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Abstract 
In dit onderzoek wordt aan de hand van een documentanalyse en vijftien interviews gezocht naar de 

meerwaarde van een lokaal of regionaal preventieakkoord. De interviews zijn gehouden in 3 gemeenten 

en 1 regio die koplopers zijn in het sluiten van een akkoord. Met een grote verscheidenheid aan partijen 

die zich hebben aangesloten bij de akkoorden zijn diepte-interviews gehouden. De meerwaarde wordt 

onderzocht aan de hand van een theorie over procesmanagement, waarbij een proces is opgedeeld in 

vier onderdelen; openheid, veiligheid, voortgang en inhoud. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: 

Hoe zijn de processen rondom lokale of regionale preventieakkoorden in verschillende 

gemeenten/regio’s te beoordelen en zegt dit iets over  de  meerwaarde van een lokaal preventieakkoord? 

Uit het onderzoek blijkt dat een lokaal of regionaal preventieakkoord op vijf verschillende punten van 

meerwaarde is. Zo zorgt een akkoord voor aansluiting bij de lokale problematiek, meer openheid, meer 

gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid, een nieuwe beweging, nieuwe initiatieven en het 

versterken van bestaande projecten. Voor een uitgebreide toelichting van deze punten is het aan te raden 

het verdere document tot u te nemen.   
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Inleiding 
In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten, waarbij 70 partijen met elkaar afspraken hebben 

gemaakt op het gebied van roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht (CBS, 2019). “Doel van 

het akkoord is dat Nederlanders gezondere keuzes gaan maken, waardoor ze minder vaak ziek worden, 

minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen” (NOS, 2018). Een paar 

opvallende doelstellingen voor 2040 zijn: ‘Mensen maken gezondere keuzes in de vorm van dagelijks 

lopen, fietsen en sporten’, ‘Kinderen kennen de geur van tabaksrook niet meer’, en ‘Jongeren onder de 

18 jaar vinden het normaal dat ze geen alcohol drinken’ (Nationaal Preventieakkoord, 2018). 

Aansluitend op dit nationaal preventieakkoord kunnen gemeenten of regio’s ervoor kiezen om een 

lokaal/regionaal preventieakkoord te sluiten. Hierbij hebben verschillende actoren uit de gemeente of 

regio, zoals GGD’en, supermarkten, universiteiten of scholen zich aangesloten om zo in de gemeente of 

regio gezamenlijk meer te doen aan het onderwerp preventie.  

 De doelstelling van dit onderzoek luidt: Het analyseren van de invoering van een 

lokaal/regionaal preventieakkoord in een aantal gemeenten/regio’s aan de hand van procesmanagement, 

teneinde een bijdrage te leveren aan de kennis over het proces en de mogelijke meerwaarde van een 

lokaal/regionaal preventieakkoord. 

 De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe zijn de processen rondom lokale of regionale 

preventieakkoorden in verschillende gemeenten/regio’s te beoordelen en zegt dit iets over de  

meerwaarde van een lokaal preventieakkoord?  

Hierbij zijn de volgende deelvragen opgesteld:  

- In welke mate is er sprake van meer openheid in de samenwerking tussen actoren die betrokken 

zijn bij het lokaal preventieakkoord?  

- In welke mate waarborgt het lokaal preventieakkoord de kernbelangen van de betrokken 

partijen?   

- Hoe wordt de voortgang van het lokaal preventieakkoord veilig gesteld? 

- In hoeverre wordt er na het opstellen van het lokaal preventieakkoord inhoudelijk gezien meer 

gedaan op het gebied van preventie? 

 Dit onderzoek is maatschappelijk gezien relevant, omdat het meer informatie verstrekt over de 

mogelijke meerwaarde van het sluiten van een lokaal of regionaal preventieakkoord. Dit kan gemeenten 

of regio’s die nog geen preventieakkoord hebben gesloten inzicht geven in wat een akkoord eventueel 

als voordeel kan hebben. Ook kan het gemeenten/regio’s handvatten geven in waar ze op moeten letten 

tijdens het proces van het opstellen van een akkoord. De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek 

is geborgd door in de opzet van het onderzoek met verschillende personen van het team 

Preventieakkoord van GGD GHOR Nederland in gesprek te gaan over de richting van het onderzoek. 

Op deze manier is ervoor gezorgd dat het onderzoek goed aansluit bij de onderzoeksvraag die voor GGD 

GHOR Nederland relevant is.  
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 Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. Ten eerste zal het theoretisch kader uiteen worden gezet, 

waarin de belangrijkste begrippen van dit onderzoek worden geoperationaliseerd. Ten tweede wordt er 

een analyse gemaakt van de bestaande lokale preventieakkoorden. Ten derde wordt in het 

methodologisch kader de manier van dataverzameling beschreven. Ten vierde worden de resultaten van 

de gehouden interviews beschreven. Als laatste volgt een korte conclusie.  
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Theoretisch kader 
 

Convenanten 
Dit theoretisch kader begint met theoretische achtergrondkennis over het begrip ‘convenant’. De lokale 

of regionale preventieakkoorden kunnen worden gezien als een convenant, daarom is het voor dit 

onderzoek van belang om hier eerst wat dieper op in te gaan.  

 Een convenant is ‘een afspraak tussen partijen met een minder dwingende status dan een 

privaatrechtelijk contract’ (De Bruijn, 1995, p. 177). Convenanten zijn instrumenten die processen 

kunnen sturen of geschikt zijn voor netwerkmanagement. Niet alleen het document waarin het convenant 

schriftelijk is vastgelegd is van belang, maar ook het proces van totstandkoming van het convenant. In 

dit proces komen de partijen van het convenant regelmatig bij elkaar, wat ervoor kan zorgen dat actoren 

van elkaar leren. Zo kunnen ze elkaars belangen beter begrijpen en discussiëren over de inhoudelijke 

aanpak van problemen. Een convenant wordt vaak gebruikt bij ongestructureerde of dynamische 

problematiek. Wat hiermee wordt bedoeld is dat het problemen zijn “waarover onvoldoende informatie 

voorhanden is en waarvoor geldt dat er bij de betrokken actoren dissensus is over de normen die moeten 

worden gehanteerd bij de waardering van het probleem” (De Bruijn, 1995, p. 181).   

 Er wordt vaak als kritiek gegeven op een convenant dat in de evaluatie van de 

beleidsinhoudelijke doelen de uitkomst vaak is dat de doelen niet zijn bereikt. De oorzaak hiervan ligt 

vaak in dat een convenant meerdere verantwoordelijke partijen heeft. Door de vervaging van 

verantwoordelijkheden zal het convenant niet leiden tot veel inhoudelijke veranderingen (De Bruijn, 

1995).  

 Deze redenering kan echter worden weerlegd door het argument dat “convenanten niet alleen 

dienen te worden beoordeeld op inhoudelijke effecten, maar ook op de gevolgen voor de wijze waarop 

de sturende en te sturen actoren met elkaar omgaan”. Convenanten zorgen ervoor dat actoren bij elkaar 

worden gebracht en dat ze elkaar zien als onderhandelingspartners. In de netwerken van een convenant 

zijn actoren interdependent. Dit betekent dat “ze elkaar nodig hebben om hun belangen veilig te stellen 

en hun doelen te realiseren” (De Bruijn, 1995, p. 188). Bij een overeenkomst of formele regel zie je 

vaak dat actoren lijnrecht tegenover elkaar komen te staan, waardoor ze niet tot gezamenlijke 

oplossingen komen. Het grootste voordeel van convenanten is dus dat het partijen bij elkaar kan brengen 

die normaal op afstand van elkaar zijn gepositioneerd. Tevens kunnen convenanten ervoor zorgen dat 

er bepaalde gedragspatronen ontstaan tussen de actoren die bijdragen aan het samen oplossen van een 

probleem (De Bruijn, 1995). 

 Er zijn dus verschillende voor- en nadelen te noemen van het sluiten van een convenant. Het zal 

ook zeker niet in elke situatie werken. In dit onderzoek staat het proces van het opstellen van een lokaal 

preventieakkoord centraal. Een lokaal preventieakkoord kan worden gezien als een convenant zoals 

hierboven is omschreven. Het onderzoek hoopt iets te kunnen zeggen over of een convenant in deze 

situatie toegevoegde waarde heeft.   

 

 Achtergrondkennis preventie 
Voordat de theorie van procesmanagement wordt beschreven, volgt eerst achtergrondinformatie over 

het begrip preventie en publieke gezondheid.  

 “De afgelopen 150 jaar hebben preventieve maatregelen aanzienlijk bijgedragen aan de 

volksgezondheid, onder meer door vaccinaties tegen kinderziekten, antirookcampagnes en interventies 

ter bevordering van de veiligheid op de werkplek” (Jambroes et al, 2014, p. 1). De uitvoering van het 
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grootste deel van de preventieve zorg in Nederland wordt gedaan op het domein van de publieke 

gezondheidszorg, in het Engels ook wel ‘public health’. De verantwoordelijkheid voor de publieke 

gezondheidszorg ligt onder andere bij de 25 GGD’en in Nederland. Preventie wordt steeds meer gezien 

als de oplossing voor optimale volksgezondheid. In veel beleidsadviezen wordt er dan ook gestreefd 

naar een verschuiving van “ziekte en zorg” naar “gezondheid en gedrag” (Jambroes et al, 2014, p. 1).  

 De publieke gezondheidszorg is een erg breed domein, er is een grote diversiteit in de beroepen 

en activiteiten in deze sector. De sector bestaat uit verschillende vakgebieden van de 

jeugdgezondheidszorg tot infectieziektebestrijding. Jambroes et al kennen de volgende definitie toe aan 

publieke gezondheidszorg: “Het bevorderen van de volksgezondheid en gelijke kansen op gezondheid, 

door collectieve interventies gericht op gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering of 

ziektepreventie” (Jambroes et al, 2014, p. 4).  

 

Procesmanagement 
Om het proces van een lokaal preventieakkoord te analyseren kan procesmanagement worden gebruikt. 

Procesmanagement stelt dat bij het oplossen van een probleem het betrekken van relevante wederzijds 

afhankelijke partijen erg belangrijk is. Procesmanagement is er dus op gericht dat actoren met elkaar 

samenwerken in een bestuurlijk proces (De Bruijn e.a., 2002). Deze theorie sluit goed aan bij de 

implementatie van een lokaal preventieakkoord, omdat daarbij ook veel actoren met elkaar 

samenwerken.  

 

Openheid 
Bij de eerste factor ‘openheid’ geven actoren samen richting aan de besluitvorming en is er sprake van 

transparantie (De Bruijn e.a., 2002). Dit betekent in het geval van het lokaal preventieakkoord dat 

actoren zoals de burger, scholen, supermarkten en andere betrokkenen naast de gemeente of regio ook 

invloed hebben op de agenda omtrent preventie. Ook is het belangrijk dat de actoren transparant zijn 

naar elkaar toe in wat zij doen aan preventie. De vraag die hierbij in de gemeenten gesteld kan worden 

is: “In welke mate is er sprake van meer openheid en transparantie in de samenwerking tussen actoren 

die betrokken zijn bij het lokale preventieakkoord?” 

 Met het antwoord op deze vraag wordt er meer kennis verworven over de daadwerkelijke 

inspraak van actoren die het lokaal preventieakkoord hebben ondertekend. In de interviews, die worden 

gehouden voor dit onderzoek, zal dit dus worden uitgevraagd. Tevens wordt gevraagd of die inspraak 

pas is ontstaan nadat het preventieakkoord is gesloten of dat hier voor het sluiten van het lokaal 

preventieakkoord al sprake van was. Dit laatste om iets te kunnen zeggen over de meerwaarde van het 

sluiten van een lokaal preventieakkoord.  

 

Veiligheid 
De tweede factor ‘veiligheid’ stelt dat het belangrijk is dat actoren kunnen blijven werken vanuit hun 

kernwaarden (De Bruijn e.a., 2002). In het kader van het lokaal preventieakkoord is het dan interessant 

om te onderzoeken in hoeverre de actoren tijdens het proces rondom het akkoord ervaren hun 

kernwaarden na te kunnen streven en hoe deze veiligheid wordt gewaarborgd in het akkoord. De vraag 

die gesteld kan worden is: “In welke mate worden kernbelangen van betrokken partijen gewaarborgd in 

het lokaal preventieakkoord?” Als uit het onderzoek blijkt dat de kernwaarden goed worden beschermd, 

kan dit voor andere regio’s of gemeenten een stimulans zijn om ook een lokaal preventieakkoord te 

sluiten.    
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Voortgang 
De derde factor ‘voortgang’ stelt dat er in het proces voor gezorgd moet worden dat actoren geprikkeld 

worden om hun bijdrage te (blijven) leveren om de voortgang te verzekeren (De Bruijn e.a., 2002). In 

het geval van het lokaal preventieakkoord kan het zijn dat niet alle partijen geprikkeld worden om zich 

daadwerkelijk in te zetten voor preventie. Bij deze factor is het dus interessant om tijdens de interviews 

uit te vragen hoe actoren geprikkeld worden om hun bijdrage te leveren.  De vraag die gesteld wordt is 

dus: “Hoe wordt de voortgang van het lokaal preventieakkoord veilig gesteld?” 

