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Voorwoord
We worden steeds ouder en de
meeste mensen voelen zich gezond.
Toch is er nog veel werk aan de winkel
in de aanpak van roken, problematisch
alcoholgebruik, stimuleren van gezond
gewicht en meer bewegen. We doen
al veel. Denk aan Goed Bezig Oldebroek waarin organisaties en bedrijven
samenwerken om kinderen, jongeren
en 55-plussers te stimuleren tot een
gezonde en actieve leefstijl, het CJG
Oldebroek als centraal punt voor alle
vragen rondom opgroeien, opvoeden
en gezondheid of de preventieve
gezondheidsonderzoeken van de
JGZ/GGD. Denk ook aan het alcoholconvenant dat samen met sportverenigingen is ondertekend om overmatig alcoholgebruik terug te dringen,
aan de komst van rookvrije gebouwen
in de gemeente of aan maaltijdvoorzieningen voor ouderen of hulp voor
mensen met een verslaving. Maar
daarnaast vinden we het belangrijk
om gezamenlijk nog meer kansen
te benutten om de inwoners van de

gemeente Oldebroek te stimuleren tot
gezonde keuzes.

vier afzonderlijke thema’s: middelengebruik,
roken, gezond gewicht en sport & bewegen.

De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken
tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland over de aanpak van roken,
problematisch alcoholgebruik en komen tot
een gezond gewicht. Ook is er een Nationaal
Sportakkoord, met afspraken om te zorgen
dat iedereen een leven lang zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving
plezier in sport kan hebben.

We starten niet met iets nieuws maar zorgen
voor meer en slimmere verbindingen in beleid
en activiteiten. Dit doen we samen met lokale
partners op het gebied van Zorg & ondersteuning, Ontmoeten & bewegen, Leren & ontwikkelen en Ondernemen. We werken daarbij
vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid.
Dit betekent dat we het accent niet leggen op
eventuele klachten en gezondheidsproblemen
maar op de mens zelf, op hun veerkracht en
op wat hun leven betekenisvol maakt.

De gemeente Oldebroek wil deze nationale akkoorden vertalen naar een lokaal
Preventie- en Sportakkoord. Daarbij hebben
we specifieke doelen voor ogen. We willen
dat kinderen een goede start maken en daar
hun leven lang profijt van hebben, dat actieve
volwassenen fit hun pensioen in gaan en dat
ouderen veel gezonde levensjaren hebben en
zo lang mogelijk meedoen in de samenleving.
We zetten daarom in op een samenhangend
pakket van maatregelen op het gebied van

Een Gezond Oldebroek anno 2040 is een
samenleving waarin inwoners van alle leeftijden gestimuleerd worden om gezonde
keuzes te maken. Een gezonde leefstijl staat
voorop bij organisaties voor zorg & ondersteuning, leren & ontwikkelen, ontmoeten &
bewegen en ondernemen. Door de onderlinge
samenwerking zetten we dan meer in op
preventie dan op zorg.

Liesbeth Vos
Wethouder sociaal domein

Bob Bergkamp
Wethouder sport

Tanja Haseloop
Burgemeester
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1. Inleiding
Met het lokale Preventie- en Sportakkoord wil de gemeente Oldebroek
komen tot een Gezond Oldebroek waarbij inwoners worden gestimuleerd
om gezonde keuzes te maken.
Figuur 1. Spinnenweb Postieve Gezondheid

Dit doet de gemeente niet alleen maar samen
met inwoners en vertegenwoordigers van
organisaties op het gebied van ‘Zorg & ondersteuning, ‘Leren en ontwikkelen’, ‘Ontmoeten
en bewegen’ en ‘Ondernemen. Hiervoor zijn
een startdocument en een procesvoorstel
opgesteld en vastgesteld door het College
van B&W van Oldebroek1.
Gezond Oldebroek is een gemeente waar:
• kinderen een goede start maken en
daar hun leven lang profijt van hebben.
• actieve volwassenen fit hun pensioen
ingaan.
• ouderen veel gezonde levensjaren
hebben en zo lang mogelijk meedoen
in de samenleving.
Samen met onze partners is geïnventariseerd
welke acties en activiteiten opgepakt kunnen
worden om roken, problematisch alcoholgebruik te voorkomen en gezond gewicht en
beweging te stimuleren2. Deze inventarisatie
is de basis van dit uitvoeringsplan bij het
Preventie- en Sportakkoord ‘Gezond Oldebroek, samen voor gezonde keuzes’.
Het opstellen van het lokale sportakkoord
inclusief jaarplan 2020 -2021 voor het thema
Sport &Bewegen heeft een eigen spoor
gevolgd. In hoofdstuk 2.4 lichten wij dit verder
toe.

1.1 Positieve Gezondheid
Zoals vermeld in het startdocument is de
methodiek van Positieve Gezondheid3
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uitgangspunt voor het akkoord en dit
onderliggende uitvoeringsplan.
Positieve Gezondheid gaat uit van een bredere
kijk op gezondheid. Het accent ligt niet op de
ziekte of de belemmering. Het gaat om de
bijdrage aan het vermogen van mensen om
met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan oftewel om
regie te voeren over hun eigen leven4.
Werken vanuit de gedachte van Positieve
Gezondheid betekent dat je kijkt naar de
mensen zelf, hun veerkracht en naar dat wat
zij belangrijk en betekenisvol vinden in hun
leven. Hulpmiddel om dit gesprek te voeren
is onderstaand spinnenweb. Aan de hand van
vragen over 6 domeinen brengen mensen in
kaart hoe zij hun gezondheid ervaren5.
De domeinen zijn:
•
•
•
•
•
•

Lichaamsfuncties
Mentaal welbevinden
Zingeving
Kwaliteit van leven
Meedoen
Dagelijks functioneren

Het gesprek gaat om hoe mensen zich voelen
op de verschillende domeinen. Per domein is
een aantal termen opgenomen die inhoud of
richting geven aan het gesprek. Doel is om na
te gaan wat de persoon echt belangrijk vindt
of wil veranderen. Gezamenlijk wordt gekeken
wie of wat in de omgeving kan helpen om de
situatie te verbeteren en concrete stappen te
ondernemen.

LICHAAMSFUNCTIES
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•
•
•
•
•
•
•

Zorgen voor jezelf
Je grenzen kennen
Kennis van gezondheid
Omgaan met tijd
Omgaan met geld
DAGELIJKS
Kunnen werken
FUNCTIONEREN
Hulp kunnen vragen

•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
MENTAAL
WELBEVINDEN •
•

6
4
2
0

MEEDOEN
•
•
•
•
•
•
•

Sociale contacten
Serieus genomen worden
Samen leuke dingen doen
Steun van anderen
Erbij horen
Zinvolle dingen doen
Interesse in de maatschappij

Je gezond voelen
Fitheid
Klachten en pijn
Slapen
Eten
Conditie
Bewegen

ZINGEVING

•
•
KWALITEIT VAN LEVEN •
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Onthouden
Concentreren
Communiceren
Vrolijk zijn
Jezelf accepteren
Omgaan met verandering
Gevoel van controle

Zinvol leven
Levenslust
Idealen willen bereiken
Vertrouwen hebben
Accepteren
Dankbaarheid
Blijven leren

Genieten
Gelukkig zijn
Lekker in je vel zitten
Balans
Je veilig voelen
Hoe je woont
Rondkomen met je geld

© Institute for Positive Health (iPH) | iph.nl | Gespreksinstrument 1.0

1
Zie voor de aanpak, uitgangspunten en partners het Startdocument Preventieakkoord (april 2019) en de Procesaanpak uitvoering Preventieakkoord
´Gezond Oldebroek, samen voor gezonde keuzes´ (juli 2019). Beide stukken zijn vastgesteld door het College van B&W op 20 augustus 2019 en ter
informatie voorgelegd aan de Raad.
2
Inwoners en organisaties zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst in september 2019. Hierbij is gestart met toelichting op het doel van het lokale
preventie- en sportakkoord en het huidige beleid en zijn gesprekken gevoerd om acties en activiteiten te verzamelen die de huidige inspanningen
versterken, aanvullen of vernieuwen. De genoemde acties en activiteiten zijn de basis voor de tabellen in dit uitvoeringsplan.
3
Machteld Huber is de grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Voor meer informatie over dit gedachtegoed wordt verwezen naar
de website van de stichting Institute for Positive Health (www.iph.nl) die door Huber is opgericht.
4
Door Positieve Gezondheid als uitgangspunt te nemen en te verbinden aan de ontwikkeling naar een pedagogische civil society wordt de aandacht
voor preventie en integraal werken versterkt. Met de pedagogische civil society worden de gemeenschappelijk activiteiten van inwoners rondom het
grootbrengen van kinderen bedoeld.
5
Om te komen tot een persoonlijk spinnenweb is een hulpmiddel ontwikkeld. Dit hulpmiddel is momenteel uitgewerkt in vier versies: voor volwassenen,
jongeren, kinderen en een eenvoudige versie.
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In de gemeente Oldebroek willen we de
methodiek van Positieve Gezondheid breed
bekendheid geven en invoeren. Hiervoor
zoeken we naar concrete pilots waarin de
methodiek gaat worden gebruikt.

