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BEWEEG 
magaZINe

2018 

Samen maken we het verschil met 
bewegingsgerichte zorg in Gorinchem  



Beweging in de  
zorg werkt! 

Hoe zorgen we ervoor dat er structureel meer 
aandacht komt voor een gezonde leefstijl en 
beweging in de zorg? Vanuit die gedachte is 
bewegingsgerichte zorg opgenomen in de 
beleidsvisie ‘de Kracht van Sport 2017-2021’.  
We zetten hierbij sport en bewegen in als middel 
voor vitaliteit, participatie en het versterken van 
eigen kracht.  

Vanuit de Kracht van Sport is de verbinding tussen 
sport & zorg gelegd waardoor de Gorinchemse 
zorgpartners geïnteresseerd raakten in 
“bewegingsgerichte zorg”. In april 2018 resulteerde 
dit in de aanstelling van Sanne: de Beweegcoach 
Zorg! In dit magazine lees je wat zij inmiddels al in 
beweging heeft gezet. Dit project is een 
samenwerking tussen ASVZ, Philadelphia, SoZorg en 
Syndion en de gemeente Gorinchem.  

De cliënten worden zelf maar beperkt begeleid; we 
ondersteunen en inspireren hun begeleiders - de 
medewerkers van de zorgpartijen. We bereiken 
daardoor met 1FTE zo’n 50 medewerkers en 200 
zorggebruikers een gezondere en actievere leefstijl te 
ontwikkelen. Juist door die inzet van de eigen 
medewerkers kunnen de zorgpartijen de 
uitgangspunten van de Beweegcoach in de 
organisatie verankeren.  

De aanpak van de Beweegcoach is dan ook gericht 
op meer dan sport en beweging. Met medewerkers 
nemen we de hele dagelijkse routine van een cliënt 
onder de loep. Zoveel mogelijk benaderd vanuit de 
werkwijze ‘positieve gezondheid’. De eerste fase van 
het project loopt tot april 2019, daarna pakken we 
door om bewegingsgerichte zorg in Gorinchem 
verder uit te rollen.   
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MEER VAN WETEN? 
Ben je na het lezen van dit magazine nieuwsgierig geworden? Wil je over 
dit initiatief graag meer weten? Of misschien ook wel graag met jouw 
organisatie deelnemen aan bewegingsgerichte zorg in Gorinchem?  

Neem dan contact op met Tanja of Sanneke van Gorinchem Beweegt 
(Gemeente Gorinchem) via gorinchembeweegt@gorinchem.nl.  
 
www.gorinchembeweegt.nl/magazinebeweegzin

D i e n s t v e r l e n i n g  e n  o n d e r s t e u n i n g  a a n  m e n s e n  m e t  e e n  b e p e r k i n g
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“Wat een verrijking in 
mijn leven”  

Sandra is al lange tijd alleen na 
het overlijden van haar ouders. 
Met wat hulp van een oude 
buurvrouw redt ze het allemaal 
net in haar ouderlijke woning. 
Via MEE is Sandra terecht-
gekomen bij het eetcafé van 
ASVZ in Gorinchem en is 
ambulante begeleiding gestart 
bij Sandra thuis.  

Sandra vertelt: “Wat ongelooflijk fijn om weer onder 
de mensen te komen, wát een gezelligheid en wat heb 
ik dat gemist.. Gewoon een praatje maken, gehoord 
worden, mijn eigen keuzes kunnen maken”.  

Met wat hulp vanaf de zijlijn voelt Sandra zich dus 
niet meer zo onzeker en voelt zich belangrijk in deze 
maatschappij als barvrouw/manusje van alles in het 
eetcafé! 
 
Sandra vertelt verder: “Dagelijks mijn wandeling 
naar het eetcafé, ik kijk er elke morgen naar uit! 
Daarnaast ben ik via mijn ambulante begeleiding in 
contact gekomen met de Beweegcoach van ASVZ, 
Sanne. Zij kwam bij mij thuis en vroeg zich af of ik 
nog hobby’s had? En weet je.. eigenlijk.. heb ik het 
hartstikke druk, nu mijn dagen zo mooi gevuld zijn! 
Maar weet je wat ik mis? Een vriendin om mee te 
sporten..”  

Sanne weet toevallig een mevrouw in Gorinchem 
met dezelfde vraag! Toeval bestaat niet…?  
Na een kennismaking, begeleid door Sanne, gaan de 
twee elke woensdagochtend nu sporten bij sport & 
spel in Gorinchem. Daar dansen ze op muziek, met 
nog heel veel meer mensen die het fijn vinden om 
een uitje te hebben! Die van bewegen houden! En 
natuurlijk de gezelligheid. “Moe, maar voldaan kom 
ik elke woensdagavond weer thuis. Wát een verrijking 
in mijn leven!” vertelt Sandra.  