 

Inhoud 
Bij de factor ‘inhoud’ is het belangrijk dat de uitkomst van het proces inhoudelijk gezien effectief is. Er 

mag geen sprake zijn van zogenaamde ‘negotiated nonsense’, waarbij  actoren met elkaar allemaal 

afspraken maken, maar er in de praktijk niet veel veranderd (De Bruijn e.a., 2002). Deze factor past ook 

bij het eerder genoemde nadeel van een convenant, namelijk het gevaar dat er geen inhoudelijke 

veranderingen ontstaan doordat partijen vage verantwoordelijkheden hebben. Bij het opstellen van een 

lokaal preventieakkoord is het uiteindelijke doel dat er meer gedaan wordt op het gebied van preventie 

in de gemeente of regio. Het is interessant om uit te vragen of in de gemeenten wordt ervaren dat het 

lokale preventieakkoord daadwerkelijk leidt tot meer preventiemaatregelen. De vraag die dan wordt 

gesteld is: “In hoeverre wordt er na het opstellen van het lokaal preventieakkoord inhoudelijk gezien 

meer gedaan op het gebied van preventie?” 

 

Operationalisering 
 

Procesmanagement Definitie Indicatoren 

Openheid Mate van transparantie 

en openheid in de 

samenwerking tussen 

actoren die betrokken 

zijn bij het lokaal 

preventieakkoord.  

-Betrokkenheid van de organisaties 

-Transparantie van de acties die worden gedaan rondom 

preventie 

-Betrokkenheid van burgers 

 

Veiligheid Mate waarin 

kernbelangen van 

betrokken actoren bij 

het lokaal 

preventieakkoord 

worden beschermd. 

-Belang/drijfveer voor een akkoord 

-Waarborging van dit belang of deze drijfveer 

 

 

Voortgang Mate waarin de 

voortgang van het 

lokaal 

-Manier waarop actoren geprikkeld worden om aan de 

afspraken te houden 

-Gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid 
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preventieakkoord 

veilig is gesteld 

-Voortgang op de lange termijn 

-Nieuwe beweging 

-Monitoring 

Inhoud Mate waarin er 

inhoudelijk meer aan 

preventie wordt 

gedaan in de 

gemeente. 

-Focus op meer dan 1 thema 

-Nieuwe initiatieven 

-Versterking bestaande initiatieven 

Eigen toevoeging  - Diversiteit van partijen 

-Toevoeging over meerwaarde 

-Aanrader voor andere gemeenten 

 

Analyse van Lokale Preventieakkoorden 
 
In deze paragraaf zullen de preventieakkoorden van de onderzochte gemeenten en de regio kort 
worden samengevat. Het betreft een vrij bondige samenvatting per akkoord, omdat uit de gehouden 
interviews de meeste informatie over de akkoorden is verzameld.  
 

Korte samenvatting lokaal preventieakkoord  Gemeente 1 

In de gemeente 1 is in 2019 het leefstijlakkoord gesloten om een impuls te geven aan de gezondheid en 

vitaliteit van de inwoners van de gemeente. In gemeente 1 is ervoor gekozen om het sportakkoord met 

het preventieakkoord te verbinden. Er hebben zich hier inmiddels ruim 80 partners bij aangesloten, 

waaronder bijvoorbeeld alle supermarktketens in de gemeente, fysiotherapeuten en sportverenigingen. 

De grootste uitdaging bij het opstellen van het akkoord was het om tafel krijgen van alle concurrenten, 

zoals concurrerende supermarkten, en hen een gezamenlijk doel te geven. Uiteindelijk waren de 

concurrenten bereid om zich samen te verbinden aan het gestelde maatschappelijke doel van het 

akkoord. Ambities die zijn geformuleerd in het akkoord zijn: de gezondste jeugd en de gelukkigste 

senioren van de provincie en het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in bedrijven 

(Gemeente 1, 2019). 

 

Korte samenvatting  preventieakkoord Regio 1 
In de onderzochte regio is er een preventieakkoord gesloten tussen de gemeenten, een zorginstelling, 

een zorgverzekeraar, een clusterorganisatie, een financiële organisatie en kennisinstituten. Hierbij 

richten ze zich op de pijlers van het Nationaal Preventieakkoord; roken, problematisch alcoholgebruik 

en overgewicht. In het akkoord staat als hoofddoel genoemd dat ze een gezondere leefomgeving willen 

nastreven en de burgers van de regio willen begeleiden naar een gezondere leefstijl. Het akkoord richt 

zich vooral op gezond gewicht door het bevorderen van gezond eten, sporten en een gezonde omgeving 

met passende zorg (Regio, z.j.).   
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Korte samenvatting lokaal preventieakkoord Gemeente 2 
In gemeente 2 is het sport- en gezondheidsakkoord gesloten. Het doel van het akkoord staat als volgt 

omschreven: “Met sport, bewegen en een gezonde leefstijl de dorpen nog gezonder, aangenamer en 

leefbaarder te maken”. Naast dit doel zijn er vier ambities geformuleerd: “Kinderen groeien gezond, fit 

en vaardig op”, “iedereen moet kunnen sporten en bewegen”, “gezonde en toekomstbestendige 

sportaanbieders” en “een gezonde omgeving, die uitnodigt om te sporten en te bewegen”. Per ambitie 

zijn er weer een aantal subdoelen gesteld. Opvallend is dat per subdoel is aangegeven welke partij welke 

rol inneemt. Zo kan een partij een ‘aanvoerder’ zijn die een leidende rol heeft en de voortgang bewaakt. 

Ook zijn er zogenaamde ‘spelers’ die meedenken in het proces en ‘supporters’ die ontwikkelingen 

volgen en eventueel op een later moment inhaken. In het akkoord wordt veel ingezet op sporten en 

bewegen, maar ook op een gezonde omgeving die dit stimuleert. Hierbij komt bijvoorbeeld ook het 

streven naar een rookvrije generatie naar voren (Gemeente 2, 2020). 

  

Korte samenvatting lokaal preventieakkoord Gemeente 3 
In gemeente 3 is het Preventieakkoord Jeugd gesloten, waarbij het hoofddoel gezond en veilig opgroeien 

van jeugdigen is. Het lokaal preventieakkoord wordt in deze gemeente gezien als overkoepelend aan 

alle ontwikkelingen die er al plaatsvinden in de gemeente. De doelen van het akkoord zijn onderverdeeld 

in drie ontwikkellijnen: sterke basis, vroegtijdige ondersteuning en kundige professionals. Bij ‘sterke 

basis’ wordt er gestreefd naar ‘vaardige en veerkrachtige jeugdigen en ouders’, ‘een stevige sociale 

samenleving’ en een ‘stevig netwerk van basisvoorzieningen’. In de ontwikkellijn ‘vroegtijdige 

ondersteuning’ is het belangrijk dat vragen van ouders en jeugdigen zo vroeg mogelijk worden 

behandeld, dat jeugdigen en ouders steun hebben aan elkaar en dat het preventief aanbod aansluit bij de 

behoeften van jeugdigen en ouders. De laatste pijler ‘kundige professionals’ beoogd snel de juiste 

ondersteuning te bieden aan jeugdigen en ouders en dat professionals deskundig zijn. Aan de hand van 

deze 3 ontwikkellijnen hebben de partijen 10 concrete afspraken gemaakt. Voor de uitvoering van dit 

gezamenlijke actieprogramma heeft de gemeente ook financiële middelen beschikbaar gesteld en zullen 

resultaten op een later moment ook gemonitord worden (Gemeente 3, z.j.).  

 

De randvoorwaarden voor een lokaal/regionaal preventieakkoord 
Naast de samenvattingen van de onderzochte akkoorden is het van belang om kennis te nemen van de 

opgestelde randvoorwaarden van een lokaal of regionaal preventieakkoord. De kerngroep lokale 

preventieakkoorden heeft een lijst met een aantal voorwaarden opgesteld waaraan lokale 

preventieakkoorden moeten voldoen. Voor dit onderzoek is een overzicht gemaakt van waar de 

verschillende akkoorden wel of niet aan voldoen, dit is te vinden in de bijlage van dit onderzoek. Dit 

overzicht is gemaakt op basis van een analyse van de lokale akkoorden en de gehouden interviews. Bij 

de resultaten komt onder meer naar voren of wel of niet aan de voorwaarden is voldaan.  

 De voorwaarden zijn als volgt geformuleerd:  

- Een Lokaal Preventieakkoord wordt getekend door partijen die een gezamenlijke ambitie 

hebben om zich in te zetten op een gezonde samenleving 

- Een Lokaal Preventieakkoord legt afspraken vast tussen publieke en private partijen 

- Een Lokaal Preventieakkoord focust op inwoners/wijken met een gezondheidsachterstand 

- Een Lokaal Preventieakkoord gaat over meer dan één thema (roken, alcohol, overgewicht, maar 

eventueel ook andere thema’s als gezonde leefomgeving en mentale gezondheid).  

- Een Lokaal Preventieakkoord betrekt inwoners erbij 
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- Een lokaal preventieakkoord brengt een beweging op gang van inwoners, gemeente en lokale 

partners naar een gezonde samenleving 

- Een Lokaal Preventieakkoord wordt aangesloten op bestaande keten- of 

samenwerkingsafspraken op reeds lopende programma’s m.b.t. zorg en gezondheid, zoals het 

Sportakkoord en GIDS 

 

Verwachting meerwaarde Lokaal Preventieakkoord 
Voorafgaand aan het houden van de interviews van dit onderzoek is een analyse gemaakt van de 

verwachte meerwaarde van een lokaal preventieakkoord gebaseerd op de documenten van de gesloten 

akkoorden in de 3 gemeenten en de regio. Eerst volgt een korte beschrijving van de geformuleerde 

meerwaarde in de verschillende akkoorden. Daarna worden de voordelen die bij meerdere akkoorden 

terug komen, geformuleerd in een overkoepelend beeld van de verwachte meerwaarde van een lokaal 

preventieakkoord.   

 In het lokaal preventieakkoord van de regio wordt geschreven dat door het akkoord de 

samenwerking in preventie wordt versterkt. Daarnaast kunnen ze met het akkoord voortbouwen op wat 

er al bestaat. Ook zorgt het akkoord voor een bundeling van de expertise en zorgt het voor concrete 

afspraken tussen partijen.  

 Het lokaal preventieakkoord wordt door gemeente 1 beschreven als een katalysator om partners 

met elkaar te verbinden. De meerwaarde volgens hen is ook dat het concurrenten met elkaar om de tafel 

brengt (kijk maar naar alle verschillende supermarkten die zich hebben aangesloten).   

 Als laatste wordt in het akkoord van gemeente 2 gezegd dat het akkoord zorgt voor een stimulans 

van het proces dat al gaande was. Ook zijn er door het akkoord andere samenwerkingen en initiatieven 

ontstaan.  

 Er wordt in het akkoord van gemeente 3 genoemd dat het akkoord functioneert als versterking 

of aanvulling op wat er al wordt gedaan. Het biedt een kans om tot een compleet dekkend preventief 

aanbod te komen. Verder kan de expertise worden versterkt en worden er 10 concrete afspraken gemaakt 

die moeten leiden tot een gezamenlijk actieprogramma. Voortgang wordt gewaarborgd door 2-jaarlijkse 

bijeenkomst van de partijen. 

 Als de verschillende akkoorden worden vergeleken, zijn er vier overkoepelende voordelen van 

een lokaal preventieakkoord te onderscheiden: 

1. Een lokaal preventieakkoord leidt tot een versterking van de lopende beweging in de 

gemeente/regio op het gebied van preventie. Het wordt vaak gezien als een versterking of 

aanvulling op wat er al wordt gedaan.  

2. Er wordt gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld tussen de partners. Partijen gaan dus meer 

gezamenlijk bouwen en worden  meer met elkaar verbonden door het akkoord.  

3. Door het lokaal preventieakkoord worden er concrete afspraken gemaakt tussen partijen. In veel 

akkoorden wordt ook gecontroleerd of de partijen de afspraken daadwerkelijk nakomen.  

4. Het delen van kennis tussen de partijen. De akkoorden bieden een mogelijkheid voor 

uitwisseling van innovatieve oplossingen tussen de partijen op het gebied van preventie. Dit 

wordt in de gemeenten op verschillende manieren gefaciliteerd. Het kan bijvoorbeeld door het 

organiseren van kennisbijeenkomsten tussen de partners.   
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Methodologisch kader 
 

Plan voor dataverzameling 
Dit onderzoek maakt gebruik van casestudies. Hierbij worden verschillende dataverzamelingsmethoden 

gebruikt om het proces en de meerwaarde van een lokaal preventieakkoord te beoordelen. De methodes 

die worden gebruikt zijn een documentanalyse en interviews. Om een goed beeld te kunnen vormen van 

het proces en de meerwaarde zijn 15 verschillende betrokken partijen van lokale of regionale 

preventieakkoorden in 3 gemeenten en 1 regio geïnterviewd. De interviews zijn telefonisch afgenomen 

vanwege het Coronavirus. Er is voor gekozen om een grote verscheidenheid van betrokken partijen te 

interviewen. Zo zijn er interviews gehouden met respondenten van onder andere een supermarkt, een 

ziekenhuis, een bibliotheek, een gemeente en een GGD. Hierdoor schetst het onderzoek een goed beeld 

van de meerwaarde vanuit verschillende perspectieven. De onderzochte gemeenten hebben een 

verschillende aantal inwoners: gemeente 1 (43000), regio 1 (350000), gemeente 2 (25000), gemeente 

3(23000).   

