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Deelnemers op de fitheidstest: 
 
“Ik vind het een goed initiatief dat wij ouderen 
wat in de gaten gehouden worden!” 
 
“U wenste mij van te voren plezier en het was 
echt plezierig! Iedereen was even vriendelijk.” 
 
“Wat een fantastisch initiatief” 
 
“Ik ben nog nooit zo leuk en open ontvangen op 
het gemeentehuis. Het was hartstikke leuk, dat 
mogen jullie best weten.” 

 
“Het was zo gezellig vandaag. Met allemaal aardige mensen. Ik wil elke maand wel zo'n 

spelletjesmiddag op het gemeentehuis.” 
 

“Ik ben 60 jaar en ik denk dat ik helemaal niet fit 
ben. Mag ik ook meedoen met de test?” 

 
“Het was mij een waar genoegen. Ik zag er van te 

voren enorm tegenop maar ben heel blij dat ik 
gekomen ben. Ik heb me voor een paar dingen 

opgegeven. Ik ben heel blij.” 
 

“Wat zou het leuk zijn als er ook een fittest voor 
de collega's komt. Kan dat ook?” 

 
 

 

Deelnemers die niet deelnemen aan Sociaal Vitaal 
 

“Zolang een week geen 9 dagen heeft komen wij er niet aan toe. Maar wij vinden het een mooi 
initiatief. Als jullie langskomen op huisbezoek zijn wij aan het skiën in het Zillertal.” 

 
“Gezien onze leefstijl (sportief, grote tuin en dieren) veel in beweging. Ik ben hier nog niet aan toe. 
Misschien bij een volgende ronde wel geïnteresseerd. Omstandigheden wijzigen immers steeds. Ik 

vind het overigens een prima project.” 
 
“Ik heb veel contacten, doe 2 dagdelen vrijwilligerswerk en bezoek elke week 4 á 5 mensen. Heb een 

hond waar ik 3x per dag een flinke wandeling mee maak”. 
 

“Geweldig plan, maar gelukkig tijd tekort”. 
 

Piet Faber, medewerker Sociaal team Vries over Sociaal Vitaal 
 

“De huisbezoeken die we afleggen zijn een prachtige manier om bij mensen achter de deur te 
komen. Juist bij inwoners die het moeilijk vinden om zelf sociale contacten op te doen of om hulp te 
vragen. Ik heb veel mooie gesprekken mogen voeren. Deze aanpak kan ook absoluut waardevol zijn 

bij het bereiken van andere groepen, wijken of gezinnen.” 
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INLEIDING 

 
Sociaal Vitaal is een project voor ouderen die onvoldoende bewegen, graag weer energieker in het 
leven willen staan en meer sociale contacten willen opdoen. Meer specifiek is het gericht op 
ouderen, al dan niet met een beperking, die te weinig bewegen en mogelijk een chronische 
aandoening of eenzaamheidsklachten hebben.  
 
Het project is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit Groningen en het Groninger Actief Leven Model 
(GALM). Het project wordt lokaal uitgevoerd door de Gemeente Tynaarlo, Sociaal team Vries, de 
buurtsportcoaches van Sport Tynaarlo en SportDrenthe.  
 
Begin januari hebben inwoners van 70 t/m 85 jaar in Bunne, Donderen, Oudemolen, Taarlo, Tynaarlo, 
Vries, Winde, Yde, Zeegse en Zeijen een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan Sociaal Vitaal. 
Ook inwoners die dit jaar 70 worden hebben een uitnodiging ontvangen. Bij deze uitnodiging zat een 
antwoordkaart met drie opties:  
 

1. Aanmelden voor de fitheidstest (geen huisbezoek) 
2. Geen interesse in Sociaal Vitaal (geen huisbezoek) 
3. De antwoordkaart niet terugsturen (huisbezoek) 

 
Inwoners die geen antwoordkaart teruggestuurd hebben kregen eind januari een huisbezoek van een 
medewerker van Sociaal Vitaal. Tijdens dit huisbezoek werd een toelichting gegeven op het project 
en kon de inwoner vragen stellen.  
 
Tijdens de fitheidstest in februari werden de deelnemers getest op hun fysieke gezondheid. 
Daarnaast vulden ze vragenlijsten in waarin onder andere gescoord werd op sociale weerbaarheid. 
Aan het einde van de test kreeg iedere deelnemer een persoonlijk gesprek met advies over waar en 
hoe te gaan bewegen.  
 
 

NETWERKBIJEENKOMST 

 
Tijdens de netwerkbijeenkomst op 10 december is het netwerk geïnformeerd over Sociaal Vitaal en 
zijn mogelijke vormen van samenwerking besproken. Netwerkpartners zijn in november persoonlijk 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst.  
  
