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Het Alkmaars Preventieakkoord is een ontwikkeling 
 
Hiermee heeft u het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 in handen. Dit lokale preventieakkoord wordt procesmatig opgebouwd, dat wil zeggen dat er 
verschillende versies verschijnen waarbij het preventieakkoord steeds meer wordt uitgebreid. Versies 1.1, 1.2., 1.3 en 2.0 kennen derhalve een 
cumulatieve opbouw. De versie 2.0 is de laatste en daarmee definitieve versie van het Alkmaars Preventieakkoord. U leest hier meer over op pagina 8. 
 
Het Alkmaars Preventieakkoord heeft als doel om het Nationaal Preventieakkoord te vertalen naar de lokale situatie van Alkmaar. De aandacht ligt op 
het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht. In feite is het doel, en dat wordt mede ingegeven door de ‘Agenda Alkmaar 
Gezond 2021-2024’, echter om de leefstijl van de inwoners positief te beïnvloeden en gezondheidsachterstanden te verminderen. Vanwege de 
gezondheidsachterstanden zal de focus daarom zeker mede gericht worden op inwoners en wijken met een lagere sociaaleconomische status. 
Het lokale preventieakkoord zal de beweging om samen de schouders te zetten onder het werken aan een gezonde samenleving op gang brengen en 
versterken. Met het uitvoeringsbudget voor 2021 tot en met 2023 wil Alkmaar een extra impuls geven aan het streven om te komen tot een gezonde 
samenleving.   
 
Met deze versie van het Alkmaars Preventieakkoord, de versie 1.2, wordt concreet hoe de realisering van de ambities in 2021 gestalte krijgt door 
middel van de uitvoering van een elftal projecten. Deze 11 projecten bestrijken een breed spectrum van preventieve doelen waarmee Alkmaar hoopt 
op een betere gezondheid voor haar inwoners. De projecten, uitgewerkt vanaf pagina 19, hebben als doel het roken terug te dringen, het drinken van 
alcohol te verminderen en het verkleinen van (de kans op) overgewicht. Er is zelfs een interventie waarbij alle drie hiervoor genoemde doelen door 
middel van een gezinsaanpak gediend worden. Daarnaast krijgt dit lokale preventieakkoord vorm dankzij projecten die aansluiten bij de nog breder 
gestelde Alkmaarse doelen zoals het gezond, veilig en kansrijk opgroeien, het positief in het leven staan en het doel om Alkmaarders meer te laten 
bewegen.  
Aan de breder geformuleerde doelen wordt tegemoetgekomen door een project waardoor kinderen preventief leren omgaan met vooroordelen, pesten 
en discriminatie. Een initiatief waarbij kinderen die in armoede leven de kans geboden wordt om een verjaardagsfeestje te organiseren, dient de ambitie 
dat Alkmaarders kansrijk moeten opgroeien.    
 

 

 
 

 

Wethouder Elly Konijn-Vermaas stelt: 

“Gezond zijn en gezond blijven, willen we allemaal. Jong en oud. Maar gezond zijn én blijven is niet 
vanzelfsprekend. Het vraagt voortdurende aandacht. 
De komende periode wordt daarom een Alkmaars Preventieakkoord tot stand gebracht. Inwoners en 
organisaties wordt gevraagd om met ideeën te komen waarmee we de ambities kunnen realiseren.” 
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Leeswijzer 
• Op de tweede pagina van dit preventieakkoord las u reeds een samenvatting.                pagina 

• Natuurlijk wilt u weten wat het doel en de ambities zijn van het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021).     4 

• Het Nationaal Preventieakkoord, de Agenda Alkmaar Gezond en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
vormen samen de kaders waarbinnen ons lokale preventieakkoord inhoud wordt gegeven.       5 

• Er zijn in Alkmaar ontwikkelingen gaande, ‘bewegingen’ zo u wilt, die mede bepalen hoe dit lokale akkoord vorm krijgt.  
Deze twee invloedrijke en daardoor belangrijke bewegingen worden kort beschreven.               6 en 7 

