BIJLAGE 1

INDICATOREN BIJ DE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN

De zes thema’s uit het uitvoeringsprogramma ‘Samen Denken Samen Doen’ kennen maatschappelijke effecten die we op onderdelen door middel van een aantal indicatoren en aan de hand van objectieve, te verifiëren bronnen kunnen meten.
De nulmeting heeft in 2019 plaatsgevonden. In 2020 heeft de 1-meting plaats gevonden. Bronnen die voor deze 1-meting zijn gebruikt, zijn bijvoorbeeld het cliëntervaringsonderzoek (2019) voor Jeugd en Wmo, cijfers van het CBS, het EMOVO
onderzoek van de GGD en jaarverslagen van diverse organisaties. Niet elke indicator wordt jaarlijks gemeten. Dat is de reden dat bij de 1-meting soms lege vlakken te zien zijn. Deze worden bij volgende rapportages steeds zoveel mogelijk
aangevuld. De indicatoren die zijn gebruikt, moeten over een groter aantal jaren worden bijgehouden om daadwerkelijke verschillen te kunnen zien. Tussen één enkel jaar kunnen cijfers namelijk zonder aanwijsbare reden fluctueren, waardoor er
geen conclusie aan te verbinden is. Daarom zijn de uitkomsten van deze indicatoren nu nog niet meegenomen in de evaluatie van het uitvoeringsprogramma.
THEMA 1: WERKEN VANUIT DE BEDOELING

Indicator
Cliëntervaringsonderzoek Jeugd en Wmo:
tevredenheid inwoners (over
keukentafelgesprek).
Voor jeugd weergave % vaak/ altijd.
Voor Wmo % (helemaal) mee eens.

Nulmeting
JEUGD
Jongeren:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 84%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 85%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners; 91%
Ouders:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 84%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 87%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners: 94%

1-meting
JEUGD (cliëntervaringsonderzoek 2019)
Jongeren:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 89%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 92%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners; 98%
Ouders:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 92%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 96%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners: 97%

2-meting
JEUGD (cliëntervaringsonderzoek 2020)
Jongeren:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 84%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 93%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners; 98%
Ouders:
De hulpverleners weten genoeg om mij/mij en mijn kind te
kunnen helpen: 86%
Ik voel mij serieus genomen door de hulpverleners: 88%
Ik word met respect behandeld door de hulpverleners: 93%

WMO
Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed:
89%
De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag: 88%

WMO (cliëntervaringsonderzoek 2019)
Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed:
91%
De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag: 90%

WMO (cliëntervaringsonderzoek 2020)
Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed:
86%
De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag: 86%

Berkellandwijzer

Nog niet gereed

Gereed.
878 unieke bezoekers in periode 9 dec 2019 – 9 januari 2020

Aantal huishoudens waarvoor maatwerk is
geboden door een samenwerking van VMK en
SDOA

3

4

Over geheel 2020:
3027 gebruikers
5515 sessies
(Bron: Hollandsch Welvaren)
24

Nulmeting
Peildatum 1-1-2019:
Werkbaan Oost: 57
Martin's lijstenmakerij: 9
Zozijn: 5
Werkbedrijf Parlijn; 11
Kringloop Warm: 3

1-meting
De aantallen zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de
nulmeting

THEMA 2: MEEDOEN
Indicator
Aantal beschut werk plekken in de kernen

2-meting
Beschut werk; in dienst van gemeente (31-12-2020):
Werkbaan Oost: 46
Martin’s Lijstenmakerij: 11
Zozijn: 6
Werkbedrijf Parlijn: 10
Kringloop Warm: 4
Beschut werk via Slinge Werkt! (01-03-2021):
Camping de Meibeek: 1
Gemeente Berkelland: 1
Klaver4All: 1

Kringloop Drenthen: 1
Martin’s Lijstenmakerij: 6
Schuurman Schoenen: 2
St. Aktief: 1
Supermarkt Camping de Heksenlaak: 1
Werkbaan Oost: 3

Netto arbeidsparticipatie

67,00%

68,8%

Het percentage vroegtijdige schoolverlaters

0,90%

1,05%

Aantallen Jimmy’s, deelnemers aan activiteiten

Maart 2019:
26 Jimmy’s. 1688 jongeren, 48 ouders en 290 andere
volwassenen die in 2018/2019 een bijdrage aan Jimmy’s
leverden en/of aan een activiteit van Jimmy’s deelnamen.
Dit betreft ook de grootschalige opstartactiviteiten zoals
openingen e.d.

