Bijlage bij presentatie Johan Wakkie – voorbeelden door Kennis Centrum Sport

Lees hier een artikel over hoe je preventie kunt indelen.
Zorginstellingen
 Deventer, Solis: groep mensen met dementie die gaan bewegen bij de
sportvereniging. Bewegen DOET.
 Artikel over project Bewegen op de kaart bij 20 zorginstellingen.
Nieuwe sportimpuls
De Brede Impuls Combinatiefuncties wordt per 1 januari 2019 de Brede Regeling
Combinatiefuncties. Het Rijk stelt maximaal € 72,5 miljoen per jaar beschikbaar als
decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor in principe 3.625 fte, oftewel een
verhoging van 725 fte. De bestuurlijke afspraken over de combinatiefuncties werden
vrijdag 29 juni ondertekend namens de bewindslieden van VWS, OCW en SZW en de
voorzitter van het VNG-bestuur Jan van Zanen. Lees meer >
Aansluiting bij gemeenten
VSG visie sport stimuleert, met voorbeelden hoe gemeenten die dit oppakken. Inclusief
voorbeeld gemeente Den Haag die investeert op ‘sportinclusief denken’ (uit: Sportvisie
2015-2030). In het artikel een kader wat de breedte van sportinclusief denken inhoud.
Buurtsportcoach
 BSC, samenwerking tussen sportbedrijf en gemeente, voorbeeld Amstelveen. In
Amstelveen is samen met de POH een diabetes challenge opgezet, waarbij BSC in de
ondersteuning zat. De huisartsen werden ook meegenomen in de planning van het
begeleiden van de wandelgroep
 BSC en de sportvereniging, voorbeeld uit Zwolle
 Whitepaper waar het bij punt 3 gaat over succesfactoren bij betrekken andere
beleidsterreinen
 In dit artikel hoe samenwerken met wijkteams. In gemeente Renkum wordt nauw
samengewerkt met de huisarts
 Voorbeeld gemeente Heusden. Over, duurzame samenwerking met o.a. sport,
onderwijs en sociaal domein en een tevreden gemeente
 de beweegmakelaar versterkt samenwerking in de wijk (Utrecht, Harten voor Sport).
Vanuit de zorghoek
Bas van de Goor: diabetes challenge is een mooi voorbeeld van hoe je bewegen kunt
organiseren vanuit de huisartsenpraktijk.
Allesoversport (overige interessante artikelen)
 Over de maatschappelijke waarde van sport
 voorbeeld gemeente Zwolle over verbinding sociaal domein
 Huisartsen waarmee wordt samengewerkt.
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Gemeenten & BSC
Voorbeeld gemeenschappelijke financiering: gemeenten Beverwijk waar de
woningcorporatie en een basisschool mede-financierders zijn voor aanstelling BSC.
Tegenprestatie is dan beweegactiviteiten op het plein voor de zorginstelling en
beweeglessen op school (incl. BSO).
Zorgverzekering + in balans
Inge Huernink (Zorg en Zekerheid) heeft op 17 oktober 2017 een presentatie op een
bijeenkomst Kennisnetwerk Valpreventie gegeven. Hieronder een korte samenvatting.
Plenaire presentatie: Integrale aanpak Amstelland Inge Huernink (Zorg en Zekerheid)
en Margreet Nugteren (Gemeente Amstelveen) In Amstelveen is er veel valpreventie
aanbod. Bijna iedereen is verzekerd bij Zorg en Zekerheid. Waarom samenwerking
zorgverzekering en gemeente Amstelveen?
Gemeente geeft al veel ondersteuning aan ouderen en zorgverzekeraar vindt
ouderengezondheid belangrijk. Zowel gemeente als Zorg en Zekerheid financieren al
veel. Tijdens eerste gesprekken kwamen ze er zelfs achter dat ze voor sommige
groepen ouderen beiden vergoedingen gaven, terwijl er ook groepen waren die tussen
wal en schip vielen. Begonnen met: wie is er werkzaam in de omgeving en wie kunnen
er aanhaken?
Er is een businesscase gemaakt (zorgverzekeraar heeft veel data): hoeveel
valongevallen, wat zijn de potentiële oorzaken geweest? Maken van een businesscase
lastig: welke uitgangspunten gebruik je? En welke kosten betrek je. Hier willen ze
graag nog stappen in maken.
Ministerie van VWS heeft belang aangegeven van de samenwerking tussen gemeenten
en verzekeraar. Hiervoor hebben zij een subsidieregeling opgesteld: preventiecoalitie.
Zorg en Zekerheid en de Gemeente Amstelveen hebben deze preventiecoalitie
aangevraagd. Belangrijk voor de samenwerking:
 Ketensamenwerking over domeinen heen: zowel 1e als 2e lijn en sociale domein
 In Amstelveen nu 3 GESSEN die met valpreventie aan de slag zijn. Belangrijk om deze
sowieso te betrekken
 Leer elkaars taal spreken Hoe nu verder:
o
Goedkeuring preventiecoalitie
o
Doorrekenen van plan van aanpak, businesscase
o
Opschaling van Amstelveen naar hele Amstelland regio
o
Opschaling van Amstelveen naar heel Zorg en Zekerheid verzorgingsgebied.
Preventiecoalitie = informatie.
Zilveren Kruis geeft op hun website aan dat ze graag aan de slag willen met deze
preventiecoalitie en heeft een afwegingskader opgesteld.
Een voorbeeld waar CZ ook bij betrokken is, is de proeftuin in ruwaard.
Zorgverzekering + MBvO
VITA, Zorg-en-zekerheid, Avero Achmea, ONVZ en AZVZ vergoeden MBvO lessen.
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Beter In - Beter uit
 Ziekenhuis Ede: het project heet nu BEZIG
 Met project BEZIG stimuleert Ziekenhuis Gelderse Vallei patiënten om meer te
bewegen. In eerste instantie richt dit project zich op oudere patiënten
 Elkerliek ziekenhuis (Helmond) is actief op het gebied van bewegen
 Artikel in Trouw juni 2017.
Zwementie Den Haag
 Website Welzijn + filmpje
DemenTalent
Mooi voorbeeld hoe je met de talenten van mensen met dementie een waardevolle
bijdrage kunt (blijven) leveren aan de maatschappij. Niet alleen bewegen, juist
afgestemd op de talenten van deze mensen.