• Veel Alkmaarse organisaties werken in 2021 samen om het Alkmaars Preventieakkoord van de grond te tillen. Het akkoord 
komt niet van de ene op de andere dag tot stand. Het akkoord komt procesmatig, stap voor stap tot stand.  
Welke versies het lokale akkoord kent, leest u hier.            8  

• Wilt u weten welke weg bewandeld wordt tot eind 2023, en hopelijk nog lang daarna, om Alkmaarse gezondheidsambities te realiseren, 
dan moet u echt meer over de werkwijze lezen. De afgelopen maanden is er veel gebeurd en ….er komt nog meer!    9 tot en met 13 

• Zonder het enthousiasme van Alkmaarse organisaties die de gezamenlijke ambities onderschrijven en helpen realiseren, zou  
het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 een papieren tijger zijn. Deze organisaties laten met daadkracht zien dat wij in Alkmaar  
samen belangrijke stappen zetten op weg naar meer gezondheidspreventie.                           14 en 15 

• Wanneer en hoe kunnen projectplannen worden ingediend? Wat zijn de criteria waaraan voldaan moet worden?               16         

• Er is een kernteam van 10 Alkmaarse vertegenwoordigers samengesteld. Deze vrijwilligers hebben taken op zich genomen waardoor 
zij een belangrijke bijdrage leveren aan dit akkoord.                  17 en 18  

• Van de 24 ingediende projecten zijn er 11 toegelaten tot deze versie van het Alkmaars Preventieakkoord     19 

• Alkmaarders zeggen al snel: “Alles mooi verteld…..maar wat gaat er nu echt gebeuren?” En dan blijken Alkmaarders bereid om  
de mouwen op te stropen en concrete stappen in de praktijk te zetten. Ik vermoed dat Alkmaarders deze pagina’s, waar de projecten 
worden benoemd die vorm geven aan het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021), het waardevolst vinden.          20 en volgende 

• Dit preventieakkoord is nog maar het begin…..                                                                                                                                            31
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Doel en ambities van het Alkmaars Preventieakkoord  
Het Alkmaars Preventieakkoord heeft als doel om een krachtige bijdrage te leveren aan de realisering van de ambities en de missie van het Nationaal 
Preventieakkoord én de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024. De nationale ambities zijn geïntegreerd in de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024.  
Het Alkmaars Preventieakkoord sluit derhalve aan bij de Alkmaarse ambities:  

1. Gezond, veilig en kansrijk opgroeien 
2. Alkmaarders staan positief in het leven 
3. Alkmaarders eten en drinken gezonder 
4. Alkmaarders bewegen voldoende 
5. Alkmaarders gebruiken minder alcohol en drugs 
6. Alkmaarders roken minder 

 
Het uiteindelijke doel is om te komen tot concrete actiegerichte projecten waarmee de aanzet wordt gegeven tot nieuwe initiatieven of bestaande 
initiatieven worden versterkt. Deze initiatieven worden in eerste instantie genomen tot en met 2023; daarna moet de kans reëel zijn dat verdere 
continuering in de jaren daarna plaatsvindt. De actieplannen moeten voor een belangrijk deel, namelijk het gedeelte waarvoor uitvoeringssubsidie is 
verkregen, uitgevoerd worden vóór 31 december 2023. De zelfwerkzaamheid van de organisaties die met een project 
worden toegelaten tot het lokale preventieakkoord staat centraal; zij zijn de uitvoerders van het project.   
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De kaders van het Alkmaars Preventieakkoord 
 
Bij de totstandkoming en verdere ontwikkeling van het Alkmaars Preventieakkoord wordt rekening gehouden met de kaders die worden gesteld door 

• Het Nationaal Preventieakkoord 

• De Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024 

• Voorwaarden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, hierna te noemen VNG.  
 