“Bedankt voor de ruimte in deze krant, nu stop ik 
ermee, want andere mensen willen misschien ook nog 
wat leuks zeggen.. Máár als jullie nog vragen hebben? 
Van harte welkom in het eetcafé | Torenstraat 5, 
Gorinchem”  

Groetjes, Sandra  

* Vanwege privacyredenen is Sandra een fictieve naam. 
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#TIP: GEZONDE VOEDINGSGEWOONTES 
Een gezond lijf ontstaat ook door talloze kleine 
gewoontes, die je met je voeding dagelijks maakt. 
Denk bijvoorbeeld aan: 

- Water/thee in plaats van frisdrank 
- Stuk fruit/rauwkost/ongezouten noten tussendoor 
- Eet op vaste momenten, sla geen maaltijd over 
- Naturel yoghurt/kwark met vers fruit als toetje  
- Met een volle maag boodschappen doen

“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”  
 - P. Langkous



“Onze deelnemers 
kunnen veel meer dan 

ze zelf denken  
Als je beweegt, voel je je vaak fitter en krijg je meer 
energie. Dat merken ook de cliënten van 
Philadelphia in Gorinchem. Sinds mei is bewegen 
een vast onderdeel van de dagbesteding. Op 
maandagmiddag en vrijdagmiddag doet iedereen 
mee op zijn of haar manier. Het maakt niet uit of je 
oud of jong bent of welke beperking je hebt. 
Daarnaast zit gezonder leven al in kleine dingen en 
ook daar zijn ze bij het Arsenaal nu meer bewust 
mee bezig. Zo worden de bekers en borden zelf naar 
de vaatwasser gebracht en blijkt water met vers fruit 

ook in de smaak te vallen! 

Mieke, begeleider 
Philadelphia:  
“Het is zo mooi om te zien 
wat het samen bewegen 
ons brengt. Naast dat ik 
regelmatig van de 
deelnemers hoor dat ze het 
zo leuk vinden om samen 
bezig te zijn, zie ik dat 
deelnemers meer kunnen 

dan ze zelf denken en echte doorzetters zijn. Het 
bewegen geeft ze een gevoel van trots dat ze iets 
kunnen bereiken. Ook merk ik dat de deelnemers zich 
echt bewust zijn van het feit dat bewegen goed voor 
hen is. “Bewegen is goed voor mijn gezondheid” en 
“Mijn spieren worden er soepel van” zijn opmerkingen 
die ik vaak voorbij hoor komen.  

Beweegcoach Sanne komt tijdens het sporten nu nog 
vaak helpen, maar zij helpt de medewerkers ook op 
weg zodat ze straks de cliënten zelf kunnen 
ondersteunen in het bewegen. Daarnaast informeert 
zij hen over activiteiten in de samenleving. Mieke: 
“Zo hebben we bijvoorbeeld met een grote groep 
meegedaan aan de Merwede Triathlon. En in de week 
tegen de eenzaamheid organiseerden we, samen met 
MEE en de Jeu de Boules vereniging een gezellige Jeu 
de Boules activiteit. Op die manier ontstaan mooie 
contacten en kunnen we ook weer iets voor elkaar 
betekenen.” 

Irene, manager dienstverlening: “Philadelphia is 
blij met het initiatief van de gemeente Gorinchem. We 
zien dat cliënten wel graag mee willen doen, maar dat 
ze het soms wat lastig vinden om de stap naar 
sportschool of vereniging te nemen. Wij werden 
enthousiast van het verhaal van de gemeente over 
bewegingsgerichte zorg en het inzetten van een 
beweegcoach om het thema bewegen ook in je 
dagelijkse ondersteuning te integreren. Vanzelfsprekend 
wilden wij daar dan ook graag in participeren. Je ziet 
dat cliënten tijdens het bewegen veel plezier hebben en 
dat het hen motiveert om verder te gaan. Hoe mooi is 
dat!”  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#TIP: GA WANDELEN! 
Gezellig wandelen is goed voor de beweging, frisse lucht en geeft vaak meer 
ruimte tot een goed gesprek. Met een stappenteller (die zit ook op je telefoon) 
weet je gelijk hoeveel stappen je hebt gezet (dit geeft inzicht!).