 In dit onderzoek is gekozen voor een deductieve casestudy. Deductief onderzoek houdt in dat 

een bestaande theorie wordt gebruikt om de praktijk aan te toetsen. Bij dit onderzoek wordt bestaande 

literatuur gebruikt voor het beoordelen van het proces van een lokaal preventieakkoord. In dit geval is 

de gebruikte literatuur het model over procesmanagement van de Bruijn, waarbij dus gebruik wordt 

gemaakt van de vier factoren: openheid, veiligheid, voortgang en inhoud.  
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Resultaten 
In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews die zijn gehouden in de gemeenten en de regio 

uiteengezet. De resultaten zijn onderverdeeld in de vier factoren voor het beoordelen van het proces 

volgens de Bruijn, het onderdeel ‘eigen toevoeging’ van het interview en een korte weergave van de 

belangrijkste bevindingen.  

 

Gemeente 1 
In Gemeente 1 zijn voor dit onderzoek drie interviews gehouden met: de GGD, een supermarkt en de 

kwartiermaker van het akkoord.  

Openheid 
In de gemeente heeft een apart aangestelde kwartiermaker de verschillende partijen betrokken bij het 

leefstijlakkoord. Twee van de betrokken partijen zijn een supermarkt en de GGD. De supermarkt geeft 

aan dat ze een actieve gesprekspartner zijn geweest bij het vormen van het akkoord in de gemeente. De 

GGD is niet heel actief betrokken geweest bij het opstellen van de doelen, maar werd door de gemeente 

vooral benaderd voor data of advies. De GGD heeft wel een adviserende rol gespeeld bij een beleidsplan 

over beweging in de gemeente. Door het akkoord wordt er meer openheid tussen de betrokkenen ervaren 

door de respondenten. De GGD geeft aan dat ze al veel wisten van wat andere partijen deden, maar dat 

ze door het akkoord nieuwe aanbieders van een gezonde leefstijl hebben leren kennen. De supermarkt 

geeft aan dat er meer openheid wordt ervaren, maar dat ze die wel zelf moeten opzoeken. Er worden 

volgens de supermarkt geen tussentijdse rapportages gegeven van wat de stand van zaken nu is. Wel 

hebben ze met de andere supermarkten in de gemeente meer contact. Een voorbeeld hiervan is dat 

mensen die in een andere supermarkt een supermarktsafari hebben gedaan, die kunnen afronden in de 

deze supermarkt. Bij een supermarktsafari kunnen kinderen meer leren over de producten die ze kopen 

in de supermarkt. Naast de GGD en de supermarkt geeft ook de kwartiermaker aan dat hij nu meer zicht 

heeft op wat partijen in de gemeente kunnen doen om anderen aan een gezonde leefstijl te helpen. In het 

akkoord zijn 10 projecten opgesteld met elk een eigen werkgroep. Binnen die werkgroepen is er veel 

openheid. Zo wordt er bijvoorbeeld kennis uitgewisseld. Tussen de verschillende werkgroepen is er 

minder openheid, geeft de kwartiermaker aan. Dit willen ze nog wel creëren.  

 In dit thema is het betrekken van burgers ook interessant om uit te vragen. De respondenten 

geven aan dat bij het opstellen van het akkoord geen burgers zijn betrokken. Wel wordt aangegeven dat 

burgers indirect zijn betrokken doordat de projecten voortkomen uit organisaties uit het veld. Er zijn dus 

wel burgers in functie betrokken, maar geen individuele burgers.  

Veiligheid 
In dit thema is eerst getoetst wat het belang was van de respondenten om aan te sluiten bij het akkoord. 

Daarna is uitgevraagd of dit belang ook veilig wordt gesteld in het akkoord. De GGD ziet het aansluiten 

bij het akkoord als hun werk. Ze waren al ver in het sluiten van een regionaal akkoord, maar vervolgens 

sloot gemeente 1 een lokaal akkoord. Ze hebben ervoor gekozen om toch aan te sluiten om lokaal 

ondersteuning te kunnen bieden en goed zicht te hebben op wat wel en niet werkt in de gemeente, zodat 

ze het in de toekomst wellicht regionaal kunnen uitzetten. De respondent van de supermarkt heeft een 

persoonlijke drijfveer. De respondent wil namelijk een bijdrage leveren aan gezondheid in de 

samenleving. Ook is het voor de supermarkt zelf van belang om meer bezig te zijn met gezonde voeding, 

omdat de klant dat steeds meer vraagt. Het gevoel van veiligheid verschilt onder de respondenten. De 

GGD geeft aan dat ze in het begin bij het opstellen van de doelen van het akkoord meer betrokken 

hadden willen worden. Ze hadden dan kunnen aansturen op een breder akkoord, waarbij niet alleen 

overgewicht maar ook alcoholgebruik en roken meer naar voren zouden komen. Ook ziet de GGD dat 

ze een rol hadden kunnen spelen als kennismakelaar in het monitoren van de uitkomsten van de 10 
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projecten. Van deze expertise is volgens hen te weinig gebruik gemaakt. Wel hebben ze als GGD advies 

gegeven bij de nulmeting van de gelukkigste senioren. De supermarkt daarentegen geeft aan zich veilig 

te voelen in de samenwerking en voelt zich serieus genomen. Zo hebben ze bepaalde ideeën ingebracht 

die positief zijn opgepakt binnen het akkoord.  

Voortgang 
Voor de voortgang van het akkoord is het van belang dat partijen gemotiveerd worden om aan de slag 

te gaan met preventie. De GGD geeft aan dat ze door het akkoord nog meer geprikkeld zijn om een 

regionaal akkoord op te stellen. Ze kunnen voor dit regionale akkoord leren van wat er in deze gemeente 

wel en niet werkt. De supermarkt geeft aan dat ze te weinig geprikkeld worden om meer aan de slag te 

gaan met preventie door het akkoord. Zij kregen wel eens een e-mail over wat er gebeurt omtrent het 

akkoord, maar dat is volgens de respondent te weinig. De supermarkt geeft aan dat het goed zou zijn als 

er binnen het akkoord een tweetal aandrijvers zijn die plannen kunnen opzetten en uitwerken. Als er 

meer sturing was binnen het akkoord zou de supermarkt meer geprikkeld worden om aan de slag te gaan 

met preventie. De kwartiermaker geeft daarentegen aan dat de organisaties geprikkeld worden door de 

10 ambities en de werkgroepen waarin die ambities vorm krijgen. Ook zegt hij dat organisaties vaak 

niet bewust preventief bezig zijn, maar wel de doelstelling hebben om de leefstijl van mensen te 

verbeteren.  

 Voor de voortgang is het ook van belang dat er een gezamenlijke ambitie is en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid wordt gevoeld tussen de betrokken partijen. Volgens de kwartiermaker begint dit 

te komen. Hij zegt dat dit versterkt gaat worden als er goede voorbeelden ontstaan die met elkaar gedeeld 

kunnen worden. Hier is het nu nog iets te vroeg voor,  omdat de projectgroepen nog aan het opstarten 

zijn. Het plan is om de gezamenlijke ambitie te versterken door eens per jaar een symposium te houden 

waarbij alle partijen aanwezig zijn en kunnen presenteren wat ze hebben bereikt. De supermarkt geeft 

aan dat de gezamenlijke ambitie zeker al wordt gevoeld alleen dat het nog een beetje ontbeert aan 

daadwerkelijk iets doen. De respondent merkt dat veel deelnemers niet helemaal goed weten wat hun 

verantwoordelijkheid is en wat ze nou moeten ondernemen of veranderen. Het akkoord moet volgens 

de respondent dus concreter gemaakt worden wellicht door duidelijke aandrijvers.  

 De voortgang wordt geborgd in het akkoord doordat de afspraken tot 2022 zijn gemaakt. 

Volgens de GGD wordt het akkoord gebruikt als een soort ‘testcase’ om later door te kunnen zetten. De 

kwartiermaker geeft tevens aan dat de projecten niet zijn gekoppeld aan een raadsperiode en daardoor 

borging voor de langere termijn geldt.  

 Om de voortgang van het akkoord te waarborgen is het van belang dat er een nieuwe beweging 

ontstaat door het akkoord. De supermarkt geeft aan dat bij het opstellen van het akkoord dit wel het 

geval was, maar dat er nu de gedachte heerst: “Wat  nu?”. In de concrete uitvoering van het akkoord 

komt volgens de respondent niet echt een beweging op gang. Wel geeft de respondent aan dat dit later 

nog kan ontstaan, omdat de andere organisaties nu nog met de voorbereiding bezig zijn. Hier heeft hij 

geen zicht op, dus de communicatie hierin zou beter kunnen. De kwartiermaker geeft aan dat er wel een 

beweging te zien is, omdat er zoveel partijen zijn betrokken. Partijen hebben het gevoel “Dit is iets waar 

ik bij wil horen”.  

 Als laatste is het van belang voor de voortgang dat de afspraken van het akkoord gemonitord 

worden. De kwartiermaker geeft aan dat er een stuurgroep is die hij samen met iemand van de gemeente 

voorzit, waarin iedere werkgroep is vertegenwoordigd. De stuurgroep komt 2 maal per jaar bijeen om 

terug te koppelen hoe de projecten ervoor staan. Naast deze stuurgroep zullen ook alle partijen bijeen 

komen in een jaarlijks symposium. Hier kan ook gecommuniceerd worden hoe de projecten ervoor staan. 

De GGD streeft ernaar te monitoren op het wel of niet halen van een bepaalde ambitie. Dit gaat verder 

dan een het uitwisselen van de stand van zaken per partij.   
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Inhoud 
In de randvoorwaarden van een lokaal preventieakkoord stond dat op meer dan één van de drie thema’s 

van het nationale akkoord gefocust moet worden. In de gemeente wordt alleen gefocust op overgewicht. 

De kwartiermaker geeft aan dat je dingen dubbel gaat doen met wat de gemeente doet als je ook gaat 

focussen op alcoholgebruik en roken. De supermarkt geeft aan dat de thema’s alcoholgebruik en roken 

moreel gezien lastig zijn om iets mee te doen voor een supermarkt. Voor een supermarkt leveren tabak- 

en alcoholverkoop namelijk veel omzet op. De respondent geeft aan dat er een balans gezocht wordt 

tussen ondernemen en het verkondigen van een gezonde leefstijl. De supermarkt geeft aan dat ze wel 

een rol zouden kunnen spelen in het verkondigen van de andere thema’s, bijvoorbeeld door een 

promotieactie te doen voor het stoppen met roken. De GGD vindt dat bij de uitwerking van het Nationaal 

Preventieakkoord per definitie gericht moet worden op meer dan 1 thema. 

Voorbeelden 

Door het akkoord zijn er nieuwe initiatieven gestart in de gemeente, namelijk in de vorm van de 10 

projecten. Deze 10 projecten leiden volgens de respondenten ook weer tot nieuwe initiatieven. Zo was 

er een voetbalclub in de gemeente die iets wilde doen met verhalen rondom voetbal en een zorginstelling 

die op zoek was naar een dagbesteding voor dementerende mensen. Deze twee partijen hebben elkaar 

door het akkoord gevonden en hebben samen een project opgezet voor mensen met dementie om aan de 

hand van voetbal herinneringen op te halen. De supermarkt geeft ook aan dat ze nieuwe initiatieven zijn 

gestart door het akkoord. Zo hebben ze nu de supermarktsafari waarbij kinderen wat bijgebracht wordt 

over gezonde voeding. De supermarkt heeft onder andere hiervoor zelf ook een kookstudio gemaakt in 

de winkel, zodat daar ook laten zien kan worden hoe je de producten kan verwerken. Daarnaast hebben 

ze een promotieactie gedaan tijdens de week van het sporten, waarbij ze flyers hebben uitgedeeld in de 

supermarkt. Naast deze twee projecten geeft de respondent aan ook bezig te zijn met een derde project 

voor een spaaractie in samenwerking met sportverenigingen. Hierbij kunnen klanten sparen door het 

doen van boodschappen bij de supermarkt voor de contributie van een sportvereniging. Dit is een recent 

idee van de supermarkt en moet nog ingebracht worden in het akkoord.  

