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Inleiding
• Tactus (verslavingszorg en -preventie); 

• Mindfit (ambulante geestelijke gezondheidszorg); 

• Salland/ ENO zorgverzekeringen en 

• Lectoraten van Saxion Hogescholen. 

Eind 2014 heeft Deventer de pledge van ‘Alles is Gezondheid’ 

getekend met als inzet de activiteiten die binnen het netwerk-

programma worden uitgevoerd. 

Vanwege de decentralisatie uitkering ‘Gezond in de Stad’ ont-

vangt Deventer in de jaren 2014 t/m 2017 de zogenaamde GIDS 

gelden. Dit zijn gelden van het ministerie van VWS om gezond-

heidsverschillen tussen groepen in de stad te verminderen. 

Ze worden voor een groot deel ingezet voor het programma 

Gezond in Deventer. Het budget is bestemd voor de uitvoering 

van activiteiten/interventies gericht op verschillende doelgroe-

pen binnen het programma, de programmaleiding door de 

GGD en onderzoek (ontwikkeling en evaluatie).

De gemeente Deventer wil al haar preventie activiteiten bij dit 

programma onderbrengen en streeft daarbij naar een samen-

hangende, integrale aanpak. De kernpartners van Gezond in 

Deventer hebben een gedeelde visie op (positieve) gezondheid 

en gezamenlijke doelstellingen om gezondheidsverschillen te 

verkleinen. 

Visie op gezondheid en preventie 

De gedeelde visie op het verbeteren van de gezondheid en 

werken aan preventie heeft het begrip positieve gezondheid 

als basis:

“Gezondheid is het vermogen van  mensen 

zich aan te passen en een eigen regie te 

 voeren, in het licht van fysieke, emotionele 

en sociale uitdagingen van het leven”

(Bron: Huber, 2011) 

Aanleiding

De toekenning van de subsidie van het fonds NutsOhra voor 

een gebiedsgerichte aanpak binnen het programma Gezonde 

Toekomst Dichterbij was de directe aanleiding voor het opstel-

len van deze startfoto. Het is een verslag van het onderzoek dat 

in fase 1 van de gebiedsgerichte aanpak Gezond in Voorstad is 

uitgevoerd. In deze startfoto zijn informatie en gegevens uit 

verschillende bronnen samengebracht. Kwalitatief onderzoek 

onder bewoners en professionals in de wijk en kwantitatieve 

gegevens uit monitoren en registraties van gemeente Deventer 

en GGD IJsselland.

De startfoto vormt de basis voor het plan van aanpak van het 

programma Voorstad beweegt.

Wijkgezondheidsprofielen

In 2014 heeft GGD IJsselland op verzoek van de gemeente 

Deventer drie wijkgezondheidsprofielen samengesteld, waar-

onder een Wijkgezondheidsprofiel van de wijk Voorstad. Uit 

het wijkgezondheidsprofiel blijkt onder meer dat de bewoners 

van Voorstad ten opzichte van Deventer gemiddeld laag scoren 

op de ‘ervaren gezondheid’, een hoger risico hebben op angst- 

en depressiestoornissen, vaker overgewicht hebben en meer 

roken. Alcoholgebruik is iets lager dan gemiddeld in Deventer 

en 54% van de bewoners voldoet niet aan de beweegnorm. 

De sociaaleconomische status van de wijk is laag. Meer dan de 

helft van de bewoners moet rondkomen met een laag inkomen 

(< € 25.200). 

Netwerk Gezond in Deventer

Sinds 2014 functioneert er in Deventer een netwerk met een 

bijbehorend vierjarig programma, beiden ‘Gezond in Deventer’ 

geheten. Gezond in Deventer stimuleert integraal werken aan 

gezondheid en preventie. De kernpartners zijn:

• de gemeente Deventer als initiator, 

• GGD IJsselland; 

• Sportbedrijf Deventer; 

• Raster Welzijn; 
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Gezondheid wordt gezien in termen van veerkracht, functi-

oneren en participatie in plaats van alleen in somatische of  

psychische zin. De essentie van het concept is om mensen in 

hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van 

hun proces. Dit geldt zowel voor zieke als gezonde mensen. 

Ook is er aandacht voor sociale en fysieke factoren die bevor-

deren dat iemand het vermogen (‘ability’) heeft die kracht te 

ontwikkelen. 

Een belangrijk aanknopingspunt voor aandacht voor de 

niet-medische (o.a. sociale) domeinen, is om gezondheid niet 

te beschouwen als een doel op zich, maar als een middel ‘zodat 

mensen ‘hun ding’ kunnen doen’, namelijk dat wat hun leven 

zin geeft. 

Hoe ziet de wijk er uit?
Voorstad

In de wijk Voorstad wonen ruim 10.500 inwoners. De samen-

stelling van huishoudens in Voorstad lijkt op Deventer totaal. In 

Deventer zien we bijvoorbeeld dat bijna 65% van de huishou-

dens geen kinderen heeft, dat is in Voorstad niet anders. Een 

iets hoger aandeel eenpersoonshuishoudens kan voor een deel 

worden verklaard door de studentenhuisvesting. In Deventer 

is qua etnische herkomst een vijfde deel van de bevolking al-

lochtoon en in Voorstad een derde deel. Vooral het aandeel uit 

de niet westerse landen ligt met een kwart ruim boven het ge-

middelde. Naar land van herkomst zien we dat het vooral men-

sen met een Turkse etniciteit betreft. 7% van de inwoners van 

Deventer heeft een Turkse etniciteit en in Voorstad bijna 17%. 

Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden ligt met 

€ 27.500 ruim onder het Deventer gemiddelde van € 32.500. 

De woningvoorraad omvat vooral vooroorlogse rijtjeswonin-

gen begrensd door de portiekflats aan de Ceintuurbaan. Deze 

dateren uit de jaren 50 evenals de woningen in de Bekkumer. 

Een markant punt in deze woonwijk is het stadion van Go 

Ahead Eagles aan de Vetkampstraat. De Rielerweg is een 

opmerkelijke straat, omdat het van oudsher een straat met 

buurtwinkels is met tegenwoordig opvallend veel Turkse on-

dernemers. Een centraal punt in Voorstad is de Beestenmarkt 

(buurt Oosterstraat) die is ingericht als een parkeerterrein met 

wekelijks een groentemarkt. Aan het plein en in de directe om-

geving liggen ook enkele winkels en een grotere supermarkt. 

De wijk Voorstad met de verschillende buurten.



Voorstad bestaat uit meerdere buurten met ieder een eigen 

karakter. Bewoners ervaren de Rielerweg, de Brinkgreverweg 

en de Boxbergerweg als ‘scheidslijnen’, waar ze niet zomaar 

overheen gaan voor activiteiten, behalve voor de supermarkt.

Voorstad West: Het Rode Dorp en Driebergenbuurt

Voorstad West wordt door de professionals omschreven als een 

hechte wijk, bijna een dorp “waar veel gekletst wordt, over 

elkaar, en mensen bij groepjes horen of juist niet”. De groepen 

bewoners zijn op zichzelf gericht, ze mengen niet. Er wonen 

veel verschillende nationaliteiten. “Ik voel me er bekeken als 

professional. Het is geen open wijk. Mensen houden elkaar 

heel goed in de gaten. Je hoort erbij, of niet.”

In de Driebergenbuurt is 80% van de bewoners van Turkse her-

komst. Het Enkhuis (buurthuis) fungeert als centraal ontmoe-

tingspunt voor wijkbewoners. Verder zijn er minder faciliteiten 

en accommodaties dan in de andere buurten van Voorstad.

Voorzieningen:

• Brede school Mikadoschool (sluit per september 2016): peuter-

speelzaal, consultatiebureau

• Taalschool de Tintaan (voor nieuwkomers van 4 – 12 jaar)

• Gezondheidscentrum ‘de Hoge Hond’: o.a. GGD, huisarts, 

fysio therapie en jeugdzorg

Voorstad Centrum: Oosterstraat en Burgemeestersbuurt

Deze buurtjes worden omschreven als ‘los zand’. Er wonen al-

lerlei bewonersgroepen door elkaar: mensen die er al heel lang 

wonen, veel alleenstaanden, ouderen, minderheidsgroepen, 

ed. Het sociaal verband is daardoor veel losser geworden. Er 

is hoge werkloosheid, veel bewoners met weinig opleiding en 

het aantal Wajongers is relatief groot. Er zijn een aantal wonin-

gen voor begeleid en beschermd wonen. 

Voorzieningen en trefpunten:

• Speeltuin Kindervreugd, Smyrnastraat

• Het Enkhuis

• Moskee

• Almira Thuiszorg

• Basisscholen De Paladijn, de kleine Johannes

• Stedelijke vereniging Acacia voor hoger opgeleide Turkse 

vrouwen

• ‘Beestenmarkt’, belangrijke openbare ruimte voor o.a. jonge ren

Voorstad Oost: Rielerweg, Sluiskwartier, Bekkumer, 

Brinkgreven en Rielerenk

In dit gedeelte van de wijk zit letterlijk en figuurlijk bewe-

ging. Vanwege de herstructurering in deze is buurt is er een 

sociaal uitvoeringsprogramma opgezet, dat tot veel bewoners- 

initiatieven heeft geleid. Enkele actieve bewoners trekken  

anderen mee en qua sociale activiteiten onderscheidt de buurt  

zich positief van de andere delen van de wijk.

