De focus op preventie: samen werken wij aan preventie!
Een gezondheidscrisis zoals de coronacrisis is geweest en die nog steeds boven ons hoofd hangt, heeft niemand van onze tijdgenoten eerder meegemaakt.
De crisis stelt ons voor enorme uitdagingen. En de crisis maakt duidelijk dat wat wij altijd als ‘normaal’ beschouwden in feite niet meer zo vanzelfsprekend
is. Het heeft ons doen beseffen dat een gezonde leefstijl erg belangrijk is. Niet roken, matig met alcohol, matig eten en voldoende bewegen blijken
belangrijker dan wij al dachten. Bovendien constateren wij als nooit tevoren dat de mens een sociaal wezen is; wij hebben een grote behoefte aan
ontmoeting.
Nu de rook van de coronacrisis (tijdelijk?) opgetrokken is, is het een goed moment om te bezien hoe wij ons kunnen wapenen tegen nieuwe bedreigingen
van de volksgezondheid. Dit Preventieakkoord Dijk en Waard voegt ambities en uiteindelijk concrete acties samen om de inwoners meer gezondheid te
brengen waardoor zij onder andere een toekomstige gezondheidscrisis beter het hoofd kunnen bieden. Hiermee zetten wij preventie in de schijnwerpers.
Draagt het Preventieakkoord Dijk en Waard bij tot het komen tot een betere gezondheidspreventie? Dat verwachten wij omdat de concrete projecten die
wij beogen, gericht zijn op gezondheidspreventie. Het streven is dat een aantal van deze projecten ervoor zorgt dat een gezondheidsbeweging, een
meerjarig streven naar gezondheidsbevordering, op gang komt. Toch moet een al te groot optimisme over de opbrengst van het Preventieakkoord Dijk en
Waard op lange termijn getemperd worden. De beschikbare € 50.000,- wordt door kenners wel de bekende druppel op een gloeiende plaat genoemd. Er
bestaat echter een reële verwachting dat de komende jaren meer uitvoeringsbudget door het ministerie van VWS ter beschikking wordt gesteld. In dat geval
dient dit Preventieakkoord Dijk en Waard als basis voor verdere uitbouw.
Het Nationaal Preventieakkoord en het Preventieakkoord Dijk en Waard vormen een aanzet om te komen tot een sterkere gezondheidspreventie.
Ik weet zeker dat de inwoners van Dijk en Waard bereid zijn hiervoor de mouwen op te stropen en een bijdrage te leveren aan dit streven. De gemeente Dijk
en Waard laat met haar coalitieakkoord, en de gemeenteraad met haar besluit om te komen tot een lokaal preventieakkoord, zien dat ook zij alle zeilen wil
bijzetten. Een gezonder Dijk en Waard: dat doen we samen!
augustus 2022
Ted van der Bruggen
Preventieformateur Dijk en Waard
06-543 91 660
info@preventieakkoorddijkenwaard.nl
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Van motie tot een levend lokaal preventieakkoord
Met de adviesaanvraag, eind september bij het ministerie van VWS, presenteert de gemeente Dijk en Waard haar eerste versie van het Preventieakkoord.
Sinds de gemeenteraad op 12 juli de motie aannam om te komen tot een lokaal preventieakkoord staat er veel te gebeuren.
Een procesbegeleider, de preventieformateur Ted van der Bruggen, is aangetrokken. Hij zorgt tot 15 oktober voor de ontwikkeling van het akkoord.
Er zullen persberichten en nieuwsbrieven verschijnen. Veel organisaties worden per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan één van de kick-off
bijeenkomsten. De preventieformateur benadert organisaties ook proactief.
De website van het Sportakkoord Dijk en Waard is met een aantal pagina’s uitgebreid ten behoeve van het preventieakkoord.
Vier online kick-offbijeenkomsten vinden eind augustus/begin september plaats; hopelijk nemen veel organisaties uit Dijk en Waard en regio deel.
De ambities van het Preventieakkoord Dijk en Waard kunnen door organisaties onderschreven worden; deze ondertekenaars zijn met naam en logo te
vinden op de pagina ‘Partners’ van de website. Door middel van de kick-offbijeenkomsten en door intensieve communicatie via e-mail en telefoon worden
naar verwachting nieuwe samenwerkingen in Dijk en Waard tot stand gebracht.
Organisaties kunnen door een projectvoorstel in te dienen een beroep doen op de uitvoeringssubsidie die ter beschikking staat om de ambities op het
gebied van gezondheidspreventie van het Preventieakkoord Dijk en Waard te helpen realiseren. Omdat er nog gelden beschikbaar zijn voor de uitvoering
van het Sportakkoord Dijk en Waard, is het mogelijk om ook projectvoorstellen te doen op het gebied van sport en/of bewegen.
De preventieformateur zorgt voor een sjabloon om daarmee eenvoudig projectvoorstellen in te dienen. Tot 15 oktober verleent de preventieformateur
steun om organisaties te helpen bij het opstellen van een projectvoorstel. Het indienen van het projectvoorstel kan tot en met 19 januari 2023.
Het ministerie stelt als voorwaarde dat bij het indienen van de aanvraag (eind september 2022) reeds drie projecten worden ingediend; twee van deze
projecten dienen bij te dragen aan twee van de nationale ambities: het terugdringen van alcoholgebruik, roken en overgewicht.
De stuurgroep Sportakkoord neemt vanaf 15 oktober taken ten aanzien van het Preventieakkoord Dijk en Waard op zich. Indien gewenst kan de stuurgroep
zich versterken met een aantal leden die voortkomen uit sectoren van de gezondheidspreventie. In dat geval zal de preventieformateur daarvoor zorgen.
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Preventieakkoord Dijk en Waard in ontwikkeling
Een gezonder Dijk en Waard: dat doen we samen
Klik hier om meer over ons lokale preventieakkoord te lezen