Maart 2020:
30 actieve Jimmy’s, 8 stagiaires, 200 jongeren regelmatig bij
Jimmy’s, ongeveer 2000 kinderen en jongeren die
deelnamen aan activiteiten, 60 betrokken (pleeg)ouders,
ruim 500 andere inwoners (waaronder inwonersinitiatieven)
die deelnamen of een bijdrage leverden aan activiteiten.

Aantal jongeren dat is versterkt in hun
persoonlijke ontwikkeling (richting school,
voorkomen schooluitval, werk/zelfstandig
ondernemerschap).
Aantal jongeren waarbij duurdere zorg is
voorkomen of waarbij duurdere zorg is
afgeschaald
Aanwezigheid sociale kaart

Maart 2019: 33

December 2019: 54

Bronnen:
Samenvatting bedrijfsvoering Wbo (31-12-2020)
Administratie P&O (01-03-2021)
67,2% (2019)
Bron: CBS Statline
Op moment van aanvullen is er nog geen informatie over
schooljaar 2019-2020 beschikbaar op:
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijsalgemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdigschoolverlaten/vsv-in-de-gemeenten.
Februari 2021:
28 actieve Jimmy’s, 15 stagiaires, 220 jongeren regelmatig
bij Jimmy’s, ± 800 kinderen en jongeren die deelnamen aan
activiteiten (door corona konden er geen grote activiteiten
georganiseerd worden), 85 betrokken (pleeg)ouders, 75
bereikte buurtbewoners in het helpen met boodschappen,
tuintjes en honden tijdens de 1e coronagolf.
Februari 2021: 81

Maart 2019: 3

December 2019: 38

Februari 2021: 57

Er is nog geen sociale kaart aanwezig.

De Berkellandwijzer is gerealiseerd en geïmplementeerd

Percentage eenzame inwoners gemeente
Berkelland

37,40% (matig tot zeer ernstig – bron: GGD
gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016)

Geen actuele cijfers beschikbaar

Aantal deelnemers training ‘Goed omgaan met
dementie’
Aantal sportverenigingen met een aanbod voor
60+-ers
Aantal deelnemers kennistest
samendementievriendelijk
Aantal deelnemers online training gemeente
‘Omgaan met dementie’
Aanbod dagvoorzieningen voor mensen met
dementie
Percentage statushouders dat gebruik maakt
van inburgeringsvoorzieningen
Invulling taakstelling huisvesting statushouders

68

144

112

136

Over geheel 2020:
3027 gebruikers
5515 sessies
Bron: Hollandsch Welvaren
Geen actuele cijfers beschikbaar – de resultaten van de
gezondheidsmonitor 2020 worden naar verwachting medio
juni 2021 gepubliceerd
Is gelijk gebleven in 2020. Vanwege corona zijn er geen
nieuwe trainingen gegeven
136

194

194

Er heeft in 2020 geen kennistest plaatsgevonden

28

82

91

20 in regio Achterhoek

40 in regio Achterhoek

40 in regio Achterhoek

71 statushouders volgden in 2018 een inburgeringstraject

X

Taakstelling 2019:

Taakstelling 2019:

22 statushouders zijn bezig met een inburgeringstraject, 54
statushouders hebben dit traject afgerond
Taakstelling 2020:

Achterstand 2018 = 12 statushouders
Eerste helft 2019 = 15 statushouders
Tweede helft 2019 = 15 statushouders
Totaal: 42 statushouders, waarvan 37 gehuisvest in 2019

Achterstand 2018 = 12 statushouders
Eerste helft 2019 = 15 statushouders
Tweede helft 2019 = 15 statushouders
Totaal: 42 statushouders, waarvan 37 gehuisvest in 2019

Achterstand 2019 = 5 statushouders
Eerste helft 2020 = 14 statushouders
Tweede helft 2020 = 17 statushouders
Totaal: 36 statushouders, waarvan 23 gehuisvest in 2020