In de buurtjes Rielerweg Oost en West wonen families die er 

over meerdere generaties woonachtig blijven. Er is echter ook 

doorstroming ontstaan naar andere wijken. Nieuwe bewoners 

zijn veelal leden van minderheidsgroepen van allerlei nationa-

liteiten. De Turkse bevolkingsgroep is hierbij veruit de grootste. 

“Over het algemeen verdwijnen 
stijgers op de sociale ladder 

uit de wijk. Die zien kans te 
verhuizen naar andere wijken 

of kunnen een huis kopen.”
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Voorzieningen en trefpunten:

• Speeltuin Bierstraat (bewonersinitiatief; weinig activiteiten 

momenteel)

• ’t GAT (bewonersinitiatief)

• Wijkcentrum en speeltuin ‘de Driehoek’

• De Groene Golf (tuincomplex, bewonersinitiatief)

• Crossveld (bewonersinitiatief)

• Bij Opa (buurtwinkel, bewonersinitiatief)

• Go Ahead Eagles stadion, met maatschappelijk plein en ont-

moetingsruimtes voor bewoners

De Rielerweg is een bruisende winkelstraat met zelfstandi-

ge winkeliers, zoals groenteboeren, een slager, snackbars en  

warenhuizen. Op de Rielerweg zijn een aantal (voor de poli-

tie) bekende woningen met kamerverhuur aan mannen waar 

regelmatig problemen zijn. Veel van deze mannen hebben een 

GGZ achtergrond. Er vinden handeltjes plaats, fricties en vecht- 

partijtjes. In principe zijn deze bewoners passanten in de wijk. 

Ze zitten er tijdelijk na een scheiding of na begeleid wonen. 

Sluiskwartier is een buurt met een sterke sociale samenhang 

tussen bewoners. Dat uit zich ook doordat veel bewoners een 

ongezonde leefstijl hebben net zoals hun ouders en familie. Er 

zijn weinig kansen voor bewoners om zich te ontwikkelen. De 

sociale controle leidt er ook toe dat wanneer één van de bewo-

ners een nieuw initiatief niet ziet zitten, de anderen ook niet 

meedoen. Veel bewoners hebben een uitkering, weinig budget 

en schulden en geen perspectief op werk. 

Wijkgericht werken en Buurtkracht

Deventer kent een lange geschiedenis van wijkgericht werken, 

de Deventer wijkaanpak: WijDeventer. Mede hierdoor zijn er 

veel bewonersinitiatieven. Diverse taakgroepen, bestaande uit 

bewoners, pakken knelpunten in de buurt aan, ondersteund 

met budget van WijDeventer. 

“In Voorstad Oost regelen mensen 
gewoon dingen met en voor elkaar 
en geeft de gemeente er alle ruimte 
voor. Niet altijd op zoek naar grote 
geldpotten maar vooral creatief op 
zoek naar hoe je dingen voor elkaar 
krijgt door van alles te ritselen.”

In Voorstad Oost vindt wijkvernieuwing plaats. Via het op 

orde brengen van de fysieke ruimtes (huizenbestand, open-

bare ruimtes) versterkt de gemeente het sociale buurtnetwerk  

tussen mensen onderling, en tussen bewoners en organisa-

ties plus ondernemers. Het uiteindelijk doel is dat de bewo-

ners zich eigenaar voelen van hun woonomgeving, zodat de 

buurt netjes, leefbaar en veilig is en blijft. In januari 2014 heeft 

de gemeenteraad besloten opnieuw geld voor Voorstad Oost  

beschikbaar te stellen, zodat bewoners, ondernemers, instellin-

gen en de gemeente de wijk verder kunnen versterken. 

Deze aanpak is succesvol waar het gaat om het ondersteunen 

van initiatiefrijke bewoners in hun ambities en wensen voor 

de wijk. Deze bewoners slagen erin om plannen uit te voeren 

in samenwerking met professionals en ondernemers en maken 

onderdeel uit van de netwerken van Go Ahead Eagles, Raster, 

Cambio en het Sportbedrijf Deventer. De drijfveer van deze  

bewoners is om verbeterplannen voor de wijk met elkaar op te 

“Dat is not done. Wanneer één van 
de bewoners het niet ziet zitten, 

dan doet niemand meer mee.” 
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zetten en vorm te geven, en daarbij zo veel mogelijk wijkbe-

woners te betrekken. Juist óók diegenen die minder actief zijn.

Wijk- en buurtwerkers

Veel professionals die in Voorstad werkzaam zijn geven aan 

dat het belangrijk is om in de buurt aanwezig te zijn en recht-

streeks van bewoners zelf signalen op te vangen, die te maken 

hebben met hun welzijn en welbevinden. Dit is een belangrijke 

voorwaarde om preventief te kunnen werken en oplopende 

klachten en verergering van problemen voor te zijn. De buurt-

coach (opbouwwerker) slaagde er in om laagdrempelig contact 

te hebben, achter de voordeur te komen en vertrouwen te 

winnen. Deze functie is vervallen met de komst van het sociaal 

team sinds begin 2015. 

De sociale teams zorgen voor toegang tot de juiste hulp. En ook 

dat er betere afstemming komt tussen verschillende hulpver-

leners. Een sociaal team bestaat uit ervaren professionals met 

verschillende achtergronden en ervaringen. Bijvoorbeeld op 

het gebied van maatschappelijk werk, buurtwerk, financiën en 

schulden, wijkverpleging en ondersteuning en begeleiding. De 

professionals werken samen met de inwoners aan praktische 

oplossingen. Er zijn 9 sociale teams in de gemeente Deventer.

Het sociaal team lukt het tot nu toe nog onvoldoende om in de 

buurt aanwezig te zijn en preventief te werken.

Buurtondernemers

Cambio werkt in de wijken aan het vergroten van de leefbaar-

heid. Medewerkers van Cambio verrichten werkzaamheden in de 

openbare ruimte en zetten zich ook in voor de buurteconomie 

met kleinschalige, laagdrempelige projecten in de wijk. Cambio 

biedt activeringstrajecten voor mensen met een (grote) afstand 

tot de arbeidsmarkt en dagbesteding voor mensen met een WMO-

indicatie. Medewerkers van Cambio, waarvan er veel in Voorstad 

wonen, kunnen optreden als intermediair en ambassadeur. Zij zijn 

aansprekende voortrekkers die de achterban in Voorstad kunnen 

aanspreken en betrekken. Daarnaast kan Cambio materieel (kra-

men, wagens, schoonmaakspullen) en ruimtes ter beschikking te 

stellen. Met acties zoals ‘de Deventer schoonfamilie’ en bege-

leiding van ‘al te enthousiaste supporters’ van Go Ahead heeft 

Cambio een positief imago in de wijk. Cambio heeft twee ves-

tigingen in de wijk, in het Go Ahead Eagles stadion en aan de 

achterzijde van het station.

Go Ahead Eagles is de betaalde voetbalclub van Deventer en 

is met het recent verbouwde stadion in Voorstad gevestigd. 

Go Ahead (of Kowet, zoals de Deventenaren zeggen) faciliteert 

lesprogramma’s voor basisscholen en VMBO, waarin ‘bewe-

gen en gezondheid’ voorop staat en tevens maatschappelijke 

onderwerpen worden behandeld, zoals pesten, omgaan met 

geld, weerbaarheid en middelengebruik. Tevens voert de club 

Walking Football uit voor 60 plussers en het beweegprogram-

ma FitSupport voor supporters en wijkbewoners. Omdat het 

stadion in Voorstad ligt en de harde supporterskern hier zit, 

voelt GAE een extra verantwoordelijkheid voor de buurt. Die is 

dit jaar, na de verbouwing van het stadion, vertaald in de aan- 

wezigheid van een ‘maatschappelijk plein’ waar activiteiten 

voor en door bewoners georganiseerd worden en ruimtes ge-

bruikt kunnen worden. Het jongerenwerk maakt hier al gebruik 

van.

Hoe zijn we te werk gegaan?

Hoofddoelstelling

Vergroten van het inzicht in de (ervaren) 

 gezondheid van bewoners van Voorstad, in 

het bijzonder kansarme gezinnen en  samen 

met deze bewoners komen tot een start foto 

van de wijk waarin ook aandacht is voor 

 alcoholgebruik, roken en overgewicht. 

Om een reëel en gedragen beeld van de behoeften, wensen 

en mogelijkheden van de gezinnen in Voorstad op het ge-

bied van gezondheid te krijgen is in dialoog met bewoners 

gezocht naar antwoorden op de volgende vragen:

1. Wat verstaan de bewoners, in het bijzonder de kansarme 

gezinnen onder gezondheid en hoe ervaren ze hun ge-

zondheid nu? 

2. Wat zien de bewoners zelf als mogelijke verklaringen 

voor hun minder goed ervaren gezondheid?

3. Welke maatregelen en acties vinden bewoners zelf bruik-

baar om hun ‘ervaren gezondheid’ te verbeteren? 

4. Welke veranderingen en verbeteringen wensen bewo-

ners op het gebied van alcoholgebruik, roken, overge-

wicht en ‘ervaren gezondheid’? 