De bijeenkomst werd gehouden in MFA Yders Hoes in Yde. Tijdens de bijeenkomst waren ruim dertig 
netwerkpartners aanwezig, waaronder zorgaanbieders, buurtverenigingen en sportverenigingen. 
Daarnaast waren er Sociaal teamleden en buurtsportcoaches.  
 
Wethouder Oetra Gopal opende de bijeenkomst. Daarna heeft de projectgroep een toelichting 
gegeven op Sociaal Vitaal in Vries en omgeving. Ook zijn mogelijke samenwerking tussen de 
verschillende partijen besproken. De reacties vanuit het netwerk waren positief.  
Meerdere aanwezigen hebben aangegeven mee te willen helpen als vrijwilliger tijdens de 
huisbezoeken of de fitheidstest.  
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BENADERING 

 
Begin januari hebben senioren woonachtig in kern Vries een uitnodiging ontvangen om deel te 
nemen met Sociaal Vitaal. Deelnemers die de antwoordkaart niet retour gestuurd hebben kregen 
eind januari een huisbezoek van één van de medewerkers van het project.  
Dit jaar is gekozen voor twee weken benadering, in plaats van één. Hierdoor hadden de 
medewerkers meer tijd om de huisbezoeken te doen. De bezoeken vonden plaats tussen maandag 
21 januari en vrijdag 1 februari. 
 
Voorafgaand aan de huisbezoeken hebben alle medewerkers een korte training gehad. In deze 
training is het project toegelicht en zijn de medewerkers voorbereid op wat zij kunnen tegenkomen 
tijdens de huisbezoeken. In totaal hebben 35 vrijwilligers en collega’s de huisbezoeken gedaan.  
 

BENADERING 

Aantal inwoners aangeschreven 1486  

Aantal antwoordkaarten teruggezonden (geen 
huisbezoek) 

631 Peildatum: 18 januari 2019 

Aantal aangemeld via antwoordkaart of telefonisch 148 Peildatum: 18 januari 2019 

Aantal mensen te bezoeken 759 Tijdens huis-aan-huis bezoeken  

Aantal mensen aangemeld bij benadermedewerker 
voor de fitheidstest 

101 Aangemeld tijdens huisbezoek 

Totaal aantal mensen aangemeld fitheidstest 249 Landelijk gemiddelde is 100 bij 
ongeveer 1200-1500 aanschrijven 

 
 

REDENEN OM NIET DEEL TE NEMEN AAN SOCIAAL VITAAL 

 
Veel inwoners geven op het antwoordformulier aan waarom zij niet mee willen doen met Sociaal 
Vitaal. Redenen om niet deel te nemen die worden genoemd zijn: 
 

 Heel mooi aangeboden, maar ik ben zelf nog erg actief. 
 Wij hebben een grote tuin waar we geregeld mee bezig zijn, daarnaast doen we zelf de 

huishouding. 
 Ik vind het een zinvol initiatief. Voor mij is het nog niet van toepassing, ik ben gelukkig nog 

vitaal. 
 Zijn volop in beweging, golfen 3 á 4 keer in de week 18 holes. 
 Voel me niet aangetrokken tot deze doelgroep. Wij zijn zeer actief op allerlei gebied!  
 Ik werk als mantelzorger thuis. 
 Ben al jaren lid bij fitness Tynaarlo. Bedankt voor het aanbod. 
 Ben hartpatiënt. Doe volledige huishouding samen met mijn echtgenoot. Doe 

vrijwilligerswerk in de Kornoeljehof, doe nog aan volksdansen en fiets regelmatig. 
 Zit op 55+ gym, zwem 1x per week (sportvereniging Bartje), wandel veel en fiets ’s zomers.  
 Mevrouw is dement en kan de instructies niet volgen of begrijpen. 
 Ik sport geheel zelfstandig iedere dag 35 minuten. 
 Loop elke dag en fiets elke woensdagmiddag 40-45 km. Voel me nog erg fit! 
 Ik doe al mee met een beweegprogramma i.v.m. Parkinson.  
 Onze situatie laat niet toe om aan iets dergelijks mee te doen. Goed initiatief overigens.  
 Goed initiatief, maar gezien mijn leefstijl en sportieve inspanning voor mij niet van 

toepassing.  
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FITHEIDSTEST 

 
De fitheidstest is gehouden op dinsdag 26 februari op het gemeentehuis in Vries. Vanwege het aantal 
aanmeldingen begonnen de eerste deelnemers om 8.15 uur aan de test, de laatste om 17.30 uur. 
Tijdens de fitheidstest hebben sociaal teamleden, buurtsportcoaches, seniorensportleiders, 
fysiotherapeuten en vrijwilligers geholpen bij het afnemen van de vragenlijsten en testen. Aan het 
einde van de test kregen deelnemers een adviesgesprek met advies over waar en hoe te gaan 
bewegen.  
 

