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Samenvatting 
 
Om gezondheidsachterstanden te verminderen is het netwerk Gezond oud worden in 
Vlaardingen in april 2017 gestart. Verschillende factoren zijn van invloed op de gezondheid 
van mensen, waaronder de mate van bewegen. Uit de sportmonitor van Vlaardingen 2015 
blijkt dat het merendeel van de 55+’ers minder beweegt dan wordt aanbevolen in de 
beweegnorm om gezond te blijven. Deze cijfers vormden aanleiding voor de doelstelling van 
het project: inwoners van 55 jaar en ouder zo gezond mogelijk oud te laten worden d.m.v. ze 
meer te laten bewegen (en/of sporten). 
 

Het netwerk staat 
● Er zijn inmiddels 28 partijen aangesloten door ondertekening van het convenant. Er 

zijn 16 partijen die participeren in stuur- dan wel werkgroepen. Hiermee is een 
sluitend netwerk gevormd, waarin in alle relevante sectoren zijn vertegenwoordigd 
(hoofdstuk 3). 

● Partners zijn positief over het netwerk en zien meerwaarde. Bovendien geeft het 
merendeel van de betrokkenen aan dat zijn/haar organisatie ambassadeur is voor 
Gezond oud worden in Vlaardingen (hoofdstuk 2.2).  

● Werkgroepen hebben nu nog veelal een adviserende rol. In het komende jaar wordt 
gewerkt naar meer uitvoerende werkgroepen.  

 
Het aanbod is inzichtelijk en vindbaar gemaakt 

● Het aanbod voor 55+’ers is in kaart gebracht. Er was al veel aanbod en er zijn 
nieuwe gezamenlijke initiatieven ontstaan die bijdragen aan de doelstellingen van 
gezond oud worden in Vlaardingen (hoofdstuk 2.1). Het aanbod is nu vindbaar via de 
gelanceerde website www.gezondoudwordeninvlaardingen.nl. Netwerkpartners 
weten van elkaar wat ze aanbieden. 

● Het netwerk heeft veel initiatieven ontplooid die bijdragen aan een positieve mindset 
t.a.v. bewegen. Dit gaat om zowel campagne activiteiten, beweegactiviteiten, als 
aandacht in de media (hoofdstuk 2.1).  

● Ongeveer een kwart van de 55+’ers heeft de intentie om meer te gaan bewegen. Dit 
is positief en een eerste stap (hoofdstuk 2.2). Om te stimuleren dat deze intentie 
wordt omgezet in daadwerkelijk beweeggedrag zijn een aantal vervolgacties nodig:  

○ Het aanbod moet laagdrempelig toegankelijk zijn. Vanuit het netwerk worden 
kennis en ervaringen gedeeld hoe dit kan. De projectleider heeft hierin een 
faciliterende rol. Positieve verhalen van Vlaardingers in beweging kan andere 
mensen enthousiasmeren om ook te gaan bewegen. Deze worden door de 
netwerkpartners opgehaald en met elkaar gedeeld. De komende tijd kunnen 
daarbij de ervaren voordelen, de meest genoemde, worden uitgelicht. Dit zijn 
‘goed voor de gezondheid, lekker buiten zijn en vitaal blijven’. Ook kunnen 
ambassadeurs een grotere rol krijgen in het stimuleren van deelname aan 
55+ beweegactiviteiten. 

○ Kosten zijn voor een deel van de bewoners een barrière. Kosteloze 
beweegmogelijkheden zijn bij een groot deel onbekend (hoofdstuk 2.2). Dit 
onderstreept het belang van een oplossing om het beweegaanbod financieel 
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toegankelijk voor iedereen te maken. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de 
kosten van beweegactiviteiten en eventuele tegemoetkoming hierin, maar 
bijvoorbeeld ook aan betalingsvormen, alternatieve business cases en het 
stimuleren van het ‘gratis bewegen’. Samen met het netwerk zal worden 
gezocht naar kansrijke oplossingen. 

○ Minder actieve bewoners kunnen minder goed verwoorden waarom zij niet 
bewegen. Vaak worden generieke barrières genoemd, bijvoorbeeld een 
gebrek aan tijd. Ervaren barrières zijn vaak vervlochten met andere 
problematiek, zoals gezondheidsbeperkingen en onvermogen om zelf een 
passende beweegactiviteit te vinden en daadwerkelijk de stap te maken 
hieraan deel te nemen (hoofdstuk 2.2). Om de minder actieve doelgroep te 
bereiken is het van belang om sterk samen te werken met zorg- en 
welzijnspartners uit het netwerk. Zij zien deze doelgroep meer i.v.m. andere 
problematiek en bewegen als middel inzetten. Ze kunnen met een 
persoonlijke benadering mensen stimuleren en helpen. Uiteraard gelden 
daarnaast ook voor deze groep bovengenoemde aanbevelingen over 
positieve verhalen en laagdrempelig aanbod.  

● Door partners uit zorg en welzijn meer actief toe te leiden naar beweegaanbod krijgt 
het netwerk zelf meer zicht op missend aanbod. De professional ontdekt in de 
verwijzing waar de witte vlekken zitten in het aanbod, waarop gezamenlijk kan 
worden ingezet.  

 
De rol van de projectleider en betrokkenheid netwerkpartners 

● De uitdaging voor volgend jaar zit in het vergroten van de partnerbetrokkenheid en 
het eigen maken van het netwerk van de netwerkpartners. Het is belangrijk dat 
gezamenlijke initiatieven opgestart worden waarbij niet de projectleider het initiatief 
neemt, maar het vanuit de netwerkpartners zelf komt. 

● De rol van de projectleider zal steeds meer faciliterend naar het netwerk zijn. 
Daarmee komt meer ruimte voor de projectleider om zich bezig te houden met 
overstijgende thema’s die door het netwerk als belangrijk worden aangekaart: het 
financieel toegankelijk maken van het beweegaanbod (betaalbaarheid) en 
samenwerking met de eerstelijnszorg en welzijn.  

 
Thema’s voor het komend jaar  

● Naast de thema’s betaalbaarheid en samenwerking met de eerstelijnszorg, wordt de 
inzet voor een beweegvriendelijke omgeving gecontinueerd.  

● De ambitie van het netwerk is om van Vlaardingen een nog beweegvriendelijkere 
gemeente te maken.  

● De bestaande beweegvriendelijke plekken zijn in kaart gebracht en worden 
inzichtelijk gemaakt in een beweegplattegrond (hoofdstuk 2.2). 

● De werkgroep Beweegvriendelijke omgeving is recent gestart. O.b.v. een 
behoeftepeiling gaan zij verder in gesprek met bewoners om met een aantal concrete 
initiatieven per wijk aan de slag te gaan. Hierbij zal zoveel mogelijk worden 
aangesloten bij bestaande initiatieven. De werkgroep zal een advies namens de 
bewoners uitbrengen.  
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1. Aanleiding 
 
Een goede gezondheid is een groot goed, voor de individuele burger én voor de 
samenleving als geheel. We worden gemiddeld steeds ouder en ons leven telt steeds meer 
gezonde jaren. Alleen is die goede gezondheid niet gelijk verdeeld over de bevolking. 
Mensen met lagere inkomens en een lagere opleiding, leven gemiddeld 7 jaar korter en zelfs 
19 jaar minder in goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Deze 
gezondheidsachterstanden spelen ook in Vlaardingen. Om dit terug te dringen is in april 
2017  ‘Gezond oud worden in Vlaardingen’ gestart. 
 
Vanuit het ministerie van VWS loopt het stimuleringsprogramma ‘Gezond in de Stad’ (GIDS). 
Gemeente Vlaardingen heeft vanuit dit programma subsidie gekregen om de 
gezondheidsachterstanden, die door sociaal-economische achterstanden zijn ontstaan, 
terug te dringen. Er is gekozen voor een integrale aanpak die aansluit bij de lokale context.  
 
Verschillende factoren zijn van invloed op de gezondheid van mensen, waaronder de mate 
van bewegen. Uit de sportmonitor van Vlaardingen 2015 blijkt dat het merendeel van de 
55+’ers minder beweegt dan wordt aanbevolen in de beweegnorm om gezond te blijven. 
Bovendien geeft het merendeel aan wel meer te willen gaan bewegen. De meesten weten 
echter niet wat ze daarvoor nodig hebben. Met Gezond oud worden in Vlaardingen worden 
55+’ers hierbij geholpen en gestimuleerd om meer te gaan bewegen. Zo beogen wij de 
inwoners gezonder oud te laten worden en de gezondheidsachterstanden te reduceren.  
 