Verklaring achterstand: er staan een aantal grote gezinnen
op de wachtlijst voor huisvesting. Voor hen is het lastig om
geschikte huisvesting te vinden. Tevens ontstond er in 2020
stagnatie bij het huisvesten door de corona-maatregelen en
er was een oponthoud door vertraagde administratieve
afhandeling door de COA en de IND.
Aantal participatieverklaringen per jaar

6

29 in 2019

28 in 2020

Indicator
Aantal meldingen van professionals en inwoners
bij Veilig Thuis

Nulmeting
In 2017 waren er 105 adviesvragen en 155 meldingen bij
Veilig Thuis. In 18 % van de meldingen is een inwoner de
melder, in 82 % van de gevallen een professional.

1-meting
In 2019 waren er 218 adviesvragen en 137 meldingen bij
Veilig Thuis. Door Veilig Thuis is voor 2019 niet bijgehouden
wat de verdeling was naar melder. (Jaarverslag Veilig Thuis,
2019)

Aantal jongeren dat in beeld is gekomen door de
quickscan gedaan door de regietafel Jongeren
(inzicht in overlastgevende en kwetsbare
jongeren).

35 jongeren in Neede
23 in Borculo
15 in Eibergen in de jaren 2017 / 2018

Aantal deelnemers aan project heerlijk
thuis/langer veilig thuis.
Score van de gemeente Berkelland op
‘woonomgeving’.
Percentage buurtbewoners dat voor elkaar klaar
staat.
Score van gemeente Berkelland op onderdeel
‘Buurt als leefomgeving’.
Aantal kinderen per perceel/product

Project is gestart, cijfers volgen medio 2019

17 in Borculo
Verder veel aandacht voor de individuen uit de eerdere
groepsscans van Eibergen en Neede.
Hulpverlening en/of handhaving ingezet en indien
noodzakelijk opgeschaald naar de Veiligheidskamer.
113 in 2019

2-meting
In de eerste helft van 2020 waren er 151 adviesvragen en 67
meldingen bij Veilig Thuis. Door Veilig Thuis is voor 2020
niet bijgehouden wat de verdeling was naar melder.
(Halfjaarverslag Veilig Thuis 2020, jaarverslag nog niet
beschikbaar).
Er is een groepsscan gemaakt met jongeren die zich over de
hele gemeente ophouden. Deze jongeren komen met name
uit Borculo en Ruurlo. De groepsscan telt 10 jongeren en is
van oktober 2020.

Berkelland scoorde 49 (op een schaal van 0 tot 100) t.o.v. 50
als landelijk gemiddelde (2017)
72% van de inwoners staat klaar voor de ander in
Berkelland, t.o.v. 61% in Nederland
De score in Berkelland is 8,1 t.o.v. 7,95 in Nederland.

Berkelland scoorde 81 (op een schaal van 0 tot 100) t.o.v. 79
als landelijk gemiddelde (2018)
89% van de inwoners staat klaar voor de ander in
Berkelland, t.o.v. 78 % in Nederland
X

8,3 % van de jongeren tot 18 jaar heeft jeugdhulp (eerste
half jaar 2018).
0,8 % van de jongeren tot 18 jaar heeft een
jeugdbeschermingsmaatregel (eerste half jaar 2018).
1,1 % van de jongeren tot 18 jaar woont in een residentiële
voorziening (eerste half jaar 2018)

Aantal Veilig Thuis onderzoeken

18 onderzoeken (2017)

In het eerste halfjaar van 2019 ontvingen 690 jongeren van
0 tot 23 jaar één of meerdere vormen van jeugdhulp in
natura (8,4 %). 635 van hen ontvingen daarbij jeugdhulp
zonder verblijf, en 90 van hen ontvingen daarbij jeugdhulp
met verblijf.
70 jongeren van 0 tot 18 jaar ontvingen één of meerdere
vormen van jeugdbescherming. Bij 40 van hen ging het om
een ondertoezichtstelling, en 25 van hen ontvingen voogdij.
10 jongeren van 12 tot 23 jaar in Berkelland ontvingen
jeugdreclassering.
(bron: CBS)
9 onderzoeken (2019)