Voorwaarden gesteld door de VNG 
Het spreekt voor zich dat de preventieformateur zich zal conformeren aan de voorwaarden zoals gesteld door de VNG. Om in aanmerking te komen 
voor het uitvoeringsbudget voor een lokaal preventieakkoord gelden de volgende voorwaarden:  
1. Het akkoord gaat over meer dan één thema uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, alcohol en/of overgewicht. Hier mogen andere thema’s aan  
    toegevoegd worden;  
2. Het akkoord wordt ondertekend door partijen die een gezamenlijke ambitie hebben om zich in te zetten op een gezonde samenleving;  
3. In het akkoord zijn concrete afspraken vastgelegd tussen publieke en private partijen (bijvoorbeeld supermarkten, cafés en bedrijven);  
4. Het akkoord is een aanvulling op wat er lokaal allemaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie;  
5. Bij het opstellen en het uitvoeren van het akkoord worden inwoners betrokken;  
6. Het akkoord focust zich op inwoners/wijken met een gezondheidsachterstand;  
7. Het akkoord brengt een beweging op gang van inwoners, gemeente en lokale partners naar een gezonde samenleving. 
 
Deze zeven voorwaarden en de uiterste datums waarop tussentijds door de preventieformateur aan de VNG verzoeken tot goedkeuring van plannen 
dienen te worden ingediend, vormen mede het kader waarbinnen de werkzaamheden van de preventieformateur vorm krijgen. 
 
In mei 2021 liet de VNG naar aanleiding van een ‘proefversie’ van ons lokale preventieakkoord (de versie 1.1) weten dat het preventieakkoord voldoet 
aan de gestelde eisen. Dit betekent dat Alkmaar, indien de versie 1.2 conform wordt vormgegeven, met vertrouwen kan uitzien naar het verlenen van 
de uitvoeringssubsidie 2021.  
 

         
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord
https://alkmaar.raadsinformatie.nl/document/9888826/1/GEWIJZIGD_Agenda_Alkmaar_Gezond_2021-2024_DV
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Ambities die extra kaders vormen 
Hierboven las u over de formele kaders waarbinnen het Alkmaars Preventieakkoord tot stand komt.  
Er zijn echter ook andere bewegingen, te beschouwen als ‘kaders’, die mede bepalen hoe dit lokale akkoord vorm krijgt. Er worden hier twee kaders 
benoemd. Het eerste is sterk gericht op de manier waarop de inwoner van Alkmaar tegemoet getreden kan worden, het tweede is gericht op de 
houding die van de indieners van het project én de eindgebruikers verwacht wordt. 

• Van ZZ naar GG; 

• Van afhankelijkheid naar participatie.  
 

Van ZZ naar GG: van Ziekte en Zorg naar ……Gezondheid en Gedrag. 
Het zal duidelijk zijn dat het Alkmaars Preventieakkoord zich richt op preventie, op het voorkomen van ziek en zeer.  
 
De laatste jaren is er een beweging op gang gekomen waarbij inwoners van Alkmaar niet zozeer vanuit een oriëntatie gericht op ziekte benaderd 
worden maar vanuit een oriëntatie waarbij het accent ligt op het vergroten en behouden van de eigen gezondheid. Die beweging wordt hopelijk 
versterkt door dit lokale preventieakkoord.  
 
Deze nieuwe oriëntatie brengt met zich mee dat er een andere houding wordt ingenomen ten opzichte van de inwoner van Alkmaar. We beschouwen 
deze niet primair als een patiënt met een kwaal maar als een cliënt met een eigen invloed op zijn gezondheid.  
 