Bewust in beweging 
Ylja, begeleider bij SoZorg, vertelt: “In het verleden waren onderwerpen als 
beweging en gezonde voeding natuurlijk ook een belangrijk onderdeel van 
onze begeleiding. Veel mensen die we ondersteunen, hebben hulp nodig bij het 
plannen, uitvoeren en vooral volhouden van hun voornemens om hierin te 
groeien. We merkten echter wel dat het lastig is om hier echt aandacht aan te 
geven, omdat er vaak nog veel andere ontwikkelpunten zijn die ook van 
belang zijn. Dat is zonde, omdat dit juist zaken zijn die meewerken aan het 
herstel van mensen. Sinds we werken met een Beweegcoach, die juist de focus 
op deze onderdelen heeft, zien we dat daarin, zowel bij bewoners als de 
begeleiding zelf, steeds meer continuïteit is.”  

Diana, één van de bewoners bij SoZorg vult aan: “Ik ga regelmatig een stuk 
wandelen in de middag en op de groep wordt er wel gelet op gezonde voeding. 
Dit helpt wel bij mijn herstel. Ik vind het ook gewoon leuk en gezellig om met 
wat mensen van de groep samen activiteiten te ondernemen om er zo even uit 
te zijn. Als ik het moeilijk vind om uit bed te komen, helpt het om te weten dat er begeleiding is en medebewoners 
die het leuk vinden om een stukje met me te wandelen.” 

Elke maand wordt er samen met de Beweegcoach, de begeleiders en de bewoners van SoZorg een sportmiddag 
georganiseerd. Tijdens deze dagdelen staan teamwork en beweging centraal. Zo is er laatst een Jeu de Boules 
wedstrijd gehouden. Hierin worden de bewoners op een laagdrempelige manier gestimuleerd om in beweging 
te komen. De Beweegcoach is hierin van waarde om alle partijen bewust te maken van beweging en 
samenwerken, want bewegen doe je niet alleen. 

Woordzoeker Bewegen is leuk!
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#TIP: OPSTAAN VOOR JE GEZONDHEID 
Voor iedere 30 minuten zitten, is het advies om 2 minuten te bewegen. 
En onthoud: alles is beweegwinst, hoe klein de activiteit ook is. 

G S T D I E H D N O Z E G
A N M S E N M A K E N W E
H G I G N I G E W E B E T
V N E D N I B R E V T E S
R I S C R H W I L H M A E
T D B E W O E G C G M I N
G E S G E R W A E E I C H
Z O R G P A R T N E R S T
E V Z O R K G I S N W G O
E V E I T I S O P U R E I
N C H L I R B G E E W E B
N E V E I T C E P S R E P
E M H C A O C G E E W E B

BEWEEGBRIL  BEWEEGCOACH 
BEWEGING   KRACHT  
BEWUSTWORDING  GEZONDHEID 
SAMEN   PERSPECTIEVEN 
BEWEEGWINST  POSITIEVE 
VERBINDEN   VOEDING 

* De oplossing van de woordzoeker is dichterbij dan je 
denkt. Kun jij ‘m vinden in dit  BEWEEG magaZINe? 



Samen sporten brengt 
positieve energie 

Op de Saak, dagbestedingslocatie van Syndion, zijn 
ze een half jaar geleden gestart met samen sporten 
op donderdag. Sanne, de Beweegcoach, ondersteunt 
hen bij het opzetten hiervan. “Ik geniet er enorm 
van”, vertelt begeleider Anja. “Dit is iets extra’s, iets 
waar ik naar op zoek was. Het brengt positieve energie 
in de groep.” 

Rond het middaguur schuift iedereen aan de 
gezellige houten tafels om samen te lunchen. Ook 
Sanne luncht mee. Het is even een moment van rust, 
tussen het werken in de ochtend en het sporten in de 
middag. Voor de activiteit zoeken ze een plein of een 
sportveldje in de buurt, tot nu toe altijd buiten. Het 
is ook zulk mooi weer geweest de hele zomer. “Soms 
was het zelfs te warm”, zegt Anja. “Maar daar hadden 
we iets op verzonnen, toch Bert?” “Ja”, lacht die. “We 
gingen met natte sponzen overgooien, dat was lekker 
koel.” Steeds staat er iets anders op het programma. 
“Iedereen gaat mee”, vertelt Anja. “Ook als iemand 
niet mee kan of wil doen. Dan blijft het een keertje bij 
kijken.” 

Badminton en basketbal  
Vandaag staan badminton en basketbal op het 
programma. Patricia vertelt dat ze er best goed in is, 
want ze heeft een paar jaar gebasketbald. “Ik gooide 
de bal laatst achteruit, vier keer achter elkaar raak!”  

Rianne vindt de sportactiviteiten meestal wel leuk. 
“Het hangt er wel een beetje van af wat we gaan doen. 
Van voetballen en frisbeeën houd ik niet zo.” En Vidal 
kijkt altijd graag eerst een tijdje. Daarna doet hij dan 
wel mee, want hij vindt het toch wel heel leuk.  

