leeftijd 
 
 

Activiteit / 
aanbod 

Bestaand 
of 
Nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Senioren Gaanderhuus 
 

Bestaand Voor, door en met inwoners 
van Gaanderen (met 
bijzondere aandacht voor de 
doelgroep die door leeftijd of 
andere oorzaken behoefte 
heeft aan ontmoeten van 
dorpsgenoten of hier of daar 
gezelligheid zoekt). 
 
 
 
 

Door (ongedwongen, 
gezellig en 
laagdrempelig) 
ontmoeten en 
vraaggerichte 
activiteiten in de 
huiskamer van 
Gaanderen: 
- stimuleren en 
vergroten   van het 
meedoen 
- verminderen en 
mogelijk voorkomen 
van sociale  
eenzaamheid 
Motto: Met elkaar en 
voor elkaar 

Ja Er zijn diverse vrijwilligers 
actief om deze doelstelling 
inhoud te kunnen geven. 

Ontmoeten / 
meedoen/ 
verminderen  en 
voorkomen van 
eenzaamheid 
 

Afstemming en 
samenwerking met 
andere (ouderen)-
ontmoetings-
punten 

Gaanderen 

Senioren St. Wehls 
senioren overleg  

Bestaand  Voor, door en met ouderen  
 

De gezamenlijke 
ouderenorganisaties 
in Wehl, verenigt in 
het Wehls Senioren 
Overleg (WSO), 
initiëren en 
ondersteunen jaarlijks 
een aantal 
overkoepelende 
activiteiten voor 
senioren, waaronder 
de Buurtkamer. 
beweegactiviteiten in 
de openbare ruimte 
(beweegtuin) en 
eenmalige 
dorpsactiviteiten  
met het doel: 

Ja  Ontmoeten / 
meedoen/ 
voorkomen van 
eenzaamheid 
 

Afstemming en 
samenwerking met 
andere (ouderen-) 
ontmoetings-
punten 

Wehl en Nieuw-
Wehl 
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- stimuleren en 
vergroten van het 
meedoen 
- verminderen en 
mogelijk voorkomen 
van sociale  
eenzaamheid  

Senioren Buurtkamer 
Overstegen 

Bestaand Voor, door en met ouderen  Door (ongedwongen, 
gezellig en 
laagdrempelig) 
ontmoeten en 
vraaggerichte 
activiteiten in de 
buurtkamer: 
- stimuleren en 
vergroten van het 
meedoen 
- verminderen en 
mogelijk   
voorkomen van 
sociale   
eenzaamheid 

Ja  Ontmoeten / 
meedoen/ 
voorkomen van 
eenzaamheid 

Afstemming en 
samenwerking met 
andere (ouderen-) 
ontmoetings-
punten 

Wijk 
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BIJLAGE II Gewoon, gezond leven - activiteiten (universele preventie) waar een samenwerking met (een) kernpartner(s) is.  
 
Uitleg kleurgebruik: 

- In de 1e kolom zijn verschillende kleuren gebruikt om de leeftijdscategorie aan te duiden. 
- Deze kleur is gebruikt als het gaat om een nieuwe, nog niet bestaande activiteit. 
- Deze kleur is gebruikt om de kernpartner te markeren waar al een samenwerking mee is aangegaan bij de genoemde activiteit. 

 
Leeftijd Activiteit / aanbod Bestaand 

of 
Nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Tot 4 jaar  Buurtsportcoach 
door Sportbedrijf 

Nieuw   Nee Amphion 
Cultuurbedrijf en 
Bibliotheek 
 

Bewegen, 
gezondheid, 
participatie 

 Stad 

Basisschool-
leeftijd 
 
 
 

Sportmix door 
Sportbedrijf 

Bestaand Sportmix is een gratis sport- en 
beweegles die wordt 
aangeboden in de wijk Noord en 
Overstegen. 4x in de week wordt 
er kennisgemaakt met 
verschillende beweegvormen.  

Voor de kinderen in de wijk is het 
belangrijk om samen te bewegen 
in plaats van te hangen in de 
wijk. Bewegen als middel om 
sociale vaardigheden te leren en 
te participeren in de wijk. 

Rijksregeling 
BSC 

Buurtplein, 
basisscholen, 
sportaanbieders 

Bewegen, 
participatie, 
sociale 
vaardigheden, 
dagbesteding 

Er is een enorme vraag van 
Buurtcoaches en scholen om 
Sportmix uit te breiden naar 
alle wijken in Doetinchem. 
Kinderen bewegen steeds 
minder en overgewicht is een 
blijvend probleem. 
 

