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Samenvatting

Sinds 2019 zetten gemeenten en lokale partijen zich via de lokale preventieakkoorden in op de gezamenlijke ambitie van 
de gezonde samenleving. Door mensen gezond te houden kan de druk op de gezondheidszorg worden verlicht. Het RIVM 
beschrijft van zes lokale en regionale preventieakkoorden de inhoud en hoe de akkoorden tot stand zijn gekomen. 
Daarnaast zijn ervaringen van initiatiefnemers van deze akkoorden beschreven. Op deze manier kunnen gemeenten bij dit 
proces van elkaar leren. 

De manier waarop een lokaal of regionaal preventieakkoord is georganiseerd, verschilt. Gemeenten hebben meestal een 
centrale rol en hebben vaak het initiatief genomen. Inhoudelijk zijn de thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord de 
basis: roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Afhankelijk van de lokale problemen worden deze aangevuld 
met thema’s als bewegen, mentaal welbevinden en de bestrijding van eenzaamheid, armoede en schulden. 

De resultaten laten zien dat een lokaal of regionaal preventieakkoord maatwerk is. Om tot een akkoord te komen is het 
belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de lokale behoeften, bestaande initiatieven en manier van werken. 
De lokale situatie bepaalt welke initiatieven worden uitgewerkt, nog nodig zijn en op welke manier partijen worden 
gevraagd om deel te nemen. 
   
Ook blijkt dat een preventieakkoord ervoor zorgt dat (lokale) partijen elkaar weten te vinden en er activiteiten worden 
opgezet. De geïnterviewde partners ervaren dat als positief. Het belangrijkste aandachtspunt is de partijen die het akkoord 
hebben getekend, ook betrokken te houden. Gekeken is naar vier thema’s: samenwerking van de deelnemende partijen, 
ervaringen van de besturen van partijen, hoe resultaten kunnen worden gemeten en hoe de werkstructuur is 
georganiseerd. 

In 2022 blijft het RIVM de zes akkoorden volgen bij de uitvoering en hun plannen voor de toekomst. Het onderzoek is 
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).  
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1.  Inleiding

Lokale en regionale preventieakkoorden als 
doorvertaling van Nationaal Preventieakkoord 
Met het Nationaal Preventieakkoord (NPA) zijn in november 
2018 meer dan 70 partijen samen aan de slag gegaan om de 
Nederlandse bevolking gezonder te maken [1]. Het akkoord 
bestaat uit een uitgebreid pakket aan afspraken en maat-
regelen om roken, overgewicht en problematisch alcohol-
gebruik terug te dringen. De uiteindelijke doelen van het 
NPA zijn onder meer dat in 2040 maximaal 5% van de 
volwassenen Nederlanders rookt, maximaal 38% 
overgewicht heeft en maximaal 5% teveel drinkt [1]. Om 
de ambities uit het NPA te realiseren is de vertaling naar 
maatregelen, beleid en activiteiten op lokaal niveau van 
belang. Gemeenten of regio’s kunnen dit doen door 
afspraken te maken in een lokaal of regionaal preventie-
akkoord met lokale partners, bijvoorbeeld uit de zorg, 
het onderwijs of het bedrijfsleven.

Eén van de afspraken in het NPA is dat de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) gemeenten stimuleert tot 
het formuleren van een lokale of regionale aanpak. Hiervoor 
heeft de VNG in 2019 het Ondersteuningsprogramma Lokale 
Preventieakkoorden ingericht. Dit programma biedt de 
mogelijkheid voor gemeenten om een ondersteuningsbud-
get aan te vragen voor de lokale preventieakkoorden [2]. 
Een programmateam informeert, ondersteunt en verbindt 
gemeenten die een lokaal of regionaal preventieakkoord 
willen afsluiten. Daarnaast adviseert het team gemeenten 
bij de aanvraag van het uitvoeringsbudget bij het ministerie 
van VWS. Inmiddels zijn al 300 lokale en regionale preventie-
akkoorden gesloten [3].  

Zes lokale of regionale preventieakkoorden 
worden gevolgd
Om gemeenten en andere betrokkenen de mogelijkheid te 
geven om van elkaar te kunnen leren en de ervaringen die 
worden opgedaan bij het opzetten en uitvoeren van een 
lokaal of regionaal preventieakkoord te kunnen delen, 
hebben VWS en VNG het RIVM in 2020 opdracht gegeven 
om een lerende evaluatie uit te voeren. Als eerste stap is 
hierbij in 2021 een inventarisatie gedaan van de veertien 
toen al gesloten lokale en regionale preventieakkoorden. 
Hierin is een beeld geschetst van de thema’s en bijbehorende 
ambities binnen deze preventieakkoorden [4]. 

In deze lerende evaluatie worden zes akkoorden van begin 
2021 tot eind 2022 gevolgd in het proces van totstand-
koming van het akkoord. Bij de keuze van de deelnemende 
akkoorden is gestreefd naar variatie in landelijke en 
stedelijke gebieden, de spreiding over Nederland, en een 
diversiteit in uitvoeringsvormen en focuspunten. In totaal 
zijn vier lokale akkoorden (met één betrokken gemeente) 
en twee regionale akkoorden (met 2 of meer betrokken 
gemeenten) geselecteerd (zie figuur 1). Een overzicht van de 
bevolkingskenmerken en gezondheidsparameters van deze 
gemeenten en regio’s is opgenomen in een tabel in de 
Bijlage. Deze hebben geen rol gespeeld in de selectie, maar 
geven wel een beeld van de deelnemende gemeenten. Zo is 
uit de tabel af te leiden dat de gemeenten en regio’s 
variëren in bevolkingsdichtheid en leeftijdsverdeling, 
uitgedrukt in groene en grijze druk, alsook in de score op de 
verschillende gezondheidsparameters. Tevens is het verschil 
ten opzichte van het landelijk gemiddelde weergegeven.

Doel van de lerende evaluatie
De lerende evaluatie beoogt inzicht te geven in het proces 
van totstandkoming, realisatie en uitvoering van de zes 
deelnemende lokale en regionale preventieakkoorden. Doel 
hierbij is om ervaringen te delen tijdens de verschillende 
fases van het akkoord. In 2021 ligt de focus van het onder-
zoek op de ontwikkeling en organisatie van de preventie-
akkoorden. In 2022 verschuift dit naar de uitvoering van de 
gestelde doelen en ambities van het akkoord en de ver-
wachtingen voor de toekomst. In deze factsheet worden 
de resultaten van het eerste jaar, 2021, gepresenteerd. 
In tekstbox 1 staat de methode beschreven. 
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Samen doen, samen gezond  in Súdwest-Fryslân
De ambitie van Súdwest-Fryslân is om in 2040 de gezondste en vitaalste woon- en 
leefgemeente van Noord-Nederland te zijn. Om gezond en gelukkig te zijn, moeten 
een aantal basisvoorwaarden op orde zijn. Hoe sterker de basisvoorwaarden, hoe 
beter mensen kunnen omgaan met veranderingen of tegenslagen in hun leven. 
Dit is de kern van het lokaal preventieakkoord Samen doen, samen gezond Súdwest-
Fryslân van de gemeente Súdwest-Fryslân. Súdwest-Fryslân trekt hierin samen op 
met de GGD, NHL Stenden en De Friesland Zorgverzekeraar.