Ontwikkelingsachterstand kinderen 0-4 jaar,
ouders van 0-4 jarigen met

9,75% van de 0-4 jarigen
6% van de ouders van 0-4 jarigen met

12,2% van de 0-4 jarigen
4,3% van de ouders van 0-4 jarigen met

THEMA 3: VEILIG THUIS EN IN DE BUURT

68 in 2020, ten gevolge van de coronacrisis is het aantal
deelnemers lager dan verwacht
Geen nieuwe cijfers sinds 2018
Geen nieuwe cijfers sinds 2018
Geen nieuwe cijfers sinds 2018
In het eerste halfjaar van 2020 ontving 8,8 % van de
jongeren van 0 tot 18 jaar één of meerdere vormen van
jeugdhulp. 8,3 % van de jongeren tot 18 jaar kreeg
jeugdhulp met verblijf. 1,1 % kreeg jeugdhulp zonder
verblijf.
1,1 % van de jongeren had te maken met een maatregel van
de jeugdbescherming. 0,3 % van de jongeren tussen 12 en
23 jaar hadden een jeugdreclasseringsmaatregel.
(bron: CBS)
In het 1e half jaar van 2020 zijn er 0 onderzoeken gedaan.
(halfjaarverslag 2020).
Nog geen cijfers over 2020

opvoedingsproblemen.

opvoedingsproblemen (2017)

opvoedingsproblemen (2019)

THEMA 4: ARMOEDE

Indicator
Het aantal gebruikers / bezoekers van de
webapplicatie
meedoenarrangement/minimaregelingen

Nulmeting
De meedoenapplicatie is nog niet gereed

1-meting
De meedoenapplicatie is gereed

Het aantal interventies dat vanuit Schuldhulp Op
Maat en Humanitas thuisadministratie wordt
ingezet

Schuldhulp Op Maat: 100 klanten in behandeling genomen
en 46 interventies afgesloten (2018)

Schuldhulp Op Maat (1-1-2020): 59
Bron: jaarverslag SOM 2019

Humanitas thuisadministratie: 34 interventies (2018)

Het aantal geslaagde (re-integratie) trajecten
richting regulier werk

Instroom: 142 klanten
Uitstroom: 224 klanten

Humanitas thuisadministratie: 39
Bron: Factsheet Thuisadministratie
Instroom : 140
Uitstroom: 161
Bron: jaarrekening SDOA 2019.

Ontwikkeling van inwoners binnen de keten
Meedoen-Participatie en Werk

SDOA deelt klanten in in drie groepen, te weten Meedoen,
Perspectief en Werk.
Cijfers januari 2019:
Meedoen: 209 klanten
Perspectief: 214 klanten
Werk: 136 klanten

Het aantal inwoners met een laag inkomen

SDOA: participatiewet 1-1-2019 : 556.
Collectieve zorgverzekering 2017: 1538
Bijzondere bijstand 2017: 918
Individuele inkomenstoeslag 2017: 245

De resultaten vanuit de pilot integraal werken
SDOA-VMK

Pilot is begin 2019 gestart. Er zijn nog geen resultaten
bekend.

2-meting
Sociaal-culturele en sportieve activiteiten 322 kinderen,
Primair onderwijs 159 kinderen, Voortgezet onderwijs 129
kinderen, Computer 1 kind, Zwemlessen diploma A 15
kinderen. In totaal: 626 (niet unieke) gebruikers.
Sociaal-culturele en sportieve activiteiten 378 kinderen,
Primair onderwijs 187 kinderen, Voortgezet onderwijs 147
kinderen, Computer 1 kind, Zwemlessen diploma A 16
kinderen. In totaal: 729 (niet unieke) bezoekers.
Actuele gegevens zijn nog niet beschikbaar.