Aan de slag 
Nog een kop koffie of thee, een stuk fruit van de 
fruitschaal en de lunch zit er op. De groep vertrekt 
naar het terrein dat voor vandaag is gekozen, omdat 
er twee basketbalpalen staan. De materialen zijn 
onderweg opgehaald, ze kunnen meteen van start. 
Iedereen komt in beweging en moedigt elkaar aan, 
ondanks de motregen. “Dat doe je goed, Vidal!”, “Dat 
was echt bijna raak Rianne” en “Da’s echt een goeie 
bal Jari”, “Patricia, goed geraakt” klinkt het over en 
weer. “Snap je nu waarom ik hier zo blij van word?” 
vraagt Anja. “De hele groep is met elkaar bezig, 
heerlijk buiten en lekker ontspannen. En ze geven 
elkaar tips en complimenten. Geweldig!”  
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#TIP: ALLE KLEINE BEETJES HELPEN! 
Goed nieuws: alle kleine beetjes helpen! Bedenk wel; verandering van gedrag en aanwennen van nieuwe 
gewoontes kost tijd. Maak eens een lijstje met beweegtips en haal er 1 uit die je makkelijk kunt toepassen in je 
dagelijkse leven. Gaan die als vanzelf? Dan kun je er nog één toevoegen. Maak het vooral niet te moeilijk.  

“Als de moed je in de schoenen zakt, ga dan eens op je kop staan” 

 - Loesje



Beweegcoach Sanne aan het woord  
 
 

Altijd kijken naar wat iemand wél kan, dat is mijn motto!  
Niet focussen op de klacht of beperking, maar aandacht voor 
iemands kracht. Samen met de zorgprofessionals zorg ik ervoor 
dat bewegen meer onderdeel wordt van hun zorgverlening, want 
sport & bewegen is een prachtig middel om die krachten te 
ontdekken.  

Ik heb het afgelopen half jaar al veel mooie voorbeelden gezien 
waarbij cliënten en medewerkers meer in hun kracht zijn komen 
te staan. Samenwerking, zingeving, zelfvertrouwen, erbij horen, 
doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, positief denken en vooral 
heel veel plezier. Mooie voorbeelden waarbij sport & bewegen als             

                                   middel is ingezet om andere doelen te bereiken. Mijn tip is dan  
                                                                       ook: zie sport & bewegen niet als hoofddoel, maar zet het in om  
                                                                       andere doelen te bereiken.  

Laat de cliënt daarnaast zoveel mogelijk dingen zelf doen in en om huis. Ook al gaat het op dat moment sneller 
als je het ze als zorgverlener uit handen neemt. Je hoeft niet naar de sportschool om actiever te worden, 
beweegwinst zit al in heel kleine dingen. Laat cliënten zelf hun kopje koffie of thee inschenken of, wanneer dit 
niet mogelijk is, zet het kopje wat verder weg op tafel. Ook schoonmaken - van stofzuigen tot ramen wassen - 
kost nogal wat energie. Al deze activiteiten dragen bij aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Dus maak 
een sopje, zet de muziek aan en ga gezellig samen aan de slag! 

In plaats van ‘zorgen voor’ zijn we dan meer bezig met ‘zorgen dat’. Zorgen dat mensen nog meer meedoen in 
de maatschappij. Dat is enorm belangrijk! 

Positieve gezondheid 
Gezondheid is meer dan alleen ziek zijn. Gezondheid 
wordt niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van 
ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de 
fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te 
gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.  
 
Op de verschillende onderdelen kan worden gekeken 
naar wat iemand wel kan en dus niet naar wat er niet 
(meer) gaat. En dat alleen al geeft energie en kracht! 
Met de Beweegcoach geven we invulling aan het concept 
positieve gezondheid. Bekijk het web hiernaast om 
inzicht te krijgen in jouw gezondheid. 
 
Voor meer informatie, ga naar 
www.allesisgezondheid.nl. 
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“Van problemen naar perspectieven ~ van klacht naar kracht ~ van vinkjes naar vonkjes” 

: Beeldkazerne

http://www.allesisgezondheid.nl


Beweegcoach Zorg Gorinchem wint landelijke prijs! 
Gemeente Gorinchem is met het initiatief Beweegcoach Zorg gekozen tot winnaar van het ‘beste 
Initiatief op sport- en beweeggebied 2017/2018’. Volgens de jury is het initiatief een relatief 
eenvoudig toe te passen idee met grote, positieve gevolgen.  

Het betreft een mooie en interessante 
combinatie tussen zorg en bewegen, waarbij 
ook aan de bewustwording van 
zorgprofessionals wordt gewerkt.  
De vier aangesloten zorgpartijen laten hier 
met trots de gewonnen prijs zien!  

“We zijn er trots op dat we dit 
met elkaar hebben bereikt!”
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