 Het akkoord versterkt ook al bestaande programma’s, zoals het JOGG programma waar de GGD 

bij is betrokken. Ook de kookstudio van de supermarkt bestond al voor het akkoord en is nu gekoppeld 

aan de supermarktsafari. De kwartiermaker geeft aan dat meerdere partners bestaande initiatieven 

inbrengen in de werkgroepen van het akkoord, waardoor anderen ook bij die initiatieven aansluiten. Een 

voorbeeld hiervan is dat er 7 fysiotherapiepraktijken zijn gekoppeld aan het akkoord. Een aantal hiervan 

deden soms een gratis leefstijlscan bij 70-plussers. Door het akkoord hebben de zeven praktijken nu met 

elkaar afgesproken om dit aan te bieden aan alle 70-plussers van de praktijken.  

Eigen toevoeging 
Eerst is in dit thema gevraagd naar wat de respondenten vinden van de diversiteit van de betrokken 

partijen. Uit de analyse van dit onderzoek was gebleken dat er heel veel partijen zich hebben aangesloten 

bij het akkoord, alleen de vervolgopleidingen en verzekeraars zijn niet betrokken. De respondenten 

geven allemaal aan dat ze de diversiteit van de partijen goed vinden. Uitzonderlijk is ook dat alle 

supermarktketens aan tafel zitten. De kwartiermaker zegt: “Groter kan bijna niet, je hebt bijna alles aan 

tafel zitten”.  

 Ook is gevraagd wat de respondenten als meerwaarde zien van dit akkoord. De GGD zegt dat 

de 10 nieuwe projecten en de versterking van JOGG een meerwaarde vormen, maar ook het feit dat veel 

partijen die normaal niet met elkaar om tafel zitten dat nu wel doen. Voor de GGD zelf heeft het een 

meerwaarde dat ze succesfactoren van het akkoord in de gemeente kunnen gebruiken voor een regionaal 

akkoord. Meerwaarde voor de supermarkt is dat de burgers in de gemeente meer bewust wordt gemaakt 

van een gezonde leefstijl bijvoorbeeld door het overdragen van kennis over voedsel aan de burger. 

Afsluitend noemt de kwartiermaker nog dat er nu combinaties van partijen ontstaan die elkaar eerst niet 
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kenden en dat private partijen nu meer betrokken worden bij publieke organisaties en zich dus meer 

bezig houden met een maatschappelijk vraagstuk.  

 De laatste vraag van het interview ging over of de respondent een akkoord zou adviseren aan 

een andere gemeente. De GGD zegt dat ze zouden adviseren om een regionaal preventieakkoord te 

sluiten, omdat hier in de regio van gemeente 1 al concrete stappen toe waren gezet en de overige 

gemeenten van de regio daarop rekenen. De supermarkt raadt het aan om een akkoord te sluiten, omdat 

je als gemeente met een akkoord kan laten zien “we willen iets doen aan een gezonde leefstijl”. Dit wel 

onder de voorwaarde dat er een actieve kartrekker is. Als laatste geeft de kwartiermaker het advies om 

het sportakkoord aan het preventieakkoord te koppelen en niet twee akkoorden te sluiten.  

Belangrijkste bevindingen in gemeente 1 

• Meer bekendheid en openheid tussen de betrokken partijen 

• Betrokkenheid van private partijen die anders buiten beeld zijn bij preventie 

• Versterking van bestaande projecten en het ontstaan van nieuwe initiatieven 

• Meer aandacht voor een gezonde leefstijl in de gemeente 

• Verbetering mogelijk in communicatie bijvoorbeeld door tweetal aandrijvers 

 

Regio 1 
In de onderzochte regio zijn zes interviews gehouden met: de gemeente, een kennisinstelling, een 

zorgverzekeraar, een financiële organisatie en een respondent die sprak namens meerdere partijen, 

namelijk een clusterorganisatie, een andere kennisinstelling en een zorginstelling.  

Openheid 
Het proces van het opstellen van het akkoord in de onderzochte regio is volgens de gemeente ambtelijk 

verlopen. De gesproken respondenten waren bij het opstellen actief betrokken. Alle respondenten geven 

aan dat het akkoord heeft gezorgd voor meer zicht op wat andere partijen doen aan preventie. Zo hebben 

ze in de regio aan het begin een inventarisatie gemaakt van welke interventies alle organisaties bieden. 

Wel wordt er aangegeven dat er niet heel veel kennis is van wat de partijen buiten het huidige 

aangesloten netwerk van zorgpartijen doen aan preventie. De gemeente en de financiële organisatie 

geven aan dat er nu meer kennis wordt uitgewisseld, bijvoorbeeld doordat de zorginstelling meer kennis 

deel met de andere partijen. Ook de zorgverzekeraar geeft aan dat er op kennisniveau en 

interventieniveau meer wordt uitgewisseld nu. Echter geven ze hierbij wel aan dat op belangenniveau 

in relatie met sommige partijen nog niet veel duidelijkheid is. Zo is er van de financiële organisatie nog 

niet zoveel duidelijkheid over hun concrete bijdrage. Dit geeft het de kennisinstelling ook aan. De 

financiële organisatie geeft aan dat ze binnen hun eigen organisatie meer zijn gaan doen op het gebied 

van preventie, de initiatieven zullen bij ‘voortgang’ worden beschreven. Een voorbeeld van de toename 

van openheid in de vorm van kennisuitwisseling is het initiatief van de huisartsen van de zorginstelling 

om een scholingsavond te doen over preventie. Hierbij namen ze meteen contact op met de 

clusterorganisatie over hoe ze dit goed konden invullen. 

 Bij het opstellen van de doelen van het akkoord zijn geen burgers betrokken geweest. Wel 

worden bij de uitwerking van het akkoord burgers betrokken. Zo hebben ze het project genaamd Missing 

Chapter, waarbij kinderen uit de regio worden betrokken bij het akkoord. Hiervoor hebben ze meerdere 

sessies gehouden waarin kinderen konden aangeven wat er volgens hen moest gebeuren op het gebied 

van preventie van overgewicht.  

Veiligheid 
De betrokken partijen hebben verschillende belangen bij het akkoord. De gemeente geeft aan met het 

akkoord een vertaalslag te kunnen maken van de bestaande kennis over voeding in de regio naar een 
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daadwerkelijke verandering van de leefstijl van burgers op dit onderwerp. “Practice what you preach” 

noemt de respondent dit. Een ander belang is dat er door het akkoord partijen met elkaar aan tafel komen 

die voor kort niet aan tafel zaten, zoals de zorgverzekeraar en de kennisinstellingen. De zorgverzekeraar 

geeft aan dat ze graag de gezondheid van hun verzekerden verbeteren en dat het akkoord hierin kan 

helpen. Hierbij geven ze aan dat ze in de toekomst naast overgewicht ook graag op andere thema’s 

focussen, zoals roken of alcoholgebruik. Dus het belang van de zorgverzekeraar is eigenlijk breder dan 

hoe het nu is geformuleerd in het akkoord. Naast deze belangen stelt de clusterorganisatie dat ze graag 

de doelstellingen van het nationale akkoord wilden verwerken op regionaal niveau en de zorginstelling 

is gemotiveerd voor een akkoord omdat ze een rol hebben als stimulator van gezonde leefstijl in de 

maatschappij. Ook de kennisinstelling ziet het als hun maatschappelijke taak om mee te werken aan het 

bevorderen van preventie in de zorg en denkt dat je daarvoor met elkaar moet samenwerken. Tevens 

kan deze samenwerking onderzoeksprojecten voor studenten van de twee betrokken kennisinstellingen 

opleveren. De financiële organisatie geeft aan dat ze graag een bijdrage leveren aan een sterke regio en 

dat het akkoord past bij de missie en maatschappelijke thema’s die ze hebben. 

 De zorgverzekeraar geeft aan dat ze het gevoel hebben dat andere partijen open staan voor 

uitbreiding van de onderwerpen op de langere termijn, dus dit belang is volgens hen gewaarborgd. De 

clusterorganisatie geeft aan dat de partijen op dit moment nog moeite hebben met het van de grond 

krijgen van extra activiteiten door tekort aan middelen. Het is volgens de clusterorganisatie een kwestie 

van tijd dat ze als betrokken partijen sterker gaan worden in samen zaken realiseren. Ook de 

kennisinstelling geeft aan dat er ruimte is voor het verwezenlijken van ambities, maar dat het akkoord 

nog te kort bestaat voor echte verwezenlijking. De financiële organisatie geeft aan dat er wel het een en 

ander verbeterd kan worden in de communicatie tussen de partners. Zo werd er in het afspreken van 

datums voor de bijeenkomsten niet altijd even goed rekening gehouden met de agenda van de 

vertegenwoordiger vanuit de financiële organisatie, waardoor ze bij een aantal bijeenkomsten niet 

aanwezig konden zijn. Ook geeft de financiële organisatie aan dat ze graag zouden zien dat het akkoord 

zich in de toekomst meer op de concrete uitvoering gaat richten.  

Voortgang 
De mate van prikkeling door het akkoord om meer aan de slag te gaan met preventie verschilt per 

betrokken partij. De gemeente geeft aan dat ze door het akkoord partijen straks kunnen prikkelen door 

het delen van goede voorbeelden. De zorgverzekeraar geeft aan dat doordat ze zich naar buiten toe 

hebben gecommitteerd aan het akkoord, ze het gevoel hebben dat ze zich er ook aan moeten houden. 

Ook doordat ze doelen hebben opgesteld worden ze als organisatie geprikkeld. Zo zijn ze door het 

akkoord meer leefstijlinterventies gaan inkopen. De clusterorganisatie, de zorginstelling en de 

kennisinstelling geven aan dat ze door het akkoord niet meer aan preventie doen dan eerst. Deze partijen 

deden al veel met preventie voordat het akkoord werd gesloten. De financiële organisatie geeft aan dat 

de prikkeling laag is. Doordat de financiële organisatie een andere achtergrond heeft is het zoeken naar 

wat de bijdrage kan zijn. 

 De respondenten geven over het algemeen aan dat de gezamenlijke ambitie is gegroeid. Zo zegt 

de gemeente dat er nu vaker met elkaar om tafel wordt gezeten om de gezamenlijke ambitie vast te 

stellen. De zorgverzekeraar geeft aan dat bij de kartrekkers zeker gezamenlijke ambitie wordt gevoeld. 

Echter bij sommige partijen, zoals de financiële organisatie en de kennisinstellingen wat minder. De 

actieve partijen, zoals de zorgverzekeraar en de zorginstelling, hebben samen een preventiefonds 

beschikbaar gesteld, waarin ze financieel bijdragen. Dit laat ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van die partijen zien volgens de gemeente. De clusterorganisatie geeft ook aan dat de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid zichtbaar is bij het Missing Chapter project. Hiervoor maken de partijen tijd vrij 

om bij bijeenkomsten aanwezig te zijn en daar hun kennis te delen. Er is dus nu wel meer gezamenlijke 

ambitie en verantwoordelijkheid, maar volgens de respondenten soms niet evenredig bij alle partijen.  
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 Wat betreft de voortgang van het akkoord zijn de doelen gesteld voor de langere termijn en gaan 

ze over een raadsperiode heen. Hierbij is het voordeel dat het akkoord regionaal is en dus per definitie 

niet te maken heeft met gemeentelijke verkiezingen. De gemeente noemt als gevaar van een regionaal 

akkoord dat gemeenten uit de regio zich geen eigenaar voelen van het akkoord.  

 De meeste respondenten geven aan dat het akkoord een nieuwe beweging op gang brengt in de 

regio. De gemeente geeft aan dat tot nu toe op het gebied van preventie nog heel erg werd nageaapt wat 

er op landelijk niveau werd gedaan. Met het akkoord kunnen ze kijken in de eigen regio waar de urgentie 

en kennis ligt en daarop inspelen. Dit is een nieuwe beweging. De zorgverzekeraar geeft ook aan een 

nieuwe beweging te zien, maar zegt hierbij wel dat voor voortgang van de beweging commitment van 

alle partners nodig is. Dit is nu nog niet helemaal het geval. Ook noemt de zorgverzekeraar dat de 

Coronacrisis er mogelijk voor kan zorgen dat preventie lager op de agenda komt te staan. De 

clusterorganisatie en de zorginstelling stellen dat het akkoord inderdaad een nieuwe beweging op gang 

brengt doordat het bewustzijn creëert voor het belang van preventie, maar dat ze nog wel moeten 

bewegen naar organisaties buiten het zorgdomein. De kennisinstelling zegt hierop aansluitend dat het 

akkoord leidt tot zichtbaarheid en aandacht voor preventie. De financiële organisatie geeft wel een 

kritische noot bij de beweging. Zo geven ze aan dat volgens hen nog niet veel mensen in de regio hebben 

gehoord van het akkoord, dus dat er meer partijen bij betrokken moet worden om een grote beweging 

in gang te zetten. De financiële organisatie ziet potentieel om meer bedrijven vanuit de rol van werkgever 

te betrekken en zodoende veel burgers te bereiken.  

 Over de monitoring van het akkoord zijn de partners nu nog in gesprek. Ze willen wel gaan 

monitoren. Een idee was om vragen over preventie op te nemen in de gezondheidsmonitor van de GGD. 

De kennisinstelling geeft aan dat dit idee helaas niet is meegenomen door de GGD. Er is geen 

duidelijkheid over welke vragen ze dan precies in de monitor wilden verwerken.  