Noord en 
Overstegen 

Basisschool- 
leeftijd 
 
 
 

Vakantieactiviteiten 
door Sportbedrijf 

Bestaand Vakantieactiviteiten worden in 3 
vakanties aangeboden.  

Lekker laagdrempelig bewegen in 
de vakantie. Kennismaken 
diverse beweegvormen. 

Rijksregeling 
BSC 

Buurtplein, 
sportaanbieders en 
basisscholen 

Bewegen en 
gezondheid, 
participatie, 
sociale 
vaardigheden, 
dagbesteding 
 

Er is een enorme vraag van 
Buurtcoaches en scholen om 
vakantieactiviteiten uit te 
breiden naar alle wijken in 
Doetinchem 
 

Overstegen 
en Noord 

Basisschool-
leeftijd 
 
 
 

Beweegmakelaar 
door Sportbedrijf 

Bestaand Beweegmakelaar is het 1 op 1 
begeleiden van een kind naar een 
sport. Informatie over de 
aanbieders, 
financieringsmogelijkheden etc. 
 

Informatie geven, zodat de kans 
dat een kind lid wordt van de 
juiste sportvereniging groter 
wordt en de drempels 
weggenomen kunnen worden. 
 
 

Rijksregeling 
BSC  

Buurtplein, GGD, 
basisscholen, 
meedoen en JSF 

Bewegen, 
gezondheid, 
informatie  

Iets meer uren om nog 
proactiever deel te nemen en 
ouderbetrokkenheid te kunnen 
inzetten. 
 
 

Stad 
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Leeftijd Activiteit / aanbod Bestaand 
of 
Nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

12 -23 jaar JC door Amphion 
Cultuurbedrijf 

Bestaand Stedelijk Jongerencentrum met 
cultureel activiteitenprogramma. 
Huiskamer voor de 
Doetinchemse jeugd van waaruit 
zij diverse sport- en culturele 
activiteiten kunnen ontplooien, 
zowel individueel, als collectief, 
zowel vanuit maatschappelijk 
betrokken perspectief, als 
persoonlijke ontplooiing. 
 

Activiteiten voor alle jongeren en 
preventie voor jongeren die 
anders mogelijk in een specifieke 
preventie of zorgsituatie zouden 
kunnen vervallen. 

Gemeentelijk
e bijdrage 

Buurtplein, JIT, SFA 
Skatepark, 
Lindenhout, COC, 
Sportbedrijf, Lang 
Leve Kunst, scholen, 
jongerenorganisatie
s in de regio en in 
het land 

Vrije tijd JC staat als community altijd 
met haar tentakels in het veld, 
zoals nu met corona-
activiteitenprogramma 
Jeugdaanzet ism Buurtplein en 
Sportbedrijf. 
Kansen liggen in uitdiepen 
relatie met scholen. Bijv. 
leerlingen van de durfplekken 
van Graafschap College SPW. 

Stad 

12-23 jaar 
 
 
 
 
 

Buurtsportcoach 
voor jongeren i.s.m. 
de VO scholen door 
Sportbedrijf 

Nieuw Net als het PO zou er een 
samenwerking moeten zijn 
tussen de BSC en de 
vakleerkracht. De BSC zorgt voor 
sportstimulering en lang leven 
sporten ne gezonde leefstijl. Veel 
jongeren haken juist af bij de 
sportvereniging, en hebben meer 
vrijheid om ongezonde leefstijl te 
krijgen. 
 

Blijven bewegen en gezonde 
leefstijl. 

Nee VO scholen, 
sportverenigingen, 
buurtcoaches 
(Buurtplein), 
Amphion 
Cultuurbedrijf, GGD 

Bewegen, 
Gezondheid, 
participatie 

Er is veel vraag vanuit de VO 
scholen en de 
Buurtsportcoaches om samen 
te werken aan gerichte 
programma’s in het kader van 
preventie. 

Stad 

12-23 jaar 
 
 
 

Buurtsportcoach in 
de wijk 
door Sportbedrijf 

Nieuw Sport als middel om overlast 
tegen te gaan 

Jongeren in beweging krijgen en 
houden. 

Nee Buurtcoaches en JIT 
(Buurtplein), VO 
scholen, 
sportverenigingen 
en Amphion 
Cultuurbedrijf, GGD, 
De Graafschap 
 

Bewegen, 
gezondheid, 
participatie 

Er is veel vraag vanuit de VO 
scholen en de 
Buurtsportcoaches om samen 
te werken aan gerichte 
programma’s in het kader van 
preventie. 