1.2 Aanpak Preventie- en
Sportakkoord
Procesvoorstel en startdocument
Het college van de gemeente Oldebroek heeft
in december 2018 een motie aangenomen
waarin zij aangeven zich optimaal in te zetten
om te komen tot een Preventieakkoord
met lokale partners. In 2019 is hiervoor een
procesaanpak en een startdocument opgesteld om de uitgangspunten van het landelijke
Preventieakkoord en van het landelijke Sportakkoord te vertalen naar een lokaal Preventieen Sportakkoord.
Deskresearch
Voor de ontwikkeling van het Preventie- en
Sportakkoord ‘Gezond Oldebroek, samen voor
gezonde keuzes’ is een inventarisatie gemaakt
van het beleid en de inspanningen in de
gemeente die al gericht zijn op het voorkomen
van roken, alcoholgebruik en het stimuleren
gezond gewicht en beweging. In bijlage 1
is een plaat opgenomen die gebruikt is als
samenvatting van het beleid dat al in gang is
gezet6.
Informerende nota
Bovenstaande stukken zijn ter informatie
voorgelegd aan het college van de gemeente
Oldebroek. Daarbij is afgesproken om het
nieuwe Preventie- en Sportakkoord samen
met inwoners en lokale partners uit te werken.
Bijeenkomsten aanscherping en
aanvulling acties
Het huidige beleid en acties zijn voorgelegd en
besproken met inwoners en lokale partners.
In bijlage 6 is een overzicht opgenomen met
lokale partners die voor deze bijeenkomsten
zijn uitgenodigd. Daarbij is besproken hoe
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de huidige inspanningen kunnen worden
aangescherpt of uitgebreid. Voor elk thema
zijn diverse acties benoemd. Voor elk thema
is ook gekeken aan welk domein van positieve gezondheid het meest raakt. Omdat het
aantal thema’s en de uitwerking daarvan naar
lokale partners, doelgroepen, domeinen en de
periode van uitvoering nogal omvangrijk is, is
ervoor gekozen deze informatie per thema in
bijlagen op te nemen. In het volgende hoofdstuk wordt per thema naar de bijbehorende
bijlage verwezen.

ring van de activiteiten uit de jaarplannen tot
resultaat leidt is een voorstel gedaan voor de
wijze van monitoring en evaluatie. Op basis
van de resultaten kunnen nieuwe jaarplannen
worden opgesteld. Hierbij kan ook gebruik
worden gemaakt van de informatie uit de
bijlagen.
Ondertekening Preventie- en
Sportakkoord
In dit uitvoeringsplan is in hoofdstuk 5 ook
de tekst opgenomen die met de betrokken
lokale partners op 25 maart 2020 wordt
ondertekend. Met de ondertekening onderschrijven gemeente en lokale partners zich
om samen te werken aan ambities voor een
‘Gezond Oldebroek’. In de jaarplannen staat
beschreven aan welke specifieke acties de
partners vanuit hun eigen rol en achtergrond
concreet deelnemen.

Uitvoeringsplan en jaarplannen
2020/2021
Dit uitvoeringsplan bevat de resultaten van
de bijeenkomsten. Daarbij is, in aanvullende
gesprekken en bijeenkomsten met lokale
partners, ook gekeken welke acties uit de
voorgaande bijeenkomsten met voorrang
moeten worden opgepakt7. Dit zijn de acties
per thema waaraan we gezamenlijk al in
2020/2021 vervolg willen geven. Deze acties
staan benoemd in hoofdstuk 2 en zijn nader
uitgewerkt in een jaarplan per thema.
De jaarplannen zijn leidend voor de inspanningen van de komende twee jaar. Indien
extra middelen nodig zijn, wordt gekeken
op welke wijze deze beschikbaar kunnen
worden gesteld, bijvoorbeeld door gebruik
te maken van rijks- of provinciale subsidies of
dat de plannen met budgetaanvraag aan het
College van Burgemeester en Wethouders
en de Gemeenteraad van Oldebroek worden
voorgelegd.  
Om voldoende aandacht te krijgen voor de
acties uit de jaarplannen zijn in hoofdstuk
3 de uitgangspunten voor communicatie
beschreven en is een beknopte agenda
opgenomen van (landelijke) campagnes. Door
lokale activiteiten te verbinden aan landelijke
campagnes is de kans groter dat informatie
inwoners ook echt bereikt.
Om ook te volgen in welke mate de uitvoe-

6

7

Deskresearch Preventieakkoord en Sportakkoord, juni 2019. De figuur
in de bijlage is een samenvatting van deze inventarisatie.
In de bijlagen zijn per thema tabellen opgenomen met interventies
die zijn benoemd in de deskresearch en bij de bijeenkomst met
maatschappelijke organisaties, scholen, kinderopvang en bedrijfsleven.
In vervolggesprekken met maatschappelijke organisaties en inwoners in
november 2019 zijn de interventies door de aanwezigen geprioriteerd.
Op basis hiervan worden de acties in 2020/2021 of later geconcretiseerd
(hoe willen we het doen, welke concrete stappen willen we zetten,
met wie en welke kosten zijn daar eventueel aan verbonden, zijn daar
middelen voor beschikbaar) en opgepakt.
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2. Activiteiten om te komen

tot een ‘Gezond Oldebroek’

In dit hoofdstuk staat op hoofdlijnen
beschreven op welke wijze we als lokale
partners een bijdrage willen leveren aan een
gezonde leefstijl van inwoners en daarmee
aan een ‘Gezond Oldebroek’.

zijn de gemeentelijke gebouwen rookvrij
geworden en is ingezet op vroegsignalering en
preventieve voorlichting voor jongeren. In de
eerste tabel van bijlage 2 zijn de al ingezette
acties op een rij gezet.

Per thema wordt verwezen naar bijlagen.
In elke bijlage staat een tabel met de acties
die al in gang zijn gezet en een tabel met de
acties die we willen oppakken. In deze laatste
tabel staat een ster achter de acties die zijn
opgenomen in de jaarplannen 2020/2021.
Deze prioritering is tot stand gekomen in de
bijeenkomsten met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties op 5 en 11
november 2019

In de tweede tabel van bijlage 2 zijn alle acties
opgenomen die in gesprekken met maatschappelijke organisaties, scholen, kinderopvang en bedrijfsleven zijn genoemd. Hierbij
staat vermeld wat voor type interventie het
is en aan welke doelstelling het bijdraagt. De
acties die volgens de partners in 2020/2021
met voorrang moeten worden opgepakt zijn in
de tabel aangemerkt met een ster. Dit zijn:

2.1 Roken
In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000
mensen aan de gevolgen van (mee)roken.
Roken is daarmee nummer één te voorkomen
doodsoorzaak. Bovendien wordt in totaal
9,4% van de ziektelast in Nederland veroorzaakt door roken (Volksgezondheid Toekomst
Verkenning 2018 voortaan VTV 2018) wat
jaarlijks tot € 2,4 miljard aan zorgkosten leidt.
Tegelijkertijd raken er iedere week honderden
nieuwe kinderen verslaafd aan roken. Als zij
blijven roken, is de kans meer dan 50% dat
zij aan de gevolgen daarvan zullen komen
te overlijden (bron: deskresearch gemeente
Oldebroek).
Acties uitvoeringsplan voor
2020/2021
In Oldebroek zijn al diverse stappen genomen
op weg naar een rookvrije gemeente. In 2019
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•
•
•

Voorlichting gericht op zingeving;
Belonen als je meedoet;
Bedrijven/scholen ondersteunen
bij anti rookbeleid GGD.

2.2 Gezond Gewicht
Overgewicht (en obesitas) is na roken de
belangrijkste oorzaak van ziekten. Overgewicht is verantwoordelijk voor ruim 10% van
chronisch hartfalen, voor 15% van hart- en
vaatziekten en voor 40% van de gevallen van
diabetes mellitus type II. Van de kinderen en
jongeren tussen de 4 en 20 jaar oud heeft
13,5% overgewicht of obesitas (berekend op
basis van een BMI8-score). In 2017 had bijna
de helft (48,7%) van de Nederlanders van
20 jaar en ouder overgewicht, van wie 13%
obesitas. Volgens het trendscenario in de VTV
2018 stijgen deze percentages de komende
jaren nog verder (bron: deskresearch
gemeente Oldebroek).

Body Mass Index: een index voor het gewicht in verhouding tot lichaamslengte. De BMI-grenzen voor overgewicht/obesitas zijn leeftijdsafhankelijk.
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Acties uitvoeringsplan voor
2020/2021
Ook voor het thema Gezond gewicht zijn in de
gemeente Oldebroek al diverse acties ondernomen. Deze acties zijn vooral gericht op
kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en op
55-plussers. Er wordt gewerkt aan vroegsignalering vanuit de Jeugdgezondheidszorg en
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vanuit
JOGG, Bewegingsonderwijs en het minimabeleid is ingezet op sportstimulering. Voor de
55-plussers is ingezet op het bevorderen van
bewegen. In tabel 1 van bijlage 3 leest u daar
meer over.
In tabel 2 van bijlage 3 zijn alle extra acties
opgenomen die tijdens de bijeenkomsten met
lokale partners zijn genoemd om een gezond
gewicht te bereiken voor de inwoners van de
gemeente. Achter de acties die bij voorkeur
opgepakt moeten worden, is een ster gezet.
Dit zijn:
•

•
•
•

Inzetten op gezondheidsvaardigen
door in gesprek te gaan met ouders
over het brengen van kinderen naar
school (meer zelf laten fietsen of
afzetten op loopafstand);
Veilige fietspaden en routes;
Balans vinden tussen betutteling en
aanbod gerichte preventie;
Op verpakking duidelijker vermelden
van de stoffen die erin zitten (vetten,
cholesterol, verhogende stoffen).
Rol van de gemeente is vooral in
communicatie met supermarkten
over het bevorderen van gezonde
keuzes.