Gezondheid door activiteit en ontspanning in Hillegom
Met het leefstijlakkoord Healthy Hillegom wil de gemeente Hillegom de gezondheid 
van haar inwoners verbeteren. Hillegom pakt dit aan op meerdere punten: gezond 
eten, blijven bewegen, voldoende ontspanning, goede sociale contacten, financiën 
op orde en gezonde leefomgeving. Ze willen voor iedere inwoner de gezonde keuze 
de makkelijke keuze maken. Daarvoor werken ze samen met lokale partijen en 
zetten ze sociale media in om zoveel mogelijk inwoners te bereiken.

Gezond010: het akkoord van Rotterdam
Rotterdam wil een stad van voorkomen in plaats van genezen worden. Daarom 
hebben partners van Gezond010, de gemeente Rotterdam en tal van andere 
organisaties gewerkt aan Gezond010: het akkoord. Samen maken ze gezonde keuzes 
makkelijker, stimuleren ze gezond gedrag en bouwen ze aan een gezonde 
omgeving.

Gezondheid & Geluk voorop in de Achterhoek 
Met het regionale preventieakkoord Gezondheid & Geluk voorop in de Achterhoek 
werkt een netwerk van overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars maar ook 
onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan het 
geluk, de gezondheid en zelfredzaamheid van inwoners van de Achterhoek. Dit 
gebeurt op basis van Achterhoek Gezond, een andere wijze van financieren, 
organiseren en monitoren van gezondheid en zorg. 

Samen werken aan een gezonder Zuid-Limburg 
Het Preventieakkoord Zuid-Limburg bestaat uit een regionaal akkoord en 16 lokale 
preventieagenda’s. Er wordt ingezet op de pijlers: Bewegen en gezonde voeding 
op scholen, Limburgse netwerkaanpak overgewicht en obesitas, rookvrije kind-
omgevingen, gezondere sportomgevingen en overige (lokale) speerpunten. 
Het doel van het akkoord is het aanjagen, versnellen en intensiveren van de 
uitvoering van gezamenlijke ambities uit het regionale gezondheidsbeleid Zuid 
Springt Eruit en de Zuid-Limburgse aanpak Trendbreuk.  

Groen, gezond en in beweging Nijmegen
Gezonde inwoners in een gezonde stad. Dat is het doel van het lokaal preventie-
akkoord Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen van de initiatiefnemers 
gemeente Nijmegen, GGD  Gelderland-Zuid en Radboudumc. Samen met de 
Radboud Universiteit, de HAN en meer dan 50 andere partijen in de stad werken ze 
aan dat inwoners lekker in hun vel zitten, voldoende bewegen, gezonder eten en de 
gezondheidsverschillen in de stad kleiner worden. Als netwerk bundelen ze hun 
krachten om gezondere keuzes makkelijker te maken voor iedereen.

Figuur 1: Kaart van Nederland met daarin de zes gemeenten en regio’s aangegeven die deelnemen aan de lerende evaluatie. 
Per deelnemende gemeente/regio wordt een korte beschrijving van het preventieakkoord gegeven. 

https://samensudwestfryslan.nl/preventieakkoord/documenten+levensgebeurtenissen/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1726348
https://samensudwestfryslan.nl/preventieakkoord/documenten+levensgebeurtenissen/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=1726348
https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/def-leefstijlakkoord-healthy-hillegom-2020-2023.pdf
https://rotterdam.notubiz.nl/document/8336381/1
https://8rhk.nl/wp-content/uploads/2022/02/8RHK-Preventie-Akkoord-2020-2030.pdf
https://trendbreukzuidlimburg.nl/wp-content/uploads/2021/07/Regionaal-Preventieakkoord-2021-2023-def.pdf
https://www.ggibnijmegen.nl/cdn/3cbcc133-dffb-431a-868b-63a9d512f045/lokaal-preventieakkoord-versie-2019.pdf?v=1630001561
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Tekstbox 1: Methoden lerende evaluatie 

Om inzicht te bieden in het proces van totstandkoming en organisatie van de lokale en regionale preventieakkoorden 
zijn vijf verschillende methoden gebruikt. De resultaten zijn gebaseerd op de gecombineerde bevindingen van deze 
verschillende methoden.
•  Interviews: Per akkoord zijn tussen juni en september van 2021 semi-gestructureerde interviews gehouden met  

drie tot vier sleutelfiguren die aan de wieg hebben gestaan van het akkoord, zoals de trekkers of leden van de 
stuurgroep. In deze interviews is gevraagd naar de redenen om het akkoord op te stellen, hoe het proces van 
totstandkoming is verlopen en hoe de organisatie is vormgegeven. Bij alle onderwerpen stonden de ervaringen van 
de geïnterviewden centraal. Er zijn geen interviews gehouden bij het preventieakkoord van Rotterdam, omdat hier  
al een eigen onderzoek liep. De voorbeelden in de tekst zullen dus met name uit de overige preventieakkoorden 
komen. Van de interviews zijn transcripten gemaakt. Deze zijn aan de hand van thematische codering geanalyseerd 
in MAXQDA 2022.

•  Werksessies: Er zijn twee werksessies in 2021 georganiseerd waarbij de trekkers van de akkoorden bijeen kwamen om 
ervaringen uit te wisselen. In deze sessies is besproken voor welke uitdagingen de verschillende akkoorden stonden 
en wat mogelijke oplossingen hierbij waren. 

•  Vragenlijst: Er is in de periode juli tot en met september 2021 een vragenlijst verspreid onder de ondertekenaars van 
vier van de deelnemende preventieakkoorden. In Rotterdam en Nijmegen liepen hierover eigen studies en is de 
vragenlijst niet uitgezet. De data van de Rotterdamse studie kon wel gebruikt worden en is daarom meegenomen 
in de analyse. De vragenlijst ging onder meer in op de reden waarom een partij getekend had en welke activiteiten 
deze ging ontplooien in het kader van het akkoord.

•  Actualisaties: In 2021 is periodiek een gesprek gevoerd met de trekkers van de preventieakkoorden, waarin de stand  
van zaken rondom het preventieakkoorden werd besproken. De verslaglegging van deze gesprekken is meegeno-
men in de analyse.

• Deskresearch: De gepubliceerde akkoorden zijn gebruikt alsmede alle publicaties die door de regio’s zijn gedeeld.

2.  Opzet van de preventie- 
   akkoorden 

In dit hoofdstuk wordt per preventieakkoord een korte 
samenvatting gegeven van de aanleiding en initiatief-
nemers (2.1), de inhoud van de akkoorden (2.2) en de 
organisatie van het preventieakkoord (2.3).

2.1 Aanleiding en initiatiefnemers

Aanleiding en basis voor lokale en regionale 
preventieakkoorden
Voor de ontwikkeling van de preventieakkoorden zijn er 
door de geïnterviewden meerdere aanleidingen genoemd. 
Alle gemeenten en regio’s gaven aan dat zij te hoge 
percentages van inwoners met overgewicht, rokers en 
inwoners met een problematisch alcoholgebruik zien, en 
daarnaast voor verschillende uitdagingen in de gezond-
heidszorg staan. Voorbeelden hiervan zijn een toename van 
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de druk op het zorgstelsel door vergrijzing, een toename in 
het aantal chronisch zieken, een afname in de beroepsbe-
volking en beperkte financiële mogelijkheden. Ook is het 
versterken en het koppelen van bestaande programma’s en 
domeinen een aanleiding voor de gemeenten en regio’s 
geweest om een lokaal of regionaal preventieakkoord op te 
zetten. Zo bestond bijvoorbeeld in Nijmegen al Groen, 
gezond en in beweging, in Zuid-Limburg Trendbreuk en in de 
Achterhoek De Thematafel de Gezondste Regio. Vaak wordt het 
preventieakkoord gezien als een kapstok waar andere 
programma’s of lokale initiatieven onder geschoven 
kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn JOGG, Gezonde 
School of de al eerder ontwikkelde sportakkoorden. 
Daarnaast helpt het preventieakkoord volgens de geïnter-
viewden om met bepaalde partijen samenwerking te 
zoeken die tot op heden gering was of niet bestond. Verder 
zijn de financiële middelen die in sommige gemeenten 
beschikbaar gesteld zijn als ondersteunings- en uitvoe-
ringsbudget, ook een aanleiding geweest om een preven-
tieakkoord op te stellen. De motivatie van partijen om een 
akkoord te tekenen is beschreven in tekstbox 2. 