Inhoud 
Het akkoord in de regio richt zich op overgewicht. De gemeente geeft aan dat ze dit doen, omdat daar 

de kennis en kracht van de regio ligt. Hierbij geeft de respondent van de gemeente wel aan dat hij liever 

had gezien dat er een evenwichtige focus was op roken, alcoholgebruik en overgewicht. Ook de 

zorgverzekeraar en de financiële organisatie geven aan dat ze graag op de langere termijn de andere 

thema’s, dus roken en alcoholgebruik in het akkoord opnemen als uit onderzoek blijkt dat op deze 

onderwerpen ook problemen spelen in de regio. De kennisinstelling zegt hierover dat ze open staan om 

alcoholgebruik op te nemen in het akkoord op langere termijn, maar dat ze hier niet actief naar streven.  

Voorbeelden 

Nieuwe initiatieven die zijn gestart zijn het zogenaamde ‘zorgpad CVRM’. Hierbij doen ze onderzoek 

naar mensen met hart- en vaatziekten die veelal ook overgewicht hebben. Ze zouden de beweeg- en 

eetrichtlijnen in het zorgpad willen verwerken, zodat alle zorgverleners zich daar veel beter aan gaan 

houden. Het eerder genoemde Missing Chapter is ook een van de nieuwe initiatieven. Hiermee wordt 

dus de mening van kinderen op onderwerpen uit het preventieakkoord gevraagd. De financiële 

organisatie heeft naar aanleiding van het akkoord meer binnen de eigen organisatie gekeken wat ze 

kunnen doen aan preventie. Ze hebben nu het plan voor een nieuw initiatief om tijdens de Coronacrisis 

waardering uit te spreken naar zorgmedewerkers van het regionale ziekenhuis. Ze hebben bedacht dat 

medewerkers van de financiële organisatie door in beweging te komen fitcoins kunnen sparen. Met een 

bepaald aantal gespaarde fitcoins kunnen ze honderd zorgmedewerkers een bon van 50 euro geven voor 

een restaurant in de omgeving. Zo steunen ze ook nog de lokale horeca. De financiële organisatie gaat 

dit plan voorleggen aan de partners van het preventieakkoord en bedrijven. Ze hopen dat hierdoor meer 

organisaties gaan meedoen.  

 Het akkoord heeft volgens de meeste respondenten nog niet gezorgd voor het versterken van 

bestaande programma’s. Respondenten geven aan dat het lastig is om te beoordelen of het akkoord leidt 
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tot veranderingen in bestaande projecten. De respondenten noemen wel dat het akkoord mogelijk ervoor 

kan zorgen dat bestaande projecten meer in de schijnwerpers komen te staan en breder gedragen worden. 

Ook kunnen succesvolle programma’s in de ene gemeente nu door het akkoord makkelijker 

overgeheveld worden naar een andere gemeente in de regio. De financiële organisatie geeft wel aan dat 

een aantal initiatieven, zoals Food Forward, kan worden uitgebreid door het akkoord. Hierbij brengt de 

organisatie met nog een aantal partners mensen bij elkaar om te praten over onder andere gezonde 

voeding. Ook de samenwerking die de financiële organisatie al had om kinderen in groep 6 smaaklessen 

over gezonde voeding aan te bieden, kan door het akkoord worden versterkt. Binnen de organisatie was 

de financiële organisatie al actief bezig met preventie, bijvoorbeeld met een vitaliteitscoach voor 

medewerkers en vitaliteitsruimten op kantoor. Door het akkoord zijn ze meer bewust geworden van het 

belang van deze initiatieven binnen de organisatie.  

Eigen toevoeging 
Bij dit akkoord is ervoor gekozen om met een klein groepje partijen te starten. Dit deden ze om een 

snelle start te kunnen maken met een groep waar gezamenlijke energie zat. Nu is het zaak om meer 

partijen erbij te gaan betrekken om de energie vast te houden en de beweging verder te brengen. Om dit 

te faciliteren is er volgens de clusterorganisatie één duidelijke kartrekker nodig. Het is nog onduidelijk 

wie die rol gaat oppakken. Een opvallende gemiste partner bij de start van het akkoord genoemd door 

een aantal respondenten is de GGD. De GGD heeft namelijk een belangrijke rol in het voorkomen van 

overgewicht bij jeugd, omdat ze zich inzetten voor jeugdgezondheidszorg. Ze hadden dus een mooie 

partner kunnen zijn bij het akkoord.  

 De partijen hebben verschillende punten genoemd waarop het akkoord in de regio meerwaarde 

heeft. De gemeente noemt dat het akkoord zorgt voor een positieve benadering van gezondheid, doordat 

er gekeken wordt wat de bevolking nodig heeft en daarop te sturen in plaats van bijvoorbeeld te zeggen 

‘dit mag niet’. Ook wordt er volgens de gemeente en de financiële organisatie door het akkoord meer 

data en kennis uitgewisseld tussen de partijen en wordt preventie minder gezien als een ondergeschoven 

kindje. Een andere duidelijke meerwaarde zit hem in dat partijen elkaar nu helpen in de kosten voor 

preventie door het preventiefonds. De zorgverzekeraar noemt dat er nu minder schotten zijn tussen 

organisaties en dat er dus meer wordt doorverwezen. Als voorbeeld noemt de respondent dat over de 

gecombineerde leefstijlinterventie van de zorgverzekeraar nu makkelijker gecommuniceerd kan worden 

met huisartsen en de gemeente. Daarnaast heeft de zorgverzekeraar meer inzicht gekregen op de 

onderzoek agenda’s van de kennisinstellingen. Er wordt kortom beter samengewerkt en partijen kunnen 

elkaar versterken. De respondent verwoorde het als volgt: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. 

Volgens de clusterorganisatie en de zorginstelling kunnen partijen nu meer delen waar ze mee bezig zijn 

en elkaar mogelijk helpen en/of nieuwe (onderzoeks)projecten realiseren. Afsluitend noemt de 

kennisinstelling dat het akkoord dient als kruiwagen voor ideeën en dat het goed is dat het akkoord 

ervoor zorgt dat afspraken over preventie zwart op wit staan.  

 Alle respondenten raden het een andere gemeente aan om een akkoord te sluiten. De 

respondenten noemen dat je het bevorderen van de gezondheid van je burgers het beste doen met de 

partners die daar kennis over hebben. Hierbij kan je als organisatie de beweging rondom preventie niet 

alleen maken. Een uitdaging hierbij is dat er niet alleen de motivatie is om iets te doen, maar ook de 

middelen.  

Belangrijkste bevindingen Regio 1 

• Meer openheid: nieuwe partijen aan tafel, meer zicht op wat andere partijen doen aan preventie, 

minder schotten, makkelijker doorverwijzen, en meer uitwisseling van kennis, data en goede 

voorbeelden.  

• De GGD is geen betrokken partner. 

• Communicatie tussen partners kan worden verbeterd.  
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• Met het akkoord vertaalslag maken van bestaande kennis naar daadwerkelijke verandering van 

de leefstijl van burgers.  

• Niet alle respondenten worden extra geprikkeld om met preventie aan de slag te gaan, omdat ze 

al veel bezig waren met preventie.  

• Gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid zijn toegenomen bij de kartrekkers, maar 

worden niet bij alle partijen evenveel gevoeld.  

• Er zijn nieuwe initiatieven ontstaan. 

• Het akkoord brengt een nieuwe beweging op gang. 

• Er moeten meer partijen bij het akkoord betrokken worden, hiervoor is één duidelijke kartrekker 

nodig.  

• Door het akkoord dragen meerdere partijen bij aan de kosten voor preventie. Dit doen ze met 

het preventiefonds.  

• Gevaar van een regionaal akkoord is dat niet alle gemeenten zich eigenaar voelen.  

 

Gemeente 2 
In gemeente 2 zijn voor dit onderzoek vier interviews gehouden met: de gemeente, een 

voetbalvereniging, een zorgondernemer en een manager van openluchtbaden.   

Openheid 
In deze gemeente zijn de doelen van het akkoord bepaald door alle betrokken partners tezamen. De 

gemeente heeft hierbij alleen kaders meegegeven voor structuur. Zo hebben ze vier ambities opgesteld 

en daarbinnen konden de partijen tijdens brainstormsessies hun visie delen met elkaar. De 

voetbalvereniging, de zorgondernemer en de openluchtbaden in de gemeente geven ook stuk voor stuk 

aan dat ze vanaf het begin actief zijn betrokken. De gemeente geeft aan dat voor het akkoord werd 

gesloten al sprake was van veel openheid tussen de verschillende partijen in de gemeente. Het akkoord 

zorgt er nu wel voor dat meer acties van organisaties aan elkaar gekoppeld worden en er dus minder 

dingen dubbel worden gedaan. Volgens de voetbalvereniging is het zicht op andere organisaties groter 

geworden. Zo hebben ze bijvoorbeeld meer zicht op de zorgondernemer die bezig is met het onderwerp 

roken en ontstaan er meer samenwerkingen zoals bijvoorbeeld voetbal voor ouderen, waarbij ze 

ondersteuning krijgen van andere organisaties die die doelgroep raken. Deze ondersteuning is 

bijvoorbeeld in de vorm van kennisuitwisseling. Ook de openluchtbaden noemen dat er nu meer kennis 

en ervaring wordt uitgewisseld. Wel noemen de respondenten door het Coronavirus de contacten op dit 

moment stil liggen. De zorgondernemer geeft tevens aan dat hij nog niet een heel scherp beeld heeft van 

wat andere partijen al gedaan hebben. Wel heeft hij vanuit zijn functie kennis wat betreft seniorensport 

kunnen delen met de voetbalvereniging.  

 In de gemeente zijn burgers actief betrokken geweest bij het opstellen van het akkoord. Zo 

hebben alle burgers een oproep gekregen via de krant en sociale media om mee te denken. Als gevolg 

daarvan hebben een aantal individuele burgers zich aangemeld om mee te denken. Volgens de gemeente 

is deze burgerparticipatie van grote waarde voor het delen van ideeën. Burgers kunnen de doelen van 

het akkoord namelijk verspreiden onder hun netwerk, waardoor het akkoord nog meer gaat leven in de 

gemeente.   

Veiligheid 
De gemeente geeft aan dat ze voor het nationale akkoord al bezig waren met het schrijven van een 

nieuwe visie op het programma gezonde leefstijl. Toen de nationale sport- en preventieakkoorden 

werden gesloten konden zij deze visie mooi koppelen aan een lokaal gezondheidsakkoord. De gemeente 

vond dat middels een akkoord een bredere blik op gezonde leefstijl gecreëerd kon worden. De 

voetbalvereniging en de openluchtbaden stellen dat ze het als hun maatschappelijke rol zien om bij te 
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dragen aan de gezondheid van de burgers. Dit doen ze door sport aan gezondheid te koppelen. De 

voetbalvereniging geeft ook aan dat ze door het akkoord verwachten meer te kunnen doen aan preventie. 

Het belang van de zorgondernemer is tweedelig. Zo heeft hij een belang voor zijn onderneming om aan 

te sluiten bij het akkoord, omdat hij zo zijn gezicht kan laten zien in de gemeente. Ook heeft hij een 

persoonlijke drijfveer voor het thema roken en wil hij zich hard maken voor meer rookvrije plekken in 

de gemeente.  

 Alle respondenten geven aan dat hun belangen worden gewaarborgd in het akkoord. Zo stelt de 

voetbalvereniging dat zij meer kunnen doen met preventie doordat er meer subsidies beschikbaar zijn 

en er meer ondersteuning is vanuit andere partijen. De zorgondernemer geeft aan dat hij door de andere 

partijen wordt ondersteund in zijn ambitie op het thema roken doordat er bijvoorbeeld actief met hem 

wordt meegedacht.  

Voortgang 
De respondenten geven aan dat zij allemaal geprikkeld worden door het akkoord om meer aan de slag 

te gaan met preventie. Zo weet de gemeente door het akkoord beter waar de vraag van organisaties of 

burgers ligt op het gebied van leefstijl en worden ze geprikkeld om daar iets mee te doen. De 

voetbalvereniging wordt geprikkeld, omdat er zulke concrete doelen zijn gesteld met een duidelijke 

rolverdeling. De zorgondernemer geeft ook aan dat de rolverdeling zorgt voor goede prikkeling. Zo 

heeft hij zich ingeschreven als aanvoerder op het thema rookvrije generatie en voelt hij zich door deze 

taak verplicht om goed met dit thema aan de slag te gaan.  

 De gemeente heeft goed over de gezamenlijke verantwoordelijkheid nagedacht. Ze hebben 

bedacht om elke organisatie een duidelijke rol te geven bij een bepaald doel. Zo kunnen organisaties 

aanvoerder, speler of supporter zijn. Deze duidelijke rolverdeling zorgt ervoor dat partijen hun 

verantwoordelijkheid gaan nemen. De gemeente is vooral facilitator in het akkoord en moet ‘op zijn 

handen gaan zitten’ en de verantwoordelijkheid echt bij de aanvoerders neerleggen. De respondenten 

geven aan dat de aanvoerders nog actief moeten gaan worden, dat zou eigenlijk aankomende maanden 

gebeuren, maar door het Coronavirus ligt dat nu stil. Gezamenlijke ambitie wordt zeker gevoeld in de 

gemeente. Zo geeft de voetbalvereniging aan dat er nu meer een gezamenlijk belang is tussen de 

organisaties en stelt de zorgondernemer dat partijen bewuster zijn van elkaars ambities. De 

openluchtbaden geven hierbij wel aan dat het spannend is of die ambitie aanhoudt tot na de Coronacrisis. 