2.3 Middelengebruik
Ongeveer 45% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs (12-16 jaar) zegt ooit in het
leven alcohol gedronken te hebben. Zelfs 53%
van de 16 jarigen geeft aan de laatste maand
gedronken te hebben. Na een periode waarin
minder jongeren begonnen met drinken, is
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deze trend na 2015 niet doorgezet. Er is dan
ook nog steeds een grote groep jongeren die
voor hun 18e begint met drinken. Om verschillende redenen is alcoholgebruik voor jongeren
extra riskant, zo kan het de ontwikkeling van
hun hersenen verstoren. De cijfers laten ook
zien wanneer jongeren eenmaal drinken
ze onverminderd vaak grote hoeveelheden
alcohol nuttigen. Onder scholieren die de
afgelopen maand alcohol hebben gedronken,
dronk 71% meer dan 5 glazen bij één gelegenheid (Binge drinken). In onderzoeken zie
we dat over het algemeen dat 50- plussers
met het ouder worden minder gaan drinken.
Echter, het tegenovergestelde gebeurt bij 50plussers die al overmatig drinken, zij gaan met
het ouder worden juist meer drinken (leefstijlmonitor, 2018).
Van de Nederlanders van 18 jaar en ouder gaf
7,5% in 2018 aan het afgelopen jaar cannabis
te hebben gebruikt. Het percentage dat in
2018 harddrugs heeft gebruikt was 1,6%
voor cocaïne, 2,8% voor XTC en 1,1% amfetamine. Onder jongeren neemt het gebruik
van cannabis toe met de leeftijd. Onder de
12-jarigen heeft minder dan 1% ervaring met
cannabisgebruik. Daarna is sprake van een
forse toename, vooral bij de jongens. Ook
bij het gebruik in de afgelopen maand is een
duidelijke stijging met de leeftijd. Dit gebruik
neemt toe van minder dan 1% onder de 12en 13-jarigen tot 12% onder de 16-jarigen
(Volksgezondheidszorg info).
Acties uitvoeringsplan voor
2020/2021
Om het alcohol- en drugsgebruik (middelengebruik) tegen te gaan is al veel inzet gepleegd.
Denk bijvoorbeeld aan bewustwording en
vroegsignalering door GGD en Scholen of de
inzet van het straathoekwerk. Ook wordt er
veel aan voorlichting gedaan. Bijvoorbeeld
door de Instructie Verantwoord Alcohol
schenken (IVA) voor sportverenigingen met
een drank- en horecavergunning en door
het verzenden van brieven aan ouders van

kinderen die 12 jaar worden of preventielessen. Ook wordt ingezet op het naleven en
controleren van afspraken over omgaan met
alcohol- en drugs. In de 1e tabel van bijlage
4 ziet u acties die al rondom dit thema zijn
opgepakt.
In de 2e tabel van bijlage 4 vindt u alle
nieuwe acties die door de lokale partners zijn
genoemd om te werken aan het verminderen
van alcohol- en drugsgebruik. De acties die
volgen hen al in 2019/2020 extra aandacht
verdienen, zijn aangemerkt met een ster. Dit
zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Voorlichting voor ouders over alcohol/
drugs in groep 7/8 (verplichting);
‘Nee zeggen’ tegen je kind. Dit begint al
eerder (1/2, 1 jaar);
Informeren van ouders;
Leefstijlverandering/ leefstijlinterventie;
Aanbod → pak de kern aan (drugs);
Lang proces – nix 18 –  daar gaat een
generatie overheen;
Handhaven in combinatie met grenzen
stellen.

2.4 Sport & bewegen
Ruim 75% van de kinderen in de gemeente
Oldebroek beweegt minimaal zeven uur
per week (2017). Daarnaast is 63% van de
kinderen lid van een sportvereniging. Een
kleine groep kinderen beweegt minder dan
drie uur in de week. En ook blijkt dat 23% van
de kinderen elke dag meer dan twee uur tv
kijkt of computert. In de gemeente Oldebroek
zijn minder kinderen lid van een sportvereniging dan gemiddeld in Noord- en Oost-Gelderland. In het Nationaal Sportakkoord wordt
meer aandacht besteed aan o.a. bevorderen
van de sportdeelname.
Het Nationaal Sportakkoord is tot stand
gekomen omdat veel partijen de positieve
kracht van sport voelen en ervaren. Met het
sportakkoord worden de krachten en energie
van vele partijen gebundeld om de sport de
komende jaren nog meer te benutten. Doel

van het sportakkoord is om de organisaties
en financiën van de sport toekomstbestendig
te maken waarbij bijzondere aandacht wordt
gevraagd voor diversiteit, ontwikkeling van
open sportclubs en laagdrempelige sport voor
kinderen. In het sportakkoord zijn zes ambities
genoemd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inclusief sporten & bewegen
Duurzame sportinfrastructuur
Vitale sport en beweegaanbieders
Positieve sportcultuur
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Topsport die inspireert (is een apart
traject is niet meegenomen in de
uitwerking van de ambities)

Alle maatschappelijke organisaties waaronder
de sportaanbieders waren uitgenodigd voor
bijeenkomsten om te komen tot een lokaal
preventieakkoord. In die bijeenkomsten
(september 2019) zijn de al ingezette interventies voor sport en bewegen besproken,
zijn nieuwe interventies voorgesteld en geprioriteerd. Deze opbrengst is op 25 november
2019 bij de aftrap voor het lokale sportakkoord en tijdens ambitietafels begin 2020
door diverse sportaanbieders verder uitgewerkt. Onder leiding van een sportformateur
zijn de sportaanbieders meegenomen in de
landelijke ambities en wat die voor Oldebroek kunnen betekenen. Dat heeft geleid tot
een jaarplan Sport en Bewegen: het Lokaal
Sportakkoord. In dit akkoord zijn lokale ambities geformuleerd, doelstellingen beschreven
en actiepunten concreet uitgewerkt.
Acties uitvoeringsplan voor
2020/2021
Jaarplan 2020-2021
Bijlage 5 bestaat uit twee tabellen. In de
eerste tabel staan de acties die al in Oldebroek
zijn opgepakt. Daarin is te zien dat er al veel
is ingezet op het opdoen van vaardigheid in
bewegen. Zo is er het Jeugdfonds Sport en
Cultuur, sportstimulering voor minima en
bewegingsonderwijs. Ook is er aandacht voor
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3. Communicatie
kennismaking met sport en aangepast sporten
en worden verenigingen financieel ondersteund. De tweede tabel geeft een overzicht
van mogelijk nieuwe interventies en acties
binnen de ambities van het sportakkoord. De
deelnemende ‘spelers’ van het Lokaal Sportakkoord hebben dit uiteindelijk vertaald in de
volgende ambities:
1. Actieve inwoners in een vitale
sportomgeving
2. Iedereen kan bewegen
3. Oldebroek daagt uit om de (blijven)
bewegen
4. Jong geleerd is oud gedaan!
Aan deze ambities zijn doelstellingen en acties
gekoppeld. Ook hebben de betrokken sportaanbieders aangegeven aan welke acties zij
een bijdrage willen leveren. De input uit de
bijeenkomsten is meegenomen in het traject
om te komen tot het jaarplan voor sport.

Voor de totstandkoming van het lokale
Preventie- en Sportakkoord ‘Gezond Oldebroek, samen voor gezonde keuzes’ zijn vier
uitgangspunten leidend:
Samenwerken: vanuit de samenwerking
met lokale partners zijn de nieuwe interventies benoemd en geprioriteerd. In het akkoord
is bekrachtigd dat ook de uitvoering van de
interventies gezamenlijk wordt opgepakt.
Verbinden: de al eerder ingezette beleidsvoornemens en interventies zijn het vertrekpunt van de nieuwe interventies die in dit
uitvoeringsplan zijn opgenomen. Hierdoor
bouwen we voort op wat er al was en
verbinden we oud met nieuw. Ook verbinden
we het preventieakkoord en het sportakkoord
en gaan we daarbij uit van een brede kijk op
gezondheid.
Positieve gezondheid als methodiek:
aan de hand van een indeling van interventies
aan de domeinen van positieve gezondheid,
willen we deze bredere kijk op gezondheid
bekend maken. Niet de ziekte of beperking
staat centraal maar de bijdrage die we met de
interventies kunnen leveren aan het vermogen
van mensen om met de fysieke, emotionele
en sociale uitdagingen van het leven om te
gaan.
Communiceren: met het akkoord willen we
inwoners stimuleren om gezonde keuzes te
maken. Daarom willen we bij de uitvoering van
de interventies het gedachtegoed van Positieve Gezondheid zo goed mogelijk uitdragen.
Daarbij erkennen we dat het maken van
gezonde keuzes in eerste instantie de eigen
verantwoordelijkheid is van inwoners. Bij het
uitvoeren van de preventie- en sportactiviteiten zetten we daarom in op het inspireren
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en stimuleren van onze inwoners. We willen
bereiken dat onze kinderen een goede start
maken, jongeren en volwassenen actief en fit
zijn en ouderen zo gezond en zo lang mogelijk
mee kunnen doen aan de samenleving.
Deze ambities vragen om continue aandacht
voor het maken van gezonde keuzes. Een deel
van de interventies is ook gericht op voorlichting en het verkrijgen van gezondheidsvaardigheden. Om het gesprek hierover zo goed
mogelijk op gang te brengen sluiten we met
de interventies zo veel mogelijk aan op de
landelijke campagnes die gericht zijn op een
gezonde leefstijl.