Instroom: 169
Uitstroom: 155
Bron: jaarrekening SDOA 2020

Cijfers t/m februari 2020:
Meedoen : 263
Perspectief : 259
Werk: 124
Bron: evaluatie lokaal en wijk- gericht werken.
31-12-2019
Collectieve zorgverzekering 2019: 1.423
Bijzondere bijstand, minimabeleid en individuele
inkomenstoeslag: 968 aanvragen. In 2018 zijn 883
aanvragen ingediend
Bron: jaarrekening 2019 SDOA

Cijfers per 1 januari 2021:
Meedoen: 246
Perspectief: 285
Werk: 128

Van de 750 personen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt voor heel SDOA, zijn 432 klanten actief
geworden. Voor de gemeente Berkelland komt dit neer op
61%. Bij personen die al actief waren is gekeken naar een
uitbreiding van de activiteiten.
De professionals van SDOA en VMK zijn positief over de
intensivering van de samenwerking, zo is naar voren
gekomen in een enquête over de ervaren samenwerking.

Van totaal 706 klanten zijn 636 actief (dat is 97%). Voor
Berkelland komt dit neer op: van de 246 klanten meedoen,
zijn 239 ‘in begeleiding naar participatie’. Dat komt neer op
97%.

1-1-2021
Collectieve zorgverzekering: 224 aanvragen
Bijzondere bijstand: 799 aanvragen
Kindregelingen/minimabeleid: 706 aanvragen
Individuele inkomenstoeslag: 312 aanvragen
Bron: SDOA

THEMA 5: GEZONDE LEEFSTIJL

Indicator

Nulmeting

1-meting

2-meting

Meer (kwetsbare) inwoners voldoen aan
Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen.
(NNGB)
Het aantal Berkellanders dat deelneemt aan een
Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI)

64,4% (19 jaar en ouder) voldoet aan de norm.

48% (19 jaar en ouder) voldoet aan de norm.

48% (19 jaar en ouder) voldoet aan de norm.

0

2019:
13 deelnemers in Eibergen
12 deelnemers in Borculo
10 deelnemers in Neede

Dec 2019 tot mrt 2020:
30 deelnemers in Neede
46 deelnemers in Eibergen
53 deelnemers in Borculo
4e en 5e groepen kunnen starten
Ruurlo en Beltrum zijn ook 2 GLI teams gestart

Het aantal Berkellanders die vanuit een
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
duurzaam uitstromen naar regulier sport- en
beweegaanbod.

0

2019 gestart: 2 jarig traject dus nu nog geen gegevens.

2020:
Advies en doorverwijzing aan 71 deelnemers
Aantallen die lid zijn geworden en zijn blijven sporten is erg
lastig aan te geven door corona.
Naar schatting zeker de helft (35) in contact gebracht/geleid
naar nieuw aanbod. Een ander groot deel was al sportief
actief en heeft dit voortgezet / uitgebreid. Een klein deel
blijft zelfstandig actief.

% Berkellanders dat lid is van een
sportvereniging.

13.306 mensen zijn lid van een sportvereniging. Dit is 30%
van Berkellandse bevolking.

X

13.916 mensen zijn lid van een sportvereniging. Dit is 30%
van Berkellandse bevolking.

Aantal scholen met ‘gezonde school certificaat’/
Vignet

Basisonderwijs: 2
Voortgezet Onderwijs: 2 (locaties Assink)
Voortgezet Speciaal Onderwijs: 1

2019:
Basisonderwijs: 3 (Kerst zwart, st Joris, Kisveld)
Voortgezet Onderwijs: 3 (Assink 2 locaties en Maxx)
Voortgezet Speciaal Onderwijs: 1 (Korte Dreef)

2020:
Basisonderwijs: 6 (Kerst Zwart, St Joris, Kisveld, Het
Sterrenpalet, De Hofmaat, Wonderwijs)
Voortgezet Onderwijs: 3 (Assink Lyceum Eibergen en
Neede, Maxx)

Op 6 locaties lopen er trajecten tot Gezonde School locaties.

Gezonde School activiteiten/thema’s: 9
(St Joris, Kerst Zwart, De Hofmaat, De Berkel, Klein Borculo,
Staringcollege, Zone College, Assink Lyceum, Het
Sterrenpalet)
Vanwege de coronacrisis heeft Tactus haar focus tijdelijk
moeten verleggen naar meer ambulante begeleiding in het
kader van alcohol- en middelengebruik. In 2021 zullen zij
zich ook weer bezig gaan houden met het creëren van
bewustwording rondom alcohol- en middelengebruik
binnen sportverenigingen.