Het zou volgens hen kunnen dat er partijen afvallen.  

 Het akkoord gaat over een raadsperiode heen en is voor de langere termijn. Ze hebben 

toestemming om het akkoord uit te voeren zolang het binnen het budget valt. Bij een nieuw 

gemeentebestuur kan het akkoord dus worden doorgezet.  

 De voetbalvereniging, de zorgonderneming en de openluchtbaden geven allemaal aan dat het 

akkoord een  nieuwe beweging op gang brengt in de gemeente. De voetbalvereniging zegt dat preventie 

door het akkoord meer op de kaart staat en de zorgondernemer geeft aan dat partijen bij elkaar worden 

gebracht die eerder nog niet bij elkaar zaten, waardoor nieuwe samenwerkingen ontstaan. Ook de 

openluchtbaden geven aan dat ze met het akkoord echt iets getriggerd hebben in de gemeente. De 

gemeente zelf hoopt dat het akkoord een nieuwe beweging op gang brengt. Voor de gemeente is het wat 

onnatuurlijk om minder in de uitvoerende rol te zitten, maar meer te regisseren en aan te jagen. De 

beweging moet echt door de andere partijen in gang worden gezet.  

 De gemeente heeft een plan opgesteld om het akkoord te monitoren. Zo hebben ze een 

Excelbestand waarin alles wordt bijgehouden. Ook hebben ze een whiteboard met een schema waarin 

de 27 acties zijn verwerkt, waarmee ze visueel in kaart brengen in welk stadium elke actie zich bevindt. 

Als een project niet goed loopt kunnen ze het er met elkaar over hebben. De gemeente probeert om de 

partijen zo betrokken mogelijk te houden door regelmatig een nieuwsbrief uit te zetten naar de partijen.  
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Inhoud 
Het akkoord in gemeente 2 focust vooral op de thema’s overgewicht en roken. Het thema alcohol komt 

wel een beetje terug in de gezonde kantine, maar wordt niet expliciet in het akkoord genoemd. De 

zorgondernemer noemt dat het akkoord zich onderscheid door aandacht te geven aan gelijke kansen 

voor iedereen. Hierbij valt te denken aan het inrichten van de infrastructuur zodat iedereen gezond kan 

leven door bijvoorbeeld paden geschikt te maken voor ouderen met een rollator of in alle dorpen 

speeltoestellen te hebben voor kinderen.  

Voorbeelden 

Het akkoord heeft nieuwe initiatieven opgezet, zo zijn de 27 afspraken van het akkoord allemaal nieuwe 

initiatieven. Als voorbeeld noemt de voetbalvereniging dat ze nu bezig zijn met het oprichten van een 

55+ team om zo ouderen in beweging te krijgen. Ook de openluchtbaden geven aan meer te willen doen 

om ouderen in beweging te krijgen.  

 Het akkoord heeft ook gezorgd voor een versterking van bestaande initiatieven. Zo draait de 

gemeente al zes jaar het programma ‘Cool to be fit’ voor kinderen vanaf 8 jaar. Ze zagen al langer dat 

ongezond gewicht op veel jongere leeftijd al ontstond, dus hebben ze nu met de partners van het akkoord 

afgesproken om ‘Cool to be fit’ ook voor nog jongere kinderen beschikbaar te stellen. Ook de rookvrije 

generatie bestond al, maar krijgt door het akkoord meer aandacht en prioriteit bij verenigingen. De 

voetbalvereniging geeft aan dat ze al waren gestart met een ‘G-team’ waarbij mensen met een beperking 

gestimuleerd worden om te gaan voetballen. Door het akkoord is het waarschijnlijk mogelijk om meer 

budget beschikbaar te krijgen voor ondersteuning van de mensen uit het G-team in bijvoorbeeld de 

aanschaf van op maat gemaakte voetbalschoenen. Ook de zorgondernemer ervaart een versterking van 

een bestaand programma. Zo is hij al langer deelnemer van de nationale diabetes challenge, waarbij 

mensen met chronische ziektes in beweging worden gebracht door het oprichten van wandelgroepen. 

Dit project kan volgens hem worden uitgebreid door het akkoord. Als laatste hebben ook de zwembaden 

gemerkt dat hun bestaande programma van gezonde snacks door het akkoord gestimuleerd kan worden. 

Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun ervaringen met het verkopen van gezonde snacks delen met andere 

verenigingen.  

Eigen toevoeging 
De diversiteit van de betrokken partijen in gemeente 2 is groot. Wel hadden respondenten graag meer 

sportverenigingen en huisartsen erbij gezien. 

 De respondenten noemen meerdere punten waarop het akkoord van meerwaarde is. De 

gemeente noemt dat door het akkoord de samenwerking meer wordt opgezocht en er het besef is in de 

gemeente dat er meer gedaan moet worden aan preventie. Ook kan er meer kennis en ervaring worden 

uitgewisseld tussen partijen. De koppeling van het sport- en het preventieakkoord zorgt ervoor dat er 

meer verbinding komt tussen de hokjes sport, welzijn en zorg. De voetbalvereniging zegt hierop 

aansluitend dat lijntjes korter zijn en dat het makkelijker is om elkaar te ondersteunen bij initiatieven. 

De zorgondernemer stelt dat het akkoord kan zorgen voor meer verbinding tussen de aparte dorpen 

waaruit de gemeente bestaat. Ook is er door het akkoord meer ruimte voor burgerinitiatief en opent het 

akkoord de ogen voor elkaars inspanningen.  

 Alle respondenten raden het andere gemeenten aan om een akkoord te sluiten. Zo krijg je door 

een akkoord meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de inwoners en organisaties in jouw 

gemeente, waardoor organisaties elkaar meer gaan opzoeken. Tevens worden de overlevingskansen van 

losse verenigingen vergroot, omdat er meer ondersteuning van andere partijen is. Het is wel van belang 

om als gemeente goed na te denken over hoe je je opstelt, zodat de verantwoordelijkheid echt bij de 

partijen komt te liggen. Een duidelijke verdeling van de rollen kan hierbij helpen.  



  

FENNIE WESSELINK 23 

 

Belangrijkste bevindingen Gemeente 2 

• Meer openheid: acties aan elkaar koppelen, kennis en ervaring uitwisselen, zicht op andere 

organisaties is groter. 

• Er is meer ruimte voor burgerinitiatief, doordat individuele burgers zijn betrokken bij het 

akkoord. 

• Er is meer gezamenlijke ambitie. 

• Er is meer gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit wordt gestimuleerd door duidelijke 

rolverdeling.  

• Er is een nieuwe beweging op gang gekomen.  

• Er worden nieuwe initiatieven opgezet.  

• Veel bestaande initiatieven kunnen worden versterkt.  

• Het wordt als positief ervaren dat het sportakkoord aan het preventieakkoord is gekoppeld. 

• Verbinding tussen dorpen wordt vergroot. 

 

Gemeente 3 
In gemeente 3 zijn drie interviews gehouden met: een bibliotheek, een koepelorganisatie van scholen en 

de gemeente.  

Openheid 
Het akkoord is op initiatief van de gemeente tot stand gekomen en geeft volgens de gemeente invulling 

aan het sociaal domeinplan dat al was opgesteld. De koepelorganisatie van scholen is een van de 

organisaties die zich heeft aangesloten bij het akkoord. Ze zijn actief betrokken geweest bij het opstellen 

van het akkoord. Een andere betrokken partij is de bibliotheek. Zij geven aan een ‘vreemde eend in de 

bijt’ te zijn. In het begin waren ze actief betrokken, maar na twee bijeenkomsten hebben ze aangegeven 

minder actief mee te doen, omdat de onderwerpen waarop werd gefocust de bibliotheek niet direct raken. 

Naar eigen zeggen heeft de bibliotheek geen ‘harde handtekening’ gezet. De scholenkoepel en de 

gemeente geven aan dat zij vóór het akkoord ook al goed zicht hadden op wat andere partijen deden aan 

preventie. Wel is er met het akkoord een preventiematrix gemaakt, waarbij alle preventieve activiteiten 

inzichtelijk zijn gemaakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer openheid en duidelijkheid is in wat 

iedereen doet voor bijvoorbeeld de bibliotheek. De bibliotheek geeft aan dat ze goed geïnformeerd 

worden over wat er wordt gedaan middels een nieuwsbrief. Wel merken ze dat initiatieven vanuit hen 

soms niet helemaal worden opgepakt. Zo hebben ze aangegeven dat ze een bijeenkomst kunnen 

organiseren over preventie, maar hier is door de andere partijen nog niet op teruggekomen. De 

koepelorganisatie van scholen geeft aan dat de openheid wel is vergroot en dat de lijntjes nu korter zijn. 

Ze hebben nu bijvoorbeeld beter contact met de kinderopvang, sociaal teams en praktijkondersteuners 

van de huisartsen.   

 Burgers zijn bij het formuleren van de doelen van het akkoord niet betrokken geweest. Wel is 

het akkoord na het opstellen van de doelen getoetst aan de inwoners van de gemeente. Zo hebben ze 

avonden georganiseerd waarbij ouders in konden gaan op de verschillende thema’s van het akkoord en 

is er met verschillende groepen jongeren gesproken over de gestelde doelen. Met deze input hebben ze 

het akkoord scherper kunnen formuleren.  

Veiligheid 
Belangen van de gemeente voor het sluiten van het akkoord waren het uitwerken van het sociaal 

domeinplan en het versterken van de samenwerking in het veld. Ook was het voor de gemeente van 

belang om in kaart te brengen wat er allemaal gedaan wordt op het gebied van preventie voor jeugd om 

zo de blinde vlekken te vinden. De gemeente heeft het gevoel dat deze belangen goed gewaarborgd 

worden in het akkoord. Voor de scholenkoepel moet het akkoord zorgen voor ondersteuning en 

facilitering voor wat er leeft in de gemeente. Voor hen krijgt dit vorm in het belang dat ouders, school 



  

FENNIE WESSELINK 24 

 

en andere organisaties een betere relatie met elkaar krijgen door het instellen van ondersteuningsteams. 

Scholen maken nu gebruik van deze ondersteuningsteams, dus dit belang is veilig gesteld door het 

akkoord. Als laatste was het belang van de bibliotheek meer actief samen te werken in de gemeente en 

meer geïnformeerd raken over wat er speelt. Ze hopen met het akkoord eilandvorming van organisaties 

tegen te gaan. Ze merken dat ze nu meer in verbinding staan met andere organisaties, dus dat belang is 

geborgd. Zo hebben ze door het akkoord contact gelegd met de buurthuizen, waarmee ze nu een veel 

korter lijntje hebben.  

Voortgang 
Het akkoord motiveert de respondenten deels om meer aan de slag te gaan met preventie. De 

scholenkoepel geeft aan dat preventief werken in de aard van hun organisatie zit, dus daarin brengt het 

akkoord geen verandering teweeg. De gemeente wordt wel gemotiveerd om meer aan de slag te gaan 

met de eerder genoemde blinde vlekken die zijn gevonden door de preventiematrix. Daardoor is het voor 

hen duidelijker waar ze moeten ingrijpen. De bibliotheek geeft aan nog niet genoeg geprikkeld te zijn 

om meer aan de slag te gaan met preventie. Ze hebben het idee dat er nog niet hele concrete stappen zijn 

genomen door het akkoord, behalve dat partners elkaar beter weten te vinden. Wel hebben ze er naar 

aanleiding van het akkoord voor gekozen om hun medewerkers beter te scholen op het gebied van 

gameverslaving om deze kennis over te dragen aan ouders.  

 Gezamenlijke ambitie ontstaat steeds meer doordat partijen nu samen nadenken over bepaalde 

thema’s. Bij de scholenkoepel wordt de gezamenlijke ambitie op directie-niveau goed gevoeld, maar bij 

de scholen zelf moet het nog door ontwikkelen. Van gezamenlijke verantwoordelijkheid is echter nog 

niet genoeg sprake. De bibliotheek geeft aan dat ze nog niets concreets hebben gezien, maar hopen dat 

er achter de schermen meer gebeurt. De gemeente stelt dat het vanzelfsprekend is dat de 

verantwoordelijkheid bij de gemeente zelf ligt. Het is nog een zoektocht voor de gemeente om deze 

verantwoordelijkheid meer bij de partijen neer te leggen. De gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaat 

alleen als de gemeente hiertoe uitdaagt. Tevens geeft de gemeente aan dat niet alle partijen even 

betrokken zijn en dat de gemeente moet zorgen voor betrokkenheid door voortdurend partijen te 

betrekken bij ontwikkelingen.  