Dit document is een tussenrapportage van Gezond oud worden in Vlaardingen. Het 
beschrijft de voortgang en behaalde successen. Bovendien maakt deze rapportage 
inzichtelijk waar het netwerk in de komende tijd aandacht voor moet hebben. Hoofdstuk 2 
beschrijft wat heeft bijgedragen aan de doelstellingen, zoals beschreven in het 
Uitvoeringsprogramma Gezond oud worden in Vlaardingen, en hoe dit is gedaan. Dit betreft 
een omschrijving van de verschillende initiatieven, de evaluatie van een aantal initiatieven 
en uit onderzoek opgehaalde informatie om resultaten op de doelstellingen meetbaar te 
maken. Om de voortgang en het resultaat van het netwerk te monitoren zijn verschillende 
onderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn beschreven in bijlage 1. Gezien de looptijd 
van het project kan voornamelijk de voortgang (proces uitkomsten) worden beschreven. De 
effecten van het netwerk kunnen grotendeels pas na afloop worden bepaald. Hoofdstuk 3 
beschrijft het netwerk en hoe deze tot nu toe actief is. 
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2. Behaalde resultaten en voortgang 
 
Het project heeft als doel om inwoners van 55 jaar en ouder zo gezond mogelijk oud te laten 
worden d.m.v. ze meer te laten bewegen (en/of sporten). De hoofddoelstelling luidt: meer 
55+’ers voldoen aan de beweegnorm.  
 
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) adviseert om 5 dagen per week, minimaal 
30 minuten per dag, matig intensief te bewegen waardoor de hartslag iets omhoog gaat. 
Volgens de sportmonitor haalde in 2015 44% van de inwoners tussen 55-64 jaar deze norm 
en 47% van de Vlaardingers van 65 jaar en ouder. Naar aanleiding van deze weinig 
positieve cijfers is Gezond oud worden in Vlaardingen in 2017 gestart. Gedurende de 
looptijd van dit project wordt de beweegnorm op verschillende momenten gemonitord. 
Omdat bewegen een middel is dat op vele aspecten van positieve gezondheid effect kan 
hebben kunnen op de langer termijn ook effecten verwacht worden op aspecten als  ervaren 
gezondheid, mobiliteit, zelfredzaamheid, gelukkig zijn, participatie, eenzaamheid.  
 
Echter, een effect aantonen binnen de relatief korte tijdsduur op deze uitkomstmaten is 
onrealistisch. Gedragsverandering is een tijdsintensief traject. Wel zijn er een aantal factoren 
die invloed hebben op het beweeggedrag van de doelgroep die wel op korte termijn te 
beïnvloeden zijn. Deze zijn opgesplitst in vier doelstellingen.  
 

1. Vlaardingers van 55+ hebben een positieve mindset rondom bewegen en/of sporten;  
2. Goede samenwerkingsverbanden worden georganiseerd met alle relevante partijen; 
3. Het beweegaanbod sluit aan op de wensen en behoeften van de 55+’ers; 
4. De leefomgeving van 55+’ers stimuleert beweging. 

 
Deze doelstellingen worden behaald door verschillende initiatieven uit het netwerk, daarbij 
worden een aantal uitgangspunten gehanteerd: 

1. Gezondheid wordt omschreven volgens het concept Positieve Gezondheid.  
2. De kracht van bewegen en sport wordt ingezet als middel om andere 

maatschappelijke doelen (bijv. lichamelijke en mentale fitheid, zelfredzaamheid en 
participatie) te bereiken. Beweging heeft invloed op meerdere dimensies van 
Positieve Gezondheid.  

3. De 55+’ers zijn het vertrekpunt en hebben een actieve rol binnen het project. 
4. Na afloop van het project moet het thema ‘bewegen onder 55+’ers’ zodanig geborgd 

zijn bij alle partijen zijn dat het geen aansturing meer behoeft. Bij de activiteiten die 
vanuit het project worden opgezet, zal steeds oog zijn voor de borging.  

  
De belangrijkste initiatieven van het netwerk sinds haar start worden toegelicht in hoofdstuk 
2.1. Daarna wordt in hoofdstuk 2.2 per doelstelling beschreven op welke manier het netwerk 
zich voor deze doelstelling heeft ingezet en waar mogelijk laten we bereikte resultaten zien. 
De bereikte resultaten worden beschreven aan de hand van de in het uitvoeringsprogramma 
vastgestelde indicatoren (zie bijlage 2).  
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2.1 De initiatieven uit het netwerk 
 

● Huisstijl en website gezondoudwordeninvlaardingen.nl 
De werkgroep communicatie van het netwerk heeft het logo en de website 
www.gezondoudwordeninvlaardingen.nl gelanceerd. De website is de plek waar de 
activiteiten en het nieuws uit het netwerk wordt gedeeld. Bovendien is hier het 55+ 
beweegaanbod te vinden en worden verhalen van beweegambassadeurs gedeeld. 
 

● Beweegplattegrond  
De werkgroep communicatie ontwikkelt een beweegplattegrond om buiten bewegen 
in de eigen omgeving te stimuleren. Deze plattegrond laat de beweegvriendelijke 
locaties in de stad zien. Ook bevat het een aantal wandelroutes (met voldoende 
rustplekken en mogelijkheden voor een kopje koffie) en een aantal 
beweegoefeningen die mensen in de openbare ruimte gemakkelijk kunnen doen. 
 

● Postcards en ambassadeurs 
Ook heeft deze werkgroep postcards ontwikkeld voor beweegaanbieders die 
uitgedeeld kunnen worden aan deelnemers om anderen uit te nodigen mee te gaan 
naar de activiteit. Op deze postcards staan foto’s van deelnemers van de betreffende 
activiteit die zich als ambassadeur hebben aangesloten.  
 

● 55+ fittesten 2017 en 2018 
Jaarlijks worden de 55+ fittesten door Vlaardingen in Beweging georganiseerd in 
opdracht van gemeente Vlaardingen. Hier kunnen deelnemers hun fitheid laten 
testen aan de hand van een circuit met testjes. Na afloop krijgen zij een persoonlijk 
beweegadvies in een gesprek met een beweegadviseur. Om aansluiting bij 
beweegaanbod zoveel mogelijk te stimuleren is er, waar de ruimte het toelaat, een 
beweegmarkt waar deelnemers meteen kennis kunnen maken met 
beweegaanbieders. In 2017 zijn deze testen Vlaardingen-breed aangeboden en 
deden 488 55+’ers mee. In 2018 is gekozen voor een wijkgerichte aanpak en zijn de 
fittesten op vier locaties georganiseerd. De bevindingen van de eerste twee fittesten 
uit dit jaar (in het Centrum en de Westwijk) zijn meegenomen in dit rapport. Hieraan 
deden 364 55+’ers mee.  Tijdens de fittesten neemt Gezond oud worden in 
Vlaardingen vragenlijsten af bij de deelnemers. Op deze manier worden de 
behoeften van 55+’ers gepeild rondom het beweegaanbod en de omgeving. De 
deelnemers op deze locaties kwamen niet altijd uit de betreffende wijk. Resultaten 
per wijk worden na afloop van de laatste fittest gepresenteerd. 
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● Samen buiten beweegactiviteiten 
Het netwerk brengt de mogelijkheid om buiten in de eigen buurt te bewegen onder de 
aandacht via de Samen buiten beweegactiviteiten. Vlaardingen kent mooie plekken 
om buiten te bewegen. Deze plekken zijn niet bij iedereen bekend of men weet niet 
wat men er kan doen, bijvoorbeeld met de beweegtuinen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om 55+’ers te laten ervaren hoe zij buiten op deze plekken kunnen bewegen, zijn op 
verschillende locaties (Park ‘t Nieuwelant, Beweegtuin Marnix, Holy) 
beweegactiviteiten aangeboden. De activiteiten werden begeleid door 
netwerkpartners Fernhout Fysiotherapie, Argos Zorggroep en Hoogendam MTC. Bij 
de locatie in Holy is ook gebruik gemaakt van het ontmoetingscentrum van 
netwerkpartner Seniorenwelzijn om achteraf met de groep koffie te drinken. De 
activiteiten zijn met behulp van een innovatiesubsidie van de gemeente gedurende 
twaalf weken gratis aangeboden. Door het grote succes zijn de activiteiten, tegen 
een laag tarief, doorgezet door twee aanbieders. Bovendien wordt de activiteit 
momenteel uitgebreid naar de Rivierzone waar Fysiotherapie het Weeshuis de 
activiteit zal begeleiden. De opstartfase hiervan wordt bekostigd vanuit het 
wijkbudget van de gemeente.  

 

Evaluatie Samen buiten bewegen 
In totaal hebben 61 55+’ers aan de activiteiten deelgenomen. De meesten kwamen wekelijks 
terug. Ongeveer 5 weken na afloop van de laatste lessen is een vragenlijst afgenomen onder 
deelnemers. Hieruit bleek dat meer dan de helft meer is gaan bewegen na de activiteiten. De 
helft van de deelnemers is bij de activiteit op de locatie blijven sporten, anderen zijn zelf gaan 
bewegen (bijvoorbeeld wandelen, fietsen of zwemmen). Ongeveer een kwart van de 
deelnemers blijft hierbij ook de toestellen uit de beweegtuin gebruiken. Alhoewel de meesten 
buiten bewegen toch het liefste in groepsverband doen.  