Gemeente neemt vaak het initiatief en speelt een 
centrale rol bij het preventieakkoord 
Bij het opstellen en de verdere uitvoering van de lokale en 
regionale preventieakkoorden is de gemeente vaak 
initiatiefnemer en trekker. Wethouders hebben bijvoorbeeld 
een belangrijke rol gespeeld in Hillegom en de Achterhoek. 
De gemeente zit meestal in de stuurgroep of heeft nauw 
overleg met de projectleiding. Binnen verschillende 
akkoorden is men bezig om de centrale rol van de gemeente 
te verminderen en de beweging meer vanuit de deel-
nemende partijen te laten ontstaan. In andere akkoorden, 
zoals die van Súdwest-Fryslân, blijft de gemeente, of 
een vertegenwoordiging daarvan, juist wel in de rol van 
kartrekker. Andere taken die voor de gemeente worden 
genoemd zijn de monitoring en evaluatie en hulp bij 
praktische zaken, zoals het verkrijgen van vergunningen. 
Er zijn ook verschillende andere Initiatiefnemers voor het 
opzetten van een preventieakkoord. Zo zijn in Nijmegen 
en Zuid-Limburg de trekkers in de bestaande bewegingen 
van respectievelijk Groen, gezond en in beweging en het 
programma Trendbreuk belangrijk geweest. 

Bewoners wisselend betrokken bij de totstandkoming
In de totstandkoming van de akkoorden zijn bewoners 
wisselend betrokken geweest. Bij een aantal akkoorden zijn 
bewoners meegenomen in de ontwikkeling. Zo is er in 
Hillegom een klankbordgroep gevormd waarin werd 

besproken wat de bewoners graag willen zien rondom 
gezondheid. In de Achterhoek is een eerste ronde van 
gesprekstafels over preventie en gezondheid gehouden en 
zijn bewoners via belangenorganisaties vertegenwoordigd. 
Bij andere akkoorden zijn bewoners juist niet meegeno-
men, bijvoorbeeld omdat de focus lag op het werven van 
organisaties en netwerkvorming tussen professionals of 
doordat de totstandkoming onder teveel tijdsdruk zat om 
bewoners nog mee te nemen. Ook werd tijdens de inter-
views aangegeven dat het organiseren van inspraak van 
bewoners een praktische uitdaging is. Het streven zou dan 
namelijk wel zijn om een representatief beeld te kunnen 
geven van inwoners van de stad of de verschillende 
dorpskernen, wat er in het geval van Súdwest-Fryslân 89 
zijn. Dit goed uitvoeren is volgens de geïnterviewden een 
tijdrovende en kostbare activiteit. Vaak wordt de gehan-
teerde rol van de bewoners in de totstandkoming doorge-
zet bij de uitvoering, dus wanneer bewoners actief werden 
betrokken aan de start, dan blijft deze rol gelijk in de 
uitvoering. 

2.2 Wat staat er in het akkoord?

De preventieakkoorden omvatten meer thema’s dan de 
drie NPA-thema’s
Binnen de zes preventieakkoorden worden vergelijkbare 
thema’s aangesneden. Alle akkoorden bevatten de NPA-
thema’s roken, problematisch alcoholgebruik en overge-
wicht. Deze worden aangevuld met thema’s die belangrijk 
zijn voor een gezonde leefstijl en leefomgeving. Dit zijn 
bijvoorbeeld thema’s als vitaliteit, mentaal welbevinden, 
bestrijding van eenzaamheid, en bestrijding van armoede 
en schulden. Een koppeling met welzijn en het sociale 
domein is volgens geïnterviewden belangrijk omdat 
aandacht voor de basisvoorwaarden als vereiste wordt 
gezien om preventie te laten slagen. Zij noemen als 
voorbeeld dat voor mensen met veel financiële zorgen het 
belangrijk is om eerst hieraan te werken en daarmee een 
stressfactor weg te nemen. Wanneer die weg is, ontstaat er 
meer ruimte om aan leefstijl te werken. In één van de 
regionale akkoorden wordt het verkleinen van gezond-
heidsverschillen expliciet als thema en als doel genoemd. 
In andere akkoorden wordt het niet expliciet vermeld, maar 
bij navraag blijkt dat men er vaak wel (indirect) aandacht 
aan besteed door zich te richten op armoedeproblemen 
en kwetsbare groepen. Bij één akkoord is het niet meege-
nomen, omdat het in mindere mate speelt en er andere 
problemen zijn die (meer) prioriteit hebben. 
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Tekstbox 2: Motivatie en ervaring ondertekenaars 

Om de motivatie en ervaringen van de ondertekenaars in beeld te brengen is bij vier van de zes deelnemende akkoor-
den een vragenlijst uitgezet. Dit is aangevuld met data uit een eigen onderzoek van het preventieakkoord uit 
Rotterdam. In Nijmegen is de vragenlijst niet uitgezet in verband een eigen onderzoek dat parallel liep met de dataver-
zameling. In totaal is data verzameld van 85 partijen die een van de akkoorden hebben ondertekend. De meeste 
partijen komen uit de sectoren overheid, zorg en welzijn. Door de oververtegenwoordiging in de respons zowel qua 
akkoord als sector is zijn de resultaten kwalitatief geanalyseerd in plaats van kwantitatief. Hierbij ligt meer de nadruk 
op de ervaringen van de respondenten met een verschillende achtergrond, dan op de aantallen.

Aansluiting bij eigen ambities belangrijke drijfveer achter tekenen akkoord
De meest genoemde reden van ondertekenen is dat het lokale of regionale preventieakkoord aansluit bij de activitei-
ten of de ambities die de partijen zelf al hebben. De partijen, met name vanuit de overheid, onderkennen het belang 
van preventie en zijn al actief om de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Zo geeft een ondervraagde aan dat 
hij/zij ervan overtuigd is dat mensen zo lang mogelijk fit en vitaal blijven door meer in te zetten op preventie. Om dit te 
bereiken is volgens een aantal ondervraagden beleids- en domein overstijgend werken essentieel. Het preventieak-
koord is dan een middel om te gaan samenwerken en het netwerk uit te breiden. Samenwerking leidt vervolgens ook 
tot het vergroten van kennis en kunde en een groter bereik van de initiatieven. 

Een groot deel van de ondervraagden organiseert activiteiten op het gebied van meer bewegen en een gezonde 
voeding. Daarnaast is ook veel aandacht om een rookvrije omgeving te creëren, wat vaak vooral op omgevingen met 
veel kinderen is gericht. Tot slot wordt de focus op mentale gezondheid en het verbeteren van zelfredzaamheid ook 
door meerderen genoemd. Veel van deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op kwetsbare doelgroepen, zoals jeugd, 
ouderen of mensen met een lage SES.