 De afspraken die zijn gemaakt gelden voor de langere termijn en gaan over de raadsperiode 

heen. In het actieprogramma zijn de doelen gesteld tot en met 2022. Verwacht wordt dat de acties daarna 

doorlopen.  

 De respondenten beantwoorden de vraag of er een nieuwe beweging is gestart door het akkoord 

verschillend. De scholenkoepel en de gemeente geven aan dat er wel een nieuwe beweging is gestart. 

Zo geeft de scholenkoepel aan de nieuwe beweging te zien in dat er nu meer ingespeeld wordt op de 

behoefte van de bevolking van de gemeente. De gemeente ziet dat organisaties meer met elkaar delen 

en zien de beweging naar preventie als iets gezamenlijks in plaats van iets individueels. Een voorbeeld 

hiervan is dat scholen tot nu toe het onderwerp hoogbegaafdheid nog heel er per school aanpakten en 

nu meer met elkaar daarover spiegelen. Ook is het oog hebben voor preventie een nieuwe beweging. De 

bibliotheek daarentegen ziet nog geen nieuwe beweging ontstaan.  

 De gemeente geeft aan dat de acties worden gemonitord. Ze zullen per actie apart bekijken hoe 

ze het gaan  meten. De scholenkoepel en de bibliotheek geven aan niet te weten of er gemonitord gaat 

worden.  

Inhoud 
In gemeente 3 is ervoor gekozen om het akkoord te richten op de problemen die spelen binnen de 

gemeente. Voorafgaand aan het akkoord is hiervoor een onderzoek gedaan om in kaart te brengen waar 

iets mee gedaan moest worden. De onderwerpen waar het akkoord zich op richt zijn: Alcoholgebruik, 

vechtscheidingen, weerbaarheid en veerkracht (prestatiedruk) en hoogbegaafdheid. Hier is dus één van 
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de onderwerpen van het nationale akkoord meegenomen, namelijk alcoholgebruik. Roken en 

overgewicht hebben geen nadrukkelijke rol in dit akkoord.  

Voorbeelden 

Als gevolg van het akkoord heeft de scholenkoepel nu voor alle leerkrachten een vierdaagse 

georganiseerd voor een kennisoverdracht over het onderwerp meertaligheid. De gemeente heeft ook een 

aantal nieuwe initiatieven genoemd. Zo is er nu een werkgroep hoogbegaafdheid gestart, waarbij met 

professionals wordt opgehaald wat er nodig is op dit onderwerp. Ook zijn ze gestart met een pilot van 

het zogenaamde 18-maanden bezoek, waarbij ze in de vroege periode van een kind op bezoek gaan. Als 

laatste gaan ze nu starten met diverse cursussen bijvoorbeeld voor aanstaande of jonge ouders en mensen 

die gaan scheiden.  

 Naast dat er nieuwe initiatieven zijn gestart zijn bestaande programma’s ook versterkt. Zo noemt 

de bibliotheek dat de ‘koffiespeeltuin’ die zij maandelijks in samenwerking met het Centrum voor Jeugd 

en Gezin organiseren een boost heeft gekregen. Met de koffiespeeltuin kunnen ouders op een 

laagdrempelige manier met elkaar over opvoedproblemen spreken. Ook werkt het preventief voor de 

eenzaamheid van moeders. Dit programma heeft na het lokaal preventieakkoord meer bezoekers 

opgeleverd. De gemeente noemt tevens dat de weerbaarheidstrainingen op scholen een uitbreiding 

hebben gekregen door het akkoord. Aanvankelijk was hiervan een beperkt aanbod op scholen, maar 

door het akkoord hebben ze het aanbod kunnen verruimen en wordt de training op alle scholen vanaf 

groep 6 aangeboden. De scholenkoepel geeft aan dat ze al ondersteuningsteams hadden, waarbij scholen 

met ouders en andere betrokken organisaties met elkaar om tafel zitten. Deze teams worden tevens 

versterkt door het preventieakkoord.  

Eigen toevoeging 
Wat betreft de diversiteit van de betrokken partijen heerst er tevredenheid onder de respondenten. De 

bibliotheek geeft aan dat het positief is dat er in een kleine gemeente als gemeente 3 met zoveel partijen 

wordt samengewerkt. De scholenkoepel geeft aan dat er wel nog sportclubs en bedrijven missen. De 

gemeente maakt ook nog een opmerking dat niet alle partijen even actief betrokken zijn op dit moment. 

Het kan dus nog beter in de mate van betrokkenheid en de hoeveelheid betrokkenen in gemeente 3.  

 De meerwaarde van het akkoord in de gemeente zit hem in eerste instantie in de bewustwording 

dat preventie van belang is. Ten tweede is het volgens de bibliotheek nu duidelijker welke partijen er 

allemaal zijn en waarnaartoe kan worden doorverwezen. Hierop aansluitend geeft de scholenkoepel aan 

dat de lijntjes korter zijn. Ten derde wordt er door het akkoord meer ingespeeld op de behoefte van de 

burger volgens de scholenkoepel. Als laatste noemt de gemeente dat door het akkoord dingen nu 

projectmatiger aangepakt kunnen worden, hierdoor is de samenwerking tussen partijen versterkt en 

werken partijen dus niet meer los van elkaar aan preventie.  

 Alle drie de respondenten adviseren een andere gemeente om een lokaal preventieakkoord te 

sluiten. De bibliotheek zegt dat het zonde is als je elkaar niet kan vinden. Het is belangrijk volgens de 

gemeente om de handen ineen te slaan en samen een visie te formuleren. Een tip vanuit gemeente 3 is 

om echt te kijken naar waar de problemen in de gemeente liggen op het gebied van preventie, zodat 

daarop kan worden ingespeeld. De uitkomst hiervan in gemeente 3 is dat er meer dan in het nationale 

akkoord is gefocust op de weerbaarheid van jongeren.  

Belangrijkste bevindingen Gemeente 3 

• Preventieve activiteiten in de gemeente zijn duidelijker (preventiematrix), waardoor blinde 

vlekken in kaart zijn gebracht. 

• Duidelijke keuze voor een onderwerp dat relevant is voor de gemeente: de weerbaarheid van 

jongeren 

• Voor partijen als een bibliotheek is het lastig aansluiting te vinden 
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• Er wordt projectmatiger gewerkt, waardoor de samenwerking in het veld is versterkt  

→ lijntjes zijn korter, doorverwijzen is makkelijker.  

• Er zijn nieuwe initiatieven gestart. 

• Bestaande programma’s zijn versterkt. 

• Er ontstaat meer gezamenlijke ambitie. 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid moet nog worden versterkt.  

• Er is een nieuwe beweging ontstaan waarbij preventie als iets gezamenlijks wordt gezien.  

De overkoepelende meerwaarde 
Na de hierboven geformuleerde meerwaarde per gemeente/regio is het voor dit onderzoek van belang 

om een overkoepelende meerwaarde te schetsen. In deze paragraaf worden de overeenkomstige punten 

waarop een lokaal/regionaal preventieakkoord meerwaarde heeft in kaart gebracht.  

 Een lokaal of regionaal preventieakkoord leidt over het algemeen tot:  

1. Het stellen van gezamenlijke lokale doelen die aansluiten bij de problematiek op lokaal niveau 

en niet letterlijk zijn overgenomen van het Nationaal Preventieakkoord.  

2. Meer openheid:  

➔ Voorbeelden: 

o Meer uitwisseling van kennis en ervaring tussen organisaties.  

o Nieuwe partners zitten met elkaar aan tafel. 

o Meer zicht op wat anderen doen aan preventie.  

o Minder schotten tussen organisaties, waardoor er kortere lijnen zijn en 

doorverwijzen makkelijker is.  

3. Meer gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid tussen de partners: 

➔ Randvoorwaarden: 

✓ Goed met elkaar communiceren over wat er gebeurt. Dit kan door een nieuwsbrief  

naar de partijen en door duidelijkheid te scheppen over wat elke partij bijdraagt.  

✓ Een duidelijke rolverdeling bij de doelen die zijn gesteld, zodat elke organisatie 

weet wat hij kan doen.  

✓ Een duidelijke kartrekker die ervoor zorgt dat er een goede vertaling komt van de 

uitgangspunten naar concrete activiteiten.  

✓ Een duidelijke keuze voor een onderwerp dat relevant is voor de gemeente.  

4. Het op gang brengen van een nieuwe beweging, omdat er nu voor het eerst gezamenlijk iets 

wordt gedaan aan preventie. Een akkoord zorgt voor bewustwording van het belang van 

preventie.  

5. Het starten van nieuwe initiatieven en een koppeling maken met bestaande programma’s of 

projecten: 

➔ Risico’s als bestaande en nieuwe initiatieven niet goed aan elkaar worden gekoppeld: 

• Minder betrokkenheid van organisaties die al actief bezig waren met preventieve 

programma’s. 

• Het blijft vooral bij praten en organisaties zullen niet gezamenlijk programma’s 

uitvoeren.  
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Conclusie 
De hoofdvraag van dit onderzoek was: Hoe zijn de processen rondom lokale of regionale 

preventieakkoorden in verschillende gemeenten/regio’s te beoordelen en zegt dit iets over  de  

meerwaarde van een lokaal preventieakkoord? Uit het theoretisch kader van dit onderzoek blijkt dat de 

processen te beoordelen zijn aan de hand van de theorie over procesmanagement van de Bruijn met de 

factoren ‘openheid’, ‘veiligheid’, ‘voortgang’ en ‘inhoud’.  Naast deze factoren is ook nog een cluster 

‘eigen toevoeging’ toegevoegd in de interviews, waarin nog een aantal relevante vragen zijn gesteld om 

iets te kunnen zeggen over de meerwaarde van een akkoord. In deze conclusie worden de belangrijkste 

conclusies van dit onderzoek nog eens op een rijtje gezet. Ten eerste wordt er ingegaan op de conclusies 

per regio of gemeente. Ten tweede gaat de conclusie in op het wel of niet voldoen aan de 

randvoorwaarden, gesteld door de kerngroep lokale preventieakkoorden. Als laatste wordt de verwachte 

meerwaarde vergeleken met de daadwerkelijke meerwaarde van een lokaal/regionaal preventieakkoord.  

  

Conclusie per gemeente/regio 
In gemeente 1 heeft het akkoord op meerdere punten meerwaarde. Ten eerste heeft het akkoord gezorgd 

voor meer openheid tussen de betrokken partijen. Dit krijgt uiting in het feit dat de gesproken partijen 

nieuwe partners hebben leren kennen. Ook heeft de supermarkt bijvoorbeeld een meer open relatie 

gekregen met de andere supermarkten en is er vanuit de kwartiermaker meer zicht op wat de partijen 

kunnen doen om een gezonde leefstijl te bevorderen. Ten tweede heeft het akkoord gezorgd voor een 

gevoel van gezamenlijke ambitie en een nieuwe beweging. Hierbij is nog wel ruimte om de partijen nog 

meer te prikkelen om daadwerkelijk iets te doen of te veranderen. Bij de start van het programma was 

de kwartiermaker erg belangrijk, maar nu is er bij de uitvoering behoefte aan een trekker die ervoor kan 

zorgen dat het akkoord concreet wordt gemaakt. Hierdoor zal de nieuwe beweging die is ontstaan 

aanhouden. Deze trekker kan zorgen voor meer openheid tussen de verschillende werkgroepen en een 

betere communicatie naar alle betrokken partijen over waar iedereen mee bezig is. Ten derde heeft het 

akkoord gezorgd voor nieuwe initiatieven op het gebied van preventie in de vorm van de 10 projecten 

die geformuleerd zijn in het akkoord en initiatieven die daarbuiten vallen. Hierbij is het wel belangrijk 

om bij het formuleren van de 10 projecten alle partijen te betrekken, zo ook de GGD. Ten vierde heeft 

het akkoord geleid tot een versterking van bestaande programma’s zoals JOGG of de leefstijlscan voor 

70-plussers. Als laatste heeft het akkoord ervoor gezorgd dat er meer aandacht is voor een gezonde 

leefstijl in de gemeente en meer maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt ervaren van private 

partijen.  

 In de onderzochte regio zijn meerdere punten van meerwaarde van het akkoord. Ten eerste heeft 

het akkoord gezorgd voor meer openheid tussen de partijen. Er zitten nieuwe partijen aan tafel, er is 

meer zicht op wat anderen doen aan preventie, er zijn minder schotten, er wordt makkelijker 

doorverwezen, en er wordt meer kennis, data en goede voorbeelden uitgewisseld. Wel kan er in de 

communicatie tussen de partijen wat worden verbeterd. Zo is het van belang dat bij het plannen van 

bijeenkomsten rekening wordt gehouden met alle de agenda’s van alle partijen. Ten tweede is de 

gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid bij een aantal betrokken partijen toegenomen. Dit geldt 

echter niet voor alle partijen. Ten derde brengt het akkoord een nieuwe beweging op gang in de regio. 

Voor een uitbreiding van de beweging is het van belang dat er commitment is vanuit alle partijen en dat 

er meer partijen worden betrokken bij het akkoord. Voor dit laatste is één duidelijke kartrekker nodig. 