Dit betekent concreet dat indien wij bij een persoon het roken, drinken of overgewicht willen verminderen wij deze cliënt niet een behandeling 
voorschrijven maar dat wij deze persoon laten ontdekken waarom een aanpak gewenst is, wat zijn/haar doelen zijn en hoe het gewenste einddoel 
bereikt kan worden.  
Wij, en daarmee worden alle bij dit akkoord betrokkenen bedoeld, zijn in deze situatie dus minder (direct) oplossingsgericht maar meer 
coachingsgericht. Samen met de persoon in kwestie wordt nagegaan wat voor die persoon van waarde is en wat die wil. Bij de GG-aanpak stel je niet 
primair vast wat de klacht is en waarbij de behandelaar met de oplossing komt. Daarentegen zal de cliënt bij de GG-aanpak zelf tot het inzicht komen 
wat zijn waarden en wensen zijn. Als dat bereikt is dan kan vastgesteld worden op welke wijze deze persoon dat doel kan bereiken. Met het 
bewandelen van de weg om dat doel te bereiken kan de behandelaar de cliënt helpen. 
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Tot nu toe is ons zorgstelstel nog vooral gericht op het behandelen van een klacht. De gezondheidszorg is primair gericht op het zien van veel mensen  
die zo snel mogelijk van een klacht afgeholpen moeten worden. Dat zij zich dan weer binnen korte tijd melden met dezelfde klacht, daar is weinig of 
geen aandacht voor. De wens is dat dit Alkmaars Preventieakkoord ertoe bijdraagt dat er meer aandacht komt voor preventie door de regie en 
beslissingsbevoegdheid meer bij de cliënt te leggen. Doordat de cliënt hierbij zelf keuzes maakt voor een bepaalde behandeling zal deze cliënt op 
termijn de professional minder nodig hebben. Het streven is naar zelfverantwoordelijke zelfbepaling. 
Dat deze nieuwe oriëntatie niet van toepassing op alle ziekten, denk bijvoorbeeld aan kanker, is duidelijk. Maar juist op de gezondheidsgebieden van 
de ambities van het Alkmaars Preventieakkoord is de oriëntatie op ‘Gezondheid en Gedrag’ sterk van toepassing.   
 
Het uitgangspunt is dat Alkmaarders graag willen werken aan het versterken van hun gezondheid. Dat werkt beter vanuit eigen wil, zin en plezier dan 
wanneer een autoriteit, zoals een arts, fysiotherapeut of welke bij dit akkoord betrokkene dan ook, dat voorschrijft. Het gaat erom dat de cliënt zelf de 
weg naar verbetering bepaalt en bewandelt vanuit een intrinsieke motivatie. Dit preventieakkoord wil bijdragen aan de weg van ZZ naar GG: van 
Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. 
 

Alkmaars Preventieakkoord gaat uit van cultuuromslag: van afhankelijkheid naar participatie 
Tijdens de totstandkoming van dit preventieakkoord is al meerdere keren gebleken dat organisaties die een project ontwikkelen verwachten dat de 
gemeente binnenkort of in de toekomst hun project financieel zal willen, ja zelfs zal moeten, ondersteunen. 
Gezien het verleden waarbij gemeenten in Nederland dat vaak deden, is dat een begrijpelijke opstelling. Echter, er waait tegenwoordig een andere 
wind. Er heeft een beweging plaatsgevonden waarbij afhankelijkheid van de overheid en zorgverleners definitief heeft plaatsgemaakt voor het 
ontdekken van eigen kansen en mogelijkheden.  De klassieke verzorgingsstaat is vervangen door de participatiesamenleving. Die participatie wordt 
verwacht van ieder die verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.  
 
De overheid rekent vandaag de dag op participatie van burgers en bedrijfsleven. Het streven is, ook in Alkmaar, dat de inwoners zelfredzaam zijn. De 
overheid wil in sommige gevallen wél bijspringen om deze zelfredzaamheid door een tijdelijke interventie te bewerkstelligen.  
Dat is wat het Nationaal Preventieakkoord beoogt door op lokaal niveau een stimuleringssubsidie ter beschikking te stellen. Wij moeten vanuit de 
kracht die wij in ons hebben en door eigen verantwoordelijkheid te tonen komen tot oplossingen waarmee wij de inwoners van Alkmaar gezonder 
maken. Er wordt een relatief kleine subsidie verleend als een steuntje in de rug maar in de toekomst afhankelijk worden van een dergelijke subsidie is 
ongewenst.  
Het doel van het Alkmaars Preventieakkoord is dat organisaties zelfregie voeren en dat zij vanuit de eigen kracht tot oplossingen komen.   
Zo is ook het doel van het Alkmaars Preventieakkoord dat onze inwoners zich eigenaar voelen over hun gezondheid. 
Wij willen hen laten ervaren dat zij invloed op hun gezondheid kunnen uitoefenen. Hierdoor zullen zij hun gezondheid 
positiever ervaren en minder zorg vragen.  
Het Alkmaars Preventieakkoord zal initiatieven tot stand brengen waardoor burgers meer grip op hun gezondheid 
krijgen. Ons lokale preventieakkoord streeft naar projectvoorstellen die uitgaan van de bovenstaande filosofie.    
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De procesmatige opbouw van het Alkmaars Preventieakkoord  
Dit lokale preventieakkoord wordt procesmatig opgebouwd, dat wil zeggen dat er verschillende versies verschijnen waarbij het preventieakkoord 
steeds meer wordt uitgebreid. Versies 1.1, 1.2., 1.3 en 2.0 kennen derhalve een cumulatieve opbouw. De versie 2.0 is de laatste en daarmee definitieve 
versie van het Alkmaars Preventieakkoord.  
De planning van de versies van dit lokale preventieakkoord is als volgt: 
 