 
● Nieuw en bestaand beweegaanbod onder de aandacht brengen 

Partners uit het netwerk hebben allerlei bestaand aanbod voor de doelgroep. Ook 
zijn er gedurende het bestaan van het netwerk er verschillende initiatieven door 
netwerkpartners opgezet, zoals wandelvoetbal door V.V. Zwaluwen, fithockey door 
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VMHC Pollux, FysioFit Holy door Fysiotherapie Holy en Golden sports door Fernhout 
Fysiotherapie die dit aanbiedt op de velden van V.V. Zwaluwen. Diverse 
beweegaanbieders hebben ook kennismakingsochtenden/proeflessen voor 55+’ers 
georganiseerd. Het netwerk brengt dit soort activiteiten onder de aandacht en 
partners denken mee in een goede toeleiding. Ook wordt regelmatig de lokale media 
opgezocht om te publiceren over 55+ beweegactiviteiten.  
 

● Senioren Fitheidsonderzoek 
Het Senioren Fitheidsonderzoek is een initiatief van ViB, Frankelandgroep, 
Zonnehuisgroep, Argos zorggroep, Sportcentrum Vlaardingen en Polderpoort. 
Middels het Senioren Fitheidsonderzoek ervaren deelnemers dat 2 x keer per week 
beweging gedurende 4 weken met een lagere intensiteit direct positieve gevolgen 
heeft op hun gezondheid. 100 deelnemers kunnen gedurende deze periode gratis 
deelnemen. Om de juiste doelgroep te bereiken zijn alle organiserende partijen 
verantwoordelijk voor de werving van deelnemers.  
 

Evaluatie Senioren Fitheidsonderzoek* 
Resultaten van de eerste 50 deelnemers laten zien dat deelnemers na vier weken al 
verbetering zien op rusthartslag, bloeddruk en vetpercentage. Uit vergelijking tussen voor- 
en nameting bleek dat deelnemers een verhoogd subjectief welbevinden rapporteren na 
vier weken. Na afloop worden deelnemers begeleid naar passend beweegaanbod. 
* Evaluatie uitgevoerd door Sportcentrum Vlaardingen 

  
● Wijkpeil 

Seniorenwelzijn heeft het wijkpeil uitgevoerd in de Rivierzone. Het wijkpeil is een 
huis-aan-huis onderzoek bij ouderen, waarin in samenwerking met Gezond oud 
worden in Vlaardingen ook vragen over bewegen en sporten zijn opgenomen. Uit de 
resultaten bleek er behoefte te zijn aan een sociale beweegactiviteit in de Rivierzone. 
In reactie hierop is in samenwerking met de gemeente, Minters, Seniorenwelzijn, ViB, 
Fysiotherapie Het Weeshuis ook een Samen buiten beweegactiviteit gestart op de 
Maasboulevard. De wijkverpleegkundigen van Buurtzorg team Centrum worden 
betrokken bij de werving en promotie van de activiteit. Daarnaast heeft 
Seniorenwelzijn gezorgd voor een cognitieve fitness cursus die in deze wijk 
uitgevoerd wordt door GGZ Delfland.  
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2.2 De behaalde resultaten per doelstelling 
 
Doelstelling 1: Vlaardingers van 55+ hebben een positieve mindset rondom bewegen 
en/of sporten 
 

Kern 
● Het netwerk heeft veel initiatieven ontplooid die bijdragen aan een positieve 

mindset t.a.v. bewegen. Dit gaat om zowel campagne activiteiten, 
beweegactiviteiten, als aandacht in de media.  

● Ongeveer een kwart van de 55+’ers heeft de intentie om meer te gaan bewegen. 
Dit is positief en een eerste stap. Om te stimuleren dat deze intentie wordt 
omgezet in daadwerkelijk beweeggedrag zijn een aantal vervolgacties nodig:  

○ Mensen moeten bekend zijn met het beweegaanbod. Er blijkt nog relatieve 
onbekendheid met denksporten en binnen beweegaanbod te zijn. Hierop 
kan extra communicatie worden ingezet.  

○ Het aanbod moet laagdrempelig toegankelijk zijn. Vanuit het netwerk 
worden kennis en ervaringen gedeeld hoe dit kan. Netwerkpartners kunnen 
bijvoorbeeld clinics/kennismakingsmomenten organiseren die vanuit het 
netwerk gepromoot kunnen worden naar de doelgroep. Positieve verhalen 
van Vlaardingers in beweging kan andere mensen enthousiasmeren om 
ook te gaan bewegen. Deze worden zoveel mogelijk gedeeld via het 
netwerk. De komende tijd kunnen daarbij de ervaren voordelen, de meest 
genoemde, worden uitgelicht. Dit zijn ‘goed voor de gezondheid, lekker 
buiten zijn en vitaal blijven’.  

○ Minder actieve bewoners kunnen minder goed verwoorden waarom zij niet 
bewegen. Vaak worden generieke barrières genoemd, bijvoorbeeld een 
gebrek aan tijd. Ervaren barrières zijn vaak vervlochten met andere 
problematiek, zoals gezondheidsbeperkingen en onvermogen om zelf een 
passende beweegactiviteit te vinden en daadwerkelijk de stap te maken 
hieraan deel te nemen. Om de minder actieve doelgroep te bereiken is het 
van belang om sterk samen te werken met zorg- en welzijnspartners uit het 
netwerk. Zij zien deze doelgroep meer i.v.m. andere problematiek en 
kunnen met een persoonlijke benadering mensen stimuleren en helpen. 
Bewegen wordt op deze manier, volgens de uitgangspunten van het 
netwerk, ingezet als middel om andere problemen te verhelpen of 
voorkomen. Uiteraard gelden daarnaast ook voor deze groep 
bovengenoemde aanbevelingen over positieve verhalen en laagdrempelig 
aanbod.  

○ Wat nodig is om mensen aan het bewegen te krijgen verschilt per persoon. 
Een persoonlijke benadering werkt daarom vaak het beste. Aandacht voor 
beweging en toeleiding naar beweegaanbod vanuit alle aangesloten 
netwerkpartners kan hiervoor de oplossing bieden.  

○ De rol van de ambassadeurs kan worden vergroot.  
 

 
 
Wat wordt er gedaan? 
Het aanbieden van beweegactiviteiten alleen is niet voldoende om mensen meer te laten 
bewegen. Het hebben van voldoende en passend aanbod is wel een randvoorwaarde. Een 
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andere belangrijke factor is de motivatie en de attitude ten opzichte van beweging. Het 
netwerk werkt aan deze positieve mindset rondom bewegen en sporten door beweging 
onder de aandacht te brengen via een campagne, via activiteiten, via ambassadeurs en via 
alle betrokken organisaties. Deze positieve berichten worden tevens opgepakt door lokale 
media, waardoor Gezond oud worden in Vlaardingen dit jaar regelmatig aan bod is gekomen 
in onder andere Groot Vlaardingen.  
Een aantal voorbeelden van initiatieven van het afgelopen jaar die gericht zijn op een 
positieve mindset rondom beweging zijn de lancering van de website 
Gezondoudwordeninvlaardingen.nl, de postcards, de 55+ Fittesten, Samen buiten 
beweegactiviteiten en het Senioren Fitheidsonderzoek.  
 
Meetbare resultaten:  
Naast de evaluatie van afzonderlijke activiteiten monitort de werkgroep Onderzoek en 
monitoring overstijgende resultaten. Hierbij worden de indicatoren gevolgd zoals vastgesteld 
in het uitvoeringsprogramma (bijlage 2). Deze worden herhaaldelijk gemeten, zodat het 
verloop over de tijd aan het einde van de projectduur in kaart kan worden gebracht. De 
mindset omtrent bewegen en/of sporten is opgesplitst in een aantal meetbare factoren: 

● De intentie om meer te gaan bewegen is nagevraagd tijdens de behoeftepeiling op 
de fittesten in 2018. Hieruit bleek dat 23% van de deelnemers aan de fittest in de 
Westwijk zijn/haar leefstijl wil verbeteren door meer te gaan bewegen. In het centrum 
was dit 21%. Uit stedelijke cijfers van de GGD volwassen en ouderenmonitor van 
2016 bleek dat van degenen (55+’ers) die nog niet voldoen aan de beweegnorm 27% 
meer wil gaan bewegen. Intentie om meer te gaan bewegen is een eerste stap 
richting gedragsverandering. Het is positief te noemen dat bijna een kwart van de 
doelgroep hier positief tegenover staat. Wel moet genoemd worden dat de 
deelnemers van de Fittest een relatief actieve groep is.  

● Het kennen en ervaren van de voordelen (de kracht) van bewegen is een andere 
motiverende factor om te gaan bewegen. Tijdens de fittesten van 2017 en 2018 zijn 
deze in kaart gebracht. Figuur 2 laat zien dat de meest genoemde redenen om te 
bewegen zijn ‘Belangrijk voor de gezondheid’, ‘Houdt me vitaal’, ‘Buiten zijn’ en ‘Door 
dagelijkse bezigheden’. Deze beweegredenen worden door de werkgroep 
communicatie ingezet in de campagne om andere 55+’ers te motiveren meer te 
bewegen.  
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Fig. 2 Beweegredenen volgens deelnemers aan de Fittesten (2017) 

 
Zie in onderstaand filmpje de ervaringen van Sigrid, deelneemster aan Golden 
Sports van Fernhout Fysiotherapie.  