 
 
 

RESULTATEN FITHEIDSTEST 

 
Van de 249 inwoners die zich aangemeld hebben voor de fitheidstest hebben 46 deelnemers zich 
afgemeld voor de test. Meest genoemde oorzaak was ziekte of een blessure. 20 inwoners waren niet 
aanwezig en hebben zich niet afgemeld. In totaal hebben 183 inwoners deelgenomen aan de 
fitheidstest. 
 

 
(1) Landelijk gemiddelde is 35 bij ongeveer 1200-1500 aanschrijven 
(2) Landelijk gemiddelde is 36 bij ongeveer 1200-1500 aanschrijven 
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VRAGENLIJST DEELNAME FITHEIDSTEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 1: Waarom neemt u deel aan de fitheidstest? 

Redenen voor deelname die vaak genoemd worden zijn: interesse, 

fitheid/conditie/gezondheid willen weten, nieuwsgierigheid, om fit te willen blijven, 

vanwege de uitnodiging en gezien de leeftijd. 

Andere redenen die worden genoemd: 

 Eventuele mogelijkheid om in groepsverband wekelijks te bewegen 

 Om de test en om te weten of ik voldoende beweeg 

 Meedoen aan onderzoek – heel positief! 

 Motivatie om te bewegen 

 Ik vind het een goed initiatief dat wij ouderen wat in de gaten gehouden worden!  

 Ik vind het spannend en zinvol 

 Om wat voor mogelijkheden er zijn om meer te bewegen 

 Omdat de mogelijkheid werd geboden 

 Mezelf ook objectief te spiegelen 

 Op verzoek van het huisbezoek 

 Om fitter en evenwichtiger te worden 

 Om te testen hoe ver ik kan gaan 

 Voor eventuele adviezen 

 Ik ga niet naar de sportschool en wil daarom graag de conditietest doen 

 Moest van mijn man  

 Vergelijken met eerdere testen 

 Om te zien of ik nog kan sporten  

 Ik wil afvallen  

 Fit ouder worden en in mijn ogen doe ik daar te weinig aan. Ben te zwaar! 

 Mijn kameraden gingen mee, dus ik ging ook 

 Ik wil nog wat extra sporten en sociale contacten 
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VERVOLG SOCIAAL VITAAL  

 
Half maart zijn twee nieuwe Sociaal Vitaal groepen gestart. Een groep in Vries en een groep in 
Tynaarlo. De groep van Zeijen is, in overleg met de deelnemers, bij de groep van Vries gevoegd.  
De groep van Vries heeft vijftien deelnemers, de groep van Tynaarlo twaalf deelnemers.   
Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit een beweegprogramma, een weerbaarheidstraining, een 
sociale vaardigheidstraining en voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema’s. 
 
Inwoners die tijdens de fitheidstest hebben aangegeven te willen sporten in een beweeggroep van 
het seniorenaanbod van Trias zijn benaderd. De bewegingsactiviteiten van Trias hebben niet alleen 
een sportief, maar ook een sociaal aspect: meestal wordt er na de les gezamenlijk koffie of thee 
gedronken of gaat men gezamenlijk iets ondernemen. 
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Vraag 3: Was u zonder de uitnodiging voor de fitheidstest 
meer gaan sporten of bewegen of doorgestroomd naar een 

andere activiteit (bv. Grip & Glans)?
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Voor de Grip&Glans cursus zijn er op dit moment zes deelnemers. Deze cursus gaat waarschijnlijk 
eind maart van start. Dit is een cursus voor 50-plussers die op een positieve manier, samen met 
anderen, willen werken aan meer leef plezier en een groter gevoel van welbevinden. De cursus is 
gericht op de versterking van zelfmanagementvaardigheid (grip) en welbevinden (glans).  
 
De Nationale Diabetes Challenge (NDC) is op donderdag 14 maart gestart in Vries met een groep van 
vijf deelnemers. De verwachting is dat er de komende weken nog meer deelnemers bijkomen. Met 
de Nationale Diabetes Challenge verbetert de Bas van de Goor Foundation (BvdGF) de kwaliteit van 
leven van mensen met en zonder diabetes. Door middel van wekelijkse wandelingen werken 
deelnemers samen met de fysiotherapeut en de buurtsportcoach aan een gezonde leefstijl.  
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FITHEIDSTEST IN BEELD 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