3.1 Activiteitenagenda
Jaarlijks zijn er landelijk diverse activiteiten
die gericht zijn op een gezonde leefstijl. Voor
de periode 2020/2021 sluiten we daarom
aan bij de volgende campagnes. Dit gebeurt
in samenwerking tussen regio, gemeente en
partners.
Voorbeeld: De planning van de actie ´informeren, signaleren en bespreken maken´ uit
de tabel 6. Nieuwe interventies voor Alcohol
& drugs kunnen het best worden gepland
in februari en maart waarin ook landelijk
aandacht is voor de campagne ‘Ik Pas’. Op
deze manier wordt lokale aandacht voor
het voorkomen van alcohol- & drugsgebruik
verbonden aan landelijke aandacht waardoor
de kans groter is dat het inwoners bereikt en
stimuleert. Vervolg op dit uitvoeringsplan is
uitvoering geven aan de activiteiten die de
inwoners als prioriteit hebben aangemerkt
voor 2020/2021 en uitvoering geven aan de
reeds ingezette en nieuwe interventies. Vanuit
de gemeente voeren de beleidsambtenaren
gezondheid en sport de regie op de uitvoering.
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4. Evaluatie en monitoring
Activiteitenagenda

Maand

Landelijke campagne

Thema

Continu

Nix18-campagne

Middelengebruik

Februari

JOGG-thema: Snoepgroente
(regionale campagne)

Gezond gewicht

Februari

Ik Pas

Middelengebruik

Maart

Ik Pas

Middelengebruik

Maart

Week van de gezonde jeugd

Gezond gewicht

Maart

JOGG-thema: Slaap

Sport & bewegen, Gezond gewicht

April

Wandel naar je werkdag!

Sport & bewegen

Mei

Wereld Niet-rokendag

Roken

Mei

Fiets naar je werkdag

Sport & bewegen

Mei/juni

JOGG-thema: Drinkwater!
(regionale campagne)

Gezond gewicht

Juni

Wereldfietsdag

Sport & bewegen

?

Nationale Buitenspeeldag

Sport & bewegen

Juli

JOGG-thema: Gratis bewegen

Sport & bewegen

September

Nationale sportweek

Sport & bewegen

September

Staptember: 10.000 stappen
per dag in september

Sport & bewegen

Oktober

Stoptober

Roken

November

Nationaal schoolontbijt

Gezond gewicht

November

Kraanwaterdag

Gezond gewicht

In de gemeente Oldebroek streven we naar
een samenleving waarin inwoners van alle
leeftijden gestimuleerd worden om gezonde
keuzes te maken. De ambitie is een Gezond
Oldebroek in 2040 waar kinderen, volwassenen en ouderen een gezonde leefstijl
hebben en we meer inzetten op preventie
dan op zorg. Samen met organisaties voor
zorg & ondersteuning, leren & ontwikkelen,
ontmoeten & bewegen en ondernemen
hebben we acties benoemd en geprioriteerd
voor de komende twee jaar.
Voor de doorontwikkeling en bijsturing van het
proces en de acties, brengen we de voortgang
in beeld.

4.1 Procesevaluatie
Het gezamenlijke proces beschrijven we
jaarlijks in het derde kwartaal in een korte
voortgangsnotitie over de ontwikkelingen
rondom de vastgestelde acties per thema. Ook
evalueren we de al ingezette maatregelen om
waar nodig de maatregelen aan te scherpen of
aan te passen. Hierbij beschrijven we samen
met de betrokken samenwerkingspartners wat
er is gedaan, welke organisaties een bijdrage
hebben geleverd en wat volgens de samenwerkingspartners nodig is om het proces te
versterken of de effecten te vergroten. Daarbij

wordt ook een inschatting gemaakt van de
benodigde acties, middelen en menskracht
voor het komende jaar. De procesevaluatie
is kwalitatief van aard en bestaat daarbij uit
informatie uit gesprekken met partners en
deelnemers. Waar mogelijk vullen we deze
informatie aan door vragen toe te voegen
aan bestaande panels, bijvoorbeeld het Panel
‘NOG beter weten’ van de GGD.

4.2 Effectmeting
We willen natuurlijk ook weten of de gezamenlijke inzet bijdraagt aan de gezondheidsvaardigheden en de gezonde leefstijl van de
inwoners van de gemeente. We hopen dat
individuele inwoners gestimuleerd worden
tot een gezonde leefstijl en dat we op termijn
ook effecten zien in de ervaren gezondheid in
Oldebroek als geheel. Naar verwachting is dit
niet in één of twee jaren zichtbaar maar is dit
een meerjarig proces. Om hier een beeld van
te krijgen, maken we gebruik van het Kompas
Volksgezondheid Noord- en Oost Gelderland
van de GGD. Iedere doelgroep wordt eens in
de vier jaar gemonitord zodat ontwikkelingen
in gezondheid, welzijn en leefstijl in beeld
worden gebracht. De gegevens worden weergegeven op regionaal niveau voor de regio
Noord Veluwe en op lokaal niveau.

Gegevens gezondheid gemeente Oldebroek
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Monitor

Doelgroep

Laatste meting

Nieuwe meting

Kindermonitor

Ouders van 0-12 jarigen

2013

2021

E-MOVO

Middelbare scholieren,
klas 2 en 4

2011

2019

Monitor volwassenen en
ouderen 2016

Zelfstandig wonende inwoners, 19 jaar en ouder

2012

2020

Lokaal Preventie- en Sportakkoord 2020-2024 17

Sinds 2018 organiseren we daarnaast de
Fitweek. In 2020 werken GGD, Stichting
Wiel en JOGG samen om invulling te geven
aan preventie, het bespreekbaar maken van
gezond gewicht en het stimuleren van motorische vaardigheden (MQ-scan).
Bij het verschijnen van een nieuwe meting
worden de gegevens over de gemeente Oldebroek opgenomen in de kwartaalrapportage
sociaal domein. Daarbij presenteren we de
gegevens van de laatste en de nieuwe meting.
Omdat deze gegevens niet elk kwartaal
verschijnen, voegen we de rapportage over
‘Gezond Oldebroek’, eens per jaar toe bij de
3e kwartaalrapportage. Daarbij sluiten we
waar mogelijk aan op de domeinen van
Positieve Gezondheid.

4.2.1 Aanvullende gegevens
‘Gezond Oldebroek’ in
Kwartaalrapportage
Sociaal Domein
De reguliere kwartaalrapportage Sociaal
Domein van de gemeente Oldebroek vullen
we elke derde kwartaal aan met de gegevens
over de gemeente Oldebroek van de GGD uit
het Kompas Volksgezondheid Noord- en Oost
Gelderland. Dit betreft de volgende gegevens.
Bevolking
Domein: Dagelijks functioneren en Kwaliteit
van leven
Demografische en sociaaleconomische
ontwikkelingen zijn van invloed op de gezondheid en het zorggebruik. Ouderen en mensen
met een lage sociaaleconomische status
hebben in het algemeen een minder goede
gezondheid en een groter zorggebruik. Door
een toename van eenpersoonshuishoudens en kleinere huishoudens zijn er minder
mantelzorgers en neemt de zorgvraag toe.

Preventie- en Sportakkoord nemen we die
gegevens over die van invloed zijn op het zorggebruik zoals alcohol- en drugsgebruik, gezond
gewicht, voeding en lichamelijke activiteit.
Gezondheidstoestand
Domein: Mentaal welbevinden en
Lichaamsfuncties
Sociale relaties en de psychische gezondheid zijn van invloed op het welbevinden
van mensen. Zo is er een samenhang tussen
eenzaamheid en een minder goede gezondheid en tussen psychosociale problemen en
gezondheid. Ook de mate waarin iemand
beperkingen ervaart is van invloed op de
ervaren gezondheid. In het Kompas wordt dit
de mate van zelfredzaamheid genoemd.

4.2.2 Overzicht aanvullende gegevens 3e kwartaalrapportage
Monitorgegevens voor kwartaalrapportage sociaal domein

Bevolking - Domein: Dagelijks functioneren en Kwaliteit van leven
•

Huishoudenssamenstelling, waaronder het aantal huishoudens met kinderen en eenpersoonshuishoudens

•

Prognose huishoudenssamenstelling

•

Aantal inwoners naar leeftijdscategorie

•

Gemiddeld besteedbaar inkomen

•

Aandeel huishoudens met een laag inkomen

•

Aandeel minderjarige kinderen in een huishouden met een laag inkomen

•

Aandeel laag opgeleide volwassenen

Leefstijl - Domein: Lichaamsfuncties en Dagelijks functioneren
•

Alcoholgebruik

•

Roken en drugsgebruik

Participatie
Domein: Meedoen en Zingeving
Het verrichten van betaald werk biedt structuur, financiële zekerheid, mogelijkheden tot
ontwikkeling en contact met anderen. Hierdoor hangt het ook samen met de ervaren
gezondheid. Ook vrijwilligerswerk lijkt een
positieve invloed te hebben op de gezondheid.
Het levert voldoening en een uitbreiding van
het netwerk.

•

Gewicht

•

Voeding

•

Lichamelijke activiteit

Omgeving
Domein: Kwaliteit van leven
Een goede leefomgeving met groen, ruimte
om te bewegen, gezonde lucht en geen
verstoringen dragen bij aan de kwaliteit van
leven. De gegevens over de leefomgeving
die nu voor Oldebroek in het Kompas Volksgezondheid zijn opgenomen, zijn geluids- en
geurhinder. Afhankelijk van de informatie uit
de nieuwe monitoren, vullen we de rapportage ‘Gezond Oldebroek’ aan.