5. Welke acties hebben bewoners zelf ondernomen om verbe-

teringen te realiseren en waarom zijn die al dan niet gelukt?
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Onderzoeksmethode en bronnen

Om een beeld te krijgen van de gezondheidsbeleving van be-

woners in Voorstad en informatie te verzamelen voor het plan 

van aanpak, dat gedragen wordt door bewoners en professio-

nals, zijn de volgende methoden ingezet:

• focusgroep gesprekken met bewonersgroepen;

• netwerklunch voor professionals en sleutelfiguren en

• semi-gestructureerde interviews met professionals en sleutel-

figuren.

In aanvulling op de informatie uit de gesprekken en interviews 

zijn kwantitatieve gegevens uit verschillende bronnen gebruikt:

• gemeentelijk bewonersonderzoek, Gemeente Deventer 

Kennis en Verkenning, december 2016;

• volwassenen/ouderenmonitor, GGD IJsselland, 2012 en 

• registratie Jeugdgezondheidszorg, GGD IJsselland, 2014-2015.

Focusgroep gesprekken met bewoners

Werving deelnemers

Bij de werving van de deelnemers aan de focusgroep gesprek-

ken is rekening gehouden met: 

• een evenredige spreiding over de buurten in Voor stad; 

• ouders / opvoeders van jonge kinderen of pubers;

• passen in het profiel van ‘kansarme gezinnen’.

Een opbouwwerker van de welzijnsorganisatie Raster heeft be-

woners persoonlijk benaderd en uitgenodigd voor de groeps-

gesprekken. Dit in samenspraak met sleutelfiguren uit de buurt 

en professionals die bij buurtinitiatieven betrokken zijn. Het 

heeft 7 gespreksgroepen opgeleverd.

Overzicht gespreksgroepen

Ouders Mikadoschool 

Locatie: Christelijke basisschool Mikado 

in de wijk het Rode Dorp, Voorstad West

• 11 deelnemers

• Leeftijd: 3 deelnemers van 20-30,  

3 van 30-40 en 3 van 40-50

• Deelnemers met jonge kinderen  

(2-6 jaar) en met iets oudere  

kinderen (10-14 jaar)

Turkse Vrouwengroep 

Locatie: Voorstad Centrum

• 9 deelnemers

• Leeftijd: 1 persoon 20-30, 7 perso-

nen van 30-40, 1 persoon van 50-60. 

• 5 vrouwen en 4 mannen

Paladijn-groep 

Locatie: Acacia, trefpunt van multicul-

turele vrouwenorganisatie, Rode Dorp

• 14 vrouwen

• Leeftijd: 10 van 60-70, 3 van 50-60 

en 2 van 40-50

• Een mix van 1e en 2e generatie

• Woonachtig in Rode Dorp / 

Driebergen / Voorstad Centrum

’t GAT-groep

Locatie: Gezins Activiteiten Tuin  

(‘t GAT) aan de Rielerweg, Voorstad 

Oost

• 3 deelnemers

• Leeftijd: 1 vrouw van 30-40 en  

2 vrouwen van 40-50

• Een vrouw heeft 3 pubers en een 

vrouw is alleenstaand met twee 

kinderen onder de 10 jaar

Jonge gezinnen-groep 

Locatie: Voorstad centrum

• 16 deelnemers

• Leeftijd: Allemaal 30-50

• 15 vrouwen en 1 man

• 3 deelnemers hebben geen kinderen,  

1 deelnemer heeft 1 kind, 5 deel- 

nemers hebben 2 kinderen, 4 deel- 

nemers hebben 3 kinderen, 2 deel- 

nemers hebben 4 kinderen en 1 deel-

nemer heeft 5 kinderen.

Turkse ouderen 

Locatie: Voorstad West

• 14 deelnemers

• 12 deelnemers van 70+, 1 deelnemer 

van ongeveer 60 en 1 deelnemer van 

40-50 (mantelzorger)

• 10 vrouwen en 4 mannen

• Woonachtig in Driebergen, Voorstad 

West

Jongeren 

Locatie: Raster welzijn  

(Voorstad Centrum en Oost)

• 11 deelnemers

• Leeftijd: 13-18 jaar

Zie bijlage 1 voor een uitgebreide beschrijving van de groepen.
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Werkwijze focusgroep gesprekken

Met elke groep zijn twee gesprekken gevoerd van elk 1 à 1,5 

uur. In het eerste gesprek stond de vraag centraal:

“Wat betekent ‘je gezond voelen’ voor jou?”. In het tweede 

gesprek de vragen: “Wat heb je nodig om je gezond te blijven 

voelen?” en ”Wat gaan jullie dan doen?”. 

Belangrijke uitgangspunten in alle groepsgesprekken waren: 

Wij (de onderzoekers) zijn te gast bij jullie, wij zijn oprecht 

benieuwd naar jullie verhaal, er is geen goed of fout en dit 

gesprek en de uitkomsten zijn van jullie. 

De gesprekken werden geleid door een ervaren opbouwwer-

ker, die gebruik maakt van de gesprekstechnieken:

• Luisteren, samenvatten, doorvragen

• Ingebrachte woorden uitvragen en gebruiken

• Eigen verhaal laten vertellen 

Voor het associëren en prioriteren is veel taalvaardigheid en 

abstract denken nodig. Daarom zijn deze stappen voor de men-

sen met een lage Nederlandse taalvaardigheid of de enkele an-

alfabete deelnemer, ingevuld met lijsten van plaatjes. In deze 

groepen is met een tolk uit de groep gewerkt, en zijn gecluster-

de woorden vertaald in zowel Turks als Nederlands.

Er is gekozen voor visuele verslaglegging van de gesprekken 

voor de deelnemers. Een associatie-Wordle na het eerste ge-

sprek en een tekening van de actieplannen na het tweede. Elke 

deelnemer heeft beide plaatjes meegekregen. 

Eerste gesprek; Associëren, prioriteren en clusteren

De deelnemers is gevraagd om individueel te associëren op de 

vraag ‘Wat betekent je gezond voelen voor jou?’. Zij kregen 

een onbeperkt aantal zeshoekige kaartjes met het verzoek om 

zoveel mogelijk woorden op te schrijven. De woorden op de 

kaartjes werden uitgewisseld en toegelicht. Dit leidde soms tot 

extra invallen. Vervolgens zijn de kaartjes individueel gepriori-

teerd, door ze van links naar rechts in volgorde van belangrijk-

heid te leggen. Associaties van gelijke prioriteit worden onder 

elkaar gelegd.

Daarna zijn alle kaartjes op een hoop gelegd en hebben de 

deelnemers ze gezamenlijk geclusterd. Elk cluster kreeg een 

‘naam’: een thema waar consensus over was. Het aantal kaart-

jes per thema geeft aan hoeveel mensen aan dit thema hadden 

gedacht. 

Alle associaties zijn omgezet naar een Wordle. Woorden die 

vaak zijn genoemd en dus belangrijk worden gevonden zijn 

groter weergegeven. De kleur van woorden en hun plek in de 

wolk is toevallig en heeft geen betekenis. 

Tweede gesprek: activiteiteninventarisatie en actieplan 

De tweede bijeenkomst is in samenspraak met de opbouwwer-

ker en de contactpersoon van de groep voorbereid. Het doel 

van het tweede gesprek was om met de groep tot een actie-

plan te komen en zo mogelijk ook tot concrete acties op korte 

termijn. 

Er werd gestart met een terugblik op de eerste bijeenkomst 

en de vraag of deelnemers zich herkennen in de Wordle. 

Eventuele aanvullingen werden toegevoegd. Alle deelnemers 

ontvingen de definitieve Wordle als herinnering. Vervolgens is Tekening Paladijn-groep.

Tekening Jonge gezinnen-groep
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Eerste gesprek; Associëren, prioriteren en clusteren

De deelnemers is gevraagd om individueel te associëren op de 

vraag ‘Wat betekent je gezond voelen voor jou?’. Zij kregen 

een onbeperkt aantal zeshoekige kaartjes met het verzoek om 

zoveel mogelijk woorden op te schrijven. De woorden op de 

kaartjes werden uitgewisseld en toegelicht. Dit leidde soms tot 

extra invallen. Vervolgens zijn de kaartjes individueel gepriori-

teerd, door ze van links naar rechts in volgorde van belangrijk-

heid te leggen. Associaties van gelijke prioriteit worden onder 

elkaar gelegd.

Daarna zijn alle kaartjes op een hoop gelegd en hebben de 

deelnemers ze gezamenlijk geclusterd. Elk cluster kreeg een 

‘naam’: een thema waar consensus over was. Het aantal kaart-

jes per thema geeft aan hoeveel mensen aan dit thema hadden 

gedacht. 

Alle associaties zijn omgezet naar een Wordle. Woorden die 

vaak zijn genoemd en dus belangrijk worden gevonden zijn 

groter weergegeven. De kleur van woorden en hun plek in de 

wolk is toevallig en heeft geen betekenis. 

Tweede gesprek: activiteiteninventarisatie en actieplan 

De tweede bijeenkomst is in samenspraak met de opbouwwer-

ker en de contactpersoon van de groep voorbereid. Het doel 

van het tweede gesprek was om met de groep tot een actie-

plan te komen en zo mogelijk ook tot concrete acties op korte 

termijn. 

Er werd gestart met een terugblik op de eerste bijeenkomst 

en de vraag of deelnemers zich herkennen in de Wordle. 