 
 
Redenen die mensen weerhoudt van bewegen worden minder duidelijk verwoord. 
Het meest gegeven antwoord is ‘niets houdt mij tegen’, terwijl meer dan de helft 
onvoldoende beweegt. Andere redenen zijn algemene redenen als ‘het komt er niet 
van, geen tijd, of beperkt zijn door gezondheid’. Ervaren barrières zijn vaak 
vervlochten met andere problematiek. Netwerkpartners uit zorg en welzijn hebben 
daarom vaak contact met deze groep en kunnen door een persoonlijke aanpak 
mensen beter toeleiden naar passend beweegaanbod.  
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● Bekendheid met het beweegaanbod is een andere belangrijke factor. Uit de 

resultaten van de fittest blijkt dat deelnemers van het meeste soorten aanbod wel 
weten waar zij terecht kunnen. Bewegen in de buitenlucht, zoals wandelen en 
fietsen, Denksporten en Beweegactiviteiten binnen, zoals gymlessen en bewegen op 
muziek werden het vaakst opgegeven als sporten waarvan men niet wist waar dit 
mogelijk is en ook niet waar men moet zoeken. Hierbij moet vermeld worden dat op 
het moment van het onderzoek de website van Gezond oud worden in Vlaardingen 
met daarop het beweegaanbod nog niet gelanceerd was.  

 
Doelstelling 2: Goede samenwerkingsverbanden worden georganiseerd met alle 
relevante partijen 
 

Kern 
● De samenwerking tussen netwerkpartners heeft het afgelopen jaar geleid tot een 

aantal mooie initiatieven. 
● Partners zijn positief over het netwerk en zien meerwaarde. Bovendien geeft het 

merendeel van de betrokkenen aan dat zijn/haar organisatie ambassadeur is voor 
Gezond oud worden in Vlaardingen.  

● De uitdaging voor volgend jaar zit in het vergroten van de partnerbetrokkenheid en 
het eigen maken van het netwerk van de netwerkpartners. Het is belangrijk dat 
gezamenlijke initiatieven opgestart worden waarbij niet de projectleider het initiatief 
neemt, maar het vanuit de netwerkpartners zelf komt.  

● De rol van de projectleider zal steeds meer faciliterend en minder uitvoerend naar 
het netwerk zijn. Daarmee komt meer ruimte voor de projectleider om zich bezig te 
houden met overstijgende thema’s die door het netwerk als belangrijk worden 
aangekaart, bijvoorbeeld betaalbaarheid en samenwerking met de eerstelijnszorg 
en welzijn.  

● Partners zijn nog onvoldoende op de hoogte van plannen met het netwerk na 
afloop van de projectperiode. De borging is tevens een aandachtspunt voor het 
komende jaar.  

 
 
Het netwerk wordt gevormd door 28 partijen uit zorg, welzijn en sport die allen zich hebben 
geconformeerd aan de doelstellingen van Gezond oud worden in Vlaardingen door het 
ondertekenen van het Convenant. Deze partijen zijn in hoofdstuk 3 toegelicht. Ook worden 
daarin de overige partijen genoemd die de doelen van het netwerk ook ondersteunen, maar 
hierin geen directe actieve rol spelen.  
Met regelmaat, ongeveer twee keer per jaar, wordt een netwerkbijeenkomst gehouden waar 
alle partijen elkaar kunnen treffen. Tevens werd in deze bijeenkomst het convenant 
getekend, waarin partijen zich conformeren aan de doelstellingen van het netwerk. Deze 
netwerkbijeenkomsten zullen regelmatig worden georganiseerd om uitwisseling en 
samenwerking tussen de netwerkpartners te bevorderen.  
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De samenwerking tussen netwerkpartners heeft het afgelopen jaar geleid tot een aantal 
mooie initiatieven. Voorbeeldinitiatieven waarin verschillende netwerkpartners samenwerken 
zijn het Senioren Fitheidsonderzoek en het Wijkpeil. Het Senioren Fitheidsonderzoek is een 
initiatief van ViB, Frankelandgroep, Zonnehuisgroep, Argos zorggroep, Sportcentrum 
Vlaardingen en Polderpoort. Het Wijkpeil wordt uitgevoerd door Seniorenwelzijn. De 
resultaten worden besproken en vervolgstappen worden gezamenlijk met relevante partijen 
opgepakt. Beide initiatieven zijn in hoofdstuk 2.1 beschreven.  
 
Om van de netwerkpartners zelf terug te horen wat zij van het netwerk vinden, is een 
evaluatie vragenlijst verstuurd naar alle actieve partners. Dit zijn partners die minimaal 
eenmaal hebben deelgenomen aan stuur- of werkgroep. Over het algemeen was iedereen 
positief over de meerwaarde van het netwerk voor de gezondheidsbevordering. Partners zijn 
betrokken bij de missie, doel en de planning. Het netwerk boekt volgens hen ook 
tussentijdse (kleine) successen. Partners voelen zich ambassadeur voor Gezond oud 
worden in Vlaardingen en dragen dit ook uit binnen hun organisatie.  
Partners geven aan dat de juiste partijen aan tafel zitten en er voldoende ruimte is voor 
nieuwe partners, maar niet iedereen is tevreden over de inbreng van alle partners en over 
hun eigen inbreng. Verschillende partners geven aan dat zij meer zouden willen, maar 
hiervoor geen tijd en middelen tot hun beschikking hebben.  
Partners zouden graag meer open communicatie onderling zien. Het lijkt erop dat partners 
elkaar goed weten te vinden, maar dat er meer samengewerkt kan worden en meer 
gezamenlijke initiatieven gestart zouden kunnen worden. Partners zijn nog onvoldoende 
bekend met de plannen om het netwerk te borgen in de toekomst  
 
De uitdaging voor volgend jaar zit in het vergroten van de partnerbetrokkenheid en het eigen 
maken van het netwerk van de netwerkpartners. Op basis van bovenstaande is het 
belangrijk om gezamenlijke initiatieven te stimuleren waarbij niet de projectleider het initiatief 
neemt, maar het vanuit de netwerkpartners zelf komt. De projectleider kan hierbij 
ondersteunen door bijvoorbeeld mee te denken over goede samenwerkingspartners en 
passende subsidiemogelijkheden.  
Om de samenwerking en betrokkenheid te stimuleren is zichtbaarheid van de initiatieven uit 
het netwerk belangrijk. Het delen van successen uit het netwerk werkt inspirerend voor 
andere partners.  
Dit eigen maken van het netwerk onder de partners en verkleining van de rol van de 
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projectleider is tevens van belang voor de borging van het project. De projectleider zal 
minder op uitvoeringsactiviteiten zitten en meer de partners faciliteren in hun initiatieven. 
Hiermee kan de inzet van de projectleider verminderd worden en verschuiven naar andere 
thema’s in het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat de werkgroepen ook meer 
uitvoerende taken op zich zullen nemen naast hun nu veelal adviserende rol.  
 
Doelstelling 3: Het aanbod sluit aan op de wensen en behoeften van de 55+’ers.  
 

Kern 
● Het aanbod is in kaart gebracht. Een vervolgstap is om hierin witte vlekken te 

signaleren en op te lossen. Deelnemers van de fittesten 2018 waren redelijk 
bekend met het aanbod (van hun interesse), alleen denksporten en binnensporten 
waren minder bekend. Deze sportgroepen kunnen komende tijd extra onder de 
aandacht worden gebracht vanuit het netwerk.  

● Wanneer professionals uit zorg en welzijn ook actief naar beweegaanbod gaan 
verwijzen ontstaat er ook zicht op de witte vlekken in het aanbod (ook voor de 
minder actieven).  

● Slechts minder dan de helft (30-40%) van de bewoners vindt het aanbod 
aansprekend.  

● Kosten zijn voor een deel van de bewoners een barrière. Kosteloze 
beweegmogelijkheden zijn bij een groot deel onbekend. Dit onderstreept het 
belang van een oplossing om het beweegaanbod financieel toegankelijk voor 
iedereen te maken. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de kosten van 
beweegactiviteiten en eventuele tegemoetkoming hierin, maar bijvoorbeeld ook 
aan betalingsvormen, alternatieve business cases en het stimuleren van het ‘gratis 
bewegen’.  
Verder onderzoek bij de doelgroep zal inzicht geven in de knelpunten, wat input 
geeft om samen met het netwerk te zoeken naar kansrijke oplossingen. Op korter 
termijn kunnen kosteloze beweegmogelijkheden (wandelen, fietsen, etc) extra 
onder de aandacht worden gebracht en worden gestimuleerd.  