Stad 
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Leeftijd Activiteit / aanbod Bestaand 
of 
Nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsniveau? 

Volwassenen Buurtsportcoach 
Volwassenen door 
Sportbedrijf 

Nieuw Sportstimuleringsactiviteit om 
volwassen in beweging te krijgen 
of houden. Met name ouders van 
jonge kinderen bewegen weinig. 
Door samen te werken met 
sportaanbieders en werkgevers 
zorgen dat volwassenen blijven 
bewegen. 

In beweging houden en zorgen 
voor gezonde leefstijl. 
Volwassenen geven het 
voorbeeld aan de kinderen en 
jongeren. 

Nee Sportaanbieders, 
werkgevers, 
Buurtplein 

Bewegen en 
gezondheid 

Laag hangend fruit.  Stad 

Volwassenen Vrijwilligerswerk bij 
Bibliotheek 

Bestaand Diverse mogelijkheden om 
vrijwilligerswerk te doen en/of 
begeleide werkplekken / 
stageplekken 

 ja Buurtplein Participatie  Stad 

Senioren 
 
 
 

Wandel in de wijk 
door Sportbedrijf 
 

Bestaand Er zijn in Doetinchem wandel in 
de wijk groepen opgezet en deze 
worden begeleid door 
vrijwilligers. 
Inwoners kunnen gratis 
wandelen met een groepje. 
De vrijwilligers worden 
ondersteund door de 
buurtsportcoaches waar nodig. 
 

Mensen laagdrempelig in 
beweging brengen en stukje 
participatie. 

Vanuit 
rijksregeling 
BSC 

Buurtplein, eerste 
lijn 

Bewegen, 
gezondheid, 
participatie 

 Stad 

Senioren 
 
 
 

MBVO door 
Sportbedrijf  
 

Bestaand Er worden lessen seniorensport, 
(stoel)gym en werelddansen 
aangeboden tegen een 
gesubsidieerd tarief door MBVO-
docenten. 

Bewegen, valpreventie, 
participatie 

Ja, 
gemeentelijk 

Buurtplein, 
thuiszorg 

 Bewegen, gezondheid, 
participatie 

Stad 
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BIJLAGE III Gewoon, gezond leven - activiteiten (universele preventie) waar kansen liggen voor samenwerking met (een) kernpartner(s). 
 
Uitleg over kleurgebruik: 

- In de 1e kolom zijn verschillende kleuren gebruikt om de leeftijdscategorie aan te duiden. 
- Deze kleur is gebruikt als het gaat om een nieuwe, nog niet bestaande activiteit 
- Deze kleur is gebruikt om kansen te markeren bijvoorbeeld samenwerking met (een) kernpartner(s). 

 

Tot 4 jaar Muziek voor baby’s 
door Amphion 
Cultuurbedrijf 

Bestaand Muzikale ondersteuning voor 
vaders, moeders en verzorgers met 
hun baby’s t.b.v. muzikale en 
motorische ontwikkeling  

Via muziek versterken van de 
band tussen ouder en kind 

Deelnemersbi
jdrage 

  Combinatie met voorlezen 
vanuit de Bibliotheek 

Stad maar 
kan ook 
wijk 

Basisschool
-leeftijd 
 
 
 
 

Maatplannen voor 
het onderwijs door 
Bibliotheek 

Bestaand  Ondersteunen leerkracht Kosten 
worden 
betaald door 
de scholen 
zelf 

(bijna) alle 
basisscholen van 
Doetinchem nemen 
deze materialen af 

21e-eeuwse 
vaardigheden 
 
Leesbevorder
ing 
 
Specialistisch
e leskisten op 
het gebied 
van bijv. 
Robotica of 
maatschappij
kunde 

Projecten samen met 
Sportbedrijf en/of Amphion 
Cultuurbedrijf  
 

Stad 

12-23 jaar 
 
brugklas 
 
 

Brugklassers doen 
een spannende QR 
puzzeltocht door ‘t 
Brewinc  
door Bibliotheek 

Bestaand   Leerlingen wegwijs maken in ’t 
Brewinc 

Kosten 
worden 
betaald door 
de scholen 
zelf 

(Alle brugklassers van 
de verschillende) VO-
scholen in 
Doetinchem doen 
mee 
 
Samenwerking met 
ECAL 

Informatievaa
rdigheden 

Samenwerking met 
Sportbedrijf zou het misschien 
nog spannender kunnen 
maken 
 

 

Leeftijd Activiteit / aanbod Bestaand/ 
nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsnivea
u? 
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Leeftijd Activiteit / aanbod Bestaand/ 
nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsnivea
u? 