Ten vierde heeft het akkoord geleid tot nieuwe initiatieven in de regio. Ten vijfde zorgt het akkoord 

ervoor dat preventie minder wordt gezien als een ondergeschoven kindje en stimuleert het de burger op 

een positieve manier om gezonder te leven. Als laatste zorgt het akkoord ervoor dat in ieder geval twee 

partijen nu een bijdrage leveren in de kosten van preventie in de vorm van een preventiefonds.   

 In gemeente 2 is de meerwaarde van het akkoord als volgt samen te vatten. Ten eerste heeft het 

akkoord voor meer openheid gezorgd tussen de organisaties in de gemeente. Zo kunnen acties van 

verschillende organisaties beter aan elkaar gekoppeld worden, is er meer zicht op andere organisaties en 

wordt er meer kennis en ervaring uitgewisseld. Ten tweede is er meer gezamenlijke ambitie en 
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verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid wordt in de gemeente gestimuleerd door een duidelijke 

rolverdeling bij de doelen. Ook is het voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van belang dat de 

gemeente alleen facilitator is en zo de verantwoordelijkheid voor uitvoering echt bij de partijen zelf legt. 

Ten derde heeft het akkoord een nieuwe beweging op gang gebracht. Hierbij is het besef ontstaan dat er 

meer gedaan moet worden met preventie. Ten vierde worden er nu nieuwe initiatieven opgezet door het 

akkoord en worden bestaande initiatieven versterkt. Als laatste is er door het akkoord meer ruimte voor 

burgerinitiatief, omdat er een aantal individuele burgers actief bij het akkoord zijn betrokken.  

 Als laatste heeft het akkoord in gemeente 3 ook meerwaarde. Ten eerste heeft het akkoord ervoor 

gezorgd dat er projectmatiger gewerkt kan worden. Hierdoor zijn lijntjes tussen partijen korter, is 

doorverwijzen naar elkaar makkelijker en is de samenwerking in het veld dus versterkt. Ten tweede is 

er door het akkoord in kaart gebracht wat iedereen doet aan preventie in een zogenaamde 

preventiematrix, dit schept meer openheid en duidelijkheid onder de partijen. Ook heeft dit ervoor 

gezorgd dat blinde vlekken op het gebied van preventie zichtbaar werden. Ten derde zijn er als gevolg 

van het akkoord nieuwe initiatieven gestart en bestaande programma’s versterkt. Wel is het belangrijk 

dat initiatieven vanuit een bepaalde partij goed worden opgepakt door de rest van de partijen. Ten vierde 

heeft het akkoord gezorgd voor meer gezamenlijke ambitie. Op het gebied van gezamenlijke 

verantwoordelijkheid valt echter nog een en ander te winnen. Als laatste heeft het akkoord gezorgd voor 

een nieuwe beweging, waarbij preventie als iets gezamenlijks wordt gezien in plaats van iets 

individueels.  

 

Aansluiting bij gestelde randvoorwaarden van de kerngroep lokale 

preventieakkoorden 
In het theoretisch kader zijn de randvoorwaarden voor een lokaal of regionaal preventieakkoord 

genoemd die zijn opgesteld door de kerngroep lokale preventieakkoorden. In bijlage 3 is een overzicht 

gemaakt van het wel of niet voldoen aan deze randvoorwaarden per akkoord. In deze conclusie worden 

een paar opvallende uitkomsten kort beschreven.  

 Ten eerste is het opvallend dat aan de randvoorwaarde “Een Lokaal Preventieakkoord gaat over 

meer dan één thema” in regio 1 en gemeente 1 niet is voldaan. Hier wordt alleen gefocust op het thema 

overgewicht. In gemeente 3 is gefocust op problemen die spelen binnen de gemeente, daardoor richten 

ze zich alleen op alcoholgebruik en gaat het akkoord voor de rest in op andere problemen. 

 Ten tweede is er een verschil te zien tussen de gemeenten en regio in de randvoorwaarde dat er 

inwoners betrokken moeten worden bij het lokaal/regionaal preventieakkoord. In regio 1 en gemeente 3 

zijn burgers niet meegenomen in het opstellen van het akkoord, maar wel bij de uitvoering. In gemeente 

1 zijn alleen burgers in functie betrokken. Gemeente 2 daarentegen heeft heel actief individuele burgers 

betrokken bij het akkoord.  

 

Vergelijking verwachte en daadwerkelijke meerwaarde 
In de resultatensectie is een overkoepelend beeld geschetst van de meerwaarde van een akkoord. In deze 

conclusie kijken we in hoeverre deze meerwaarde overeenkomt met de eerder geschetste verwachte 

meerwaarde van de akkoorden. De verwachte meerwaarde bestond uit vier onderdelen: 

1. De versterking van bestaande initiatieven rondom preventie. Uit de interviews blijkt dat 

bestaande programma’s inderdaad versterkt kunnen worden door een akkoord. Hierbij is het 

van belang om bestaande initiatieven te koppelen aan de nieuwe initiatieven.  

2. Meer gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de partijen. Dit is bij de akkoorden van dit 

onderzoek deels het geval. Uit sommige interviews blijkt dat soms niet alle partijen even goed 

hun bijdrage leveren of dat er niet goed gecommuniceerd wordt over wat een partij kan 
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bijdragen. Echter zijn er ook gemeenten waar er juist wel een hele duidelijke rolverdeling is en 

partijen goed weten wat ze moeten doen.  

3. Het maken van concrete afspraken. Uit de interviews blijkt dat dit bij een aantal gemeenten is 

gedaan en dat er ook echt nieuwe initiatieven zijn gestart. In sommige gemeenten zijn ze nu nog 

bezig met het maken van afspraken. Een mogelijke valkuil is dat de afspraken niet concreet 

genoeg zijn, bleek uit de interviews. Hierdoor kan het zijn dat partijen niet goed weten wat ze 

precies moeten doen en er uiteindelijk weinig gebeurt. Het risico van een preventieakkoord is 

dus dat het vrijblijvend is en kan blijven steken bij goede bedoelingen. 

4. Een akkoord leidt tot meer kennisuitwisseling. Dit is zeker het geval. Er ontstaat meer openheid  

door een akkoord, waardoor er meer kennis en ervaring wordt uitgewisseld tussen partijen. 

 Naast deze verwachte meerwaarde zijn er met de interviews een aantal aanvullende punten van 

meerwaarde naar voren gekomen, namelijk: het aansluiten bij lokale problematiek, nieuwe partners 

zitten met elkaar om tafel, meer zicht op wat anderen doen, minder schotten, kortere lijntjes en meer 

gezamenlijke ambitie.   
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Bijlagen 

Bijlage 1: Interviewguide 
 

Opening:    

• De respondent wordt bedankt voor zijn/haar medewerking.   

• De reden voor het afnemen van het interview wordt vermeld:   

Verdiepend inzicht krijgen in het proces van een Lokaal Preventieakkoord in verschillende 

gemeenten om zo een beoordeling te geven van het Lokaal Preventieakkoord (en de eventuele 

meerwaarde daarvan).  

• Aan de respondent wordt goedkeuring gevraagd om het interview op te nemen.   

• De structuur van het interview wordt aangegeven. 

Wij gaan samen het proces van het opstellen van het Lokale Preventieakkoord onderzoeken. Dit 

proces wil ik met u beoordelen aan de hand van vier factoren van procesmanagement, namelijk 

openheid, veiligheid, voortgang en inhoud.  

 

Cluster 1 (openheid): 

In welke mate is er sprake van meer openheid en transparantie in de samenwerking tussen actoren 

die betrokken zijn bij het lokale preventieakkoord? 

• Op welke manier is uw organisatie betrokken geweest bij het opstellen van de doelen van het 

Lokaal Preventieakkoord? Doorvragen: Kunt u een concreet voorbeeld noemen wanneer u dit 

heeft gemerkt? 

• Hebben jullie meer zicht op wat anderen doen aan preventie door het lokaal preventieakkoord? 

Ja/nee → zo ja: Op welke manier? Zo nee: waarom niet (Denk aan: wat anderen doen, 

informatie delen, kennis uitwisselen, bijeenkomsten met de partijen). 

•  Zijn burgers betrokken bij het Lokaal Preventieakkoord? Zo ja: Op welke manier zijn ze 

betrokken?  

 

Cluster 2 (veiligheid):  

In welke mate worden kernbelangen van betrokken partijen gewaarborgd in het Lokaal 

Preventieakkoord? 

• Wat was uw belang/uw drijfveer om aan te sluiten bij het Lokaal Preventieakkoord?  

• Heeft u het gevoel dat dit belang voldoende gewaarborgd wordt in de relatie met de andere 

partijen?   

 

Cluster 3 (voortgang):  

Hoe wordt de voortgang van het Lokaal Preventieakkoord veilig gesteld? 

• Op welke manier wordt uw organisatie door het Lokaal Preventieakkoord geprikkeld om meer 

aan de slag te gaan met preventie?  
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• Heeft u het gevoel dat er meer gezamenlijke ambitie of verantwoordelijkheid gevoeld tussen de 

betrokken partijen na het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord? Doorvragen: Kunt u een 

concreet voorbeeld noemen hoe dit tot uiting komt?  

• Wordt ervoor gezorgd dat de afspraken uit het Lokaal Preventieakkoord over een raadsperiode 

heen gaan? Nee of Ja→ zelf een paar antwoorden bedenken.  

• Brengt het Lokaal Preventieakkoord volgens u een nieuwe beweging op gang?  

• Worden de afspraken uit het preventieakkoord gemonitord? Nee: hoe houdt u dan zicht? Ja: op 

welke wijze?  

 

Cluster 4 (inhoud):  

In hoeverre wordt er na het opstellen van het Lokaal Preventieakkoord inhoudelijk gezien meer 

gedaan op het gebied van preventie? 

• Wordt er door het Lokaal Preventieakkoord gefocust op meer dan één van de drie thema’s van 

het Nationaal Preventieakkoord? Nee: waarom niet? Ja: welke?  

Thema’s zijn roken, overmatig alcoholgebruik en overgewicht. 

•  Zijn er als gevolg van het lokaal preventieakkoord nieuwe initiatieven gestart op het gebied van 

preventie? Zo ja: welke? 

• Heeft het lokaal preventieakkoord ervoor gezorgd dat bestaande programma’s op het gebied van 

preventie zijn versterkt? Zo ja: welke programma’s?  

 

Cluster 5 (eigen toevoeging): 

• Wat vindt u van de diversiteit van de partijen die betrokken zijn bij het Lokaal 

Preventieakkoord?  

Kritisch: is er mix publiek en privaat bijvoorbeeld? Dit doen aan de hand van mijn actoranalyse.  

• Heeft u zelf nog een toevoeging wat betreft de meerwaarde van een Lokaal Preventieakkoord 

in uw gemeente?  

• Om af te sluiten: Zou u een andere gemeente adviseren om een Lokaal Preventieakkoord te 

sluiten? Zo ja, waarom dan?  

 

Afsluiting:  

- De respondent wordt nogmaals bedankt voor zijn/haar medewerking.  

- Er wordt kort verteld hoe het interview verwerkt zal worden.  

➔ De antwoorden uit het interview worden verwerkt in een onderzoeksverslag geschreven 

voor GGD GHOR Nederland (in opdracht van Jelle Doosje).  

- Als er nog iets onduidelijk is, mag ik dan nog contact met u opnemen?  

- Mag ik u in mijn onderzoeksrapport citeren? 

- Vindt u het leuk als ik het eindrapport met u deel?  
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Bijlage 3: Overzicht voldoen randvoorwaarden lokale/regionale preventieakkoorden 
 

 Regio 1 Gemeente 1 Gemeente 2 Gemeente 3 

Gezamenlijke ambitie Ja Ja Ja Ja 

Afspraken publiek en 

privaat 

Ja Ja Ja Ja 

Focus inwoners 

gezondheidsachterstand 

- - - - 

Meer dan 1 thema Nee, alleen 

overgewicht 

Nee, alleen 

overgewicht 

Ja, 

overgewicht 

en roken 

Nee alleen 

alcoholgebruik 

en verder 

andere 

thema’s 

Betrekken inwoners Niet bij 

opstellen 

wel bij 

uitwerken 

Nee, alleen 

burgers in 

functie 

Ja, alle 

burgers 

hebben een 

oproep 

gekregen 

om mee te 

denken 

Niet bij het 

formuleren 

van de doelen, 

wel zijn de 

doelen 

getoetst aan 

burgers 

Opgang brengen 

beweging 

Ja, maar 

moeten nog 

wel meer 

partijen bij 

betrokken 

worden 

Ja, maar nu 

met de 

concrete 

uitvoering 

ligt de 

beweging 

een beetje 

stil 

Ja Verschilt per 

respondent 

Aansluiten bestaande 

programma’s e.d. 

Nee Ja Deels ja 

 

NB: dit is opgesteld op basis van analyse van de lokale preventieakkoorden en interviews. Alleen de 

voorwaarde ‘focus op inwoners met een gezondheidsachterstand’ is niet getoetst.  

 