Alkmaars Preventieakkoord 1.1 
 29 april 2021 

Doel, ambities en werkwijze. Ambities worden onderschreven door een aantal stakeholders; 
Een drietal projecten laat zien in welke richting het Alkmaars Preventieakkoord zich zal ontwikkelen; 
Deze versie van het lokale preventieakkoord is opgesteld op verzoek van, en inmiddels positief beoordeeld door de VNG; 

Alkmaars Preventieakkoord 1.2 
 8 juni 2021 

Alle projecten die zijn toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 en die daarmee een beroep doen op de uitvoeringssubsidie van 
2021, worden gepresenteerd; 

Alkmaars Preventieakkoord 1.3 
eerste week november 2021 
Alle projecten die zullen worden toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord 2.0 en die daarmee een beroep doen op de 
uitvoeringssubsidie 2022 en/of 2023 worden gepresenteerd;  

Alkmaars Preventieakkoord 2.0  
 oktober 2022 

  Alle projecten met alle tot stand gebrachte samenwerkingen worden in het akkoord beschreven. Het gevolgde proces en de wijze waarop  
  de projecten/interventies in 2024 en de jaren daarna zullen worden voortgezet, worden besproken. 

 Deze laatste versie van het lokale preventieakkoord laat derhalve zien hoe de toegelaten projecten de periode tot eind 2023 en daarna  
     zullen bijdragen aan de beoogde beweging om in Alkmaar preventieve maatregelen op het gebied van gezondheidsbevordering gestalte te  
   geven.   
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Werkwijze en routekaart: 
van Nationaal Preventieakkoord naar Alkmaars Preventieakkoord 
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Maart 2021 – campagne, kick-offbijeenkomsten en nieuwe samenwerkingen 
Er werd op meerdere fronten campagne gevoerd om bij alle mogelijke stakeholders bekendheid met het tot stand te brengen preventieakkoord te 
genereren. Beoogd werd om te komen tot een breed gedragen visie op het gebied van preventie in de gemeente Alkmaar.  
Mede dankzij zeven kick-offbijeenkomsten ontstond draagvlak voor de voorgenomen werkwijze. Dit draagvlak vormt de basis waarop ambities en 
doelen van het akkoord worden geformuleerd door de stakeholders.  
Er werd campagne gevoerd onder andere via telefonische contacten, social media, persberichten, nieuwsbrieven en de opgezette website. 
Met publieke en private organisaties die direct en indirect te maken met de drie belangrijkste speerpunten van het beoogde lokale preventieakkoord 
werd contact opgenomen. Getracht werd om gebruik te maken van het netwerk van deze organisaties. Van dit contingent organisaties maakten onder 
andere deel uit: 

➢ Gemeente Alkmaar – diverse beleidsterreinen 

➢ GGD Hollands Noorden 

➢ GGZ Noord-Holland-Noord 

➢ Brijder 

➢ Alkmaar Sport (buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen) 

➢ JOGG Alkmaar / MEE & de Wering 

➢ Groene Gezonde Leefomgeving / Groen Kapitaal 

➢ Schoolbesturen / samenwerkingsverband SWVNK 

➢ Sportorganisaties en sportverenigingen 

➢ Kinderopvangorganisaties 

➢ Jongerenwerk 

➢ Bewonersondernemingen / buurthuizen 

➢ Ondernemersverenigingen 

➢ Private partners zoals Rabobank, AZ, supermarkten 

➢ Horeca 

➢ Diverse lokale ‘afdelingen’ van de ondertekenaars van het Nationaal Preventieakkoord 
 