Aantal verenigingen met ‘gezonde sportkantine’

Bij 2 verenigingen loopt een traject.

2 concrete ‘gezonde sportkantine’ trajecten met
verenigingen. Daarnaast 2 verenigingen een traject met
Tactus gestart rondom preventie alcohol- en
middelengebruik.

Er zijn minder kinderen/jongeren met
overgewicht.

Cijfers 2016-2018:
10% in de leeftijd 3 jaar en 9 maanden
9 % in de leeftijd 5-6 jaar
15% in de leeftijd 9-10 jaar
14% in de leeftijd 12-13 jaar
In 2015 heeft:
27% van de Berkellandse jongeren recent vijf of meer glazen
alcohol gedronken (bingedrinken);
3% van de Berkellandse jongeren recent softdrugs gebruikt;
1% van de Berkellandse jongeren ooit harddrugs gebruikt;

Geen actuele gegevens beschikbaar

Geen actuele gegevens beschikbaar. In 2021 volgt een
nieuwe kindermonitor van de GGD.

Geen actuele gegevens beschikbaar

In 2019 heeft:
30% van de Berkellandse jongeren recent vijf of meer glazen
alcohol gedronken (bingedrinken);
2% van de Berkellandse jongeren recent softdrugs gebruikt;
0% van de Berkellandse jongeren ooit harddrugs gebruikt;

Het alcohol en drugsgebruik onder jongeren is
afgenomen.

1% van de Berkellandse jongeren ooit lachgas gebruikt.
Het aantal klanten van SDOA dat gebruik maakt
van de meedoenregeling ‘Sociaal culturele en
sportieve activiteiten’.
Het aantal statushouders dat deelneemt aan het
project ‘Sport Werkt’ en wordt toe geleid
richting een sport- en beweegaanbieder.

In 2018 hebben 156 klanten (met kinderen) gebruik
gemaakt van de participatieregeling, hieronder vallen
uitgaven voor sport en cultuur.
Aantal 2017-2018:
4 trajecten met in totaal 44 deelnemers.
In 2019 kan een nulmeting voor toeleiding richting sport- en
beweegaanbieders worden gedaan.

2% van de Berkellandse jongeren ooit lachgas gebruikt.
(Middelbare scholieren (2e/4e klassers) Kompas)
In 2019 hebben 160 gezinnen gebruik gemaakt van de
participatieregelingen voor sport en cultuur.

In 2020 hebben 322 kinderen gebruik gemaakt van de
participatieregelingen voor sport en cultuur.

Aantal 2018-2019:
6 trajecten afgerond met 88 deelnemers en 1 nieuw
opgestart met 10 deelnemers.
Toeleiding richting sportaanbieders blijft een uitdaging en
wordt nog niet gerealiseerd.

Aantal 2019/2020:
4 trajecten ‘Op weg naar werk en participatie’ met 30
deelnemers. Exacte toeleiding blijft lastig in kaart te
brengen. Interesse is er wel. Bezig initiatieven en
mogelijkheden zo in te richten dat deelname voor
statushouders en SDOA groep laagdrempeliger wordt
(sportakkoord + meedoen-app)
In 2020 Berkelland in Beweging (Sport Werkt Extra) gestart
met 13 deelnemers. Gestopt uiteindelijk vanwege corona.

Het aantal inwoners dat via het loket of
projecten Uniek Sporten is doorgeleid naar een
sportvereniging.

0

Regionaal project/loket Kies Je Unieke Sport: 35
deelnemers, 15 lid geworden, waarvan 2 uit Berkelland.

Jan- mei 2020:
Regionaal project Uniek sporten en Kies je Unieke sport: 8
aanmeldingen voor de Achterhoek.
Het aanbod aan sportaanbieders en sportcursussen is
regionaal wel uitgebreid. Door corona is er weinig gebruik
van gemaakt.

Aantal deelnemers aan projecten met
betrekking tot valpreventie en ‘walking sports’.

Deelname valpreventie 2018:
70 deelnemers mensen in 4 kernen

Deelname valpreventie 2018-2019:
6 trajecten met 80 deelnemers in 6 kernen

‘Walking sports’
Er zijn in 2019 0 deelnemers.