 
 
Het aanbod is volledig in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt voor de 55+’ers in het 
beweegaanbod op de website van Gezond oud worden in Vlaardingen. De werkgroep 
activiteiten en aanbod heeft als taak om de witte vlekken in dit aanbod te signaleren en 
hierop in te spelen.  
Tijdens de fittesten in 2018 is ook aan deelnemers gevraagd wat zij van het aanbod vonden. 
Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat deelnemers aan de fittesten vooralsnog 
relatief actief zijn, de minder actieven zijn hier ondervertegenwoordigd.  
Het meeste sportaanbod weten bewoners te vinden of ze weten hoe ze het zelf kunnen 
zoeken, alleen denksporten en binnensporten blijken vaker onbekend te zijn. Het aanbod is 
divers genoeg volgens 52% van de deelnemers aan de fittest in de Westwijk. Van de 
deelnemers in het Centrum vindt 65% de diversiteit van het aanbod voldoende. Echter 
slechts 30% in de Westwijk en 47% in het Centrum vinden het aanbod aansprekend. De 
afstand (2%) tot het aanbod zijn voor slechts een klein deel van de respondenten een issue. 
Te hoge kosten worden wel aangekaart door 4% in het Centrum en 13% in de Westwijk. 
Wanneer er meer inactieve inwoners zouden worden ondervraagd zouden deze 
percentages waarschijnlijk hoger uitvallen. Slechts 41% (Westwijk) en 64% (Centrum) kent 
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manieren om kosteloos te bewegen of sporten. Dit onderstreept het belang van het extra 
onder de aandacht brengen van mogelijkheden om zelf of in groepsverband gratis te 
bewegen.  
Het merendeel van de netwerkpartners is voldoende op de hoogte van het beschikbare 
aanbod, maar geeft aan dat dit nog niet in alle wijken voldoende is en dat hiermee nog niet 
alle 55+’ers bereikt worden.  
 
Doelstelling 4: De leefomgeving van 55+’ers stimuleert beweging 
 

Kern 
● De ambitie van het netwerk is om van Vlaardingen een nog beweegvriendelijkere 

gemeente te maken. 
● De werkgroep Beweegvriendelijke omgeving is recent gestart. M.b.v. een 

behoeftepeiling gaan zij verder in gesprek met bewoners om met een aantal 
concrete initiatieven per wijk aan de slag te gaan. Hierbij zal zoveel mogelijk 
worden aangesloten bij bestaande initiatieven. De werkgroep zal een advies 
namens de bewoners uitbrengen.  

● De bestaande beweegvriendelijke plekken zijn in kaart gebracht en worden 
inzichtelijk gemaakt in een beweegplattegrond.  

 
Een beweegvriendelijke omgeving vraagt om een integrale aanpak in de stad. Een eerste 
stap in deze is bewustwording en agendasetting over een beweegvriendelijke omgeving. In 
de stuurgroep is het onderwerp besproken en 
aangestipt als belangrijk speerpunt van het 
netwerk. De stuurgroep heeft de ambitie 
uitgesproken om beweegvriendelijke gemeente 
te worden waarbij bewegen laagdrempelig, 
toegankelijk en betaalbaar is voor iedere 
inwoner van Vlaardingen. De ambitie wordt 
hiermee breed gedragen en tevens 
ondersteunt door het domein Openbare ruimte 
van de gemeente.  
Naar aanleiding hiervan is de werkgroep Beweegvriendelijke omgeving gestart.  
Resultaten van de fittest en de bijeenkomst van de denktank, waarin behoeften zijn 
opgehaald rondom een beweegvriendelijke omgeving zijn hierin als uitgangspunt gebruikt.  
 
Er is gekozen om in twee wijken te starten: Centrum en Westwijk. Uit de resultaten van de 
fittest in het Centrum blijkt dat 64% van de 55+’ers zijn omgeving geschikt om zelf buiten te 
bewegen. In de Westwijk is dit 47%. Belangrijk bij de interpretatie van deze cijfers is dat niet 
alle deelnemers aan de fittest op deze locaties uit de betreffende wijk komt. Cijfers per wijk 
volgen na afronding van alle fittesten. 
Het beweegaanbod in de buitenruimte wordt door 20% van de deelnemers  in de Westwijk 
en 27% in het Centrum als voldoende beschouwd. Dit geeft aan dat zowel in het aanbod als 
in de omgeving zelf verbetering wenselijk zijn. Samen met de werkgroep worden deze 
behoeften per wijk samen met bewoners uitgediept en worden per wijk een aantal acties 
geïnitieerd. De hoofdfocus zal hierbij liggen op de thema’s die uit de behoeftepeiling naar 
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voren kwamen als aandachtspunten (zie figuur 3). Voor de Westwijk zijn dit gezelligheid, 
schoonheid/netheid, zitmogelijkheden, horecavoorzieningen. Voor het centrum zijn de 
belangrijkste aandachtspunten schoonheid/netheid, zitmogelijkheden, wandelpaden, 
fietspaden, groenvoorzieningen en verkeersveiligheid. De aandachtspunten worden opnieuw 
per wijk uitgedraaid wanneer alle resultaten van de fittesten bekend zijn.  
Als deze behoeften zijn uitgediept en uitgewerkt tot concrete voorstellen van aanpassingen, 
zal de werkgroep dit als advies namens de bewoners uitbrengen.  

 
Fig. 3. Factoren of faciliteiten die onvoldoende aanwezig zijn volgens deelnemers fittest Centrum en Westwijk 2018 
 

Om deze initiatieven tot uitvoering te brengen zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij 
bestaande projecten. Er zal per initiatief gezocht moeten worden 
financieringsmogelijkheden.  
 
Om de bestaande beweegvriendelijke plekken in Vlaardingen onder de aandacht te brengen 
en het bewegen hier te stimuleren zijn de Samen buiten beweegactiviteiten geïnitieerd. 
Daarnaast ontwikkelt de werkgroep communicatie een beweegplattegrond. Deze plattegrond 
laat de beweegvriendelijke locaties in de stad zien. Ook bevat het een aantal wandelroutes 
(met voldoende rustplekken en mogelijkheden voor een kopje koffie) en een aantal 
beweegoefeningen. Deze plattegrond zal dit najaar gelanceerd worden.  
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3. Het netwerk 
 

Kern 
● Er zijn inmiddels 28 partijen aangesloten door ondertekening van het convenant. 

Er zijn 16 partijen die participeren in stuur- dan wel werkgroepen. Hiermee is een 
sluitend netwerk gevormd, waarin in alle relevante sectoren zijn vertegenwoordigd. 

● Werkgroepen hebben nu nog veelal een adviserende rol. In het komende jaar 
wordt gewerkt naar meer uitvoerende werkgroepen.  

 
De eerste maanden hebben in het teken gestaan van verkenning, netwerkvorming en het 
komen tot een gezamenlijk plan van aanpak en een visie waar alle partners uit het netwerk 
zich achter wilden scharen. Inmiddels is het netwerk uitgegroeid tot een netwerk met 28 
partners uit zorg, welzijn en sport die zich hebben verbonden aan de doelstellingen van 
Gezond oud worden door het convenant te ondertekenen. Hiervan hebben 9 partijen zitting 
in de stuurgroep. Zij hebben tevens een afvaardiging in één of meerdere werkgroepen. 
Daarnaast zijn nog 7 partijen die participeren in de werkgroepen. Bovendien behoren nog 
een aantal partijen tot het netwerk. Zij zetten zich ook in voor bewegen onder 55+’ers en 
worden hiervoor gefaciliteerd door het netwerk. Ze hebben geen actieve deelname in stuur- 
dan wel werkgroepen, maar worden betrokken indien dit relevant is. Net zoals alle andere 
netwerkpartners kunnen ze bij het netwerk terecht als ze input/versterking voor hun 
activiteiten nodig hebben. Met de huidige netwerkpartners is een vrijwel sluitend netwerk 
opgezet waarin alle belangrijke sectoren vertegenwoordigd zijn. Ook de gemeente is vanuit 
drie domeinen aangesloten: Zorg en Ondersteuning, Sport en Openbare ruimte.  
 
De volgende partijen nemen deel aan de stuurgroep: 
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De volgende partijen nemen deel aan één of meerdere werkgroepen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Onderstaande partijen zijn tevens netwerkpartner en hebben het convenant ondertekend:  
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Een aantal partijen zijn in de opstartfase gesproken en wordt nog minimaal actief mee 
samengewerkt. De samenwerking met deze partijen kan in het vervolg aangehaald worden, 
zeker gezien de thema’s waar de komende tijd aandacht voor is (betaalbaarheid en 
samenwerking met eerstelijnszorg en welzijn) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Het netwerk wordt aangejaagd en gecoördineerd door een projectleider, werkzaam bij ViB. 
De daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten en initiatieven die Gezond oud worden 
ontstaan, zijn zoveel mogelijk belegd bij de participerende partijen. Dit om de activiteiten al 
zo veel mogelijk te borgen. Desondanks hebben de werkgroepen nu nog veelal een 
adviserende rol i.p.v. een uitvoerende rol.  
 
Het project kent een stuur- en werkgroepen structuur. Daarnaast is een Denktank met 
55+’ers samengesteld die input levert voor het netwerk en haar activiteiten. 
 

