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Aan het onderzoek namen in totaal 694 respondenten uit de gemeente deel. Hierbij is gebruik
gemaakt van het inwonerspanel 'Berkelland Spreekt'.

U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerspanel ‘Berkelland Spreekt’ en u in
oktober/november 2020 heeft deelgenomen aan het onderzoek over preventie.  Hartelijk dank voor uw
deelname! Graag delen wij enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg. 

694

Gemeente Berkelland vindt het belangrijk dat inwoners gezond zijn, goed in hun vel zitten en mee kunnen doen in
Berkelland. Daarom helpt de gemeente inwoners op diverse gebieden om eventuele problemen te voorkomen of er zo
vroeg mogelijk bij te zijn.

Welke onderwerpen vindt u hierbij het belangrijkste? - Top 5

Lichaamsbeweging

35%

Ouderen
(waaronder dementie)

30%
Gezonde voeding

26%

Kindermishandeling
en huislijk geweld

22%
Eenzaamheid

26%

Zijn er onderwerpen die volgens u extra aandacht
vragen in Berkelland? - Top 5

Eenzaamheid

Voorkomen
financiële
problemen

Ouderen Armoede

25%

18%

24% 20%

Lichaams-
beweging

17%
15%

Het voorkomen van eventuele sociale problemen
en/of er zo vroeg mogelijk bij zijn, noemen we

preventie. Wie kan hier, volgens u, vooral iets in
betekenen? - Top 3

Familie / vrienden 

Professionals  

Buren / buurt 

48%

46%

40%



Op welke wijze kan de gemeente zich inzetten om te voorkomen dat inwoners zorg nodig hebben?

De gemeente moet inwoners breed
informeren via voorlichting en cursussen
op het gebied van leefstijl, gezondheid,
opvoeding en zelfredzaamheid

De gemeente zou persoonlijk advies
moeten geven (bijvoorbeeld over hoe ik
mijn leven kan aanpassen, zodat ik straks
minder ondersteuning en zorg nodig heb)

Weet ik niet/ geen mening

Anders, namelijk:

Dat is geen taak van de gemeente

47%

24%

12%

7%

10%

Wat gebeurt er met de onderzoeksresultaten?

Hoe kan de gemeente eventuele probleemsituaties sneller in beeld krijgen?

Inzet gemeente

Een toegankelijk 
meldpunt

Goed contact en
samenwerking met

professionals Luisteren naar
signalenVia wijkagent en/of

wijkteams

Zichtbaar zijn 
Voorlichting en

informeren

Korte lijntjes Laagdrempelig en
benaderbaar opstellen

Het is mooi te zien dat inwoners en de gemeente Berkelland op dezelfde wijze kijken naar preventie. Dat
bijvoorbeeld de inwoner zelf en zijn naaste omgeving vooral iets kunnen betekenen wanneer het gaat om het
voorkomen van eventuele problemen. 
Met name eenzaamheid en ouderen vragen volgens u extra aandacht. In het beleidskader Preventie pakken wij
dit op binnen de thema’s veerkracht en weerbaarheid. Al met al kunnen we op basis van dit onderzoek
concluderen dat we gezamenlijk op de goede weg zijn!