Eventuele aanvullingen werden toegevoegd. Alle deelnemers 

ontvingen de definitieve Wordle als herinnering. Vervolgens is 

met de Wordle als ‘beginpunt’ gesproken over mogelijke acties 

die de deelnemers zelf kunnen ondernemen. Ook is gevraagd 

naar activiteiten die eerder succesvol waren en weer opgepakt 

kunnen worden. Dit leverde per groep een actieplan op. Zie 

bijlage 2 voor een overzicht van alle plannen. De plannen zijn 

vastgelegd in een visueel verslag: een dynamische tekening, die 

de deelnemers als schilderijtjes hebben ontvangen. 

Het doel van het opstellen van een actieplan was:

• Activeren: deelnemers in beweging brengen, als groep of in-

dividueel. 

• Bevorderen van betrokkenheid bij groep en buurt: deelne-

mers stellen activiteiten voor die samen, in de buurt uitge-

voerd kunnen worden. Het helpt ze om zelf in beweging te 

komen en het kan meer mensen op het spoor zetten iets aan 

gezondheid te doen, met en voor elkaar in de buurt. 

Professionals en sleutelfiguren

Netwerklunch ‘Gezond in Voorstad’ 

Op uitnodiging van de wijkmanager (WijDeventer) is een net-

werklunch voor professionals in de wijk over ‘gezondheid’ ge-

organiseerd. Het doel van de bijeenkomst was inzicht te krijgen 

in de opvattingen van de werkers over de gezondheid van de 

wijk en haar bewoners. Nevendoel was het werven van profes-

sionals voor een interview over gezondheid in Voorstad. Na een 

introductie over fase 1 van het programma Gezond in Voorstad 

is er in subgroepen gediscussieerd aan de hand van stellingen.

De netwerklunch is bijgewoond door 45 professionals vanuit on-

derwijs, wijkcentrum, sociaal wijkteam, woningbouwcorporatie, 

thuiszorg, een wijkagent, huisarts en enkele actieve buurtbewo-

ners. Allen zijn op een of andere manier actief in Voorstad en 

zetten zich in om bewoners ‘gezond, veilig en verantwoord’ te 

laten (samen)leven en opgroeien. 

De hoge opkomst was opvallend, evenals de gedrevenheid van 

aanwezigen om wijkbewoners te ondersteunen onder de voor-

waarde dat zij dat zélf moeten willen en de eerste stap dienen 

te zetten. Algemeen werd erkend dat cultuur, gewoontes en 

omgeving debet zijn aan de slechte gezondheidssituatie en dat 

hier de crux voor verandering zit.

Samengevat gaf men twee belangrijke aandachtspunten mee:

• sluit aan bij bestaande bewonersinitiatieven die ‘gezond bezig 

zijn’ en

• voorzie deze initiatieven van budget: bijvoorbeeld een starters-

subsidie.

Interviews 

Met de interviews streefden we de volgende doelstellingen na:

• Inzicht krijgen in opvattingen over de gezondheidssituatie van 

wijkbewoners.

• Inzicht krijgen in factoren die gezondheidsbevordering in 

Voorstad belemmeren of bevorderen.

• Aanknopingspunten inventariseren voor gezondheidsbevor-

derende activiteiten.

In totaal zijn 31 professionals geïnterviewd: 

• leden van het sociaal team (met als specialisme: werk en in-

komen, re-integratie en activering, verpleging en huishoude-

lijke hulp);

• eerstelijnszorg (huisarts, POH’er GGZ, fysiotherapeut)

• jeugdverpleegkundigen;

• preventiemedewerkers; 

• combinatiefunctionaris sport en bewegen;

• basisscholen (directie); 

• jeugd- en jongerenwerkers en 

• wijkagenten. 

Daarnaast is er gesproken met sleutelfiguren, zoals vrijwilligers 

die actief zijn in wijkcentrum de Driehoek en bij bewonersinitia-

tieven. En er is gesproken met contactpersonen van voetbalclub 

Go Ahead Eagles en regintegratiebedrijf Cambio: beiden toon-

aangevende ondernemingen in de wijk. Zie bijlage 3 voor de 

respondentenlijst. 

Er is gewerkt met een semi gestructureerd topiclijst (zie bijlage 4).

De uitkomsten van de focusgroep gesprekken met de bewoners, 

de discussie tijdens de lunchbijeenkomst en de interviews zijn 

verwerkt in het volgende hoofdstuk ‘Gezondheid; wat betekent 

dat?’.

Tekening Jonge gezinnen-groep
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Gezondheid; wat betekent dat?
Voorwaarden om je gezond te (blijven) voelen 

Bij het ordenen van de associaties naar thema kwam het gesprek 

over voorwaarden voor ‘je gezond voelen’ op gang. Wat is vol-

gens bewoners nodig om stress tegen te gaan en zich gezond te 

(blijven) voelen? Het volgende werd het meest genoemd:

• sociale contacten, samen leven (in de wijk, de buurt, met  

familie, vrienden); 

• veilige buurt; 

• in verbinding staan met (familie, jezelf, vrienden, de buurt); 

• voor jezelf zorgen, tijd voor jezelf hebben; 

• creativiteit (muziek, cultuur, theater) en

• zelfwaardering hebben, waardering ontvangen.

Daarentegen zijn er ook zaken benoemd die de mate waarin 

men zich gezond voelt negatief beïnvloeden:

Stress

Alle ouders ervaren stress in het runnen van hun gezin. Dit wordt 

veroorzaakt door:

• het verdelen van aandacht tussen de opvoeding van de  

kinderen (school, spelen, zich ontwikkelen, ziek zijn of niet); 

• het organiseren van hun huishouden; 

• het (niet) in balans hebben van uitgaven en inkomsten en

• het combineren van werk (zoeken) en gezin.

Financiële problematiek

Bewoners hebben veelal een laag inkomen en hebben moei-

te met rondkomen. Dit betekent dat ze afwegingen moeten 

maken die het welzijn van hun kinderen kunnen raken en dat 

wordt als pijnlijk ervaren Denk aan wel of geen zwemles en 

bezuinigen op de sinterklaascadeautjes.

Bewoners over gezondheid

Wat betekent ‘je gezond voelen’? 

De bewoners noemden als antwoord op de vraag wat ‘Je  

gezond voelen’ voor hen betekent, zeer uiteenlopende zaken. 

Ze kenden zelf vooral prioriteit toe aan: 

• gelukkige kinderen, gezin, samen met de kinderen zijn, klein-

kinderen en familie;

• gezellige buurt, muziek, gezelligheid, sociale contacten;

• bewegen, buiten bewegen, sporten;

• boodschappen doen, gezonde voeding;

• schoon huis, schone straat;

• hulp geven;

• goed slapen, tijd voor mezelf, balans;

• respect ontvangen (Turkse ouderen en jongeren)

• veiligheid en groen;

• faciliteiten en activiteiten in de buurt (jongeren) en

• vinden van bijbaantjes en voorbereid worden op werk  

(jonge ren).

Wordle Mikado groep

Wordle Turkse vrouwen groep

“… De dagen zitten vol, de week 
is zo weer voorbij: er moet gewerkt 
worden; kinderen verzorgd, 
gehaald, gebracht; familiebezoekjes 
in het weekend en sporten. Aan het 
eind van de maand kom je geld te 
kort, daar heb je weer zorgen om – 
wanneer kom je aan jezelf toe, ook 
om gezond te blijven?”
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Ervaren gezondheid volwassen en ouderen

Ervaren 
 gezondheid

Voorstad
19-65 jr.

Deventer
19-65 jr.

Voorstad 
65+

Deventer
65+

(zeer) goed 82 % 82% 62% 62 %

Matig 13 % 14% 34% 34%

(zeer) slecht 5 % 4% 4% 4% 

(Bron: GGD IJsselland, Volwassenen en ouderenmonitor, 2012)

In de tabel is te zien dat er weinig verschil is in ervaren gezond-

heid tussen bewoners van Voorstad en van Deventer in totaal. 

Ruim een derde van de ouderen ervaren hun gezondheid als 

matig tot slecht. Het landelijke beeld is dat ruim driekwart van 

de bevolking een (zeer) goede gezondheid ervaart en dat de 

ervaren gezondheid slechter wordt met de leeftijd.

In oktober 2015 is het tweejaarlijkse bewonersonderzoek uit-

gevoerd in Deventer. Hierin waren ook vragen opgenomen 

over (ervaren) gezondheid, leefstijl en regie over eigen leven. 

De uitkomsten zijn uitgesplitst naar de drie verschillende buur-

ten in Voorstad.

Respondenten

De respons in dit onderzoek varieerde van 25%-30% in de buur-

ten. Het zijn het vooral de inwoners met een hogere  opleiding 

(44%) en een midden opleiding (35%), die de vragen lijst heb-

ben ingevuld. In dit onderzoek evenals in de GGD monitoren 

zijn de inwoners met een lage opleiding en sociaal economi-

sche status ondervertegenwoordigd. 

(Bron: Gemeente Deventer, Kennis en Verkenning, 2015)

Ervaren mate van regie over eigen leven

Voorstad-West Voorstad-Centrum Voorstad-Oost Voorstad Deventer

Geen regie over eigen leven 10% 7% 7% 8% 7%

Wel regie over eigen leven 90% 93% 93% 92% 93%

Hoe gezond vindt u uw eigen leefstijl?