Onze ambities en
de kaders waarbinnen de ambities gerealiseerd worden
Verbreding van nationaal naar lokaal
Een 70-tal organisaties heeft in 2018 het Nationaal Preventieakkoord afgesloten. De aanpak van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik zijn daarbij
centrale thema’s. Ons lokale preventieakkoord is een afgeleide van het Nationaal Preventieakkoord, op maat gemaakt voor de gemeente Dijk en Waard én
kent een verbreding naar het verbeteren van leefstijl waardoor gezondheidsproblemen voorkomen worden.
Jaarlijks sterven in Nederland ongeveer 35.000 mensen ten gevolge van roken, overgewicht of overmatig alcoholgebruik (bron: Rijksoverheid aug. 2021).
Samen zijn dit de grootste oorzaken van ziekte in Nederland en dus ook in de gemeente Dijk en Waard. Door de aanpak van deze drie thema’s kan de
gezondheid van veel mensen verbeteren.
Dijk en Waard wil echter meer, vandaar dat wij met dit preventieakkoord een bredere beweging op gang brengen om te komen tot een (nog) vitalere
samenleving.
Voor langere tijd focus op gezondheidspreventie
De gemeente Dijk en Waard stelt een lokaal preventieakkoord op om zich in te zetten voor het versterken van gezondheidspreventie. Hiermee start een
traject, waarin met betrokken partijen (o.a. zorg, welzijn, sport, scholen, bedrijven, inwoners, GGD Hollands Noorden) gewerkt wordt aan de uitvoering van
dit programma. We streven daarmee een gezonde basis voor iedereen na: een leefomgeving waarin jeugd gezond en veilig kan opgroeien én een gezonde
leefstijl en omgeving waardoor de inwoners van Dijk en Waard gelukkig leven en vitaal oud worden.
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Nationale en lokale preventiedoelen
In onze gemeente zetten wij met het lokaal preventieakkoord breed in op gezondheid. Allereerst richten wij ons op de doelen van het Nationaal
Preventieakkoord. De nationale doelen voor 2040 zijn:
• Een rookvrije generatie;
• Minder overgewicht (van 50% naar 38% van de volwassenen);
• Minder overmatig alcoholgebruik (van 8,9% naar 5%).
Er is een extra doel aan toegevoegd:
• Aanpakken en voorkomen van mentale gezondheidsproblemen.
Wij hebben in de gemeente Dijk en Waard daarnaast vooralsnog als lokale doelen:
• Het aanpakken van eenzaamheid in de gemeente Dijk en Waard;
• Het bevorderen van maatregelen op het gebied van valpreventie;
• Acties op het gebied van ‘Nu smeren voor later’ (preventie ter voorkoming van huidkanker);
• Het streven naar ‘positieve gezondheid’ * (zie onder).
*Positieve gezondheid
De wens naar ‘positieve gezondheid’ sluit aan bij de nationaal veel geuite ambitie om de focus van ZZ te verleggen
naar GG. Dit betekent dat er relatief meer aandacht moet worden besteed aan het stimuleren van ‘Gezond Gedrag’
waardoor op termijn minder aandacht zal uitgaan naar ‘Ziekte en Zorg’. Wij willen preventie door burgers
stimuleren doordat zij werken aan hun mentale en fysieke gezondheid.
Gezondheid wordt steeds vaker breed opgevat met deze positieve benadering. De focus ligt meer op eigen regie en
veerkracht en minder op beperkingen en/of ziekte. Deze opvatting sluit goed aan bij de transformatie opgave die ook
de gemeente Dijk en Waard heeft en die moet leiden tot een verschuiving van zware hulp en ondersteuning naar
lichtere vormen van ondersteuning en 'eigen kracht'. Door te investeren in gezondheid en preventie kunnen
(zwaardere) problemen worden voorkomen, wat vervolgens weer bijdraagt aan de kwaliteit van leven.

