


Bespreekpunten 

• Kennismaking 

• Wat is het nationaal preventierakkoord?

• Kaders + Lokale doelen

• Initiatief indienen & criteria 

• Budget 

• Voorbeelden 

• Vragen / ideeën 



Kennismaking 

Denice

Informeren 

Mijn naam is…
Verwachting 

Sportmakelaar

Functie / Rol…



Wat is het nationale preventieakkoord?

Nationaal preventieakkoord

https://www.youtube.com/watch?v=V7PAhYqL3Nk


Wat is het nationale preventieakkoord?

Bron:Rijksoverheid.nl

Aanpakken en 
voorkomen 
mentale 
gezondheids-
problemen



Kader + Lokale doelen 

Kaders 

• Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Meedoen in Dijk en Waard’

• Visie Sociaal domein

De nationale doelen +

• Aanpakken eenzaamheid

• Promoten van actie ter voorkoming van vallen (valpreventie)

• ‘Nu smeren voor later’ (voorkoming huidkanker)

• Streven naar ‘positieve gezondheid’. (uitgaan wat mensen kunnen!)

Stuurgroep  -> Ambassadeurs en Beoordelen initiatieven



Initiatief indienen 
www.sportakkoorddijkenwaard.nl

http://www.sportakkoorddijkenwaard.nl/


Criteria initiatief 

Harde criteria: Zachte criteria:

• Tegemoetkoming aan één of meer ambities van het 
Preventieakkoord Dijk en Waard en daarmee indirect aan 
het Nationaal Preventieakkoord; 
• SMART geformuleerd; 
• Aanvulling op wat er in Dijk en Waard reeds gebeurt op 
het gebied van leefstijl en preventie; 
• Samenwerking met andere partijen
• Inwoners worden betrokken; 
• De resultaten, een verslag en een financiële 
verantwoording worden bij beëindiging van het project 
schriftelijk geleverd aan de stuurgroep. 

• Zonder verdere financiële ondersteuning van de overheid 
gecontinueerd worden; 
• De hoogte van de kosten staan in een goede verhouding 
tot de te verwachten impact op de omschreven doelgroep; 
• Integrale aanpak (verbinden van thema’s gezondheid, 
sport, participatie, leefomgeving, cultuur;)
• Realistisch project, binnen de gestelde termijn uitgevoerd 
kan worden; 
• Er is sprake van cofinanciering; 
• Richt zich op inwoners met een gezondheidsachterstand; 
• Deze aanpak of een soortgelijke aanpak heeft zich elders 
al bewezen wat betreft doelmatigheid en doeltreffendheid.



Budget + Looptijd 

Totaal €50.000,- Initiatief indienen tot 19-01-2023.

+/- 30.000,- over

Uitvoer initiatief 2023



Voorbeelden 

Supermarkt X organiseert 
een supermarkt safari 

waarbij men hulp krijgt bij 
het maken van gezonde 

keuzes. i.s.m. leefstijlcoach

Terrein van het 
filmhuis wordt 

rookvrij
(samenwerking met 

GGD)

Schuldhulp maatje gaat 
met een inwoner 10 x een 

zelfverdedigingstraining 
volgen bij de boksschool.

Scoutinggroep en 
jongerenwerkers 

organiseren voor jeugd uit 
achterstandswijk een 

kookcursus
Lekker en gezond
i.s.m. wijkcentrum



Kinderen van bovenbouw 
gaan 8 weken helpen bij 
Volkstuinvereniging de 

Groene waard

Huidtherapeut komt in 
het buurthuis 

voorlichting over 
huidaandoeningen

Cultuur historisch 
vereniging organiseert een 
ontdekkingstocht door Dijk 
& Waard en gaat langs bij 

het buurthuis om daar een 
gezonde lunch te maken.

Alzheimer Cafe geeft 
voorlichting over “hoe om 

te gaan met 
dementerende in je 

vrijwilligers organisatie?”



Voorbeelden

Voorbeeld van de Fietsersbonds

Actie van Artsen -> Roken

Gehandicapte zorg en ouderen branche 
vereniging -> rookvrij

Gezonde kantine

https://www.youtube.com/watch?v=espXO6dc5Xw
https://www.youtube.com/watch?v=VnW3fePBUKs
https://www.youtube.com/watch?v=cIjNepRD9mU
https://www.youtube.com/watch?v=OOKZcOtxp24


Ideeën 



Vragen?

Meer weten kijken dan op www.sportakkoorddijkenwaard.nl

-> kopje Preventieakkoord

Denice van Appeldoorn
Sportmakelaar Langedijk

d.vanappeldoorn@actiefsportenevents.nl

http://www.sportakkoorddijkenwaard.nl/
mailto:d.vanappeldoorn@actiefsportenevents.nl










Cijfers