Voorstad-West Voorstad-Centrum Voorstad-Oost Voorstad Deventer

Gezond 61% 63% 58% 61% 60%

Niet gezond en niet ongezond 36% 34% 41% 37% 37%

Ongezond 3% 3% 1% 2% 3%

Bent u door gezondheidsproblemen belemmerd bij dagelijkse bezigheden?

Voorstad-West Voorstad-Centrum Voorstad-Oost Voorstad Deventer

Ja, sterk belemmerd 8% 5% 8% 7% 8%

Ja, licht belemmerd 22% 27% 26% 25% 20%

Nee 70% 68% 66% 68% 72%

Gebrek aan regie en controle

Doordat regels en voorschriften voor uitkeringen onverwacht 

wijzigen, kan men de consequenties van veranderingen in  

inkomen niet overzien. Ook is er onduidelijkheid over rechten 

op toeslagen. Dit versterkt het gevoel van ‘ze doen ook maar’.

Eenzaamheid

Oudere Turkse vrouwen voelen zich vaak eenzaam. Het contact 

met de kinderen en kleinkinderen is minder intensief. Sommige 

vrouwen voelen zich nutteloos. Ze hebben het gevoeld dat hun 

rol is uitgespeeld, omdat de kinderen zijn opgevoed en hun 

eigen leven leiden.

Lage Nederlandse taalvaardigheid 

Voor de Turkse deelnemers in de groepen is het slecht beheer-

sen van de Nederlandse taal een drempel om acties in gang te 

zetten waarmee ze zich gezonder zouden voelen. 

De top 3 van belangrijkste manieren om je gezond(er) te voelen 

zijn:

• Rust: slapen, bewegen, ontspannen, leuke dingen doen en 

een schoon huis hebben. 

• Invloed kunnen uitoefenen in de zin van regie hebben op de 

aanpak van problemen, gehoord worden en meepraten. Dit 

werkt ook om stress tegen te gaan. 

• Dingen samen doen: met de kinderen, in het gezin, in een 

groep en in de buurt. Sommige bewoners zijn gericht op de 

eigen groep en het eigen welbevinden. Voor anderen speelt 

mee dat ze met deze gezamenlijke activiteiten de contacten 

in de buurt versterken. 
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Professionals aan het woord

“Gezondheid is niet zo’n 
issue in Voorstad en hoe je je 

gezondheid ervaart evenmin.”

Overleefstand 

Naar de mening van respondenten die we gesproken hebben, 

is gezondheid in Voorstad een lastig begrip. Er is geen recht-

toe-rechtaan verklaring voor de slechte gezondheidssituatie, 

en evenmin een pasklare oplossing. Veel bewoners staan in de 

overleefstand. Er wonen veel “doorleefde en rauwe” mensen, 

die veel roken, ongezond eten, veel alcohol drinken. Het is las-

tig voor bewoners zich aan dit gedrag te ontworstelen en zich 

te ontwikkelen richting een verantwoorder leefstijl. 

Besteedbaar inkomen en aantal personen met bijstandsuitkering

Voorstad Deventer

Gemiddeld besteedbaar 
huishoud inkomen

€ 27.600,- € 32.500,-

Inwoners met een bijstands-
uitkering

1024 5085

(Bron: Gemeente Deventer, Kennis en Verkenning, Zakboekje Feiten en cijfers, 
2015, www.staatvandeventer.nl)

Financiën

Volgens de werkers is er sprake van een groot aantal schuldhulp-

verleningstrajecten en uitkeringen. Veel gezondheidsklachten 

komen voort uit financiële kwesties, want die werken verlam-

mend op alle fronten, zoals relatieproblemen, eenzaamheid of 

opvoedingsproblematiek. 

“Ze willen wel bewegen, sporten, 
maar geld is een drempel. De 
absolute minima kunnen gebruik 
maken van kortingsregelingen, 
maar voor de mensen die daarvoor 
net te veel verdienen zou het leuk 
zijn als je iets kan aanbieden. 
Als je 50 euro per week te besteden 
hebt is een paar euro om te sporten, 
procentueel te veel.”

“Word je voorman binnen ons 
bedrijf, dan ben je het studentikoze 

type en lig je eruit. Bovendien: 
meer inkomen, is minder 

tegemoetkoming in kosten. Ze 
weten feilloos wat ze krijgen 

van de samenleving. Daardoor 
hou je de onderklasse daar.”
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Wat betreft leefstijl wijken de inwoners van Voorstad nauwelijks 

af van Deventer totaal. Bij de volwassenen zijn er meer men-

sen die zelf aangeven overmatig alcohol te drinken. Overmatig 

drinken is voor mannen meer dan 21 glazen per week en voor 

vrouwen 14 glazen per week of meer. Het percentage zware 

drinkers in Voorstad is hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het percentage rokers ligt iets hoger dan het landelijk gemid-

delde van 23% voor personen ouder dan 19 jaar. Bij ouderen 

is zowel het overmatig alcoholgebruik als roken veel minder. 

Overgewicht komt bij ouderen wel veel voor. De percentages 

inwoners met overgewicht zijn niet hoger dan het landelijk ge-

middelde.

Opgroeien & opvoeden

Veel professionals geven aan dat er vaak sprake is van multi- 

probleemgezinnen, zowel bij autochtone als allochtone bewo-

ners. Problemen stapelen zich op: meerdere generaties die ver-

schillende opvattingen hebben, ouders die het zwaar hebben, 

geen grip op hun familie, gedragsproblemen van jongere ge-

neraties en schulden. Het kost zowel professionals als inwoners 

veel moeite de knopen te ontwarren. 

Op straat, in de buurt is veel onrust, gedoetjes en ruzietjes tus-

sen kinderen. De afwezigheid van opvoeders bij het spelen op 

straat wordt door een aantal respondenten als een probleem 

ervaren. De stress en onrust op straat werkt door in de gezin-

nen en op het persoonlijk welbevinden. Eén van de responden-

ten analyseert deze onrust als volgt: 

“Autochtone kinderen spelen veel 
alleen in de speeltuinen, worden 
bijna gedumpt. Bij allochtone jonge 
kinderen zie je vaker ouders die 
toezicht houden, erbij zijn. Turkse 
kinderen die alleen spelen zijn  
13-14 jaar en vaak de raddraaiers 
die even naar buiten worden 
gestuurd zodat het thuis rustig is.”

Leefstijl volwassenen en ouderen

Voorstad 
19-65 jr

Deventer 
19-65 jr

Voorstad 65+ Deventer 65+

Overgewicht 44% 46% 55% 55%

Drinkt Alcohol 90% 90% 81% 87%

Overmatig Alcoholgebruik 12% 9% 9% 9%

Roken, ja 28% 28% 11% 12%

(Bron: GGD IJsselland, volwassenen en ouderenmonitor, 2012)

Tekening ’t Gat groep
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Ziekte en zorggebruik 

Eerstelijnszorgverleners (huisarts, praktijkondersteuner, psy-

choloog en fysiotherapeut) signaleren een hoog zorggebruik 

bij de bewoners. En wat ook opvalt is dat minder dan de helft 

van de patiënten concrete medische vragen heeft. Het groot-

ste deel zit met problemen zoals werkloosheid, echtscheiding 

of geen contact meer met de kinderen. Dat heeft lichamelijke 

klachten tot gevolg. 

Een huisarts schrijft regelmatig brieven voor patiënten voor 

allerlei doeleinden. De aanbeveling van een dokter opent  

deuren. Verder zijn er veel patiënten met diabetes en COPD.

“We missen ook gewoon 
informatie, of denken dat onze 

boodschap wel overkomt, want 
er wordt instemmend geknikt 

op mijn voedingsadvies.”

Lage Nederlandse taalvaardigheid 

Professionals erkennen dat het nodig is om alert te blijven op 

mogelijk slecht taalbegrip, van allochtone bewoners. Op het 

consultatiebureau wordt het belang van de taalontwikkeling 

van het kind besproken met de ouders. Het (voor)lezen wordt 

gestimuleerd met starterspakketjes waarin o.a. verwezen wordt 

naar de bibliotheek. De jeugdverpleegkundigen geven aan dat 

dit ook voor autochtone gezinnen een aandachtspunt is.

“Ik had een keer een tolk erbij en 
had zo’n ander gesprek. Je hoort  
zo veel meer van iemand als hij 

in z’n eigen taal kan praten. 
Hoe hij het zelf beleeft, waar hij 

mee zit. Het is zo veel rijker.”

Gezondheid en leefstijl 

Bewoners over roken, alcoholgebruik en overgewicht 

Roken is in drie groepen genoemd als iets dat ontspant en 

stress reduceert. Alcohol drinken is voor veel deelnemers, de 

Turkse uitgezonderd, onlosmakelijk verbonden met gezellig-

heid (wijn) en iets vrijbuiterachtigs (bier). Roken en alcohol 

drinken worden niet genoemd als punten voor gezondheids-

verbetering. Gezonde voeding en bewegen worden positief ge-

labeld en maken onderdeel uit van de actieplannen. Een aantal 

deelnemers erkent te zwaar te zijn, maar geeft aan daar – voor 

dit moment – vrede mee te hebben, zich erbij neer te leggen. 

Jongeren constateren dat wanneer verveling toeslaat omdat er 

te weinig te doen is, en er gebrek aan ontmoeting(-splekken) 

is, jongeren geneigd zijn meer te gaan drinken, roken, ‘hosse-

len en dingen die daarbij horen’. 