12-23 jaar 
 
 
 
 

Strategische 
samenwerking 
Graafschap Betaald 
voetbal 
door Bibliotheek 
 

Bestaand  Vaders en zoons aanzetten tot 
bibliotheekbezoek en lezen 

nee  Mannen 
lezen! 

samenwerking uitbreiden naar 
Sportbedrijf  

 

12-23 jaar 
  
12 – 16 jaar 
 
 
 

Doorlopende 
programmering 
voor jongeren van 
12 tot (circa) 16 jaar 
door Bibliotheek 

Niet 
bestaand 

 Jongeren leven in een complexe 
maatschappij. Eén op de vier 
komt laaggeletterd van school 
(OESO-onderzoek). Het doel is 
om de voorkomen dat jongeren 
de boot missen.  

nee Ketenpartners en 
andere partijen in 
Doetinchem 

Preventie van 
uitval en 
problemen 
op latere 
leeftijd. 

Door een doorlopende 
programmering te ontwikkelen 
door de gezamenlijke 
ketenpartners, bereiken we 
een groter deel van de 
doelgroep. 
 

Stad  

Volwassene
n 
 
 
 

Online en offline 
materialen en 
cursussen 
door Bibliotheek 

Bestaand  Materialen aanbieden tbv leven 
lang leren 

ja Gelderse bibliotheken 
en Koninklijke 
Bibliotheek, ook 
wetenschappelijke 
bibliotheken 

Leven lang 
leren 

Faciliterende rol voor andere 
(culturele) instellingen in 
Doetinchem 

Stad 

Senioren Kunst door de 
Brievenbus 
door Amphion 
Cultuurbedrijf 

Bestaand Een activiteit, geboren en getogen 
in corona-tijd en tot volle bloei 
gekomen! Na aanmelding krijgt een 
deelnemer iedere twee weken via 
de brievenbus een blanco kaart en 
een kunstopdracht. De kunstkaart 
of een foto ervan wordt naar ons 
opgestuurd. Elke serie bestaat uit 
zes opdrachten. Aan het eind 
beslist een deelnemer om wel of 
niet door te gaan met de volgende 
serie. 
 
 
 
 
 
 

Versterken van positieve 
gezondheid door nieuwe 
uitdaging aan te gaan, te blijven 
leren, positieve afleiding, 
structuur in het leven. 
 
Laagdrempeligheid 

Voor 2021  Beeldend Wandelopdrachten met 
Sportbedrijf 
 

Wijk/ 
individueel 
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Leeftijd Activiteit / aanbod Bestaand/ 
nieuw? 

Omschrijving Doel Middelen 
beschikbaar? 
ja of nee 

Huidige of gewenste 
samenwerkings- 
partner(s) 

Thema Kansen Wijk- of 
Stadsnivea
u? 

Senioren Telefonische 
Voorleesbrigade 
door Amphion 
Cultuurbedrijf 

Bestaand Een stoet vrijwilligers van onze 
Telefonische Voorleesbrigade is 
beschikbaar om voor te lezen! Een 
van hen belt op een afgesproken 
tijdstip naar een deelnemer en ze 
maken een praatje. Ook kan de 
deelnemer aangeven van welke 
verhalen of gedichten hij/zij houdt. 
Die worden de volgende keer 
voorgelezen, soms zelfs in 
Achterhoeks dialect. Zo ontmoeten 
ze elkaar zes keer via het 
telefoonlijntje. Samen een 
kwartiertje wegkruipen in een mooi 
verhaal, samen even helemaal 
verdwijnen uit het nu en de zorgen 
van alledag! Daar knapt een mens 
van op! 
 
 
 

Versterken van positieve 
gezondheid door samen een 
mooi moment te beleven en 
daarop te reflecteren. 
 
Laagdrempeligheid 

Voor 2021  Verhaal en 
gesprek 

Bibliotheek Wijk/ 
individueel 

Overig Stadsdichter van 
Doetinchem door 
Bibliotheek 

Niet 
bestaand 

 Verkiezing van de stadsdichter 
van Doetinchem door de groepen 
acht van de basisscholen. De 
‘short list’ die aan de 
basisscholen wordt voorgelegd 
komt tot stand na een wedstrijd 
waarbij een jury van deskundigen 
een keus maakt uit de 
inzendingen.  
De stadsdichter wordt voor de 
periode van twee jaar benoemd 
en maakt bij bijzondere 
gelegenheden een toepasselijk 
gedicht. 

nee Amphion 
Cultuurbedrijf  

Mooie 
woorden 
voor onze 
stad! 

 Stad 
 

 