In maart werden de lokale ambities geformuleerd. Dit gebeurde mede door het organiseren van (online)kick-offbijeenkomsten. 
De beschreven ambities kunnen dankzij nieuwe samenwerkingen leiden tot nieuwe preventieve maatregelen én zij kunnen leiden tot het versterken 
van bestaande projecten.  
De criteria die gehanteerd worden bij het indienen van projecten die voor de realisering van de ambities gelden, werden door de preventieformateur 
opgesteld.  
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April 2021 – Samen werk maken van preventie 
De overkoepelende ambities werden in april 2021 ondertekend door 46 organisaties; dit is het Alkmaars Preventieakkoord 1.1. De toegevoegde waarde 
van het lokale preventieakkoord wordt gevormd doordat het akkoord wordt opgesteld door publieke en private organisaties uit Alkmaar. Deze 
organisaties worden hiermee gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit het akkoord. Samen maken zij Alkmaar gezonder. De 
preventieformateur voert in het hele proces de regie. 
 
Een groot aantal organisaties uit Alkmaar, in een aantal gevallen gesteund door regionale of landelijke organisaties, heeft van 1 maart tot en met 30 
april 2021 projectaanvragen ingediend bij de preventieformateur. Vrijwel alle projecten werden opgesteld aan de hand van een door de 
preventieformateur beschikbaar gesteld sjabloon. Met 18 potentiële projectindieners is intensief overleg geweest. Telefonisch maar vooral via 
videoverbindingen. Daarmee is getracht te komen tot krachtige projectvoorstellen, projecten waarmee Alkmaar baat zal hebben van preventieve 
maatregelen ten aanzien van gezondheid. Tenslotte hebben drie projectindieners hun project ingetrokken of zij zullen deze later inbrengen om een 
beroep te doen op de uitvoeringssubsidie van 2022 en/of 2023.  
De preventieformateur deed aan de hand van vooraf gestelde criteria, zie pagina 16, een eerste screening van de projectplannen.  
Uiteindelijk zijn er 24 projectvoorstellen ingediend. Deze voorstellen lopen sterk uiteen wat betreft ambities, doelgroep, het aantal betrokken 
stakeholders en de kosten. 
De 24 projecten die een beroep doen op het stimuleringsbudget vragen in totaal € 156.897,90 aan subsidie. De totale uitvoeringssubsidie voor 2021 
bedraagt echter € 60.000,-. Het is daarom direct duidelijk dat niet alle projectvoorstellen tot het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 kunnen worden 
toegelaten. 
 
Het ontwikkelen van projecten waarmee ambities gestalte krijgen zal een continu proces zijn in 2021. In dit jaar organiseert de preventieformateur 
bijeenkomsten en lanceert twee keer een campagne waarna organisaties projecten kunnen indienen waarmee de gestelde ambities gerealiseerd kunnen 
worden.  
De preventieformateur is de verbindende partij bij het tot stand brengen van lokale samenwerkingen. Het spreekt voor zich dat ook kan worden 
samengewerkt met regionale en nationale organisaties.   
 
Mei 2021 – De route die ingediende projecten aflegden 
De preventieformateur heeft begin mei een eerste screening uitgevoerd ten aanzien van de ingestuurde projecten, de screening vond plaats aan de 
hand van gestelde criteria. Deze screening heeft hij voorgelegd aan het kernteam; dit kernteam bestaat uit een tiental door de preventieformateur 
geselecteerde personen welke deel uitmaken van het totaal van stakeholders.  
Het kernteam heeft kennisgenomen van de screening van de preventieformateur en heeft een beoordeling gemaakt van de ingestuurde projecten. 
Aan de hand van deze beoordeling heeft het kernteam de volgorde van toelating tot het Alkmaars preventieakkoord bepaald. Er zijn projecten die hoe 
dan ook niet werden toegelaten omdat zij niet voldeden aan de gestelde criteria. Het beschikbare budget heeft daarna bepaald welke projecten wel of 
niet werden toegelaten. Op deze wijze zijn projecten afgewezen of toegelaten tot het lokale preventieakkoord.  
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De projecten bestaan uit niet-vrijblijvende afspraken tussen maatschappelijke partners en eventueel de lokale overheid om tegemoet te komen aan de 
ambities van het Alkmaars Preventieakkoord. Het ministerie van VWS stelt ten behoeve van het lokale preventieakkoord een uitvoeringssubsidie 
beschikbaar van jaarlijks € 60.000,-. Van dit budget zal in de jaren 2021 tot en met 2023 aan de projecten die worden toegelaten tot het Alkmaars 
Preventieakkoord een stimuleringssubsidie gegeven worden. Tevens zal met een deel van de uitvoeringssubsidie, maximaal 15%, de coördinerende rol 
van de preventieformateur gefinancierd worden.    
 