“Er zijn echt veel te dikke kinderen, 
met gezondheidsrisico’s, die te 
weinig bewegen en slechte voeding 
binnen krijgen. En dat is uit 
onwetendheid, het is geen onwil.”

Overgewicht bij kinderen en volwassenen is volgens de respon-

denten probleem nummer één in de wijk. 

Professionals zien dat er een relatie is tussen een laag inkomen 

en overgewicht. Dit gaat volgens hen samen met gebrek aan 

kennis en met gewoonte. Kinderen worden vanwege hun over-

gewicht gepest.

Overgewicht bij kinderen 

Kinderen
groep 2:  

5-6 jr
Voorstad 

Kinderen
groep 2:  

5-6 jr
Deventer 

Kinderen 
groep 7:  
10-11 jr

Voorstad 

Kinderen
groep 7:  
10-11 jr

Deventer

Overgewicht 12% 9% 25% 14%

(Bron: GGD IJsselland, 2015)

Aantal toekenningen VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) naar wijk

VVE toekenningen
2014

Voorstad* Rivierenwijk* Keizerslanden* Zandweerd* Deventer 

Kinderen 2 – 4 jr. 57 17 29 27 240

* = aandachtswijk (Bron: GGD IJsselland, eigen registraties, 2014)

Vergeleken met de andere aandachtswijken in Deventer is er ab-

soluut en relatief een groot aantal kinderen dat een toekenning 

krijgt voor VVE, vanwege een achterstand in de taalontwikke-

ling. Bijna een kwart van alle VVE kinderen woont in Voorstad.
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“Dan denkt iemand het goed te 
doen, met een combinatie van een 
zuiveldrank met fruit, maar dan 
zit daar weer een enorme hoeveelheid 
suiker in. De voedingsindustrie 
zou aangepakt moeten worden.”

Leefstijldeterminanten jongeren

De gegevens van de onderzoeken van de GGD in klas 2 en klas 

4 van het voortgezet onderwijs laten zien dat de jongeren uit 

Voorstad ten opzichte van alle Deventer jongeren, een slechtere 

leefstijl hebben. Ze ervaren de eigen gezondheid minder goed, 

hebben meer overgewicht en roken vaker. Alcoholgebruik on-

der 18 jaar en overmatig alcoholgebruik komt bij jongeren in 

Voorstad juist minder voor.

Ook bij jonge kinderen komt in Voorstad meer overgewicht 

voor dan in geheel Deventer. Het aantal kinderen met over-

gewicht in groep 7 van de basisschool is opvallend hoog. Deze 

cijfers komen overeen met wat de professionals in de wijk sig-

naleren.

“Want het is de hele dag lopend 
buffet in de wijk. Krijgen ze het 

niet bij mij, dan wel bij oma, of de 
buurvrouw. En zeg maar eens nee, 

want dan heb je gesodemieter met 
je kind, en je hebt al zo veel aan je 

hoofd. In die gehorige huizen.”

Voor het ontstaan van overgewicht geven respondenten een 

mix van factoren aan: 

• Gewoonte en cultuur: “de vetpan staat tussen de middag 

op tafel bij de autochtonen” en “voor allochtonen geeft het 

vele eten het gevoel van ‘thuis zijn’.”

• Verleidingen in de buurt: snackbar, met gezinsaanbieding friet 

mét. Kraampjes met popcorn en suikerspinnen bij brade rieën. 

Snoep bij de kinderclub. 

• Voor met name Turkse vrouwen geldt dat ze starten met  

bewegen op doktersadvies (rondje lopen in de buurt) maar 

dit niet lang volhouden.

• Overgewicht van de kinderen ontstaat door gebrek aan ken-

nis bij de ouders over voeding: makkelijk, snel klaar, weinig 

te besteden. Op school gaat het aardig goed met het trak-

tatiebeleid, maar in de snacknar na schooltijd zitten altijd 

dezelfde kinderen. Wat kinderen aan tips en kennis overdra-

gen naar hun ouders is onbekend: een deel zal dat doen. 

Bovendien is het percentage lidmaatschap van sportvereni-

gingen bij deze scholen laag.

• Eenoudergezinnen geven makkelijker toe aan het geven van 

een snoepje, tóch maar frisdrank, als compensatie voor het 

eigen gevoel van te kort schieten en uit liefde.

• Het hangt ook samen met niet weten hoe ze het moeten  

organiseren. Dat begint al heel basaal, met: “hoe krijg ik 

mijn kinderen op tijd op school.”

Professionals ervaren dat bewoners openstaan voor voedingsad-

vies en zich inspannen in om het ‘goed’ te doen. Er is vooruitgang, 

maar ook nog veel onwetendheid. Deels omdat voedingsetiket-

ten erg ingewikkeld te lezen en te begrijpen zijn, deels omdat er 

kennisachterstand is en de benodigde vaardigheden ontbreken. 

Leefstijldeterminanten  kinderen en 
jongeren in %

Jongeren
12-17 jr

Voorstad 

Jongeren
12-17 jr

Deventer 

Ervaren gezondheid = goed 78% 83%

Ervaren gezondheid = matig 19% 17%

Ervaren gezondheid = slecht 3% 0%

Overgewicht 21% 16%

Alcoholgebruik 12% 14%

Startleeftijd alcoholgebruik

Tolerantie ouders t.a.v. alcoholgebruik

Roken 11% 7%

(Bron: GGD IJsselland, eigen registraties, 2015)
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Roken 

Het valt de werkers in de wijk ook op dat veel wijkbewoners ro-

ken. Ouders roken in huis, in het bijzijn van kinderen. Soms on-

der de afzuigkap, maar dat is ook binnenshuis. Met stip op één 

staan de werknemers van Cambio, veelal afkomstig uit Voorstad. 

Men constateert dat het bij de cultuur hoort en in hun omgeving 

heel normaal is. 

“Roken is het enige pleziertje dat 
bewoners zichzelf gunnen. We 

moeten er een alternatief voor 
ontwikkelen en ze moeten ervaren 

wat het ze bespaart aan kosten”.

Alcoholgebruik 

In de huisartsenpraktijk komen alcoholverslaving en drugsge-

bruik slechts incidenteel voor. Het is aan de buitenkant niet al-

tijd zichtbaar. Bij vermoeden en in relatie tot de klachten wordt 

er wel naar gevraagd. Soms geven mensen toe veel te drinken, 

maar daar blijft het dan bij.

Als het gaat om de risico’s van overmatig alcohol- en cannabis-

gebruik is er weinig kennis. Een medewerker van Tactus (preven-

tie en verslavingszorg) geeft aan dat een joint gezien wordt als 

“gewoon een zwaar shaggie”. Er is sprake van ingesleten ge-

woonten en gebruiken.

“En met alcohol zijn we toch 
zeker zelf ook groot geworden?” 

Tussen roken, alcohol en ervaren gezondheid leggen bewoners 

zelf geen link. Slecht slapen en stress staan in hun beleving 

los van roken en alcoholgebruik. Diverse gezondheidsprofes-

sionals hebben zich nadrukkelijk uitgesproken voor meer aan-

dacht voor alcoholproblematiek bij ouders, in een gezin. Ze 

verwachten dat het vaker voorkomt dan zij zien en vinden het 

moeilijk om het bespreekbaar te maken.

Problematisch middelengebruik en verslaving bij jongeren 

In 2013 heeft Tactus een onderzoek gedaan naar alcohol- en 

middelengebruik onder jongeren in Voorstad. Hieruit conclu-

deren ze dat een groot deel van de jongeren kwetsbaar is voor 

het ontwikkelen van problematisch middelengebruik. Veel 

jongeren zijn laagopgeleid en gebruiken al op jonge leeftijd 

(13-14 jaar). Er zijn kinderen van verslaafde ouders en jonge-

ren met persoonskenmerken zoals impulsiviteit en sensatiezoe-

kend gedrag. Daarnaast is het middelengebruik in de cultuur 

van Voorstad verankerd: er zijn veel ouders die zelf middelen 

gebruiken en het prima vinden dat hun kinderen dat ook doen. 

Veel 13 en 14-jarige jongeren gebruiken alcohol en cannabis. 

Een deel van deze jongeren begint eerder (vanaf 10 jaar) met 

experimenteren. Meisjes gebruiken voornamelijk alcohol, jon-

gens gebruiken naast alcohol ook veelvuldig cannabis. 

Verder valt op dat:

• 10-15 jarige kinderen: Kinderen krijgen veel beeldschermtijd 

(pc, tv etc.) en gamen veel.

• Vanaf groep 4 is het drinken van energydrankjes volkomen 

normaal. 

Turkse gemeenschap en gezondheid 

Wat opvalt in de gesprekken met professionals is dat vaak ge-

zegd wordt dat de Turkse gemeenschap moeilijk te bereiken is. 

Men ervaart een grote kloof tussen autochtone en allochtone 

groepen in de wijk. Tegelijkertijd is het goed om te realiseren 

dat de Turkse gemeenschap uit subgroepen bestaat, die te on-

derscheiden naar geloofsovertuiging, etniciteit; 1e, 2e of tus-

sengeneratie; opleidingsniveau in land van herkomst en/of in 

Nederland; al dan niet een Westerse leef- en opvoedingsstijl. 