1. Stuurgroep 
De stuurgroep zorgt voor het (politiek-)bestuurlijk draagvlak en zet de strategische lijnen van 
het project uit. Daarnaast bewaakt de stuurgroep de uitvoering en voortgang van het project. 
De stuurgroep wordt, na de wisseling van het college dit jaar, voorgezeten door wethouder 
Jacky Silos, wethouder zorg en ondersteuning. Tevens nemen wethouder Bart Bikkers van 
Sport en wethouder Bart de Leede van Openbare ruimte en groen deel aan de stuurgroep. 
De stuurgroep is sinds de start tweemaal bijeengekomen. De eerste bijeenkomst stond in 
het teken van het uitvoeringsprogramma en het bepalen van de gezamenlijke visie, 
doelstellingen en ambitie. In de tweede bijeenkomst is men specifiek op het thema 
beweegvriendelijke omgeving ingegaan. De stuurgroep heeft tijdens deze bijeenkomst de 
ambitie uitgesproken om beweegvriendelijke gemeente te worden waarbij bewegen 
laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar is voor iedere inwoner van Vlaardingen. Naar 
aanleiding hiervan is de werkgroep Beweegvriendelijke omgeving gestart.  
Ter vergroting van het politiek-bestuurlijk draagvlak voor ‘gezondheid als uitgangspunt, ook 
in andere domeinen’ heeft de stuurgroep voor aanvang van de gemeenteraadsverkiezingen 
een notitie naar alle kandidaat raadsleden gestuurd, waarin o.a. de ambitie om 
beweegvriendelijke stad te worden werd toegelicht.  
 

2. Werkgroep activiteiten en aanbod 
De werkgroep activiteiten en aanbod gaat aan de slag met de behoeften die zijn opgehaald.  
Deze werkgroep is de plek waar sport-, welzijn- en zorgorganisaties elkaar ontmoeten en 
verbindingen tussen de verschillende domeinen ontstaat. De werkgroep is 5 keer bijeen 
geweest. De samenstelling wisselt per bijeenkomst, mede afhankelijk van het onderwerp dat 
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op de agenda staat. Deze wisselende samenstelling belemmerde mogelijk de 
partnerbetrokkenheid voor een aantal partners. In iedere werkgroepbijeenkomst werd 
gedeeld waar iedereen mee bezig is en gaf men input op elkaars activiteiten. Onderwerpen 
die hier aan bod zijn gekomen zijn: 

● Elkaar informeren over lopende activiteiten, bijv. seniorenfitheidsonderzoek, Golden 
sports, 55+ fittesten, beweegzorg van zonnehuisgroep, wandelvoetbal, 3Wielfiets 
ontdekdag en fietsen alle jaren 

● Aanvullingen op de doelgroepprofielen zoals ontwikkeld door de werkgroep 
communicatie 

● Brainstorm wat nodig is om 55+’ers te laten bewegen 
● Beschikbare regelingen om ouderen tegemoet te komen in de kosten van 

beweegactiviteiten > deze blijken er niet te zijn 
● Communicatiekanalen en -middelen om 55+ ‘ers te bereiken (ook de minder 

actieven) 
● Bespreken van de resultaten van de vragenlijsten die tijdens de fittest zijn 

afgenomen 
● Opzetten Samen buiten bewegen (oproep voor uitvoerende partijen) 
● Werving Denktank deelnemers 
● Toelichting op lopende of nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld wandelen vanuit 

Kerkcentrum Holy (tevens verbinding gelegd met VV Zwaluwen voor het kopje koffie 
met de wandelgroep), de Forever Young beurs en mobiele fitness truck van 
2CoachMe. Andere deelnemers geven input op de initiatieven. 

● Succesfactoren van het Seniorenfitheidsonderzoek worden gedeeld 
● Verbinding met werkgroep informele zorg: onder de doelgroep mantelzorgers vallen 

veel 55+’ers. Binnenkort sluit de projectleider bij deze werkgroep aan om te vertellen 
over Gezond oud worden en te verkennen hoe we elkaar kunnen versterken. 

● Bespreken van het overzicht van het beweegaanbod en proberen te achterhalen 
waar witte vlekken zitten 

● Updates vanuit andere werkgroepen en reactie hierop (bijv. het belang van het 
benoemen van de intensiteit van het beweegaanbod voor op de website) 

 
Tevens is er altijd ruimte voor aanwezigen om een vraag of oproep te delen. Het gaat in 
deze werkgroep vooral om het delen van ervaringen en het stimuleren van samenwerking, 
waardoor resultaten van de werkgroep vaak niet direct zijn aan te wijzen. Een deel van de 
activiteiten die beschreven worden in hoofdstuk 2 komen voort uit samenwerkingen die in 
deze werkgroep zijn ontstaan.  
  

3. Werkgroep communicatie 
De werkgroep communicatie richt zich enerzijds op de 55+’ers en hun direct betrokkenen om 
beweging te stimuleren, anderzijds op de samenwerkingspartners en intermediairs om hen 
te voeden met input waarmee ze uit kunnen stralen dat ze ambassadeur zijn voor bewegen 
onder 55+’ers.  
De werkgroep is nu 5 keer bijeen geweest. De werkgroep is gestart met het opstellen van 
een communicatieplan, waarbij twee communicatiedoelgroepen worden onderscheiden 
(professionals en 55+’ers). De werkgroep heeft doelgroepprofielen gemaakt met daarbij 
passende persona’s. Deze persona’s kunnen bij iedere activiteit of initiatief worden gebruikt. 
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In de werkgroep bijeenkomsten zijn de volgende bespreek- en actiepunten aan bod 
gekomen: 

● Communicatieplan, inclusief communicatiekanalen en -middelen 
● Logo en huisstijl Gezond oud worden 
● Website en de promotie hiervan 
● Beweegaanbod communiceren 
● Nieuwsbrieven 
● Communicatie- en marketingacties voor de Samen buiten beweegactiviteiten 
● Plattegrond Beweegvriendelijke plekken 
● Inspelen op Vlaardingse of landelijke dagen zoals Nationale Sportweek en Dag van 

de Mantelzorg 
● Brainstorm hoe we aan kunnen sluiten bij het project Vrij reizen voor 

AOW-gerechtigden en minima 
● Inzetten van ambassadeurs 
● Publiciteit in lokale media  
● Updates vanuit andere werkgroepen en reactie hierop 

 
4. Werkgroep beweegvriendelijke omgeving 

De werkgroep beweegvriendelijke omgeving heeft als opdracht om een aantal plekken in 
Vlaardingen aan te wijzen waar aanpassingen gedaan kunnen worden om 55+’ers te 
stimuleren te bewegen. 
De werkgroep is nu één keer bijeen geweest. De werkgroep gaat wijkgericht te werk. De 
samenstelling van de werkgroep wordt hierop aangepast. Er wordt eerst gericht op de 
Westwijk en het Centrum. Tijdens de fittesten in het voorjaar van 2018 is in deze wijken een 
behoeftepeiling gedaan. Hier is input opgehaald voor het bepalen van aandachtsplekken en 
benodigde aanpassingen. De werkgroep zal deze behoeften nu verder gaan uitdiepen door 
met bewoners in de wijk te gaan spreken. Uit deze gesprekken zullen per wijk een aantal 
initiatieven gekozen worden. Hierbij wordt enerzijds gekeken naar initiatieven die op de korte 
termijn, redelijk gemakkelijk te realiseren zijn, anderzijds naar initiatieven die groter zijn en 
zal meer tijd zullen vergen. De resultaten van de behoeftepeiling en gekozen initiatieven 
zullen in een adviesrapport aan de stuurgroep en gemeente worden aangeboden. De 
werkgroep beoogt hiermee agendasetting en bewustwording voor een beweegvriendelijke 
omgeving. Vervolgens is het aan de gemeente om de implementatie van de initiatieven te 
onderzoeken. 

 
5. Werkgroep onderzoek en monitoring 

De werkgroep onderzoek en monitoring heeft als belangrijkste doelstelling het in kaart 
brengen van de voortgang en behaalde effecten van het project; de werkgroep meet of de 
doelstellingen van het project behaald worden en haalt behoeften op van 55+’ers. De 
werkgroep is nu 4 keer bijeen gekomen.  
De werkgroep heeft een gedetailleerd evaluatieplan opgesteld waarin alle projectdoelen 
worden gemonitord. Bijlage 1 geeft een overzicht van de verschillende onderzoeksmethoden 
die de werkgroep inzet. Hierbij sluiten zij zoveel mogelijk aan bij bestaande monitors, zoals 
de Sportmonitor van het Kenniscentrum MVS, de GGD gezondheidsmonitor en VLD Peilt. 
Andere metingen die zij toch dusver hebben uitgevoerd zijn de behoeftepeilingen tijdens de 
fittesten in 2017 en 2018, in samenwerking met Seniorenwelzijn zijn beweegvragen aan het 
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Wijkpeil toegevoegd en zijn enkele activiteiten geëvalueerd, zoals de Samen buiten 
beweegactiviteiten en het 55+ Fitheidsonderzoek. Ook is een evaluatie gehouden onder de 
samenwerkingspartners. In het komend jaar zetten zij deze activiteiten voort en zullen een 
aantal effect uitkomsten in kaart worden gebracht. Tussentijds koppelen zij resultaten terug 
naar de andere werkgroepen. De werkgroep is tevens verantwoordelijk voor deze 
tussenrapportage.  