2 voetbalverenigingen hebben structureel activiteiten
opgezet met circa 7 deelnemers. In totaal circa 14
deelnemers.

Deelname valpreventie 2019-2020:
3 trajecten met 54 deelnemers in 3 kernen.
Maart 2020 zijn de activiteiten stopgezet i.v.m. corona.
Vanaf mei wel coronaproof activiteiten zoals balkontraining
met 395 deelnemers en 500 beweeg tips flyers verspreid.
‘Walking sports’:
Old stars tennis in Borculo (walking tennis) gestart in juli, op
de opening waren +/- 30 deelnemers.
Old stars tafeltennis in Beltrum in voorbereiding. Wegens
corona helaas nog niet gestart.
Old stars voetbal in heel Berkelland is nu volop in
ontwikkeling.

Aantal deelnemers aan wijksportgroepen
senioren

Deelname 2017- 2018:
4 wijksportgroepen met 38 deelnemers

Deelname 2018-2019:
6 wijksportgroepen met 59 deelnemers in 3 kernen

Deelname 2019-2020:
7 wijksportgroepen met 77 deelnemers in 3 kernen.
Maart 2020 zijn de activiteiten stopgezet i.v.m. corona.
Vanaf mei coronaproof activiteiten zoals balkontraining met
395 deelnemers en 500 beweeg tips flyers verspreid

Aantal verenigingen dat inzet op het concept
‘open club’/ ‘vitaal sportpark’.

2 verenigingen hebben hier op ingezet.

4 verenigingen zetten in op het concept ‘Open club’.
Op 4 plaatsen zijn ontwikkelingen richting een vitaal
sportpark. Hieraan zijn +/- 10 verenigingen verbonden.

6 verenigingen zetten in op het concept ‘Open club’.
Op 6 plaatsen zijn ontwikkelingen richting een vitaal
sportpark. Hieraan zijn +/- 29 verenigingen en organisaties
verbonden.

Aantal deelnemers aan project ‘laagdrempelige
beweegvoorziening voor mensen met dementie
en mantelzorgers’.

0

2019:
8 deelnemers

2020:
In de pilot van 20 weken in totaal 8 deelnemers (verdeeld
over 2 dagen). Wegens succes nu voortgezet en bekostigd
door Huisje Noord. Na corona weer opgepakt.
100% (het is een verplichting dat kinderopvanglocaties
rookvrij zijn)

Het percentage rookvrije kinderopvanglocaties*

N.v.t.

N.v.t.

Het aantal rookvrije sportverenigingen*

N.v.t.

N.v.t.
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Het percentage rokers*

N.v.t.

N.v.t.

Het aantal verslavingszorginstellingen dat
rookvrij is*

N.v.t.

N.v.t.

Het aantal gezonde schoolkantines*

N.v.t.

N.v.t.

2% van de middelbare scholieren (2e en 4e klas) rookt
dagelijks, 4% tenminste wekelijks (Jeugdmonitor, 2019)
18% van de jongvolwassenen (16-25 jaar) rookt dagelijks,
27% tenminste wekelijks (Jongvolwassenenmonitor, 2019)
21% van de 19-65 jarigen rookt (wel eens)
(Volwassenenmonitor, 2016).
In Berkelland hebben we te maken met twee
verslavingszorginstellingen. Iriszorg is grotendeels rookvrij.
Naar verwachting zijn de klinieken eind dit jaar rookvrij.
Over Tactus hebben we geen informatie.
Momenteel heeft geen enkele school de gezonde kantine
schaal. Dit moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden. De
scholen die het gehad hebben zijn Het Zone college, Assink
Rekkense weg, VSO Klein Borculo.
Scholen met een gezonde kantine zonder schaal: Zone
College, Staring Beukenlaan, Assink Julianaplein en
Rekkense weg. Assink Parallelweg, Staring Herenlaan en
Maxx zijn bezig met het realiseren van een gezonde kantine.
Scholen met het Vignet Voeding zijn Assink Rekkenseweg, St
Joris Borculo en Wonderwijs. SO Klein Borculo leeft wel de
voorschriften na maar heeft geen vignet. SVO De Korte
dreef doet heel veel op dit thema maar heeft ook geen
vignet.
Watertappunten zijn er op VO Zone college, Assink locaties,
Maxx Neede, BO St Joris en Het Sterrenpallet.
Staring Beukenlaan heeft een alternatief met waterkannen
en flesje in de automaat. Veel basisscholen hebben
wastafels met bekers in de klas.