De lokale en regionale preventieakkoorden krijgen een ruime voldoende van de deelnemende partijen
Gemiddeld beoordelen de respondenten de preventieakkoorden met een 7,4. Als pluspunten worden de goede 
samenwerking en betrokkenheid tussen de partijen over het algemeen het vaakst genoemd. Er wordt benoemd dat de 
partijen goed op één lijn liggen en dat er proactief wordt samengewerkt aan de totstandkoming van het akkoord. Een 
terugkerend verbeterpunt is dat er te weinig tijd is om de juiste stakeholders samen te brengen en de lokale preventie-
agenda op te maken. Door de COVID-19 uitbraak bleek het lastig om overleggen met iedereen te beleggen, alsook om 
activiteiten voor inwoners goed te kunnen organiseren. Ook wordt soms aangegeven dat er iemand ontbreekt die de 
verantwoordelijkheid draagt of dat de gemeentelijke bureaucratie het proces teveel vertraagd. 

Om de sportakkoorden en preventieakkoorden op elkaar af 
te stemmen kiezen opstellers van het preventieakkoord 
ervoor om het sportakkoord als onderdeel van het preven-
tieakkoord op te nemen. Dit kan zijn als thema of door 
verbreding van het sportakkoord tot een leefstijlakkoord. 

Welke interventies uitgevoerd gaan worden per thema is 
niet altijd op voorhand duidelijk. Soms zijn de interventies 
of programma’s al bekend en zijn ze al opgenomen in 
het akkoord. Soms wordt juist in het uitvoeringsstadium 
aandacht besteed aan het bedenken van interventies. Bij de 
keuze van de interventies wordt er vaak gekeken naar wat 
er al loopt, waar men al bekend mee is. Bij één akkoord 
wordt aangegeven dat ze alleen gebruik maken van 
bewezen effectieve interventies. Hierbij kan de keuze ook 
vallen op een nieuwe interventie. Om te bepalen of de 
uitrol van die nieuwe interventie haalbaar is, wordt dan 
vooraf een business case uitgewerkt. 

2.3 Organisatie per akkoord

Bij het lokale preventieakkoord van Nijmegen (Wij zijn groen, 
gezond en in beweging Nijmegen [7]) wordt gewerkt als netwerk- 
organisatie met een kern. In de kern is een stuurgroep actief 
bestaande uit de wethouders en directieleden van vijf grote 
partijen (GGD, gemeente, universiteit, ziekenhuis en 
hogeschool), waarvan het voorzitterschap ongeveer 
jaarlijks wisselt. In nauw contact met de stuurgroep is een 
procesteam actief. Het procesteam bestaat uit een proces-
manager die verbindt en aanjaagt en uit verschillende 
coördinatoren afkomstig uit de stuurgroep organisaties. 
Themacoördinatoren jagen thema’s aan en bouwen een 
netwerk. Communicatie is bewust stevig aangezet met een 
communicatiecoördinator die de totaalbeweging faciliteert 
en contact onderhoudt met communicatieadviseurs van de 
55 LPA-partners. Een onderzoekscoördinator zorgt voor de 
periodieke monitoring van het lokaal preventieakkoord en 
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onderhoudt het netwerk met kennisinstellingen en het RIVM. 
Het procesteam heeft korte lijnen en maandelijks overleg.

In Hillegom wordt voor het lokale preventieakkoord Healthy 
Hillegom [8] gewerkt met een kerngroep van strategische 
partners met onder andere een welzijnsorganisatie en de 
projectleiding. Deze komen vier keer per jaar samen en 
werken structureel aan preventie. Verder is er een tweede 
schil met uitvoerende partners die incidenteel aanhaken 
rondom specifieke thema’s en projecten, zoals scholen en 
sportorganisaties. Een onafhankelijke partij werkt als 
aanjager en projectleider. Ongeveer twee keer per jaar 
wordt de voortgang van de beweging geëvalueerd, zoals 
maatschappelijke organisaties, bedrijven, en woningbouw-
coöperaties. De kernpartners bij het lokale preventie-
akkoord van Súdwest-Fryslân (Samen doen, samen gezond 
Súdwest-Fryslân [9]) bestaan uit de gemeente, GGD, een 
hogeschool en een zorgverzekeraar. Deze kerngroep kan 
partijen benaderen van de tweede schil, zoals (maatschap-
pelijke) organisaties en bedrijven, om op een specifiek 
onderwerp te participeren. De keuze van de onderwerpen 
en projecten worden onder andere gebaseerd op het regio- 
beeld van de zorgverzekeraar over de 89 dorpen en steden 
binnen de gemeente, alsmede op de wensen van inwoners. 

Bij het lokale akkoord van Rotterdam (Gezond 010) is er een 
breed netwerk van ondernemers, zorgprofessionals en 
maatschappelijke organisaties [10]. Het akkoord is opgezet 
langs zogenaamde impactsporen waarbinnen partners 
elkaar kunnen vinden rond gezamenlijke opgaves of 
onderwerpen. Zo ontstaan ‘netwerkjes binnen het netwerk’ 
waarbinnen gewerkt wordt aan gedeelde opgaves. De 
gemeente heeft hierbij verschillende rollen, zoals facilitator, 
opdrachtgever en regisseur. Naast de inhoudelijke thema’s 
is er ook expliciet aandacht voor wat het wetenschappelijke 
fundament wordt genoemd. Hierbij werken wetenschappers 
en gemeente samen om inzicht te krijgen in effect en 
impact van de gestarte initiatieven en activiteiten binnen 
het preventieakkoord .

Het regionaal preventieakkoord van de Achterhoek 
(Gezondheid & Geluk voorop in de Achterhoek) is geïnitieerd door 
de regionale thematafel Gezondste Regio [11]. Aan deze tafel 
zitten de grootste partijen (lokale overheid, gezondheids- 
en zorgorganisaties en ondernemers) met de ambitie om 
van de Achterhoek de gezondste regio van Nederland te 
maken. Het preventieakkoord is nauw verbonden met het 
regionale beweeg- en sportakkoord dat onder regie valt 
van Achterhoek in Beweging. De partijen aan de thematafel 
zijn verantwoordelijk voor het aansturen en monitoren van 
de thema’s binnen het preventieakkoord en komen regel- 
matig bijeen. Binnen elk thema werken diverse partners, 
van de thematafel en daarbuiten (waaronder onderwijs), 
samen. De concrete uitvoering van het akkoord wordt 
momenteel vorm gegeven.

Het regionaal preventieakkoord van Zuid-Limburg 
(Preventieakkoord Zuid-Limburg) wordt gebruikt om de 
bestaande aanpak Trendbreuk te versterken [12]. Het 
akkoord bestaat uit een regionaal akkoord en 16 lokale 
preventieagenda’s. In het regionale akkoord worden 
afspraken gemaakt met regionale partners. Binnen de 
lokale preventieagenda’s hebben gemeenten afspraken 
gemaakt op lokaal niveau. De organisatie volgt die van 
Trendbreuk. Hierbij is er een stuurgroep bestaande uit een 
vertegenwoordiging van de 16 gemeenten, de Provincie 
Limburg, GGD Zuid Limburg en de zorgverzekeraar. De 
stuurgroep is weer opdrachtgever van het programmabu-
reau Trendbreuk. Dit bureau concretiseert de voorgenomen 
ambities. Het projectleiderschap van het akkoord is 
specifiek belegd bij de GGD Zuid Limburg. 

3.  Ervaringen 

Op basis van de ervaringen gedeeld in de interviews zijn een 
aantal factoren naar voren gekomen die een rol hebben 
gespeeld bij de totstandkoming van het preventieakkoord. 