 
6. Denktank 

Een belangrijk uitgangspunt van Gezond oud worden in Vlaardingen is dat 55+’ers het 
uitgangspunt zijn, zij kunnen immers het beste aangeven wat nodig is. Daarom is de 
denktank gestart. In de denktank zitten op dit moment 6 doelgroep experts. De groep is één 
keer bijeen geweest. Deze groep komt bij elkaar om dieper op de behoeften van de 55+’ers 
in te gaan die bij de monitors en behoeftepeilingen zijn opgehaald. Tijdens de bijeenkomst 
hebben zij in informele setting gesproken over bewegen voor 55+’ers en eigen sport- en 
beweegactiviteiten. Daarnaast hebben ze gezamenlijk beweegvriendelijke en 
niet-beweegvriendelijke plaatsen in Vlaardingen aangewezen. Een van de denktank-leden 
neemt ook deel aan de werkgroep Beweegvriendelijke omgeving.  
Daarnaast kan de Denktank ingezet worden als klankbordgroep om initiatieven en nieuwe 
activiteiten aan te toetsen. Eventueel kunnen activiteiten ook in co-creatie met deze mensen 
opgezet worden.  
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4. Conclusies en aanbevelingen 
 
Er is een sluitend netwerk gevormd, waarin in alle relevante sectoren zijn vertegenwoordigd. 
Het afgelopen jaar is veel geïnvesteerd in het opzetten van dit netwerk. Er staat nu een 
stevige basis, waarmee de netwerkpartners meer zelfstandig aan de slag kunnen. 
 
Het aanbod is in kaart gebracht en de vindbaarheid is verbeterd. Netwerkpartners wisselen 
meer kennis en ervaring uit wat zich uit in de kwaliteit van het aanbod. Witte vlekken worden 
in het komende jaar opgehelderd wanneer netwerkpartners (vooral zorg- en 
welzijnspartners) ook actief gaan verwijzen naar het aanbod. Cliënten waar geen passend 
aanbod voor is geven inzicht in missend aanbod. Hierbij kan ook de buurtsportcoach als 
beweegmakelaar worden ingeschakeld. Ook kan de rol van de ambassadeurs vergroot 
worden in toeleiding naar beweegaanbod.  
Deze actieve rol van partners uit zorg en welzijn biedt tevens bij uitstek kansen om ook de 
minder actieven groepen te bereiken en beweging bij hen te stimuleren. Hiervoor is actieve 
verwijzing en begeleiding naar het beweegaanbod door alle netwerkpartners noodzakelijk.  
De rol van de projectleider zal in het komende jaar terughoudender zijn in uitvoerende 
activiteiten, maar zal hierin meer faciliterend optreden. De projectleider krijgt op deze manier 
ruimte om zich met een aantal overstijgende thema’s bezig te houden. In afstemming met de 
stuurgroep zijn er twee thema’s gekozen waarvoor het netwerk zich hard gaat maken.  
Er is behoefte aan oplossingen om bewegen voor iedereen financieel toegankelijk te maken. 
Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de kosten van beweegactiviteiten en eventuele 
tegemoetkoming hierin, maar bijvoorbeeld ook aan betalingsvormen, alternatieve business 
cases en het stimuleren van het ‘gratis bewegen’. Daarnaast kan een intensieve 
samenwerking met eerstelijnszorg en welzijnsorganisaties de toegankelijkheid en verwijzing 
naar passend beweegaanbod vergroten. Samen met netwerkpartners wordt er tijdens een 
creatieve sessie gezocht naar kansrijke oplossingen voor deze twee thema’s.  

 
 

5. Plannen voor de toekomst  
 
Komend jaar zal in het teken staan van het eigen maken van het netwerk bij alle 
netwerkpartners en hun betrokkenheid vergroten, zodat het netwerk na 2019 zelfstandig, of 
in ieder geval met minimale projectleiding kan worden voortgezet. Het netwerk is hiermee in 
een volgende fase beland. 
Dit betekent dat de projectleider vooral faciliterend zal zijn bij initiatieven uit het netwerk en 
minder uitvoerend. Om dit mogelijk te maken zullen de werkgroepen meer uitvoerende 
activiteiten op zich gaan nemen, naast hun veelal adviserende rol. Er is in het afgelopen jaar 
veel opgezet, waarop zij kunnen voortbouwen, bijv. postcards voor activiteiten, een overzicht 
van het beweegaanbod, een aanpak om met ambassadeurs te werken. Ook zal de rol van 
het netwerk van ambassadeurs uit de doelgroep worden vergroot. Niets is zo motiverend om 
te gaan bewegen, als iemand uit je eigen omgeving die je mee vraagt naar een activiteit.  
Om de betrokkenheid van partners te vergroten en gezamenlijke initiatieven te stimuleren 
zal er meer ingezet worden op het delen van behaalde successen door netwerkpartners. Dit 
stimuleert anderen en samenwerking. Opgehaalde kennis uit behoeftepeilingen zal meer 
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actief gedeeld worden naar netwerkpartners, bijvoorbeeld via een netwerk- of 
themabijeenkomst. Denk hierbij aan informatie over laagdrempelig aanbod, flexibele 
abonnementsvormen etc. Tijdens deze bijeenkomsten kan samenwerking ook worden 
gestimuleerd door interactieve werkvormen toe te passen.  
Een grotere partnerbetrokkenheid geeft ruimte om een aantal grotere thema’s op de kaart te 
zetten, zoals financieel toegankelijk maken van het beweegaanbod voor iedereen en het 
aanhaken van de minder bereikbare groepen door een sterke koppeling te maken met de 
eerstelijnszorg en welzijn. 
Naast deze thema’s zullen de reeds lopende initiatieven worden voortgezet, zoals het 
stimuleren (agendasetting) van de beweegvriendelijke omgeving, campagne, uitbreiding van 
de rol van ambassadeurs en behoeftepeilingen bij de fittesten en de denktank. Ook zijn er 
gedurende het jaar kansen die zich voordoen om als netwerk op in te haken, zoals een 
initiatief waarbij vrij reizen in OV wordt mogelijk gemaakt voor minima. Dit biedt 
mogelijkheden om tevens een koppeling te maken naar bewegen voor deze doelgroep.  
 
 

6. Financiën 
 
Het totaal beschikbare budget voor het project ‘Gezond oud worden in Vlaardingen’ met de 
duur van 2017 t/m 2019 is € 282.000,-. Dit is €94.000,- per jaar.  
In 2017 is dit budget volledig in projectleiding geïnvesteerd. 2017 stond in het teken van het 
creëren van draagvlak, het opzetten van het netwerk en de organisatiestructuur en het 
schrijven van dit uitvoeringsprogramma. Bovendien hebben alle werkgroepen een start 
gemaakt.  
In 2018 is het aantal begrote uren projectleiding gelijk gebleven. Het eerste uitvoeringsjaar 
vroeg aanjaag- en coördinatie-uren van de projectleiders (2018), zoals ook toegelicht in het 
uitvoeringsprogramma. De extra kosten die dit met zich meebrengt, worden in 2019 
gecompenseerd door een afbouw van het aantal uren projectleiding.  
Het streven is dat het project zo wordt neergezet dat het na afloop duurzaam voortgezet kan 
worden met alle samenwerkingspartijen, zonder of met minimale coördinatie van 
projectleiders. 
Naast de reguliere projectsubsidie heeft het netwerk subsidies verkregen voor de samen 
buiten beweegactiviteiten (a €5.000,- en €850,-). Deze subsidie is ingezet op dit initiatief 
voor de bekostiging van de uitvoerende partijen, communicatie- en marketing van de 
activiteiten en de ontwikkeling van de beweegplattegrond.   
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Bijlage 1 Onderzoek en monitoring 
 
De werkgroep onderzoek en monitoring brengt de voortgang en behaalde resultaten in kaart. 
Dit doet zij zoveel mogelijk door aan te sluiten bij bestaande monitors, maar ook door zelf 
gegevens te verzamelen. Hieronder worden alle meetmethoden toegelicht.  
 

● Sportmonitor 2015 (en 2018) 
Om het sportbeleid van de gemeente Vlaardingen beter op de wensen van de inwoners aan 
te laten sluiten is in het voorjaar van 2015 een onderzoek verricht in het kader van de 
Sportmonitor 2015. De onderwerpen in het onderzoek waren de mate van 
lichaamsbeweging (NNGB)  en sportdeelname, sportaccommodaties en sportaanbod. Deze 
sportmonitor is in het voorjaar van 2018 opnieuw worden uitgevoerd. De sportmonitor levert 
kwantitatieve gegevens.  
 

● VLDPeilt 2017 en 2019 
Het Vlaardingse Internet Panel bestaat uit Vlaardingers uit alle wijken en van alle leeftijden. 
Een aantal keer per jaar reageren de leden van dit internetpanel op stellingen en vragen 
over actuele onderwerpen. Zo krijgt de gemeente snel inzicht in wat er leeft in de stad en 
hoe inwoners aankijken tegen gemeentelijk beleid en ontwikkelingen. In het najaar van 2017 
is een vragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst bevatte enkele beweegvragen. In 2019 zal deze 
worden herhaald. VLD Peilt levert kwantitatieve gegevens.  
 