Omgeving - Domein: Kwaliteit van leven

Gezondheidstoestand - Domein: Mentaal welbevinden en Lichaamsfuncties
•

Eenzaamheid

•

Psychische gezondheid

•

Zelfredzaamheid

Participatie - Domein: Meedoen en Zingeving
•

Arbeidsparticipatie

•

Vrijwilligerswerk

•

Leefomgeving

•

Geluid- en geurhinder

Leefstijl
Domein: Lichaamsfuncties en Dagelijks functioneren
In aansluiting op de landelijke doelen van het
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5. Tekst akkoord
Lokaal Preventie- en Sportakkoord Gezond Oldebroek

Samen voor gezonde keuzes
Ondertekening 25 maart 2020

Inleiding
Samen voor gezonde keuzes, samen voor een Gezond Oldebroek. Dat is onze ambitie!
We doen al veel! Denk aan Goed Bezig Oldebroek waarin organisaties en bedrijven samenwerken om jongeren te stimuleren tot een gezonde en actieve leefstijl. Denk ook aan het alcoholconvenant dat samen met sportverenigingen is ondertekend om overmatig alcoholgebruik
terug te dringen,  aan de komst van rookvrije gebouwen in de gemeente, aan maaltijdvoorzieningen voor ouderen of aan hulp voor mensen met een verslaving. Maar daarnaast vinden we
het belangrijk om gezamenlijk nog meer kansen te benutten om de inwoners van de gemeente
Oldebroek te stimuleren tot gezonde keuzes.
Doel
De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken tussen
meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland over de aanpak van roken, problematisch
alcoholgebruik en overgewicht. Ook is er een Nationaal Sportakkoord, met afspraken om te
zorgen dat iedereen een leven lang zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport kan hebben. Deze nationale akkoorden willen we vertalen naar een lokaal
Preventie- en Sportakkoord voor de gemeente Oldebroek en naar praktische afspraken over de
uitvoering ervan.
Ambitie
Als gemeente Oldebroek en vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van ‘Zorg &
ondersteuning, ‘Leren en ontwikkelen’, ‘Ontmoeten en bewegen’ en ‘Ondernemen’ streven we
naar een Gezond Oldebroek anno 2040. Een Gezond Oldebroek is een gemeente waar:
•
•
•

Kinderen een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben.
Actieve volwassenen fit hun pensioen ingaan.
Ouderen veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in
de samenleving.

Uitgangspunten
We realiseren ons dat het maken van gezonde keuzes niet voor iedereen gemakkelijk is.
Hiervoor werken we intensief samen en leggen we slimme verbindingen tussen bestaande en
nieuwe activiteiten. Daarbij zorgen we voor een heldere communicatie over positieve gezondheid, preventie en een gezonde leefstijl.
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Ondertekening
De ondertekenaars van dit akkoord verbinden zich aan de ambitie om gezamenlijk te werken
aan een ‘Gezond Oldebroek’.
Wij zetten in op:
• Een hoofdrol voor preventie: voorkomen is beter dan genezen;
• Inwoners die gezond opgroeien en gezond ouder worden in een gezonde leefomgeving;
• Een inclusieve samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen;
• Een samenleving waarin inwoners van alle leeftijden gestimuleerd worden om gezonde
keuzes te maken en een gezonde leefstijl te hebben.
• Zo laag mogelijke uitgaven voor zorg en ondersteuning;
• Het stimuleren van sport & beweging en gezond gewicht en het voorkomen van de meest
voorkomende gezondheidsrisico’s: roken en het gebruik van alcohol en drugs.
Daarvoor maken we de volgende afspraken:
• We gaan concreet aan de slag met de uitvoering van de activiteiten uit het ‘Uitvoeringsplan Gezond Oldebroek, samen voor gezonde keuzes’.
• Elke twee jaar maken we jaarplannen waarin we vastleggen aan welke activiteiten uit het
uitvoeringsplan we de komende twee jaar uitvoeren, wie wat doet en op welke wijze.
• Elk twee jaar evalueren we het proces en de effecten om de voortgang van de uitvoering
te volgen en waar nodig bij te kunnen sturen.  
Dit akkoord is ondertekend op 25 maart 2020 door:

persoon 1
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persoon 2

persoon 3?
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Bijlage I:

Overzicht huidig beleid en interventies Oldebroek
Wat willen we?

Hoofdrol preventie: voorkomen
is beter dan genezen.

Gezond opgroeien, gezond
ouder worden en een gezonde
leefomgeving.

Wat doen we al?

Beleidsplan
Sociaal Domein
2019-2022

Bestuursakkoord
Nationaal
preventieakkoord

-9 mnd tot 0		

Ketenaanpak kinderen
overgewicht en obesitas
Noord-Veluwe

0-4 jaar		

Alle thema’s
- alle leeftijden
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JOGG
VPZ

JOGG
verbreden

Programma
Gelderland Sport

Jeugdsportfonds
Goed Bezig

Uitvoeringsplan jeugdhulp
gemeenten Noord-Veluwe
2018-2021

Subsidies
Jongerenwerk
Project Actieve en gezonde
leefstijl jongeren
Preventieve
activiteiten JGGZ

Incl.
S’ leving
iedereen
doet mee?

Komen tot een lokaal akkoord.
Voorkomen van roken, overgewicht & obesitas en gebuik van
alcohol en drugs. Stimuleren
van een gezonde leefstijl.

IJslandse
presentatiemodel

Het
gemak

Rekening
houden met
SES
(doelgroep)

Landelijke
campagnes
- meenemen

18 - 27 jaar			

Uitvoeringsagenda
Sociaal Domein 2019

Gebeurt al
heel veel!

Regionale sportvisie
Noord-Veluwe Sport!

Sportnota - Bewust in
beweging 2018-2021

Drugs
jeugd
belangrijk

12-18 jaar		

Subsidies en Informatie
& educatie

Preventieve
activiteiten afname
genotmiddelen
Preventieve
activiteiten Rookvrije
gemeente

4-12 jaar		

Uitgaven voor zorg en
ondersteuning zo laag mogelijk
houden.

Landelijk sportakkoord

Uitvoeringsnota
gezondheidsbeleid - Samen
voor een gezond NoordVeluwe 2017-2021

Omgevingsvisie

Preventie- en
handhavingsplan
2017-2021

Toename van zelfstandigheid,
zelfredzaamheid en participatie
in de Olderbroekse samenleving.

Inclusieve samenleving: iedereen moet de mogelijkheid
hebben om mee te doen.

27-67 jaar		

67 en ouder
Uitvoeringsnota Senioren
2019-2022

Wat gebeurt
er daadwerkelijk?

Sport
akkoord?!

Kracht
van
herhaling

Subsidies Senioren in
beweging

Subsidies
Senioren (SWO)
Subsidies
maaltijdbezorging

Beweging voor
senioren

Inactieve
senioren

Galmtesten

Subsidies sport
Project aanleg
beachvolleybalcomplex
zwembad de Veldkamp

Bewegen
werkt
(participatie)

Alcoholconvenant
sportverenigingen

Leven lang
leren?

Eenzaamheid
(projectstart)

Buurt,
Sport,
Coaches
- alle lft

Basis
versterken &
verbreden

Naar een lokaal Preventieakkoord Oldebroek
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Bijlage II:

Huidige en nieuwe activiteiten roken
Voor de acties en inspanningen van het akkoord is samen met inwoners en partners gekeken op
welke manier de huidige inzet kan worden versterkt. Hieronder is het overzicht opgenomen van
de huidige en nieuwe activiteiten die verbonden zijn aan het thema roken.
De activiteiten zijn gekoppeld aan de domeinen van Positieve Gezondheid. Ook is gekeken aan
welke landelijke doelen de interventies een bijdrage leveren, of ze gelden voor een specifieke
doelgroep en of er partners te benoemen zijn die vooral invulling kunnen geven aan de interventies.
Tabel 2.1 Al ingezette interventies roken - Huidig beleid
Interventies

Acties

Draagt bij aan doelstelling

Partners

Doelgroep

Voorlichting

Vroeg signalering JGZ/CJG

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

GGD en CJG

Jongeren

Domein

2020/2021

Later

Doorlopend
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Voorlichting

Preventieve voorlichting VO

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Tactus

Jongeren

Doorlopend, evalueren
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Ondernemen
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Project Rookvrije gemeente

Rook- en tabaksvrije omgeving

Gemeente, sportverenigingen, scholen,
kinderopvang en kinderboerderijen,
bedrijven, winkelcentra

Inwoners en gebruikers
van de accommodaties

Doorlopend
DAGELIJKS FUNCTIONEREN
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Tabel 2.2 Nieuwe interventies roken
Interventie

Acties

Draagt bij aan doelstelling Preventieakkoord

Partners

Doelgroep

Domein

Wanneer
2020/2021

Ondernemen

Bedrijfsleven meer betrekken

Rookvrije organisatie

Ondernemers

Later

Ondernemers
MEEDOEN

Voorlichting

Open communiceren

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Communicatie gemeente

Alle inwoners
ZINGEVING

Ondernemen

Met zijn allen er achter gaan staan

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Ondernemers, organisaties

Alle inwoners
MEEDOEN

Voorlichting

Voorlichting

Voorlichting

Voorlichting

Ondernemen

Zingeving

Positieve benadering

Belonen als je meedoet

Zelf het goede voorbeeld geven

Mogelijkheden onderzoeken van een Gezondheidsplein

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Rookvrije organisatie

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Gemeente en maatschappelijke
organisaties en kerken

Alle inwoners

Organisaties, bedrijven en gemeente

Alle inwoners, organisaties en bedrijven
en winkelcentra

Organisaties, bedrijven en gemeente

Ondertekenaars akkoord

Zorgpartners

ZINGEVING

Alle inwoners, organisaties en bedrijven
en winkelcentra
Alle organisaties en bedrijven en
winkelcentra

MENTAAL WELBEVINDEN

KWALITEIT VAN LEVEN

MEEDOEN

Gemeenten en zorgpartners
MEEDOEN

Opgroeien

Campagne via de kinderen!!