5

Het voorkomen van psychosociale problemen hoort
ook bij het Preventieakkoord Dijk en Waard

Ook onze kaders: coalitieakkoord ‘Meedoen in Dijk en Waard’ en de visie op het sociaal domein
Bij de totstandkoming van het Preventieakkoord Dijk en Waard laten wij ons tevens leiden door het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Meedoen in Dijk en Waard’.
Dit preventieakkoord wordt in de lijn van dit akkoord opgesteld. In het verlengde van het coalitieakkoord is de ‘Visie Sociaal Domein’ van Dijk en Waard tot
stand gekomen. Ook dat vormt een kader voor dit lokale preventieakkoord.
Er zijn vier principes waardoor Dijk en Waard zich in het sociaal domein laat leiden:
• Iedereen doet mee naar vermogen;
• Eigen kracht en samenredzaamheid door samenwerking;
• Betaalbare en effectieve zorg en ondersteuning;
• Elke inwoner is uniek
Met dit lokale preventieakkoord willen wij daarom:
• Iedere inwoner de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen;
• Kiezen voor een positieve en activerende benadering;
• Belemmeringen wegnemen bij onze inwoners zodat zij volledig deel kunnen nemen aan de samenleving;
• Dat samenwerking centraal staat;
• Aansluiten bij de vraag die leeft bij onze inwoners. Dit bij voorkeur met vrij toegankelijke collectieve voorzieningen;
• Extra aandacht geven aan inwoners voor wie kansen niet vanzelfsprekend zijn.
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Voorwaarden gesteld door de VNG
Het spreekt voor zich dat de preventieformateur zich tevens zal conformeren aan de voorwaarden zoals gesteld door Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG).
Om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget voor een lokaal preventieakkoord gelden de volgende voorwaarden:
1. Het akkoord gaat over meer dan één thema uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, alcohol en/of overgewicht. Hier mogen andere thema’s aan
toegevoegd worden;
2. Het akkoord wordt getekend door partijen die een gezamenlijke ambitie hebben om zich in te zetten op een gezonde samenleving;
3. In het akkoord zijn concrete afspraken vastgelegd tussen publieke en private partijen (bijvoorbeeld supermarkten, cafés en bedrijven);
4. Het akkoord is een aanvulling op wat er lokaal allemaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie;
5. Bij het opstellen en het uitvoeren van het akkoord worden inwoners betrokken;
6. Het akkoord focust zich op inwoners/wijken met een gezondheidsachterstand;
7. Het akkoord brengt een beweging op gang van inwoners, gemeente en lokale partners naar een gezonde samenleving.
Deze zeven voorwaarden en de uiterste datum, eind september 2022, waarop de gemeente aan de VNG het verzoek tot goedkeuring van de plannen moet
indienen, vormen mede het kader waarbinnen de werkzaamheden van de preventieformateur vorm krijgen.
Gezondheidsverschillen en achterliggende problematiek
Bij de aanpak van het lokaal preventieakkoord besteden wij speciale aandacht aan het verkleinen van gezondheidsverschillen waarbij achterliggende
problematiek zoals schulden, werkloosheid, huisvesting en mentale gezondheid een rol kan spelen. We hebben oog voor de verschillende aspecten van
positieve gezondheid. Er zijn veel goede voorbeelden van effectieve interventies in de regio, landelijk en wereldwijd waar we zoveel mogelijk op aansluiten.
Wij gaan uit van de wensen en behoeften van onze inwoners en betrekken hen actief. Door het netwerk te versterken en de samenwerking te intensiveren
bundelen wij de krachten.
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Sportakkoord Dijk en Waard in relatie tot het Preventieakkoord Dijk en Waard
Er zijn raakvlakken en overlappingen met het Sportakkoord Dijk en Waard. Daarom wordt er door de preventieformateur nauw samengewerkt met de
stuurgroep van het Sportakkoord. Met deze samenwerking lopen wij vooruit op de verwachte ontwikkeling dat uitkeringen en subsidies op het gebied van
gezondheidsbevordering, sport- en beweegstimulering, steeds meer gebundeld worden. Deze bundeling zal leiden tot het verbeteren van de gezondheid in
brede zin door onder andere actieve deelname aan cultuur en het sport- en beweeggedrag van alle inwoners in Dijk en Waard.
Het is daarom logisch dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) gemeenten oproepen om het lokale
sportakkoord te verbinden aan een (te ontwikkelen) lokaal preventieakkoord. Het preventieakkoord gaat net als het sportakkoord uit van lokale
samenwerking en gedeeld eigenaarschap: door krachten te bundelen wil de overheid meer en sneller gezondheidswinst boeken en gezondheidsverschillen
verkleinen.
Naast het sportakkoord en het preventieakkoord gebeurt er in Dijk en Waard meer op dit vlak. Het lijkt logisch daar ‘de breipen’ doorheen halen. Daarmee
kom je tot een optelsom van het Sportakkoord, het Preventieakkoord en andere initiatieven, die gezamenlijk resulteert in een Leefstijl- of Vitaliteitsakkoord.
Hier ligt een uitdagende taak voor de stuurgroep.