Met het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 wordt de eerste ‘echte’ versie van het Alkmaars Preventieakkoord gepresenteerd. Sinds de officiële start op 4 
maart is er veel gebeurd en is het gewenste proces op gang gebracht. De website alkmaarspreventieakkoord.nl werd op 4 maart gelanceerd. Twee 
nieuwsbrieven zagen tot nu toe het daglicht; via de website zijn deze na te lezen. Zeven online kick-offbijeenkomsten vonden plaats; meer dan 120 
Alkmaarse organisaties namen deel. De ambities van het Alkmaars Preventieakkoord worden reeds door 46 organisaties onderschreven; deze 
ondertekenaars zijn te vinden op de pagina ‘Partners’ van de website. Door middel van de kick-offbijeenkomsten en nog meer door de intensieve 
communicatie via e-mail en telefoon, zijn opvallend nieuwe samenwerkingen in Alkmaar nu reeds tot stand gebracht.  
Er is een kernteam geïnstalleerd dat bestaat uit een brede vertegenwoordiging van sterk uiteenlopende Alkmaarse organisaties.  
 
 
Juni 2021 – Projecten die wel of niet zijn toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021)  
 
Wat betekent het als een project niet wordt opgenomen in het Alkmaars Preventieakkoord 1.2?   
Indien een projectvoorstel niet gehonoreerd wordt zijn er diverse mogelijkheden. 

• De preventieformateur laat weten dat het ingediende project op de wijze waarop het omschreven is, niet passend is en dat ook niet zal zijn 
wanneer er nieuwe versies van het Alkmaars Preventieakkoord tot stand worden gebracht; 

• Het ingediende project wordt in september 2021 nogmaals beoordeeld om in aanmerking te komen voor uitvoering in 2022 of 2023 in het 
kader van het Alkmaars Preventieakkoord 1.3. In het geval dat deze mogelijkheid geboden wordt, krijgt de projectleider daarvan bericht.  

• In overleg met en met hulp van de preventieformateur kan het projectvoorstel verder vorm gegeven worden en uiterlijk in september 2021 
ingediend worden om in aanmerking te komen voor de uitvoeringssubsidie van 2022 en/of 2023.  

• De ambities van het lokale preventieakkoord hebben deels een overlap met de ambities van het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar. 
Indien het ingediende project tegemoet komt aan de ambities van het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar dan heeft de preventieformateur 
het projectvoorstel in de tweede helft van mei ingebracht bij het kernteam van het lokale sportakkoord. Zij bekijken of zij uitvoeringssubsidie 
beschikbaar kunnen stellen.  
Het is overigens zo dat er slechts bij één van beide lokale akkoorden uitvoeringssubsidie verkregen kan worden; 

• Tegen de keuze van het kernteam, wat betreft de door hen gekozen projecten, kan geen bezwaar gemaakt worden.   
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Procedure bij toelating van projecten tot het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 
Zodra de projectleider bericht heeft ontvangen dat het ingestuurde project voor toelating in aanmerking komt, neemt de preventieformateur contact 
op met de projectleider om de voorwaarden en eventuele wensen van het kernteam voor definitieve toelating te bespreken. Details van het 
projectvoorstel worden (nogmaals) doorgenomen.  
Tijdens de uitvoering van het project zal de preventieformateur regelmatig contact opnemen met de projectleider om te horen hoe het project 
verloopt. De preventieformateur heeft als taak om mee te denken, het uitvoeringsproces op gang te houden en hulp te bieden waar dat noodzakelijk is.  
 