Deze factoren zijn hieronder thematisch weergegeven. Elk 
thema is aan de hand van voorbeelden uit de verschillende 
akkoorden omschreven. 
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3.1 De werkstructuur van het    
 preventieakkoord
Het ontwikkelen van een passende structuur kost tijd
Geïnterviewden gaven aan dat het essentieel is om genoeg 
aandacht te besteden aan het realiseren van een passende 
werkstructuur. Hierbij is het volgens hen belangrijk dat de 
juiste partijen in de verschillende stuur- en werk/project-
groepen zitten zodat alle domeinen betrokken zijn, dat er 
lokaal een vinger aan de pols gehouden kan worden en dat 
de partijen voldoende mandaat hebben of als herkenbare 
partij gezien worden in de regio. In Zuid-Limburg nemen 
contactpersonen van enkele gemeenten deel in een 
werkgroep zodat er constant afgestemd kan worden met 
wat er leeft in gemeenten, waar tegen aangelopen wordt en 
waarbij de verbinding wordt gelegd tussen regionale en 
lokale acties. Bij het uitdenken van de structuur wordt 
genoemd dat het belangrijk is om hier goed de tijd voor te 
nemen en consequenties van keuzes door te nemen. Een 
goede structuur met duidelijke uitgezette lijnen maakt het 
volgens geïnterviewden bijvoorbeeld voor nieuwe partners 
makkelijker om op het preventieakkoord aan te haken. 
Daarnaast wordt benadrukt dat het belangrijk is om duidelijke 
afspraken te maken tussen de partijen zodat de taakverde-
ling en wie waarvoor verantwoordelijk is duidelijk is. 

Benut bestaande gemeentelijke of regionale structuren 
Als tip voor het opzetten van een passende werkstructuur 
gaven geïnterviewden aan om bestaande structuren in de 
gemeente of regio te benutten. Als voorbeelden werden  
het sportakkoord, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Gezonde 
School of andere lokale of regionale bewegingen zoals de 
Thematafel in de Achterhoek en Trendbreuk in Zuid-Limburg 
genoemd. Dit heeft verschillende voordelen. Zo kan men 
aansluiten en gebruik maken van al lopende overleg-
structuren en financieringsstromen binnen deze programma’s 
en samenwerkingsverbanden. Bovendien zijn de verschil-
lende partijen al gewend om samen te werken in deze 
vorm. In een omgeving waar de financiële middelen vaak 
beperkt zijn kan het helpen om deze bestaande structuren 
te benutten. 

Het gebruiken van bestaande programma’s voorkomt 
ook dat er om de paar jaar vergelijkbare projecten worden 
opgezet. Een geïnterviewde geeft aan dat hier relatief veel 
tijd en middelen in worden gestoken. Hierin speelt ook 
mee dat volgens enkele geïnterviewden de capaciteit van 
ambtelijke organisaties vaak al overschreden wordt door 
de verschillende programma’s die er lopen. Het zou volgens 
een geïnterviewde helpen als er voor een langere termijn op 
effectieve interventies of programma’s geïnvesteerd zou 
worden dan dat er nu wordt gedaan. 

Aansluiten bij bestaande structuren kent ook uitdagingen. 
Het blijkt namelijk niet altijd even eenvoudig om verschil-
lende programma’s en structuren met elkaar te verbinden, 
om keuzes te maken in relevantie en de identiteit van het 
preventieakkoord niet te verliezen. De doelen en ambities 
binnen het akkoord helder voor ogen hebben en daarin een 
goede focus aan te brengen is daarbij cruciaal, al is deze 
soms nog niet zo evident om te bepalen. Daarnaast is het 
belangrijk om keuzes te maken en niet alles tegelijk 
proberen te doen. 

Onafhankelijk (project)leiderschap kan voordelen 
hebben
In vier van de zes preventieakkoorden is er gekozen voor 
een projectleider zonder een inhoudelijk belang. In al deze 
gevallen is hiervoor gekozen, omdat er belangen spelen bij 
de deelnemende organisaties en het kan helpen om een 
neutrale, onafhankelijke partij als trekker te hebben. Tevens 
kan een dergelijke projectleider ook specifieke expertise 
meebrengen, zoals op het gebied van projectmanagement, 
waardoor de partijen binnen het akkoord hier minder tijd 
aan kwijt zijn. Er werd echter ook benoemd dat een externe 
partij soms minder bekend is met de lokale dynamiek en 
daardoor minder goed de verschillende belangen en 
behoeften kan plaatsen.

Zowel lokaal als regionaal werken heeft voordelen
Er zijn verschillende voordelen om het preventieakkoord 
lokaal dan wel regionaal op te zetten. Als voordeel van een 
lokaal akkoord wordt genoemd dat het evidenter is welke 
partijen je moet betrekken. Partijen vinden elkaar in (kleine) 
gemeenten vaker al sneller. In kleinere gemeenten wordt 
ook vaker al domein overstijgend gewerkt. Wethouders 
hebben bijvoorbeeld vaak al meerdere portefeuilles 
waardoor ook verschillende financieringsstromen samen-
komen. Ook werd genoemd dat het soms kan helpen om 
het preventieakkoord lokaal in te richten om zo meer 
draagvlak vanuit de lokale partijen in de stuurgroep te 
krijgen, wat regionaal soms ingewikkelder kan zijn. Een 
regionaal preventieakkoord heeft ook voordelen, zeker als 
er al een bestaande samenwerking tussen de verschillende 
gemeenten is. Daarnaast kunnen gemeenten in een 
samenwerkingsverband makkelijker onderling kennis en 
expertise uitwisselen en is er een groter bereik. Ook helpt 
een regionaal preventieakkoord om grote partijen aan te 
haken zoals een universiteit, ziekenhuis of een zorgverzeke-
raar. Vaak hebben deze partijen ook meer financiële 
middelen beschikbaar. 
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3.2  Ervaringen over samenwerken met  
  verschillende partijen 
Het aansluiten van nieuwe partijen 
Om nieuwe partners aan te haken bij het preventieakkoord 
wordt vaak de term ‘olievlekwerking’ genoemd. Hierbij 
wordt gestart vanuit een paar kernpartners en worden de 
successen gedeeld om nieuwe partijen te enthousiasmeren. 
Zo worden in Nijmegen ‘best practices’ in de vorm van 
inspiratieverhalen gepubliceerd en wordt bijvoorbeeld de 
zogenaamde ‘zwaan-kleef-aan’ methode gebruikt waarin 
nieuwe partners gevraagd wordt om twee nieuwe partijen 
aan te haken. Bijeenkomsten kunnen hierbij strategisch 
worden ingezet om aangesloten en potentiële partners te 
enthousiasmeren. Dit kan met brede bijeenkomsten, 
gericht op netwerkvorming, of door juist thema-specifieke 
bijeenkomsten te organiseren, gericht op de concretisering 
van acties.

Aanhaken en aangehaakt houden van partijen
Volgens meerdere geïnterviewden blijkt het soms een flinke 
uitdaging te zijn om partijen aan te sluiten bij het preven-
tieakkoord en dit draagvlak vast te houden. Ook het in 
beweging brengen van partijen die al ondertekend hebben 
wordt genoemd, alsmede het meekrijgen van de verschil-
lende gemeenten of dorpskernen binnen de reikwijdte van 
het akkoord. Het ontbreken van fysieke ontmoetingen door 
de coronamaatregelen speelde hier volgens enkele geïnter-
viewden ook in mee. Ook wordt ervaren dat het soms 
lastig kan zijn om partijen te enthousiasmeren die niet als 
kerntaak iets doen met de thema’s van het preventie-
akkoord. Voor deze partijen voelt het dan als iets extra’s 
bovenop hun eigen werkzaamheden. Een voorbeeld 
hiervan is het bedrijfsleven. 