● GGD Gezondheidsmonitor 2016 (en 2020) 
Iedere GGD verzamelde elke vier jaar gegevens over de volksgezondheid in de GGD-regio 
met hun eigen gezondheidsmonitor. Hierbij maakte de GGD onderscheid in een monitor 
voor volwassenen (19-64 jaar) en voor ouderen (65 jaar en ouder). De GGD 
Gezondheidsmonitor levert kwantitatieve gegevens. In 2016 hebben 564 55+’ers uit 
Vlaardingen hieraan deelgenomen. Gemeente Vlaardingen heeft geen steekproef ophoging, 
waardoor opsplitsing naar wijken niet mogelijk is. De GGD heeft de resultaten van 55+’ers in 
Vlaardingen voor Gezond oud worden in Vlaardingen aangeleverd. 
In de vragenlijst staan vragen over onder andere: 

- ziekten, aandoeningen en lichamelijke beperkingen; 
- welbevinden, sociale contacten en mantelzorg; 
- leefomgeving, zoals woonsituatie en geluidshinder; 
- leefstijl, zoals roken, alcoholgebruik, voeding en bewegen. 

 
● KISS rapportage 

NOCNSF brengt jaarlijks de KISS rapportage uit. De resultaten van het jaar 2016 zijn in 
2018 aangeleverd. Hierin staan gegevens omtrent beweging. Het zijn gegevens op 
buurtniveau, over het speelveld van de sportvereniging, over sportparticipatie, 
sportaanbieders en de (potentiële) sporters in Nederland. De KISS rapportage levert 
kwantitatieve gegevens. Omdat het een jaarlijkse rapportage betreft geeft het bij aanlevering 
van volgende gegevens inzicht in ontwikkelingen over de tijd.  
  

● Wijkpeil van Seniorenwelzijn 
Seniorenwelzijn voert met regelmaat een onderzoek uit (per straat) door middel van een 
huisbezoek waarin vrijwilligers een semigestructureerd interviews afnemen. Thema’s binnen 
deze interviews variëren van zorgbehoeften en leefomgeving tot sociale omgeving. Aan 
deze vragenlijst hebben we een aantal beweegvragen kunnen toevoegen, waarin men 

26 



 

ingaat op het beweeggedrag en behoeften rondom bewegen. Het wijkpeil levert zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Het eerste wijkpeil is afgenomen in de 
Rivierenzone.  
 

● Vragenlijsten bij fittesten 
Jaarlijks voert ViB de 55+ Fittest uit. Hiervoor worden alle 55+’ers in Vlaardingen 
uitgenodigd. Naast de verschillende fysieke testen en het persoonlijke adviesgesprek met 
een beweegcoach verzamelen we hier gegevens van alle deelnemers middels een 
vragenlijst. De inhoud van de vragenlijsten zijn door ons zelf te bepalen. Vanaf 2018 zijn de 
fittest in verschillende wijken georganiseerd. De vragenlijsten bij de fittesten leveren 
hoofdzakelijk kwantitatieve gegevens met enkele kwalitatieve aanvullingen, bijvoorbeeld 
door toelichting te vragen op meerkeuze antwoorden. In 2018 is gekozen om in te zoomen 
op wat bewoners vinden van het beweegaanbod en in welke mate zij hun omgeving als 
beweegvriendelijk beschouwen. De gegevens van de fittesten 2018 in dit rapport zijn 
gebaseerd op de eerste twee fittesten in het Centrum en Westwijk. Deelnemers op deze 
locaties kwamen niet allemaal uit de betreffende wijk. Analyses per wijk worden uitgedraaid 
na de laatste fittest en zijn nog niet in dit rapport opgenomen. 
 

● Panel Gezond oud worden 
Tijdens de fittest van 2017 zijn emailadressen verzameld van deelnemers die bereid zijn om 
mee te werken aan vragenlijstonderzoek of interviews rondom dit thema. Dit panelbestand 
kan worden uitgebreid. Hierbij moet rekening worden gehouden dat deze groep niet de 
volledige groep 55+’ers vertegenwoordigd. Het is een relatief actieve groep. Afhankelijk van 
de manier waarop het panel wordt ingezet, kunnen zowel kwantitatieve (vragenlijsten) als 
kwalitatieve gegevens (focusgroepen/interviews) worden verzameld.  
 

● Interviews 
Bij bestaande activiteiten zal worden aangesloten en korte interviews worden afgenomen 
met 55+’ers. Dit gaat bijvoorbeeld om de 55+ fittest, maar ook om verschillende activiteiten 
van Seniorenwelzijn. Interviews leveren kwalitatieve gegevens op.  
 

● Evaluatie met samenwerkingspartners 
Tijdens de duur en tegen het einde van de looptijd van het project zal gezamenlijk 
geëvalueerd worden met de samenwerkingspartners door middel van een evaluatie in de 
werkgroepen en stuurgroep. Een gezamenlijke evaluatie levert kwalitatieve gegevens op.  
  

● Vragenlijst aan samenwerkingspartners 
Om ook de ervaringen van partners die niet deelnemen aan werkgroepen en/of stuurgroep 
te verzamelen is in het najaar van 2018 een korte vragenlijst worden verstuurd aan alle 
samenwerkingspartners. Dit zal in 2018 worden herhaald. In de vragenlijst werd ingegaan op 
tevredenheid van partners over de samenstelling, het functioneren, bijdragen van partners, 
de resultaten en de toekomst van het netwerk. De vragenlijst levert hoofdzakelijk 
kwantitatieve gegevens met enkele kwalitatieve aanvullingen, bijvoorbeeld door toelichting te 
vragen op meerkeuze antwoorden.  
 

● Observatie/ registratie 
Verschillende proces uitkomstmaten kunnen gemeten worden door het verloop in kaart te 
brengen (observatie) of door registratie. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld registratie van 
deelname aan werkgroepen, aantal opgezette activiteiten etc. Een goed registratiesysteem 
is hiervoor essentieel. Deze meetmethode resulteert zowel in kwantitatieve gegevens 
(beschrijving van het verloop en de voortgang) als kwalitatieve gegevens op.  

27 



 

Bijlage 2 Doelstellingen met indicatoren 
 
Het project heeft als doel om inwoners van 55 jaar en ouder zo gezond mogelijk oud te laten 
worden d.m.v. ze meer te laten bewegen (en/of sporten). De hoofddoelstelling luidt: meer 
55+’ers voldoen aan de beweegnorm.  
 
De volgende vier doelstellingen dragen bij aan het stimuleren van bewegen en/of sporten:  
 

1. Vlaardingers van 55+ hebben een positieve mindset rondom bewegen en/of 
sporten. Dit blijkt uit:  

a. 55+’ers die niet voldoen aan de beweegnorm hebben minimaal de intentie om 
meer te gaan bewegen.  

b. 55+’ers kennen en ervaren de voordelen (de kracht) van bewegen.  
c. De ervaren voordelen van bewegen worden in kaart gebracht. 
d. 55+’ers kunnen aangeven waar zij passend beweegaanbod kunnen vinden.  
e. 55+’ers zijn bekend met het beweegaanbod. 
f. 55+’ers zien mogelijkheden om zelf te gaan bewegen. 

2. Goede samenwerkingsverbanden worden georganiseerd met alle relevante 
partijen. Dit blijkt uit: 

a. Er is een netwerk van partijen actief.  
b. Partijen participeren actief in de werkgroepen  
c. Partijen ervaren meerwaarde van het samenwerkingsverband. 
d. Partijen voeren zelfstandig activiteiten uit die bewegen bij 55+’ers stimuleren, 

voortkomend uit het netwerk. 
e. Aanbieders van beweegaanbod, zorgverleners en welzijnsmedewerkers 

weten elkaar te vinden en ervaren een verbeterde toeleiding naar het 
beweegaanbod. 

f. Verwachtingen van de partijen met betrekking tot deelname aan het project 
worden waargemaakt.  

g. Samenwerkingspartners zijn ambassadeurs voor bewegen onder 55+’ers. 
3. Het beweegaanbod sluit aan op de wensen en behoeften van de 55+’ers.  

Dit blijkt uit:  
a. 55+’ers zijn tevreden over het aanbod, zowel in kwantiteit als kwaliteit.  
b. 55+’ers zijn tevreden over de kosten van het aanbod.  
c. Iedere wijk heeft gevarieerd en betaalbaar beweegaanbod voor 55+’ers.  
d. Partijen uit het samenwerkingsverband zijn tevreden over het aanbod, zowel 

in kwantiteit als kwaliteit. 
4. De leefomgeving van 55+’ers stimuleert beweging. Dit blijkt uit:  

a. Er worden initiatieven opgezet om de leefomgeving beweegvriendelijker te 
maken.  

b. Het project zorgt voor bewustwording en agendasetting over een 
beweegvriendelijke omgeving en stimuleert uitvoering van ideeën in de 
praktijk.  

c. 55+’ers weten waar ze in hun omgeving goed kunnen bewegen. 
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