Vooral de eerste en tussengeneratie (kinderen die in Turkije 

zijn geboren, op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen) 

is erg op zichzelf. Contacten zijn er vrijwel alleen met landge-

noten en analfabetisme en laaggeletterdheid (Nederlands) ko-

men veel voor. Een deel van de Turkse mensen zet zich af tegen 

de Nederlandse samenleving/gemeenschapszin, maar maakt 

wel gebruik van voorzieningen. Ongeacht het opleidingsni-

veau en de generatie lijkt een slechtere taalbeheersing van het 

Nederlands de kansen op vooruitgang te belemmeren. Het valt 

op dat er een kleine groep actieve, ondernemende leden van 

de Turkse gemeenschap is: zij verzetten veel werk binnen en 

buiten de eigen gemeenschap.
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Gezondheid

Mannen zijn lichamelijk op jonge leeftijd (45+) versleten. Bij 

vrouwen is het aantal psychische klachten groot. Wat betreft 

het vermogen en de bereidheid om naar de psychische kant 

van lichamelijke klachten te kijken is er geen strikte culturele 

scheidslijn te leggen. Een aantal professionals geeft aan dat 

de Turkse gemeenschap alles binnen de eigen familie probeert 

op te lossen. Ook zaken die daar niet opgelost kunnen wor-

den, zoals verslavingen, of het opvoeden van kinderen met een 

handicap. Over gevoelens zoals verdriet en eenzaamheid kan 

geen open gesprek gevoerd worden. Veel mensen van Turkse 

afkomst vragen om een medische oplossing en blijven daarvoor 

komen, omdat ze slecht inzien hoe ze zelf iets aan hun situatie 

kunnen veranderen. Misschien kan dat ook niet binnen de be-

staande familieverbanden.

Andere respondenten melden dat het type gezinscultuur be-

palend is voor de bereidheid om over psychisch welbevinden 

te praten: een meer Westerse, lijkt samen te gaan met meer 

bereidheid. Het opleidingsniveau lijkt dan ook een goede voor-

speller te zijn van deelname aan veranderingstrajecten zoals 

het aanpakken van overgewicht: hoe hoger opgeleid, hoe be-

reidwilliger.

Van de Turkse volwassenen en ouderen zijn geen gegevens 

bekend uit de GGD gezondheidsmonitoren over ervaren ge-

zondheid en leefstijl, omdat er maar weinig Turkse mensen aan 

deze onderzoeken deelnemen. Van Turkse jongeren zijn wel 

gegevens bekend. 

Wat opvalt aan deze cijfers is dat iets meer dan 60% van de 

Turkse meisjes in Voorstad haar gezondheid als goed ervaart. 

Dat betekent dat ongeveer een derde van de Turkse meisjes 

een matig tot slecht ervaren gezondheid rapporteert. 

Verder is er veel overgewicht bij Turkse jongeren, zowel jon-

gens als meisjes. Ze roken daarentegen minder en drinken veel 

minder vaak alcohol. 

Volgens de wijkwerkers is de heersende moraal ten opzichte 

van roken en drinken: het mag niet, maar iedereen doet het en 

praat er niet over. Daarnaast is er voortdurend het ‘gerucht’ 

dat er veel wordt gegokt, bijvoorbeeld op voetbalwedstrijden 

en er schijnen ook illegale casino’s te zijn. 

Overgewicht is een groot probleem, vooral bij kinderen en 

vrouwen. Tegelijkertijd ‘moet’ overal bij gegeten worden, want 

dat hoort bij de culturele gewoonten van ‘gastvrij en gezellig’. 

Daarnaast ziet men in de huisartsenpraktijk dat diabetes en 

hart- en vaatproblemen veelvuldig voorkomen. Dit wordt voor 

een deel veroorzaakt door hoe er gekookt wordt. Een belem-

mering om de kookgewoonten te veranderen zit in het beeld 

dat gezonder koken, duurder is. 

Oudere Turkse vrouwen

Veel oudere (eerste generatie-) vrouwen kampen met een ma-

tig tot slechte ervaren gezondheid en doen een groot beroep 

op voorzieningen. Het slikken van ‘pammetjes’ (antidepressiva) 

komt onder deze groep veel voor. De mannen gaan na hun 

pensionering soms terug naar het land van herkomst. De vrou-

wen blijven liever bij de kinderen en kiezen voor de garantie 

van betere ziekenzorg in Nederland. Echter, vereenzaming ligt 

voor deze oudere vrouwen op de loer, omdat de kinderen en 

kleinkinderen vanwege een druk eigen leven weinig aandacht 

en steun aan moeder / oma kunnen geven. Daarbij is burenhulp 

voor deze groep moeilijk te organiseren, vanwege taalproble-

men en een geïsoleerde leefwijze.

Leefstijldeterminanten van Turkse jongeren

Turkse jongeren Meisjes  
12-17

Voorstad 

Jongens  
12-17 

Voorstad 

Deventer 
totaal 

Ervaren gezondheid  
= goed

62 80 83

Overgewicht 29 28 16

Weleens Alcohol  
gedronken

4 6 41

Rookt weleens  
(1x/week)

4 0 7

(Bron: GGD IJsselland, eigen registraties, 2015)
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Conclusies
Behalve voor de groep jonge gezinnen, meest hoger opgeleid: 

zij zetten ‘het gezellig hebben in de wijk, elkaar kennen’ (di-

mensie sociaal-maatschappelijk functioneren) bovenaan. Aan 

‘gezond zijn’ in de zin van: niet ziek zijn (lichaamsfuncties) 

wordt vooral belang gehecht door deelnemers die met ernstige 

ziekte te maken hebben gehad; zelf, of in de familie. 

Stress, veroorzaakt door financiële problematiek of opvoe-

dingsvraagstukken, wordt het meeste genoemd als factor die 

de ervaren gezondheid negatief beïnvloedt. Om hiermee om te 

kunnen gaan vinden deelnemers het belangrijk om goed voor 

zichzelf te zorgen (slapen, bewegen, ontspannen, leuke dingen 

doen, een schoon huis hebben) en om invloed uit te kunnen 

oefenen: regie op de aanpak van de problemen, gehoord wor-

den, meepraten. 

Leefstijl en gezondheid

In de gesprekken met bewoners zijn de leefstijldeterminanten 

alcohol en roken nauwelijks ter sprake geweest. Als je bewo-

ners vraagt wat er nodig is om zich gezonder te voelen, dan 

noemen ze geen leefstijl factoren, met uitzondering van bewe-

gen. Bewegen is positief. Je kunt het samen met anderen doen, 

het geeft ontspanning en rust in je hoofd en het kan lekker 

buiten. Veel moeders hebben wel aandacht voor gezonde voe-

ding, vooral voor hun kinderen.

De cijfers uit de gezondheidsmonitoren van de GGD laten zien 

dat overgewicht bij kinderen en jongeren een probleem is in de 

wijk Voorstad. Ook veel volwassenen hebben overgewicht.  Het 

bewonersonderzoek laat zien dat in Voorstad ongeveer 40% 

van de bewoner de eigen leefstijl matig gezond tot ongezond 

vindt. Ruim 30% voelt zich door gezondheidsproblemen be-

lemmerd bij dagelijkse bezigheden. 

Daarnaast bevestigen de professionals die in de wijk werken de 

cijfers dat roken en overmatig alcoholgebruik meer voorkomen 

dan in andere wijken in Deventer. Tevens is duidelijk geworden 

dat zowel alcoholgebruik als roken onderdeel uitmaken van 

gewoontes en cultuur in bepaalde groepen in de wijk en daar-

door moeilijk te veranderen zullen zijn. Dat vraagt meer dan 

alleen inzetten op individuele gedragsverandering.

Kwetsbare groepen

Uit de gesprekken met de bewoners en professionals in de wijk 

springen enkele groepen er uit als het gaat om kwetsbaarheid 

ten aanzien van hun gezondheid: 

Op de vraag wat gezondheid betekent voor bewoners komen 

uiteenlopende associaties op tafel van een schoon huis, geluk-

kige kinderen, samen wandelen tot een gezellige buurt, hulp 

geven en veiligheid.

De drie belangrijkste zaken die de ervaren gezondheid positief 

beïnvloeden, of met andere woorden: manieren om je gezon-

der te voelen zijn:

• Rust: slapen, bewegen, ontspannen, leuke dingen doen, een 

schoon huis hebben. 

• Invloed kunnen uitoefenen in de zin van regie hebben op de 

aanpak van problemen, gehoord worden, meepraten.

• Dingen samen doen: met de kinderen, in het gezin, in een 

groep en/of in de buurt.

Positieve gezondheid

Delen we de genoemde zaken in bij de dimensies van positieve 

gezondheid, dan zien we dat de deelnemers, als het gaat om 

zich gezond voelen, de meeste waarde hechten aan de dimen-

sies ‘kwaliteit van leven’ en ‘mentaal welbevinden’. Gaat het 

op deze gebieden goed, dan voelt men zich in het algemeen 

goed.  Sociaal-maatschappelijk participeren volgt daarna. 

Dimensies van positieve gezondheid

(Bron: www.ipositivehealth.com)
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• gezinnen met jonge kinderen;

• jongeren, vanaf 10-16 jaar en

• oudere Turkse bewoners.