Omdat er nog uitvoeringssubsidie beschikbaar is om het Sportakkoord Dijk en Waard uit te voeren is het mogelijk om ook projectvoorstellen die zich
focussen op sport en/of bewegen naar de stuurgroep of de preventieformateur te sturen. De Stuurgroep Sportakkoord zal zich over het betreffende
projectvoorstel buigen. Meldt u nu aan voor één van de kick-off bijeenkomsten!
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Samen waar het kan
In Dijk en Waard werken wij bij de ontwikkeling en uitvoering van dit preventieakkoord samen als het kan. Met inwoners, ondernemers, organisaties, de
gemeenteraad en andere overheden. We hebben daarbij oog voor de verschillende dorpen en wijken en wat hen kenmerkt en wat er nodig is.
De ambitie is om kansen op preventie vroegtijdig te signaleren en bij het ondernemen van acties te komen tot effectieve samenwerking tussen de
gezondheidszorg in de breedste zin van het woord en andere taakvelden zoals sport, onderwijs en cultuur.

Een gezonder Dijk en Waard: dat doen we samen
Gezond ouder worden begint op jonge leeftijd!
Onze ambitie is dat onze jonge inwoners gezond opgroeien en een gezond leven kunnen leiden én dat onze oudere inwoners meer gezonde levensjaren
krijgen. Ons doel is een samenleving waarin jongeren en ouderen naar vermogen kunnen meedoen en genieten van een onafhankelijk leven met een hoge
levenskwaliteit. De doelgroep is iedereen, van 'min negen maanden' tot en met de 100-plussers. Gezond ouder worden begint op jonge leeftijd!

De wijze waarop het Preventieakkoord Dijk en Waard tot stand komt
Het resultaat van het preventieakkoord is een aantal concrete actiegerichte projecten die de aanzet geven tot nieuwe initiatieven of bestaande initiatieven
versterken. Deze initiatieven worden in eerste instantie genomen tot eind 2023; daarna moet de kans reëel zijn dat verdere continuering in de jaren daarna
plaatsvindt. De actieplannen moeten voor het gedeelte waarvoor uitvoeringssubsidie is verkregen, uitgevoerd worden vóór 31 december 2023. De
zelfwerkzaamheid van de organisaties die met een project worden toegelaten tot het lokale preventieakkoord staat centraal; zij zijn de uitvoerders van het
project.
Hierna ziet u allereerst een schematisch tijdsplan van hetgeen er is gebeurd en nog zal gebeuren. Daarna leest u hoe het Preventieakkoord Dijk en Waard
tot stand komt.
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Werkwijze en routekaart: van Nationaal Preventieakkoord naar Preventieakkoord Dijk en Waard
12 juli