Het aantal aangemelde scholen voor een
watertappunt*

N.v.t.

N.v.t.

Het aantal sportaanbieders dat laagdrempelig
sportaanbod aanbied om inactieve mensen en
kinderen met (risico op) overgewicht in
beweging te krijgen*

N.v.t.

N.v.t.
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Het aantal aangemelde locaties waar een
Gezonde School Coördinator actief is*

N.v.t.

N.v.t.

Op 8 basisscholen en 10 VO locaties.
(zonder coördinator, geen subsidie is een voorwaarde)

Het percentage van de PO, VO en MBO-scholen
dat gebruik maakt van het
ondersteuningsaanbod gezonde school*

N.v.t.

N.v.t.

9 gezonde scholen plus De Berkel. Klein Borculo, Staring en
Zone college met extra thema/activiteit

* Extra toegevoegde indicatoren in de verantwoordingsrapportage van 2021. De 2-meting staat bij deze indicatoren gelijk aan een nulmeting, omdat dit het eerste jaar is dat ze meegenomen worden in de verantwoording.
THEMA 6: MANTELZORG

Indicator
Mantelzorgers in beeld bij gemeente Berkelland:
Gebruikers voucherregeling
Gebruikers mantelzorgwaardering
Deelnemers mantelzorg verwendag
Aantal gebruikers van mantelzorgondersteuning:
Bezoekers mantelzorgcafés
Bezoekers Alzheimercafé
Bezoekers NAH café
Deelnemers Cursus de Kunst van het Zorgen en
Loslaten
Gebruikers voucherregeling
Gebruikers mantelzorgwaardering
Deelnemers mantelzorg verwendag
Gebruikers van het project zorgvrijwilligers VIT

Aantal (over)belaste mantelzorgers in gemeente
Berkelland

Nulmeting

1-meting

2-meting

25 (februari 2019)
634 (december 2018)
70 (november 2018)

50 (december 2019)
651 (december 2019)
56 (november 2019)

70 (december 2020)
613 (december 2020)
Vanwege corona was er geen mantelzorg verwendag, wel
zijn er 203 verwenpakketten uitgedeeld.

Gemiddeld 10 per café (feb 2019)
30-35 per keer (februari 2019)
20 per keer (februari 2019)
20 (december 2018)

X
X
X
18 (december 2019)

Gemiddeld 10 per café, echter vanaf maart 2020 gesloten in
verband met corona. Dit geldt ook voor het Alzheimercafé
en het NAH café.
14, kleinere groep in verband met corona

25 (februari 2019)
634 (december 2018)
70 (november 2018)
8 (december 2018)

50 (december 2019)
651 (december 2019)
56 (november 2019)
10 (december 2019)

70 (december 2020)
613 (december 2020)
Vanwege corona was er geen mantelzorg verwendag, wel
zijn er 203 verwenpakketten uitgedeeld.
Er is een tijdelijke stop van het project zorgvrijwilligers. Er
wordt gezocht naar een organisatie waar dit project
geborgd kan worden.

Regionale kerncijfers (peildatum januari 2017; bron Mezzo):
Aantal mantelzorgers 15 jaar en ouder: 11.211
Mantelzorgers die langdurig zorgen: 9.810
Mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen: 1.927
Zwaarbelaste mantelzorgers: 964

Er is na 2017 geen nieuw landelijk onderzoek gedaan naar
het aantal (over)belaste mantelzorgers per gemeente

Er is na 2017 geen nieuw landelijk onderzoek gedaan naar
het aantal (over)belaste mantelzorgers per gemeente.
In 2021 gaan we de mate van overbelasting bij onze
mantelzorgers in Berkelland in beeld brengen aan de hand
van de mantelzorgwaardering aanvragen.