Gezinnen met jonge kinderen

Veel ouders ervaren opvoedingsstress veroorzaakt door een 

veelheid aan problemen waar ze mee te maken hebben. 

Kinderen zijn druk, eten slecht en/of hebben taal- en gedrags-

problemen. In groep 7 (10-11 jaar) hebben al veel kinderen 

overgewicht. Professionals zien dat ook jonge kinderen al 

veel buiten op straat zijn. Ouders zeggen het erg belangrijk te  

vinden dat het goed met hun kinderen gaat en vooral jonge 

ouders lijken open te staan voor  advies en begeleiding. 

Jongeren 10-16 jaar

Jongeren in Voorstad rapporteren vaker een minder goede ge-

zondheid, hebben vaker overgewicht en roken meer. Vanwege 

een stapeling van risicofactoren, zoals lage opleiding, een-

oudergezinnen, weinig zelfvertrouwen en gevoeligheid voor 

groepsdruk, straatcultuur en gewoontes van ouders, lopen ze 

meer risico op het ontwikkelen van  problematisch middelen-

gebruik (alcohol, gamen en drugsgebruik).

Jonge meisjes van 12-16 jaar zijn slecht zichtbaar, ze onttrek-

ken zich aan thuis en nemen weinig of niet deel aan activitei-

ten in de buurt. Er is veel overgewicht, ze sporten niet en zijn 

makkelijk te beïnvloeden. Dat maakt ze kwetsbaar. Het zou 

helpen om ze weerbaarder te maken.

Oudere Turkse bewoners

De Turkse bewoners in Voorstad leven in hun ‘eigen’ groep en 

zijn moeilijk bereikbaar. Vooral oudere Turkse vrouwen hebben 

een matige tot slechte ervaren gezondheid, veel overgewicht 

en doen een groot beroep op voorzieningen. Door verschillen-

de redenen lopen zij een groot risico om te vereenzamen. Deze 

groep verdient extra aandacht.

Wijk, buurten en buurtkracht 

De wijk Voorstad bestaat uit meerdere buurten en buurtjes. Er 

is in de afgelopen jaren een infrastructuur ontstaan van buurt-, 

zorg- en welzijnsorganisaties die elkaar weten te vinden en  

samenwerken. Bovendien zijn er – op allerlei vlak – bewonersgroe-

pen actief, ondersteund door WijDeventer. Samengevat conclu-

deren we dat er veel buurtkracht aanwezig is. De bestaande 

infrastructuur, buurtkracht en actieve bewoners bieden veel 

kansen om te werken aan het verbeteren van de gezondheid. 
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Aanbevelingen
Bewegen

In bijna alle bewonersgroepen is bewegen genoemd als een 

manier om iets aan je gezondheid te doen en om te ontspan-

nen. Veel vrouwen willen wandelen, samen met anderen en 

de oudere Turkse bewoners opperden de mogelijkheid van zit-

gymnastiek. Maar ook meer sportieve vormen van bewegen, 

zoals fitness, Zumba, gymnastiek, binnen of buiten, dansen en  

hardlopen zijn genoemd. Bewegen is positief, je gaat je er be-

ter door voelen en een bijkomend voordeel is dat je het samen 

doet.

Er zijn in de wijk en op de verschillende basisscholen reeds  

combinatiefunctionarissen actief. Deze kunnen initiatieven  

van ouders op en rond scholen ondersteunen en begeleiden en 

mogelijk ook actieve vrijwilligers trainen. Go Ahead Eagles wil 

graag wat voor de wijk en haar bewoners betekenen en voert 

eigen programma’s uit voor buurtbewoners, scholen en suppor-

ters. Daarnaast faciliteert de club beweegactiviteiten en events 

op en rondom het stadion. Veel mannen uit de wijk werken bij 

buurtbeheerbedrijf Cambio. Ze worden hier intensief begeleid 

naar werk, maar er is veel individuele en groepsgerichte aan-

dacht voor gezond eten en beweeggedrag van mannen.

Aandacht voor kinderen

Kinderen zijn belangrijk, dat is veelvuldig aan de orde geweest 

in de groepen met moeders. Ook professionals bevestigen dat. 

Ouders willen het graag goed doen en hun kinderen het beste 

geven. Vooral bij ouders van jonge kinderen is winst te behalen 

door hen goede informatie te geven en mogelijkheden te bie-

den om de kinderen gezond te laten opgroeien. Ze staan open 

voor informatie en advies, op voorwaarde dat het aansluit bij 

hun behoefte en gewoonten. Als het verschil tussen wat ze  

gewend zijn en het advies groot is, zullen ze de adviezen  

gemakkelijk opzij leggen. 

“Begin jong. Leer kinderen water 
drinken. Ouders denken dat het 
zielig is als het niet een beetje zoet 
is.”

Men heeft veel vragen over de opvoeding en bespreekt deze 

op de peuterspeelzaal en de basisschool, vaak met andere  

ouders. School en voorschoolse voorzieningen in de wijk zijn 

een prima setting om met ouders en kinderen aan gezondheid 

te werken.  

Sociale omgeving; communities

De sociale omgeving (buurt, school, groep, familie) is belangrijk. 

Steun vanuit de eigen groep en activiteiten samen doen helpt 

om gedrag te veranderen en het vol te houden. Bewoners kun-

nen onderdeel zijn van meerdere sociale netwerken, of com-

munities. De basisschool van de kinderen, de straat of buurt, 

familie en schoonfamilie, de supportersvereniging, speeltuin-

vereniging of het werk.  in Voorstad zijn meerdere buurten te 

onderscheiden die nauwelijks ‘mengen’ en daarnaast nog vele 

groepen en netwerken. Ze bieden goede aangrijpingspunten 

om aan gezondheid te werken, omdat de sociale relaties in de 

groep gezondheid kunnen beïnvloeden. Ten eerste via het ge-

drag van mensen. Via sociale steun of informatie die je uit je 

groep kunt halen, of via de normen die in de groep gelden met 

betrekking tot gezondheid, kunnen sociale netwerken gezond-

heid gerelateerd gedrag beïnvloeden. Daarnaast kan sociale 

druk worden uitgeoefend om afwijkend gedrag (bijvoorbeeld 

in de vorm van ongezond gedrag) aan te passen aan de groep. 

Steuntje in de rug

Wat ook helpt is een steuntje in de rug. Dat kan op veel ver-

schillende manieren, bijvoorbeeld door beweegactiviteiten bij 

de start inhoudelijk en financieel te ondersteunen. 

Maak de gezonde keuze de makkelijke keuze. Zorg dat de om-

geving voldoende en aantrekkelijke mogelijkheden biedt om 

te bewegen en elkaar te ontmoeten. Zorg bij activiteiten en 

evenementen voor gezonde hapjes en drankjes. Dan maakt 

men er op een vanzelfsprekende manier kennis mee en kan dat 

de nieuwe norm worden.  Het moet wel leuk zijn, want men 

heeft al genoeg sores aan het hoofd. Niet te moeilijk doen, is 

de boodschap.

Doe ook – of zelfs eerst – iets aan de zaken die mensen nu 

belemmeren in een goede gezondheid, zoals het spreken van 

de Nederlandse taal, gezondheidsvaardigheden, schulden, 
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opvoedingsonzekerheid, eenzaamheid of isolement. Het zijn 

voorwaarden voor gezondheid en het is bekend dat het verbe-

teren van deze voorwaarden een positieve invloed heeft op de 

ervaren  gezondheid. Daarbij  geldt dat mensen eerst ruimte 

moeten hebben, voordat ze actief aan de slag kunnen en willen 

gaan met  de eigen leefstijl.

Benut de aanwezige infrastructuur en buurtkracht

Er is al veel activiteit en vrijwillige en professionele inzet aan-

wezig in de wijk. Maak daar gebruik van. Zo zijn enkele ideeën 

die tijdens de groepsgesprekken naar voren kwamen omgezet 

naar acties en met ondersteuning van een opbouwwerker ge-

meld bij WijDeventer met het verzoek deze financieel te onder-

steunen.  

Bewoners benadrukken dat het niet zinvol is om weer een 

nieuw project te starten, want dat hebben ze al zo vaak gehad. 

Gezondheidsactiviteiten moeten aansluiten bij en passen in de 

bestaande activiteiten en plaatsvinden bij bekende voorzienin-

gen en locaties in de buurten.

Ondersteun en versterk bewonersinitiatieven 

(maar neem het niet over)

In de groepen waar mee gesproken is, zijn diverse concrete 

ideeën genoemd. De bewoners zijn er ook al mee aan de slag 

gegaan. Zo gaan een aantal ouders van de Paladijn werken 

aan een theatervoorstelling over gezondheid, gaan een aan-

tal Turkse vrouwen op maandag wandelen, worden er gezon-

de maaltijden voor buurtbewoners bereid vanuit een mobiele 

keuken en gaan een aantal ouders uit de jonge gezinnengroep 

een wijkkookboek samenstellen. Al deze initiatieven worden 

ondersteund, met een klein budget of met begeleiding door 

een beweeginstructeur. Op deze manier breng je mensen let-

terlijk en figuurlijk in beweging en dat is nodig.

Belangrijk is wel om het initiatief niet over te nemen. Een pro-

fessional kan ondersteunen en faciliteren, maar het eigenaar-

schap blijft bij de bewoners. Dat geeft de meeste garantie op 

voortzetting en succes.
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