Geïnterviewden noemen dat het goed is om bewust te zijn 
van mogelijke verschillen in de cultuur en werkwijze van 
organisaties uit verschillende domeinen. Bij het aanhaken 
en aangehaakt houden van deze partijen kan men hier dan 
rekening mee houden. Zo werd benadrukt dat er verschillen 
zijn tussen organisaties in het bedrijfsleven en overheidsin-
stanties of tussen sportorganisaties en zorgorganisaties. 
Om partijen bij het akkoord te houden werd aangegeven 
dat het helpt om deelname laagdrempelig te houden en om 
partijen te blijven aansporen. Dat kan bijvoorbeeld door 
(kleine) successen te blijven vieren en deze te delen, zodat 
partners het gevoel krijgen dat het akkoord leeft. Ook 
kunnen partijen erg enthousiast worden door concrete 
acties op een specifiek thema binnen het akkoord of in 
reactie op een concrete vraag waar de partijen mee aan de 
slag kunnen.

Samenwerken binnen het akkoord kan een uitdaging zijn
De samenwerking tussen partijen kent ook zijn uitdagingen. 
Zo gaf een geïnterviewde aan dat sommige partijen niet 
gewend zijn om met elkaar samen te werken. Hierbij kan 
een concurrentiegevoel ontstaan of kunnen partijen het 
lastig eens worden over de inhoud. Dat kan het moeilijker 
maken om te bepalen wie welke verantwoordelijkheden 
oppakt. Het helpt daarbij om deze partijen te betrekken 
vanaf het begin van de ontwikkeling van het preventie-
akkoord zodat in deze fase al overeenstemming gevonden 
kan worden. Ook werd aangegeven dat gemeenten of 
partijen soms nog binnen eigen hokjes blijven werken of 
denken. Een geïnterviewde gaf aan dat dit mede komt door 
het betrekken van veel verschillende beleidsterreinen. 
Iedereen wil namelijk vanuit zijn eigen expertise input 
geven op het preventieakkoord. Gemeenten zitten vaak ook 
met hun eigen uitdagingen waar zij prioriteit aan willen 
geven waardoor soms de regionale afspraken onder druk 
komen te staan. Dit maakt het lastiger om de samenwer-
king concreet te maken.

Gezamenlijke doelen én bewegingsvrijheid motiveert 
partijen om samen aan de slag te gaan
Geïnterviewden geven aan dat het belangrijk is om partijen 
te betrekken vanaf het begin van de totstandkoming van 
het akkoord. Ook vindt men het belangrijk om de doelen in 
het preventieakkoord gezamenlijk op te stellen. Dit zorgt 
voor herkenbaarheid van de thema’s en stimuleert de 
partijen om samen de achterliggende problematiek aan te 
gaan pakken. Inwoners worden hier echter niet altijd bij 
betrokken. Sommige geïnterviewden geven aan dat ook de 
eigen bewegingsvrijheid voor de partners belangrijk is. De 
vrijheid om eigen plannen en initiatieven te ondernemen, 
verhoogt de intrinsieke motivatie om deel te nemen aan 
het akkoord. Dit werkt volgens sommige geïnterviewden 
beter dan partners een visie of richting op te leggen. In 
Zuid-Limburg kregen alle gemeenten bijvoorbeeld eigen 
bewegingsvrijheid door een extra pijler toe te voegen aan 
het akkoord, gericht op een thema dat lokaal als belangrijk 
wordt gezien in die betreffende gemeente. 

3.3  Bereik en effect 

Denk na over een goede communicatiestrategie
In de ontwikkeling van de meeste preventieakkoorden is er 
specifieke aandacht voor een communicatiestrategie en is 
hierin geïnvesteerd. Hierbij kan gedacht worden aan het 
delen van succesverhalen om te enthousiasmeren, maar 
ook als middel om financiering te realiseren. In Nijmegen is 
bijvoorbeeld een communicatiecoördinator aangesteld die 
ook verantwoordelijk is voor het organiseren van bijeen-
komsten en de beweging aan te wakkeren. In Hillegom 
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wordt er veel gebruik gemaakt van social media om de 
inwoners bekend te laten raken met Healthy Hillegom en 
hun behoeften op te halen zodat daar vervolgens beter op 
ingezet kan worden. In Súdwest-Fryslân werd benadrukt 
dat er bewust extra aandacht aan wordt besteed dat alle 
kernpartners hetzelfde verhaal vertellen om zo eenheid te 
creëren. 

Bereiken van bepaalde doelgroepen soms moeilijk
Het blijft voor de uitvoerende partijen van de preventieak-
koorden een uitdagingen om alle doelgroepen te bereiken. 
In Súdwest-Fryslân is het bijvoorbeeld een uitdaging om de 
inwoners te bereiken, omdat de gemeente zo uitgestrekt en 
dunbevolkt is. Om deze toch te bereiken is er een kort 
animatiefilmpje gemaakt over de basisvoorwaarden van 
gezondheid dat op verschillende plekken en gelegenheden 
getoond wordt. Een geïnterviewde van Hillegom gaf aan 
dat het bereiken en het intrinsiek motiveren van jongeren 
de grootste uitdaging is. 

Monitoring en evaluatie vooral op proces
Alle geïnterviewden geven aan dat de effecten vooral op de 
lange termijn pas zichtbaar worden. De focus van het 
monitoren op de kortere termijn ligt daarom vooral veel op 
het proces. Er is ook nog niet overal vastgesteld wat precies 
gemeten moet worden en door wie het onderzoek moet 
worden uitgevoerd. Bepaalde lopende programma’s of 
initiatieven van het akkoord worden al geëvalueerd, door 
bijvoorbeeld de GGD of de gemeente. Daarom wordt door 
meerdere akkoorden genoemd dat dit niet dubbel gedaan 
hoeft te worden. Verder ligt de prioriteit op dit moment 
vaak meer op het aanhaken van partijen en het creëren van 
draagvlak en minder op effectmeting. Van eigen opgezette 
interventies wordt de uitkomst vaak wel gemonitord. In de 
tekstboxen 3 en 4 worden twee onderzoeken vanuit de 
akkoorden nader toegelicht. 

Tekstbox 3: Onderzoek bij het preventieakkoord van Nijmegen

In Nijmegen werd in 2021 de monitor voor het lokale preventieakkoord (de LPA-Monitor) uitgevoerd door onderzoekers 
van de Academische Werkplaats AMPHI-Integraal Gezondheidsbeleid. De monitor bestond uit drie onderdelen: 
een terugblik en vooruitblik op beleid, activiteiten en ambities van de LPA-partners, en een evaluatie over Groen, gezond 
en in beweging. Partners van het Nijmeegse Preventieakkoord werden door middel van interviews bevraagd naar hun 
ervaringen met het akkoord en hun toekomstplannen. Ook werd hun mening over de inzet van de LPA-monitor 
gevraagd. Naast de monitor wordt in verschillende studentprojecten bij de Academische werkplaats onderzoek 
gedaan naar de activiteiten en projecten die onder vlag van Groen, gezond en in beweging uitgevoerd worden.