20 juli

raadsbesluit
lokaal
preventieakkoord
opdracht
aan
preventieformateur

15 oktober

preventieformateur
overdracht
aan
stuurgroep

10 augustus

1e versie concept
Preventieakkoord
Dijk en Waard
uitnodiging
kick-off
bijeenkomst
vestuurd

tot 19 januari ‘23

project
voorstel
kan
worden
ingediend

15 augustus

website
ingericht

eind aug. /
begin sept.
4 kick-off
bijeenkomsten

1

3
2

4

9 september

laatste
dag
input
lokaal
preventie
akkoord

wijzigingen doorvoeren concept lokaal preventieakkoord

tot 31 december ‘23

20 januari – 20 februari ‘23

14 september

indienen
laatste
versie
Preventieakkoord
Dijk en
Waard

29 september

gemeente
aanvraag
voor
uitvoerings
budget ‘23

vóór 31 december ‘23

14 oktober

laatste
dag
hulp
preventie
formateur

december ‘23

uitvoering projecten

stuurgroep beoordeelt
ingediende projecten

stuurgroep monitort
uitvoering
eindverslag
(resultaten)
financiële
verantwoording
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Augustus tot en met 5 september 2022
Er wordt op meerdere fronten campagne gevoerd om bij mogelijke stakeholders bekendheid te creëren hoe het preventieakkoord tot stand wordt gebracht.
In korte tijd dienen we te komen tot een zo breed mogelijk gedragen akkoord op het gebied van preventie in de gemeente Dijk en Waard.
De campagne bestaat onder andere uit telefonische contacten, berichten op social media, persberichten, nieuwsbrieven en het plaatsen van een aantal
pagina’s op de reeds bestaande website van het Sportakkoord Dijk en Waard.
Met publieke en private organisaties die direct en indirect te maken hebben met de drie belangrijkste speerpunten van het beoogde lokale
preventieakkoord zal contact worden opgenomen. Getracht zal worden om gebruik te maken van het netwerk van deze organisaties. Van dit contingent
organisaties maken in ieder geval deel uit:
➢ Gemeente Dijk en Waard – diverse beleidsterreinen
➢ GGD Hollands Noorden
➢ GGZ Noord-Holland-Noord
➢ Brijder
➢ Welzijnsorganisaties MET Welzijn en Wonen Plus Welzijn
➢ Sportbedrijf Heerhugowaard en Langedijk Actief als onderdeel van Stichting Social Leisure
➢ MEE & de Wering
➢ Groene Gezonde Leefomgeving / Groen Kapitaal
➢ Schoolbesturen / samenwerkingsverbanden / Primair en Voortgezet onderwijs
➢ Sportorganisaties en sportverenigingen
➢ Kinderopvangorganisaties en jongerenwerk
➢ Fysiotherapeuten
➢ Bewonersondernemingen / buurthuizen
➢ Ondernemersverenigingen
➢ Private partners zoals Rabobank, AZ, supermarkten
➢ Horeca