Rook- en tabaksvrije omgeving

Onderwijs

Gemeenten, scholen en kinderopvang
MEEDOEN

Voorlichting

Begrip voor de GGZ doelgroep

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

GGZ

GGZ doelgroep
MENTAAL WELBEVINDEN

Organisatie

Voorlichting

Personeel, sportfondsen opgenomen in zwembad
omgeving rookvrij

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Delen van informatie GGD

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Sportverenigingen

Stichting Sportfondsen
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

GGD

Gemeente en GGD
MEEDOEN

Voorlichting

Ontwikkelen

Organisatie

Ondernemen

Bijeenkomsten professionals

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Inventariseren/ info verzamelen/ promoten (muziek) –
afstudeeropdracht

Effectieve en toegankelijke stoppen met roken zorg

Cliënten mogen niet roken in bijzijn van Icare
zorgmedewerkers

Rook- en tabaksvrije omgeving

Bedrijven/scholen ondersteunen bij anti rookbeleid GGD

Rook- en tabaksvrije omgeving

Maatschappelijke instellingen en
gemeente

Zorgprofessionals en medewerker
gemeente

Communicatie gemeente

Alle inwoners

MEEDOEN

MENTAAL WELBEVINDEN

Icare

Inwoners die zorg ontvangen via Icare
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

GGD/ onderwijs

Medewerkers bedrijven en scholen
ZINGEVING

Organisatie

Ethisch protocol opstellen – fysio

Rook- en tabaksvrije omgeving

Fysio

Patiënten van de fysiopraktijken
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Organisatie

Rookvrij schoolomgeving BO

Rook- en tabaksvrije omgeving

Onderwijs

Scholieren, leraren en ouders
DAGELIJKS FUNCTIONEREN
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Bijlage III:

Huidige en nieuwe activiteiten gezond gewicht
Voor de acties en inspanningen van het akkoord is samen met inwoners en partners gekeken op
welke manier de huidige inzet kan worden versterkt. Hieronder is het overzicht opgenomen van
de huidige en nieuwe activiteiten die verbonden zijn aan het thema gezond gewicht.
De activiteiten zijn gekoppeld aan de domeinen van Positieve Gezondheid. Ook is gekeken aan
welke landelijke doelen de interventies een bijdrage leveren, of ze gelden voor een specifieke
doelgroep en of er partners te benoemen zijn die vooral invulling kunnen geven aan de interventies.
Tabel 3.1 Al ingezette interventies gezond gewicht - Huidig beleid
Interventies

Acties

Draagt bij aan doelstelling

Partners

Doelgroep

Voorlichting

Vroeg signalering JGZ/CJG

Gezond gewicht

GGD en Icare

Kinderen 0-4 jaar (Icare) en 4-18 (GGD)

Domein

2020/2021

Later

Doorlopend
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Gezondheidsvaardigheden

JOGG

Gezond gewicht

Goed Bezig

Jeugd 0 tot 19 jaar

Doorlopend
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

30

Gezondheidsvaardigheden

Bewegingsonderwijs/Gezonde School/Sportstimulering

Gezondheidsvaardigheden

Sportstimulering minima

Gezondheidsvaardigheden

Bevorderen bewegen voor ouderen

Gezond gewicht

Goed Bezig

Jeugd tot 18 jaar

Doorlopend
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Gezond gewicht

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Jeugd van 0 tot 18 jaar

Doorlopend
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Gezond gewicht

SWO en Goed Bezig

55+

Doorlopend
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Lokaal Preventie- en Sportakkoord 2020-2024 31

Tabel 3.2 Nieuwe interventies gezond gewicht
Interventie

Acties

Draagt bij aan doelstelling Preventieakkoord

Partners

Doelgroep

Domein

Wanneer
2020/2021

(Psychologische) hulp/voorlichting bij omgaan met relaties/emoties en voeding

Gezond gewicht

Niet kiezen voor belonen en straffen met eten, zoals
taart bij feest of zonder beloning naar bed

Gezond gewicht

Actievere ouderbenadering over voeding, bij kinderopvang en bij overgang naar basisschool (water, fruit)

Gezond gewicht

Techniek

Technologie inzetten in de buitenruimte om spelen/
bewegen daar aantrekkelijker te maken

Gezond gewicht

Gezondheidsvaardigheden

Gesprek met ouders brengen over brengen van kids
naar school – meer zelf laten fietsen of afzetten op
loopafstand, maar ook veiligere fietspaden/-routes

Gezond gewicht

Techniek

CO2 bewust autogebruik

Gezond gewicht

Gezondheidsvaardigheden

Gezamenlijk (pauze) water drinken op school, niet
meegeven maar gewoon via school. Beker voor water
verstrekken

Gezond gewicht

Opgroeien

Meer scholen Gezonde School aanpak (met of zonder
certificaat). Scholen kunnen her nog meer gebruik van
maken (op maat en met of zonder certificering)

Gezond gewicht

Vrij toegankelijke beweegtuin (gratis!)

Gezond gewicht

Voorlichting
Opvoeden
Voorlichting

GGD

Later

Inwoners
KWALITEIT VAN LEVEN

Ouders

Ouders
KWALITEIT VAN LEVEN

Kinderopvang/ basisonderwijs, Goed
Bezig, Gezonde School

Ouders

Gemeente en organisaties

Jeugdigen

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

MEEDOEN

Goed Bezig, Onderwijs, Gemeente

Ouders
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Inwoners

Inwoners
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Bewegen

Onderwijs

Ouders
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Goed Bezig/Onderwijs

Jongeren 4-18 jaar
KWALITEIT VAN LEVEN

Gemeente/SWO

Inwoners
LICHAAMSFUNCTIES

Voorlichting  
Bewegen

Balans vinden tussen betutteling en aanbod gerichte
preventie

Gezond gewicht

Aansluiting GALM bij verenigingen zodat er een vervolg is

Gezond gewicht

Gemeente en organisaties

Inwoners
ZINGEVING

SWO/sportverenigingen

Ouderen 55+
LICHAAMSFUNCTIES

Bewegen

Aansluiten bij de Nationale Sportweek (september)

Gezond gewicht

Ondertekenaars akkoord

Organisaties, bedrijven en gemeente
MEEDOEN

Opgroeien

Schoolmelk weer terug

Gezond gewicht

Onderwijs

Kinderen tot 12 jaar
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Bewegen
Bewegen
Bewegen

Workouts bedrijven – in overleg met sportverenigingen
(win/win)

Gezond gewicht

Ruimte geven voor halen beweegnorm op school en
werk (vrijwillig/verplicht)

Gezond gewicht

Fysio ook doorverwijzen weer naar sport

Gezond gewicht

Ondernemers
Werkgevers/Scholen
Fysiotherapie/sportverenigingen

Werknemers van organisaties
en bedrijven
Werknermers van organisaties,
bedrijven en scholen

LICHAAMSFUNCTIES

LICHAAMSFUNCTIES

Inwoners
LICHAAMSFUNCTIES

Bewegen

Daily mile

Gezond gewicht

Scholen en Goed Bezig

Kinderen tot 12 jaar
LICHAAMSFUNCTIES

Ondernemen

Gezonde werkvloer

Gezond gewicht

Ondernemers/ organisaties

Werknemers
MENTAAL WELBEVINDEN

Ondernemen

0% BTW op groenten en fruit

Gezond gewicht

Landelijke overheid

Inwoners
DAGELIJKS FUNCTIONEREN
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Tabel 3.2 Nieuwe interventies gezond gewicht - vervolg
Interventie

Acties

Draagt bij aan doelstelling Preventieakkoord

Partners

Doelgroep

Domein

Wanneer
2020/2021

Begin bij het gezin (kids met overgewicht hebben vaak
ook ouders met overgewicht)

Gezond gewicht

Op verpakking duidelijker vermelden van de stoffen die
erin zitten (vetten, cholesterol, verhogende stoffen).
Rol van de gemeente is vooral in communicatie met
supermarkten over het bevorderen van gezonde keuzes

Gezond gewicht

Koppelen kleuters en ouderen
(BSO of PO, ook in 1 gebouw)!

Gezond gewicht

Gezondheidsvaardigheden

Peuter Speelzalen – beweging? Vroeg beginnen

Gezond gewicht

Bewegen

Beweegpauzes voor volwassenen op het werk of vooraf
(anders geen enkele beweging)

Opvoeden

Voorlichting

Opgroeien

Ouders

Later

Gezinnen met kinderen
ZINGEVING

Landelijke overheid

Inwoners
ZINGEVING

Kinderopvang/onderwijs

Ouderen en kinderen
MEEDOEN

Peuterspeelzalen en Goed Bezig

Kinderen tot 4 jaar
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Gezond gewicht

Werkgevers

Werknermers
MENTAAL WELBEVINDEN

Gezondheidsvaardigheden

Jong leren eten (moestuintjes – nu ook een actie bij de
supermarkt)

Gezond gewicht

Bewegen

Initiatief wandelen voor ouderen bundelen/betere PR

Gezond gewicht

Ouders/scholen en Goed Bezig

Kinderen  tot 12 jaar
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Goed Bezig en SWO

Ouderen 55+
MEEDOEN

Gezondheidsvaardigheden

Challenges (zoals water drinken)

Gezondheidsvaardigheden

Info verstrekken bij intakes (kinderopvang) bijvoorbeeld
over de schijf van 5 of stuk over gezonde voeding

Gezond gewicht

Voorlichting

Zichtbaar maken aanbod (ouderen).