Voorbeeld project in Apeldoorn:

In Apeldoorn het project DemenTalent gestart door Zorggroep Apeldoorn e.o. in
samenwerking met Staatsbosbeheer. Inmiddels is DemenTalent een regulier onderdeel
van Zorggroep Apeldoorn e.o.
Joke, Vrijwilligster: “Het feit dat ik hier kan kiezen welke vrijwilligerstaak ik die dag
kan doen geeft zo een gevoel van vrijheid, dat vind ik echt heel belangrijk”. Jeannet
(begeleider): “Ik en mijn collega’s vragen elke keer wat mensen willen doen die dag,
meestal kiezen ze hetzelfde. De valkuil is om ze dan de volgende keer weer specifiek
voor die activiteit te vragen, maar het feit dat wij ze juist een aantal mogelijkheden
voorleggen en ze daaruit kunnen kiezen maakt dat ze het gevoel van eigen regie
ervaren”.

DemenTalent Zeist

Het Ontmoetingscentrum Zeist doet mee aan het onderzoek 'Ontmoetingscentrum 3.0'
Ontmoetingscentra 3.0: Onderzoek naar implementatie van drie nieuwe ‘op maat‘
interventies voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Rabobank Geldermalsen
Rabo-G heeft diverse MVO-projecten lopen. Waaronder project voor laaggeletterde
(zelfredzaamheid), ondersteuning van sportverenigingen en sportevenementen (lokale
leefbaarheid), duurzaamheid rondom voedsel.
Directievoorzitter Hans van Zuijdam ziet mogelijkheden om sport & bewegen meer in te
zetten voor kwetsbare doelgroepen (verkenningstraject).
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