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Onderwerp: Tussenevaluatie Actieplan Volksgezondheidsbevordering 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Aanleiding 
Aan het einde van 2008 heeft u het Actieplan gezondheidsbevordering Ridderkerk 2009-2012 
vastgesteld, de Ridderkerkse nota Volksgezondheid. De looptijd van dit actieplan wordt met een 
jaar verlengd, dit heeft u vernomen uit onze raadsinformatiebrief van november 2011. (kenmerk 
RU11/06353). In die brief kondigden wij ook aan dat wij een tussenevaluatie zouden maken van 
het Actieplan 2009-2012.  
Deze tussenevaluatie biedt inzicht in de stand van zaken en geeft antwoord op de vraag in 
hoeverre de gestelde doelen op schema liggen. De tussenevaluatie biedt ook de kans om, binnen 
de door u vastgestelde kaders, inhoudelijk bij te sturen. Zo optimaliseren we de kans om de doelen 
van het actieplan aan het einde van 2013 gerealiseerd te hebben. In deze brief vatten wij de 
bevindingen van de tussenevaluatie kort samen.  
 
Bevindingen 
In deze tussenevaluatie hebben wij geconcludeerd dat:  
 
1. Er op het gebied van Jeugd en Alcohol veel gebeurd is. Er zijn inspirerende gesprekken 
gevoerd, informatieve bijeenkomsten geweest en het draagvlak onder de maatschappelijke 
partners is vergroot in de afgelopen jaren. Er is een werkgroep Jeugd en Alcohol opgericht met 
maatschappelijke partners.  
 
Maar: De programmatische aanpak, zoals deze in de startnotitie is opgesteld is nog niet voltooid. 
Dit komt onder andere omdat er vraagtekens zijn over de juiste vorm van voorlichting. Die dialoog 
hierover wordt gevoerd met de werkgroep Jeugd en Alcohol.  
 
Dus: Gaan wij in de komende periode de gezamenlijke aanpak doorontwikkelen met aandacht voor 
de drie gebieden voorlichting en educatie, beleid en regelgeving en handhaving.  
 
2. Er op het gebied van Bewegen en Participatie enkele landelijk en regionale 
beweegprogramma’s hebben gedraaid in Ridderkerk. De gemeente heeft het project Bewegen op 
Recept gesubsidieerd. Dit project heeft de programma’s ondersteund. De mensen die hebben 
meegedaan aan de beweegprogramma’s hebben hier baat bij gehad. Zij gaven aan zich gezonder 
te voelen. Ook is er een begin van een netwerk ontstaan waarin onder andere huisartsen, diëtisten 
en fysiotherapeuten deelnemen.  
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Maar: De financiering van deze landelijke en regionale programma’s staat onder druk.  
 
Dus: Moeten wij, samen met de maatschappelijke partners, op zoek naar manieren om deze 
programma’s minimaal te continueren. Ook gaan we goed onderzoeken op welke wijze wij met de 
gemeentelijke financiering nog meer effect kunnen bereiken.  
 
3. Er op het gebied van Depressiepreventie een duidelijke keuze is gemaakt om deze te richten 
op de jeugd. Er zijn trainingen gegeven aan kinderen in het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs. Dit zijn goede en effectieve trainingen geweest.  
 
Maar: Het bereik zou wellicht iets groter kunnen. Er zijn signalen uit het maatschappelijk 
middenveld dat eenzaamheid onder ouderen een mogelijke risicofactor is voor het ontwikkelen van 
depressiviteit.  
 
Dus: Gaan wij ons eerst richten op de vraag of er nog behoefte is aan meer aanbod voor 
depressiepreventie. Wellicht is er in Ridderkerk niet zozeer sprake van een relatief grote 
problematiek. Als dat zo is dan kunnen wij hier nog extra aanbod op ontwikkelen.  
 
Behalve de inzet die op deze programma’s geplaagd wordt, is er de afgelopen tijd veel 
geïnvesteerd in de dialoog met de eerste lijns- gezondheidszorg. Dit zijn bijvoorbeeld de 
huisartsen, het algemeen maatschappelijk werk, de Jeugdgezondheidszorg en het CJG. Deze 
organisaties zijn voor de gemeente zeer waardevolle gesprekspartners, onder andere vanwege 
hun signalerende functie. Door met elkaar in dialoog te gaan verbeterd de samenwerking met, 
maar ook de onderlinge netwerkvorming van deze partners.  
 
Mede als gevolg van deze overleggen hebben de Ridderkerkse huisartsen u uitgenodigd voor een 
bezoek aan de huisartsenpost bij het Maasstad ziekenhuis.  
 
Wij hopen dat wij u met deze bevindingen voldoende hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 