Gezond gewicht

Gezond gewicht

Goed Bezig en organisaties

Inwoners
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Kinderopvang

Kinderen tot 4 jaar
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Goed Bezig en SWO

Ouderen 55+
MEEDOEN

Opgroeien

JGZ nog wel voor iedereen, niet alleen vraaggestuurd

Gezond gewicht

GGD en Gemeente

Kinderen 0 tot 18 jaar
MENTAAL WELBEVINDEN

Ondernemen

Beweegvriendelijke omgeving

Gezond gewicht

Gemeente en Goed Bezig

Inwoners
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Voorlichting

34

Stimuleren aandacht op scholen voor beweging en
leefstijl

Gezond gewicht

Gemeente, scholen en Goed Bezig

Jeugd tot 18 jaar
DAGELIJKS FUNCTIONEREN
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Bijlage IV:

Huidige en nieuwe activiteiten middelengebruik
Voor de acties en inspanningen van het akkoord is samen met inwoners en partners gekeken op
welke manier de huidige inzet kan worden versterkt. Hieronder is het overzicht opgenomen van
de huidige en nieuwe activiteiten die verbonden zijn aan het thema middelengebruik.
De activiteiten zijn gekoppeld aan de domeinen van Positieve Gezondheid. Ook is gekeken aan
welke landelijke doelen de interventies een bijdrage leveren, of ze gelden voor een specifieke
doelgroep en of er partners te benoemen zijn die vooral invulling kunnen geven aan de interventies.  
Tabel 4.1 Al ingezette interventies middelengebruik - Huidig beleid
Interventies

Acties

Draagt bij aan doelstelling

Partners

Doelgroep

Voorlichting

Vroeg signalering

Bewustwording en vroeg signalering

GGD, Scholen (Agnieten college maar
ook scholen in Zwolle of Elburg)

Jeugd 12-18 jaar

Straathoekwerk, CJG

Jeugd 12 – 27 jaar

Opvoeden

Inzet straathoekwerk

Bewustwording en vroeg signalering

Domein

2020/2021

Later

Doorlopend
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Doorlopend
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Voorlichting

Voorlichting

Voorlichting

Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Een gezonde sportomgeving

Brieven aan ouders van kinderen die 12 jaar worden
met informatie over waar ze terecht kunnen als hun
kinderen alcohol gebruiken.

Bewustwording en vroeg signalering

Preventielessen middelengebruik en leefstijl

Bewustwording en vroeg signalering

Sportvereniging met drank- en
horecavergunning

Jongeren <18

Gemeente

Jongeren <12 jaar en ouders

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

1 keer per jaar aan alle
nieuwe barvrijwilligers

1 keer per jaar
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Tactus en VO

Jongeren < 18 jaar

1 keer per jaar
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Ondernemen

Toepassen lokaal horecaconvenant

Naleving en handhaving

Horecaondernemingen

Horeca

Doorlopend
KWALITEIT VAN LEVEN

Ondernemen

Alcoholmatiging paracommercie

Marketing van alcoholhouden drank

Para commerciële organisaties

Para commerciële bedrijven

Doorlopend
KWALITEIT VAN LEVEN

Ondernemen

Controle bij grootschalige evenementen

Naleving en handhaving

Handhaving en Externe partij

Bezoekers van evenementen

Doorlopend
KWALITEIT VAN LEVEN

Opvoeden

Leeftijdsgrenzen controles onder 18 jaar

Naleving en handhaving

Bedrijven

Jongeren onder de 18 jaar

Doorlopend
KWALITEIT VAN LEVEN

Handhaven

Opvoeden

36

Mystery quest onderzoek

Ouderinformatie op scholen

Naleving en handhaving

Bewustwording en vroeg signalering

Gemeente

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs,
Centrum jeugd en gezin

Jongeren onder de 18 jaar,
Ondernemers
Ouders basisonderwijs en Ouders voortgezet onderwijs

1 keer per jaar
KWALITEIT VAN LEVEN

1 keer per jaar
DAGELIJKS FUNCTIONEREN
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Tabel 4.2 Nieuwe interventies middelengebruik
Interventie

Acties

Draagt bij aan doelstelling

Partners

Doelgroep

Domein

Wanneer
2020/2021

Voorlichting

Opvoeden

Organisatie

Voorlichting voor ouders alcohol/drugs in groep 7/8
(verplichting)

Alcohol en de school & studie omgeving

Nee zeggen tegen je kind. Begint al eerder (1/2, 1)

Bewustwording en vroeg signalering

SKO – ingang/vindplek voor ouders

Basisonderwijs

Later

Ouders basisonderwijs
MENTAAL WELBEVINDEN

Bewustwording en vroeg signalering

Kinderopvang en basisonderwijs

Kinderopvang

Ouders kinderopvang en Ouders
basisonderwijs

MENTAAL WELBEVINDEN

Ouders kinderopvang
MEEDOEN

Gezondheidsvaardigheden

Lespakket: voor jongeren/ouders groep 5/6 – pas later
experimenteren

Alcohol en de school & studie omgeving

Voorlichting

Informeren van ouders

Bewustwording en vroeg signalering

Gezondheidsvaardigheden

Leefstijl verandering/leefstijl interventie

Handhaving

Aanbod -> pak de kern aan (drugs)

Organisatie

Vereniging positief benaderen

Bewustwording en vroeg signalering

Naleving en handhaving

Gezonde sportomgeving

Basisonderwijs

Ouders basisonderwijs en kinderen
basisonderwijs

Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs
en Tactus

Ouders met kinderen <18 jaar

Goed Bezig
Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs

Kinderen basisonderwijs
Ouders basisonderwijs

Politie
Gemeente

Inwoners Oldebroek

Sportverenigingen

Directie/bestuur sportvereniging

MENTAAL WELBEVINDEN

MENTAAL WELBEVINDEN

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

MEEDOEN

Handhaving

Drugs: waar komt het vandaan? Beter in beeld

Naleving en handhaving

Politie

Inwoners Oldebroek

Gezondheidsvaardigheden

Stoer imago (van jongeren) – laagdrempelig – maak het
jeugd makkelijk om hun verhaal te doen in combinatie
met leefstijlinterventies

Alcohol en de school & studie omgeving

Jongerenwerk, Tactus, Basisonderwijs,
Voortgezet onderwijs, Centrum Jeugd
en gezin

Jongeren basisonderwijs
Jongeren Voortgezet onderwijs

Voorlichting

Gamen ook meenemen

Bewustwording en vroeg signalering

Tactus

Jongeren voortgezet onderwijs
Ouders voortgezet onderwijs

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Handhaving en
naleving

Te gemakkelijk verkrijgbaar (van alcohol)

Voorlichting

Campagnes: alcohol net zo slecht als roken (landelijk)

Naleving en handhaving

Ondernemers, Politie en Gemeente

MEEDOEN

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Jongeren onder de 18 jaar
DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Bewustwording en vroeg signalering

Gemeente en Ondernemers

Jongeren onder de 18 jaar

Onsamenhangend preventieaanbod op scholen – kan
beter

Alcohol en de school & studie omgeving

Gemeente, Basisonderwijs, Voortgezet
onderwijs (Gezonde School), Tactus,
Centrum Jeugd en gezin, GGD, Goed
Bezig

Jongeren onder de 18 jaar

Handelingsverlegenheid bij ouders/professionals

Bewustwording en vroeg signalering

Gemeente, Tactus, Jongerenwerk, Centrum Jeugd en Gezin

Jongeren onder de 18 jaar
Ouders met kinderen onder de 18 jaar

Gemeente, Basisonderwijs, Voortgezet
onderwijs, Tactus, Centrum Jeugd en
Gezin

Inwoners Oldebroek

Sportverenigingen met een drank- en
horecavergunning

Jongeren onder de 18 jaar

MEEDOEN

Voorlichting

Opvoeden

Voorlichting

Voorlichting

Organisatie

38

Informeren, signaleren en bespreekbaar maken

IVA – al goed
Samenwerken – hoe introduceer je een collega van
Tactus?

Bewustwording en vroeg signalering

Naleving en handhaving

Bewustwording en vroeg signalering

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

KWALITEIT VAN LEVEN

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

Tactus, Jongerenwerk, Centrum Jeugd en
Inwoners Oldebroek
Gezin, Goed Bezig

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

MEEDOEN
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Tabel 4.2 Nieuwe interventies middelengebruik - vervolg
Interventie

Acties

Draagt bij aan doelstelling

Partners

Doelgroep

Domein

Wanneer
2020/2021

Voorlichting van klas 1 t/m 8 - die de leerlingen volgt –
aanspreekpunt - ‘leefstijl les’.