Een gezonder Dijk en Waard: dat doen we samen
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Uitgangspunt voor het formuleren van lokale ambities zijn gevoerde gesprekken, gemeentelijke documenten en de resultaten van de
(online)bijeenkomsten, de zgn. ‘kick-off bijeenkomsten’.
De beschreven ambities kunnen dankzij nieuwe samenwerkingen leiden tot nieuwe preventieve maatregelen én zij kunnen leiden tot het versterken van
bestaande projecten.
De preventieformateur stelt de criteria op die zullen gelden bij het indienen van projecten, zie pagina 14. Tot 5 september kan ieder schriftelijk
wijzigingsvoorstellen doen.
Februari 2023
De toegevoegde waarde van het lokale preventieakkoord ontstaat doordat (publieke en private) organisaties uit Dijk en Waard het akkoord opstellen. Deze
organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit het akkoord. Samen maken zij onze gemeente gezonder. De
preventieformateur voert tot 15 oktober de regie, daarna neemt de stuurgroep het over.
Indienen van projecten tot 20 januari 2023
Van 20 augustus 2022 tot en met 19 januari 2023 komt een aantal projecten tot stand die zorgen voor de realisatie van de door de projectindieners
ondertekende ambities. Met de vier door de preventieformateur te organiseren kick-off bijeenkomsten lanceert hij een campagne waardoor organisaties
weten dat en hoe zij projecten kunnen indienen die de gestelde ambities realiseren.
De preventieformateur en de stuurgroep zijn de verbindende partijen bij het tot stand brengen van lokale samenwerkingen. Er kan uiteraard ook
samenwerking ontstaan met regionale en nationale organisaties.
De route die ingediende projecten afleggen
De stuurgroep beoordeelt de ingestuurde projecten aan de hand van gestelde criteria in de periode van 20 januari tot 20 februari 2023.
De stuurgroep bepaalt aan de hand van deze beoordeling de volgorde van toelating tot het Preventieakkoord Dijk en Waard; er zullen ook ingediende
projecten zijn die hoe dan ook niet worden toegelaten omdat zij niet voldoen aan de gestelde criteria. Het beschikbare budget bepaalt daarna de toelating
van de ingediende projecten. Op deze wijze worden projecten afgewezen of toegelaten tot het lokale preventieakkoord.
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De projecten bestaan uit niet-vrijblijvende afspraken tussen verschillende maatschappelijke partners en eventueel de lokale overheid/heden om tegemoet
te komen aan de ambities van het Preventieakkoord Dijk en Waard.
Het ministerie van VWS stelt ten behoeve van het lokale preventieakkoord in 2023 een uitvoeringssubsidie beschikbaar van € 50.000,-. Van dit budget zal in
2023 aan de projecten die worden toegelaten tot het Preventieakkoord Dijk en Waard een stimuleringssubsidie gegeven worden. Tevens zal met een klein
deel van de uitvoeringssubsidie, te weten € 1.560,-, de coördinerende rol van de preventieformateur gefinancierd worden.
Dit betekent dat er voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Preventieakkoord Dijk en Waard € 48.440,- overblijft.
De functie en de taken van de stuurgroep na 15 oktober 2022 worden in een volgende versie van dit lokale preventieakkoord toegelicht.

Het indienen van projectplannen
Van 20 augustus 2022 tot en met 19 januari 2023 kunnen organisaties een project indienen waarmee zij op het uitvoeringsbudget van 2023 een beroep
doen.
Het advies is gebruik te maken van het sjabloon dat de preventieformateur ter beschikking stelt. Aan de hand van dit sjabloon worden alle vragen
beantwoord waarna het projectvoorstel kan worden ingediend. Minimaal twee organisaties dienen het projectvoorstel te ondertekenen.
Vragen die aan bod komen zijn onder andere:
✓ Bij welke ambitie(s) in Dijk en Waard sluit het project aan?
✓ Wat is het doel van het project en welke doelgroep(en) worden bereikt?
✓ Welke concrete (!) activiteiten zullen deel uitmaken van het project?
✓ Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?
✓ Wat is het tijdsplan van het project?
✓ Welke mensen en/of organisaties worden bij het project betrokken?
✓ Wat gaat de uitvoering van het project naar verwachting kosten?
✓ Hoe ziet de gespecificeerde begroting van kosten en inkomsten eruit?
✓ In hoeverre is dit project innovatief?
✓ Hoe wordt het project voortgezet als de stimuleringssubsidie vanuit het lokale preventieakkoord ophoudt?
Projectplannen kunnen tot 15 oktober 2022 worden ingediend bij de preventieformateur. Daarna bij de stuurgroep, zie www.sportakkoorddijkenwaard.nl .
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Criteria* die gehanteerd zullen worden bij de beoordeling van projectvoorstellen
in het kader van het Preventieakkoord Dijk en Waard
*Deze criteria zijn ‘voorlopig’ in die zin dat zij nog tot 10 september 2022 kunnen worden bijgesteld naar aanleiding van inbreng van inwoners, organisaties en de
gemeente Dijk en Waard. Dit ter beoordeling van de stuurgroep Sportakkoord en de preventieformateur Dijk en Waard.

