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Initiatievencoaches in Overijssel! 

In Overijssel lossen inwoners problemen vaak gezamenlijk op en als de buren of andere 

mensen hulp nodig hebben, dan komen ze in actie. Soms kunnen zij wel wat hulp gebruiken bij 

het laten slagen van een burgerinitiatief. Namens de provincie Overijssel bieden vier 

'initiatievencoaches' eerste hulp bij initiatieven 

 

De coaches helpen inwoners die het initiatief pakken voor een fijne buurt of een aantrekkelijke 

leefomgeving. Het gaat daarbij om ideeën die te maken hebben met gezondheid, vitaliteit, 

buurthuizen, maatschappelijke initiatieven, vrijwilligers of een inclusieve samenleving. 

 

De initiatievencoaches, die eerder 4D-makelaars werden genoemd, hielpen al zo’n 

775  initiatiefnemers in Overijssel. Sinds dit jaar zijn de coaches onderdeel van het team sociale 

kwaliteit van de provincie. Gedeputeerde Roy de Witte: “De naam initiatievencoach drukt goed 

uit wat Overijssel wil stimuleren: initiatieven van inwoners. Er zijn de afgelopen jaren zulke 

mooie dingen ontstaan! “Neem de speeltuin in Hasselt. Daar is met een bijdrage van de 

provincie en inzet van de coaches én de gemeenschap een geweldige waterspeelplek 

gekomen. Of het Mountainbike Netwerk Salland. Daar is een mountainbikeroute door stedelijk 

gebied aangelegd. En dat blijkt uniek in Europa. Zoiets verzin je niet achter je bureau, maar 

wordt bedacht in de samenleving. En daar gaan we met de coaches enthousiast mee verder”. 
  

   

  

   

 

 

 
Eerste hulp bij initiatieven 

Inwoners bedenken samen de mooiste initiatieven om hun 

leven of dat van een ander mooier te maken. Want inwoners 

weten zelf het beste hoe zij hun omgeving aantrekkelijk willen houden of maken. 

In vier regio’s in Overijssel helpen onze initiatievencoaches bewonersinitiatieven met informatie, 

nuttige contacten en hulp bij het vinden van subsidies en fondsen. 

Heeft uw initiatief te maken met gezondheid, vitaliteit, buurthuizen, maatschappelijke 

initiatieven, vrijwilligers of een inclusieve samenleving? Maar weet u niet goed wat u er mee 

kan? Neem dan contact op met de initiatievencoach in uw regio. Kijk hier voor de 

contactgegevens van de initiatievencoach in uw regio. 
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Initiatievencoach en Zorgbelang Overijssel 

Zorgbelang Overijssel ondersteunt van harte de initiatieven 

van burgers, zeker als deze acties voordelen hebben voor 

kwetsbare inwoners. Thema's als gezondheid, vitaliteit en 

een inclusieve samenleving zijn voor ons heel belangrijk. 

 

Goed dat een van de medewerkers van Zorgbelang, Rienke Vedders-Dekker, is gedetacheerd 

bij de provincie als initiatievencoach. Rienke werkt in de regio Noordwest Overijssel die de 

gemeenten Kampen, Zwolle, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst bevat. Rienke 

vertelt: "Ik help als coach, en eerder als 4D-makelaar, inwoners die hun buurt of dorp 

aantrekkelijker of leefbaarder willen maken een eindje op weg. Inwoners bedenken samen de 

mooiste initiatieven. Ze weten zelf het beste wat er nodig is voor hun omgeving of hun 

buurtgenoten. Ik ben nu onderdeel van het team sociale kwaliteit van de provincie. In 

Noordwest Overijssel geef ik ondersteuning met informatie, nuttige contacten en hulp bij het 

vinden van subsidies en fondsen." 

Heeft u ideeën die te maken hebben met gezondheid, vitaliteit, buurthuizen, maatschappelijke 

initiatieven, vrijwilligers of een inclusieve samenleving, neem dan contact op met Rienke 

Vedders – Dekker, r.dekker@overijssel.nl of 06 – 51112652. 

   

 
  

   

 

 

 

Samen voor elkaar 

'Samen Voor Elkaar' is een open netwerk voor alle doeners 

en denkers die hun buurt, dorp of stad socialer en 

leefbaarder willen maken. Op de website vindt u 

onafhankelijke kennis, belangrijke contacten en inspiratie. Wij 

delen ervaringen, stimuleren vraag en aanbod, verbinden 

mensen en ideeën en helpen bij het vinden van financiering. 

Samen werken we aan het goede leven in Overijssel! Onder 

het kopje nieuws vindt u mooie voorbeelden van lokale 

initiatieven. De provincie Overijssel ondersteunt 'Samen Voor Elkaar'  

   

  

   

 

 

Meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl: 

Ook voor goede ideeën en initiatieven! 

Bij het meldpunt komen in alle soorten en maten signalen binnen over 

zaken die goed gaan in Overijssel en dingen die beter kunnen. 

Gelukkig gaan steeds minder meldingen over corona en de gevolgen 

van alle maatregelen. Momenteel zien we meer verhalen over 

problemen in de jeugdzorg, over personeelstekort in de zorg en veranderingen in de GGz. Ook 
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mailen mensen ons over eenzaamheid, over financiële problemen of over een ongezonde 

leefomgeving. Al deze vraagstukken inventariseren wij en leggen wij voor aan gemeenten, 

provincie, zorgverzekeraars, instellingen en andere organisaties in Overijssel. 

 

Steeds meer meldingen gaan juist over initiatieven van inwoners om problemen op te lossen of 

om elkaar te helpen. Zo is de provincie benieuwd naar initiatieven voor de vluchtelingen uit 

Oekraïne. Kent u zo'n mooi initiatief, meld 'm dan via meldpunt@zorgbelang-overijssel.nl, zodat 

we goede ideeën en mooie successen met elkaar kunnen delen! 
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