Bewustwording en vroeg signalering

Gezondheidsvaardigheden

Train ook professionals om te signaleren en bespreekbaar te maken

Bewustwording en vroeg signalering

Voorlichting

Norm uitdragen (voorbeeldfunctie)

Bewustwording en vroeg signalering

Voorlichting

Voorlichting

40

Lang proces – nix 18 – generatie overheen

Handhaving en
naleving

Meer testen – jeugd op straat, laten blazen bijvoorbeeld

Handhaving en
naleving

Handhaven in combinatie met grenzen stellen

Bewustwording en vroeg signalering

Naleving en handhaving

Tactus, Basisonderwijs, Voortgezet
onderwijs, Gemeente

Jongeren onder de 12 jaar

Maatschappelijke/Zorg organisaties
Verenigingen

Inwoners Oldebroek

Maatschappelijke/Zorg organisaties/
gemeente en ouders

Inwoners Oldebroek

Tactus, Straathoekwerk, Centrum Jeugd
en gezin

Jongeren onder de 18 jaar
Ouders met kinderen <18 jaar

Politie

Jongeren onder de 18 jaar

Later

LICHAAMSFUNCTIES

MEEDOEN

MEEDOEN

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

KWALITEIT VAN LEVEN

Naleving en handhaving

Politie, Handhaving, Centrum jeugd en
gezin

Jongeren onder de 18 jaar
Ouders met kinderen <18 jaar

KWALITEIT VAN LEVEN
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Bijlage V:

Huidige en nieuwe activiteiten sport & bewegen
Voor de acties en inspanningen van het akkoord is samen met inwoners en partners gekeken op
welke manier de huidige inzet kan worden versterkt. Hieronder is het overzicht opgenomen van
de huidige en nieuwe activiteiten die verbonden zijn aan het thema sport & bewegen.
De activiteiten zijn gekoppeld aan de domeinen van Positieve Gezondheid. Ook is gekeken aan
welke landelijke doelen de interventies een bijdrage leveren, of ze gelden voor een specifieke
doelgroep en of er partners te benoemen zijn die vooral invulling kunnen geven aan de interventies.
Tabel 5.1 Al ingezette interventies sport & bewegen - Huidig beleid
Interventies

Acties

Draagt bij aan doelstelling

Partners

Doelgroep

Bewegen

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Vaardig in bewegen en inclusief sporten & bewegen

Goed Bezig

Jeugd 0 tot 18 jaar

Domein

2020/2021

Later

LICHAAMSFUNCTIES

Bewegen

Bewegen

Sportstimulering (minima)

Bewegingsonderwijs

Vaardig in bewegen en inclusief sporten & bewegen

Vaardig in bewegen

Goed Bezig, Bewegen Werkt

Goed Bezig

Minima tot 120% van het minimuminkomen

MEEDOEN

Jeugd 4 tot 12 jaar
LICHAAMSFUNCTIES

Voorlichting

Sportkennismaking

Inclusief sporten & bewegen en Vitale aanbieders

Goed Bezig

Jeugd tot 18 jaar
MEEDOEN

Inclusief sporten

Aangepast sporten

Vaardig in bewegen en inclusief sporten & bewegen

Goed Bezig

Inwoners met een beperking of stoornis
MEEDOEN

Voorlichting

Verenigingsondersteuning

Duurzame sportinfrastructuur en Vitale aanbieders

Goed Bezig

Verenigingen

Bewegen

Senioren in beweging (SWO):
•
Seniorengym (stoelengym)
•
Senioren Sportief (badminton, dynamic tennis,
volleybal)
•
Beweegtuin
•
Wandel+
•
Nordic walking
•
Linedance
•
Volksdansen
•
Pilatus
•
Netbal
•
Fietsclub

Vaardig in bewegen

SWO, Goed bezig

Senioren 55+

Bewegen

Subsidiëren sportverenigingen:
•
Voetbal
•
Korfbal
•
Volleybal
•
Tennis
•
Zwemmen
•
ATB
•
Skeeleren
•
Paardensport

Vaardig in bewegen

Sportvereniging, Gemeente

Inwoners

DAGELIJKS FUNCTIONEREN

42

LICHAAMSFUNCTIES

LICHAAMSFUNCTIES
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Tabel 5.2 Nieuwe interventies sport & bewegen

De concrete uitwerking van de interventies is te vinden in het Lokaal Sportakkoord.

44

Interventie

Acties

Draagt bij aan doelstelling

Opgroeien

Jeugdfonds -> alle leeftijden!

Inclusief sporten & bewegen en Vitale sport &
beweegaanbieders

Voorlichting  

AED Reanimatie opleidingen koppelen aan IVA

Vitale sport & beweegaanbieders

Bewegen

(Natte) gymles terug!

Vaardig in bewegen

Ondernemen

Vervoer naar sportaanbod (ouderen, mensen met
een beperking) -> Buddy

Inclusief sporten en bewegen

Bewegen

Meer sportieve invulling openbare ruimte die uitdaagt tot beweging.
Functie schoolpleinen uitbreiden naar pleinen voor de buurt/wijk

Vaardig in bewegen, Duurzame sportinfastructuur

Ondernemen

Niet parkeren in schoolzones + centra + sportaccommodaties

Duurzame sportinfrastructuur

Voorlichting

Aansluiten bij Olympische Spelen (communicatie)

Topsport die inspireert

Bewegen

Naschoolse workshops

Inclusief sporten & bewegen, Vaardig in bewegen

Bewegen

Beweegtuin SWO gratis (toegang?)

Inclusief sporten & bewegen, Vaardig in bewegen

Organisatie

Drempels wegnemen voor lidmaatschap

Vitale sport & beweegaanbieders, Duurzame sportinfrastructuur

Organisatie

Steun- en regelwerk te veel stappen / AVG

Vitale sport & beweegaanbieders

Organisatie

Eenvoudige procedure

Vitale sport & beweegaanbieders

Bewegen

Trainingen aanpassen ivm groei (meisjes)

Vaardig in bewegen

Bewegen

Fysio 1xper maand op de club, gratis WTC

Vitale sport & beweegaanbieders

Bewegen

Jeugd motoriek. MQ-scan op scholen en voor uitvallers

Vaardig in bewegen

Ondernemen

Beschikbaar stellen accommodatie (faciliteren)

Inclusief sporten en bewegen

Organisatie

Wijkscan (organisatie) Medrie

Duurzame sportinfrastructuur

Kind – ouder (sport)activiteiten aanbieden / organiseren

Inclusief sporten & bewegen, Vaardig in bewegen
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Tabel 5.2 Nieuwe interventies sport & bewegen - vervolg
Interventie

46

Acties

Draagt bij aan doelstelling

Partners

Doelgroep

Kind – grootouder (sport)activiteiten aanbieden /
organiseren

Inclusief sporten & bewegen, Vaardig in bewegen

Indoor sporten zoals badminton en volleybal
in het straatbeeld integreren
(voorbeeld youtu.be/80k_X3IRGHM)

Inclusief sporten & bewegen, Vaardig in bewegen,
Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders

Valpreventie

Vaardig in bewegen

SWO

Ouderen

‘Passend’ wonen

Inclusief sporten & bewegen

SWO

Senioren

Doorlopende beweeglijn van ‘jong naar oud’ &
waarborging continuïteit bewegen voor ouderen

Inclusief sporten & bewegen, Vaardig in bewegen

SWO, Goed Bezig

Inwoners

Sportplezier, Veilig Sportklimaat, VOG’s, VCP, Preventief
aansturen op sportplezier langs de lijn. Sfeercommissies

Positieve sportcultuur

Goed Bezig
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Bijlage VI:

Overzicht vertegenwoordigers organisaties
Vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van:

Vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van:

Zorg & ondersteuning

Ontmoeten & bewegen

Leren & ontwikkelen

Ondernemen

Huisartsenpraktijk De Brink

Wezepse Tennis Club

De Wereldweide

Bedrijvenkring Oldebroek

Huisartsenpraktijk Oost

Voetbalvereniging WHC

Basisschool Het Noordermerk

Coöperatieve vereniging van Centrumondernemers

Praktijk Dahliastraat

Voetbalvereniging VSCO’61

CNS De Regenboog

Ondernemersvereniging Oldebroek

Praktijk Veldweg

Voetbalvereniging OWIOS

CBS De Bron

Ondernemersvereniging Wezep Hattemerbroek

Verloskundigenpraktijk Mami

Skeelerclub Oldebroek

CBS De Rank

Koninklijke Horeca Nederland

Buurtzorg Oldebroek

WZ & PC Noord Veluwe

Chr. Kindcentrum De Schaapskooi

Buurtzorg Wezep

Volleybalvereniging Blauw Wit

Chr. Looschool

Icare verpleging & verzorging

Volleybalvereniging  VZK Wezep

Nassauschool

Gemeente Oldebroek

PSV Noord Veluwe

CNS De Wegwijzer

Zilveren Kruis

Korfbalvereniging Rood Wit

Timotheusschool

Menzis

De Heuvelruiters

Eben Haezerschool

Medrie (overkoepelend huisartsen, Zilveren Kruis en
Menzis)

Chr. gymnastiekvereniging OLVO

Agnieten College

Amptmeijer Badminton '80 Wezep

De Wereldkinderen Kinderopvang

ATB vereniging Oldebroek

Kinderopvang ROMI

Tafeltennisvereniging Wezep

SKO Stichting Kindcentrum Oldebroek

Sportvereniging Noord Veluwe Boys

Meidoorn

Gymnastiekvereniging SOS

Uilenhorst

Tactus Verslavingszorg
Nummer-13
GGD Noord- en Oost-Gelderland
De Akker fysiotherapie & manuele therapie
Fysiotherapie en Kinderfysiotherapie Mennink
Slot-Keerssemeeckers Fysio en manuele therapie
Gemeente Oldebroek
Adviesraad Sociaal Domein
Politie
MOOR Kids kinderfysiotherapie

Chr. gymnastiekvereniging FIT
Bootcamp (namens commerciële aanbieders)
Speeltuin de Vogelenzang
Speeltuin Op de wip
Speeltuinvereniging De Speelbus
Stichting Speeltuin De Haerkamp
Stichting Buurthuis 't Loo
Belangengemeenschap Noordeinde
Vereniging Kulturhus De Talter
Vereniging Dorpshuis De Heerdt
Vereniging Dorpshuis De Bouwakker
Stichting Welzijn Ouderen
Goed Bezig Oldebroek
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