Ieder plan wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Het strekt tot aanbeveling cq het is noodzakelijk dat het projectplan tegemoet komt
aan deze criteria. Het tegemoetkomen aan deze criteria maakt de kans groter dat een projectplan wordt toegelaten tot het Preventieakkoord Dijk en Waard.
Harde criteria:
• Sluit het project aan bij de ambities van het Preventieakkoord Dijk en Waard 1.0 en daarmee indirect bij het Nationaal Preventieakkoord?
• Is het project zoveel mogelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd?
• Is het project een aanvulling op wat er in Dijk en Waard reeds gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie?
• Wordt de samenwerking tussen verschillende (maatschappelijke) organisaties hiermee bevorderd?
• In hoeverre zijn inwoners van Dijk en Waard bij dit project betrokken?
• De resultaten, een verslag en een financiële verantwoording moeten bij beëindiging van het project schriftelijk geleverd worden aan de stuurgroep.
Zachte criteria: (worden meegenomen bij beoordeling aanvraag)
• Kan verwacht worden dat dit project na 2023 zonder verdere financiële ondersteuning van de overheid gecontinueerd kan worden?
• Staan de hoogte van de kosten in een goede verhouding tot de te verwachten impact op een bepaalde doelgroep?
• In welke mate is er sprake van een integrale aanpak door verschillende thema’s te verbinden zoals gezondheid, sport, participatie, leefomgeving
e.d.?
• Is de verwachting realistisch dat dit project binnen de gestelde termijn uitgevoerd kan worden?
• Is er sprake van cofinanciering?
• Richt het project zich op inwoners met een gezondheidsachterstand?
• Heeft deze aanpak of een soortgelijke aanpak zich elders al bewezen wat betreft doelmatigheid en doeltreffendheid?
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Een gezonder Dijk en Waard: dat doen we samen
Planning versies Preventieakkoord Dijk en Waard
Preventieakkoord Dijk en Waard 1.1
14 september 2022
In de maand augustus is het preventieakkoord een werkdocument. De preventieformateur zal voorstellen tot wijziging wegen en bespreken
met betrokkenen. De preventieformateur herziet voortdurend de versie die op tafel ligt.
De laatste van deze versies, wordt op 14 september aangeboden aan de gemeente Dijk en Waard. Daarbij is de input van deelnemers aan de
kick-off bijeenkomsten, inbreng van de gemeente en andere inbreng zoveel mogelijk verwerkt.
Het doel, de ambities en de werkwijze worden daarin uiteengezet. Een aantal stakeholders onderschrijft de ambities.
Een drietal projecten, die tegemoetkomen aan de nationale ambities, laten zien in welke richting het Preventieakkoord Dijk en Waard zich zal
ontwikkelen.
Preventieakkoord Dijk en Waard 1.2
Maart 2023
Alle projecten die zijn toegelaten tot het Preventieakkoord Dijk en Waard 1.2 en die daarmee een beroep doen op de uitvoeringssubsidie,
worden toegevoegd aan het Preventieakkoord Dijk en Waard.
Preventieakkoord Dijk en Waard 1.3
Wellicht eind 2023; dit is een keuze die de stuurgroep kan maken
Alle projecten met alle tot stand gebrachte samenwerkingen worden in het akkoord beschreven. Het gevolgde proces en de wijze waarop de
projecten/interventies in 2024 en de jaren daarna zullen worden voortgezet, worden belicht.
Deze laatste versie van het lokale preventieakkoord laat zien hoe de toegelaten projecten zullen bijdragen aan de beoogde beweging om in
Dijk en Waard preventieve maatregelen op het gebied van gezondheidsbevordering gestalte te geven.
Het is mogelijk dat de stuurgroep uiteindelijk het Sportakkoord en het Preventieakkoord integreert; zie pagina 8.
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Drie projecten worden ingediend in het kader van deze adviesaanvraag
In het kader van deze adviesaanvraag worden slechts drie projecten ingediend. Er zijn overigens nu reeds meer projecten ingediend bij de
preventieformateur en er worden meer projecten ontwikkeld die een beroep doen op het uitvoeringsbudget van 2023. Eind februari 2023 zal duidelijk zijn
welke projecten door de stuurgroep zijn toegelaten tot het Preventieakkoord Dijk en Waard.
Met deze adviesaanvraag komen wij tegemoet aan de voorwaarde zoals gesteld door de VNG dat van de projecten met tenminste twee een bijdrage wordt
geleverd aan de realisering van de nationale ambities om het roken terug te dringen, het alcoholgebruik te beperken en overgewicht tegen te gaan.

Project A
Project B
Project C
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Partners van het Preventieakkoord Dijk en Waard
De onderstaande organisaties onderschrijven nu reeds één of meer van de ambities van het Preventieakkoord Dijk en Waard.
Op de website worden deze organisaties met hun naam en logo vermeld
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