De belangrijkste conclusies zijn dat de partners de meerwaarde van het netwerk en LPA zien, maar soms nog zoekende 
zijn in het vervullen van hun eigen rol binnen het netwerk en als bijdrage aan een gezonde stad met gezonde inwoners. 
Daarnaast zijn de meeste partners positief over de inzet van de LPA-monitor. Partners geven onder andere aan dat 
monitoring wordt gezien als een goede stap om uit te vragen waar partners aan willen werken en op welke manier zij 
dat willen neerzetten. Ook werd aangegeven dat het monitoringsgesprek als fijne opfrisser voor de organisatie dient 
om te beseffen waar zij allemaal mee bezig zijn geweest [13].

De monitor zal jaarlijks herhaald worden. De opdracht voor de LPA-monitor is verstrekt door de stuurgroep  
Groen, gezond en in beweging en in samenspraak met het RIVM.
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Tekstbox 4: Onderzoek bij het preventieakkoord van Hillegom

In Hillegom zijn twee verschillende onderzoeken uitgevoerd om de voortgang van de beweging te monitoren. In het eerste 
onderzoek is via een burgerpanel een vragenlijst uitgezet om meer inzicht te krijgen in het bereik en bekendheid van het 
gezondheidsprogramma Healthy Hillegom onder inwoners. Ook werden daarbij vragen gesteld over hoe men tegen hun 
eigen gezondheid en het (on)gezonde aanbod kijkt in Hillegom. De vragenlijst werd 304 keer ingevuld. Als uitkomst komt 
naar voren dat een ruime meerderheid tevreden is over eigen gezondheid, maar dat toch drie op de vijf mensen zijn eigen 
gezondheid wilt verbeteren. Ook kwam naar voren dat bewegen en voeding de twee grootste verbeterpunten in het kader 
van gezondheid zijn. Verder was een derde bekend met Healthy Hillegom en vindt vier op de vijf het belangrijk dat er genoeg 
gezond aanbod is in de gemeente. In het tweede onderzoek werd inzichtelijk gemaakt hoeveel en welke projecten worden 
georganiseerd onder Healthy Hillegom. Ook werd daarbij gekeken naar de impact van de projecten. 

3.4  Bestuurlijke ervaringen 

Betrokkenheid wethouders en bestuurders van belang 
voor samenwerking, financiering en duurzaamheid
De betrokkenheid en steun van wethouders wordt bij de 
totstandkoming van de preventieakkoorden door de 
meeste gemeenten en regio’s als belangrijk ervaren. De 
betrokkenheid van de wethouder was in Hillegom bijvoor-
beeld belangrijk om welzijn en sportorganisaties bij elkaar 
te brengen. Ook in Nijmegen zorgde de betrokkenheid van 
twee wethouders met verschillende portefeuilles (sport en 
bewegen, zorg en welzijn en onderwijs), die ook al eerder 
bij de beweging Groen, gezond en in beweging betrokken 
waren, voor een domein overstijgende samenwerking. 
Daarnaast is er vanuit de twee betrokken wethouders en 
bestuurders van de organisaties in de stuurgroep een 
commitment uitgesproken van minstens tien jaar inclusief 
een financiële bijdrage. Dit is gevoed vanuit de gedachte 
dat preventie iets is van een lange adem en waarmee ze 
tegelijkertijd ook de bestuursperiodes kunnen overbruggen. 
Verder werd genoemd dat betrokken en intrinsiek gemoti-
veerde bestuurders van (grote) organisaties belangrijk zijn 
voor de borging en verspreiding van de beweging. In 
Nijmegen nemen deze bestuurders het voortouw door 
binnen de organisatie zelf ook bezig te zijn met preventie, 
bijvoorbeeld door zelf mee te doen aan de IkPas Battle of 
medewerkers bewust maken van leefstijl aan de hand van 
het programma Healthy Professional. Hiermee hopen ze het 
goede voorbeeld te geven voor hun werknemers. Echter, 
bestuurders en wethouders die lang op dezelfde plek 
blijven zitten is niet vanzelfsprekend. Dit kan gevolgen 
hebben voor de continuïteit en de aanjagende rol, tegelijk 
kan een wisseling ook nieuw elan brengen. 

Beperkte middelen en behoefte aan kennisuitwisseling
De gemeenten en regio’s ervaren dat de (financiële) 
middelen voor de totstandkoming van de preventieakkoor-
den beperkt zijn ondanks de beschikbaar gestelde onder-
steuningsbudgetten. Overlegtijd wordt bijvoorbeeld niet 
gefinancierd, terwijl dat volgens de gemeenten en regio’s 
als een van de belangrijkste dingen wordt gezien in het 
opstarten van een beweging. Verder wordt aangegeven 
dat er veel gewerkt moet worden met tijdelijke subsidies, 
waarmee structurele veranderingen moeten worden 
behaald. Vanuit de context van beperkte middelen is het 
van belang om het wiel niet twee keer uit te vinden en 
goede voorbeelden uit te wisselen voor het opstellen van 
een preventieakkoord, de inrichting van de structuur en wat 
en in welke vorm gemonitord kan worden.  

Wet- en regelgeving zou lokale preventiemaatregelen 
meer kunnen ondersteunen
In meerdere preventieakkoorden wordt aangegeven dat 
ze bij het creëren van een gezonde leefomgeving er gebaat 
bij zouden zijn als wet- en regelgeving duidelijker onder-
steunend zou zijn aan preventieve aanpakken. Meermaals 
wordt genoemd dat bijvoorbeeld het invoeren van een 
suikertaks of het verhogen van alcoholprijzen zou kunnen 
helpen bij het behalen van de gestelde doelen. Dergelijke 
maatregelen zetten de toon of geven de randvoorwaarden, 
voor regionaal en lokaal beleid. Ook wordt benoemd dat 
een gezonde leefomgeving bij bepaalde bestemmingsplan-
nen vaker mee genomen moet worden. Het zou volgens de 
geïnterviewde niet moeten kunnen dat een snackbar naast 
een (basis)school gebouwd mag worden. Echter, zo lang 
zulke beslissingen niet worden genomen, ervaren geïnter-
viewden dat dit het realiseren van een gezonde leefomge-
ving in de weg zit. 
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4.  Onderzoek in perspectief

Uniforme aanpak van een preventieakkoord bestaat niet
Dit onderzoek geeft inzicht in het proces van totstandkoming 
en organisatie van zes lokale en regionale preventieakkoor-
den. Een algemeen besef dat gemeenten en regio’s voor 
verschillende uitdagingen op het gebied van preventie en in 
de gezondheidszorg staan, vormt voor de meeste partijen 
de belangrijkste reden om mee te werken aan een akkoord. 
Daarbij kent elke gemeente of regio eigen uitdagingen, wat 
ook uit de tabel in de Bijlage blijkt, en een geschiedenis van 
lopende initiatieven. Mede hierdoor zijn de lokale en 
regionale preventieakkoorden vaak breder dan de drie 
thema’s uit het NPA. Uit de resultaten blijkt dat er geen 
‘one-size-fits-all’-benadering bestaat voor het opzetten van 
een preventieakkoord. Toch laten de resultaten ook zien dat 
ondanks de verschillen in opzet en inhoud de preventie-
akkoorden integraal samenwerken bevorderen, omdat 
deelnemende partijen gestimuleerd worden om over de 
domeinen heen samen te werken.

Ervaringen bij lokale en regionale preventieakkoorden 
ook zichtbaar bij andere initiatieven
De onderwerpen die naar voren komen in de lokale en 
regionale preventieakkoorden kennen een vergelijkbare 
dynamiek met de initiatieven die bijvoorbeeld lopen in het 
kader van Juiste Zorg op de Juiste Plek [14] of Positieve Gezondheid 
[15]. Ook deze bewegingen zijn complex door een samen-
spel van regionaal afhankelijke behoeften, wensen en 
energie. Belangrijk is dat het preventieakkoord partijen bij 
elkaar brengt om gezamenlijk aan de gestelde doelen en 
ambities uit het akkoord te werken. De ervaringen die de 
geïnterviewden delen laten zien dat de totstandkoming van 
de lokale en regionale preventieakkoorden aansluit bij de 
bevorderende factoren van succesvol preventiebeleid zoals 
geïdentificeerd in de evaluatie van het Nationaal Programma 
Preventie [16]. Hier valt te denken aan de integrale samen-
werking, het inzetten van zowel nationale als lokale preventie-
initiatieven en het opzetten van een passende werkstructuur.

Aanbevelingen
Een preventieakkoord kan helpen om de gezondheids-
ambities en doelstellingen op lokaal of regionaal niveau 
met elkaar te verbinden en verder vorm te geven. Op basis 
van de resultaten kunnen enkele aanbevelingen worden 
gedaan:

Praktijk
1.  Neem voldoende tijd voor het opzetten van de structuur:  

De werkstructuur van het preventieakkoord kan qua 
inhoud, betrokken partners en overlegmomenten op 
verschillende manieren worden ingericht. Vanuit alle 
akkoorden wordt benadrukt dat het belangrijk is om 
aan de voorkant de tijd te nemen voor het ontwikkelen 
van de werkstructuur en dit gezamenlijk te doen met de 
betrokken partijen. Dit zorgt voor verbinding tussen de 
betrokken partijen en verlaagt mogelijke weerstand van 
partners in een later stadium. 

2.  Benut en verbind lokale initiatieven met behoud van eigen 
identiteit: Bij het opstellen van het preventieakkoord kan 
het handig zijn om te kijken naar de lopende lokale/
regionale initiatieven. Dit kan inzicht geven in welke 
lokale partijen al samenwerken en aan welke type 
initiatieven deze partijen zich willen verbinden. Voor 
het preventieakkoord kan naar verbinding tussen deze 
initiatieven worden gezocht als dit past bij de identiteit/
de focus van het preventieakkoord. 

3.  Leer van en met elkaar: Gemeenten en regio’s gaan op 
verschillende manieren om met uitdagingen die spelen 
bij de totstandkoming van een preventieakkoord. Door 
deze ervaringen te delen en uit te wisselen kunnen 
gemeenten en regio’s van elkaar leren. Dit kan bijvoor-
beeld middels bijeenkomsten of intervisie werkvormen.  

Beleid
1.  Zorg voor langlopende interventies en structurele financiering 

bij inzet op preventie: Vaak worden voor preventie 
opeenvolgende projecten georganiseerd, die vergelijk-
baar van aard zijn en die met incidentele geldstromen 
gefinancierd worden. Het inzetten op preventie kost 
echter tijd en is gebaat bij continuïteit in interventies en 
financiering. Gemeenten zouden zich dan ook onder-
steund voelen wanneer er langer op dezelfde interven-
ties en programma’s kan worden ingezet en dit 
structureel gefinancierd wordt. Het vraagt immers tijd 
om met interventies en programma’s op het gebied van 
preventie een blijvende verandering teweeg te brengen.
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2.   Wet en regelgeving kan meer ondersteunend zijn voor lokale 
plannen: Geïnterviewden geven aan dat zij er gebaat  
bij zouden zijn als wet- en regelgeving duidelijk 
ondersteunend zou zijn voor preventieve aanpakken. 
Voorbeelden hiervan zijn de suikertaks, het verhogen 
van alcohol prijzen of het meenemen van een gezonde 
leefomgeving bij bepaalde bestemmingsplannen.  

Volop beweging binnen de lokale en regionale 
preventieakkoorden
Concluderend kan gesteld worden dat er veel teweeg wordt 
gebracht binnen de preventieakkoorden. Het onderzoek laat  

zien dat partijen elkaar weten te vinden en er activiteiten 
worden ontplooid die passen bij de lokale behoefte. Deze 
ervaringen kunnen gebruikt worden om andere lokale of 
regionale preventieakkoorden te helpen met het opzetten 
of uitwerken van hun akkoord. Tegelijk zijn er diverse 
uitdagingen waar de akkoorden nog voor staan. De VNG is 
met VWS in overleg om het ondersteuningsprogramma 
door te laten lopen. In 2022 blijft het RIVM de zes akkoor-
den volgen in hun verdere stappen in de uitvoering en in 
hun plannen voor de toekomst. 
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Bijlage: Overzicht bevolkingskenmerken en  
gezondheidsparameters.

Tabel 1: Bevolkingskenmerken en gezondheidsparameters van de zes deelnemende gemeenten/regio’s en voor heel Nederland. Bij de gemeenten en regio’s wordt met verschillende kleuren aangegeven met welk percentage de bevolkingskenmerken in de regio (on)
gunstiger zijn dan het landelijke gemiddelde (zie legenda).

Landelijk Gemeente Regio*

Achterhoek      Zuid-Limburg

Bevolkingskenmerken [2, 5] Nederland Hillegom Nijmegen Rotterdam Súdwest-Fryslân Regio Range gemeenten Regio Range gemeenten

Bevolkingsdichtheida Aantal inw/km² 517 1725 3346 2993 172 260 127 - 734 919 194 - 2172

Groene drukb % 37 37 30 34 42 38 35 - 39 30 27 - 36

Grijze drukc % 33 36 25 24 41 43 37 - 49 42 35 - 53

Gezondheidsparameters [6]

Ervaren gezondheid (goed/zeer goed) % 79 82 76 75 81 80 76 - 84 73 69 - 78

Voldoet aan beweegrichtlijn % 50 47 55 46 56 53 48 - 60 44 36 - 51

Overgewicht % 49 47 42 50 47 54 49 - 57 54 46 - 61

Roker % 17 12 19 21 20 15 14 - 16 19 13 - 24

Overmatige drinker % 6 7 8 6 8 7 5 - 10 6 4 - 8

Eenzaam % 47 47 47 55 43 43 39 - 48 50 41 - 54

Ernstig/zeer ernstig eenzaam % 11 10 10 16 7 9 8 - 11 14 10 - 16

Moeite met rondkomen % 13 9 15 21 11 11 9 - 13 13 8 - 16

Legenda Kleur Gezondheidsparameters (er is niet getoetst op statistische significantie).  
 
 Groen: Het percentage voor de betreffende gezondheidsparameter is 3% of meer gunstiger dan het landelijk gemiddelde.       
 Licht groen: Het percentage voor de betreffende gezondheidsparameter is 1-2%  gunstiger dan het landelijk gemiddelde.   
 Wit: het percentage voor de betreffende gezondheidsparameter is gelijk aan het landelijk gemiddelde.      
 Licht oranje: Het percentage voor de betreffende gezondheidsparameter is 1-2%  ongunstiger dan het landelijk gemiddelde.      
 Oranje: Het percentage voor de betreffende gezondheidsparameter is 3% of meer ongunstiger dan het landelijk gemiddelde.      
 
*  De regio Achterhoek omvat 8 gemeenten (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 

Winterswijk). De regio Zuid-Limburg omvat 16 gemeenten (Beek (L.), Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein (L.), Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal)

a Bevolkingsdichtheid is het aantal inwoners op 1 januari 2020 per km² land.
b  Groene druk staat voor de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar ten opzichte van de personen in de zoge-

naamde ‘productieve’ leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar.
c  Grijze druk staat voor de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder ten opzichte van de personen in de 

zogenaamde ‘productieve’ leeftijdsgroep van 20 tot 65 jaar.
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