Tot de voorwaarden waaronder een project wordt toegelaten behoort dat alle gemaakte kosten moeten kunnen worden aangetoond met facturen. 
Indien er voor bepaalde kostenposten bij de eindafrekening geen facturen kunnen worden overlegd dan dient dit voorafgaand aan de start van het 
project gemeld te worden.  
Ontvangen subsidie moet worden terugbetaald indien bij de eindafrekening niet met facturen kan worden aangetoond waaraan het subsidiegeld is 
besteed.  
Tevens zal de projectleider op het eind van het project een evaluatief vragenformulier dienen in te vullen.  
 
In de periode dat een project wordt uitgevoerd dient bij alle uitingen in het kader van dit project te worden vermeld:  
‘Dit project is (mede) mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Alkmaars Preventieakkoord.’ 
 
Indien de projectleider akkoord gaat met de voorwaarden en het ingediende voorstel nog steeds gestand wil doen, zal een definitief projectplan 
getekend worden.  
De projectindieners krijgen de toezegging dat de uitvoeringssubsidie zal worden uitgekeerd, onder de bepaling dat daarvoor vereist is dat de VNG de 
uitvoeringssubsidie ter beschikking stelt.  
 
1 juni tot 1 oktober 2021: Tweede periode om projecten te kunnen indienen 
Het hiervoor beschreven proces van indienen van projecten, de werkwijze van de preventieformateur en de beoordeling van de projecten wordt in de 
periode van 1 juni tot 1 oktober 2021 herhaald. Dit met dien verstande dat er projecten kunnen worden ingediend die een beroep doen op de 
uitvoeringssubsidie van 2022 en 2023.  
 
Ook voor de projectplannen die tot 1 oktober 2021 worden ingediend gelden de volgende voorwaarden: 
• De indiener(s) zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 
• De indiener(s) is/zijn gevestigd in Alkmaar of voert/voeren daar reeds activiteiten uit;  
• Het project wordt tijdig ingediend; 
• De organisatie gaat akkoord met de beoordelingsmethodiek die voor de uiteindelijke projectkeuze gehanteerd wordt. 

 

 

https://alkmaarspreventieakkoord.nl/projecten/


14 
 

 
Partners van het Alkmaars Preventieakkoord  

 
De onderstaande organisaties onderschrijven één of meer van de ambities van het Alkmaars Preventieakkoord. 

Op de website is te zien welke ambities de betreffende organisatie wil helpen realiseren. 

                                  
 
 

                           

 

https://alkmaarspreventieakkoord.nl/ondertekenaars-van-alkmaars-ambities/
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Het indienen van projectplannen 
Er zijn twee perioden waarin projectplannen konden en kunnen worden ingediend.  
1e  
Van 1 maart 2021 tot 1 mei 2021:  organisaties dienen een project in waarmee zij een beroep doen op het uitvoeringsbudget van 2021.  
2e 
Van 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021:  organisaties dienen een project in waarmee zij een beroep doen op het uitvoeringsbudget van 2022 en van 2023.  
 
Criteria  
Ieder plan wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Het strekt tot aanbeveling cq het is noodzakelijk dat het projectplan tegemoet komt 
aan deze criteria. Het tegemoetkomen aan deze criteria maakt de kans groter dat een projectplan wordt toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord. 
Indien gebruik wordt gemaakt van het format om een project in te dienen wordt duidelijk of het project tegemoet komt aan verlangde criteria.  
Dit format staat onderaan op de pagina ‘Indienen’ van de website. Het is mogelijk om bijlagen toe te voegen maar een kort en beknopt projectvoorstel 
wordt op prijs gesteld.  
 
Harde criteria: 
• Sluit het project aan bij de ambities van het Alkmaars Preventieakkoord 1.0 (en daarmee indirect bij het Nationaal Preventieakkoord en de   
     Gezondheidsagenda)? 
• Is het project zoveel mogelijk SMART geformuleerd? 
• Is het project een aanvulling op wat er in Alkmaar reeds gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie? 
• Wordt de samenwerking tussen verschillende (maatschappelijke) organisaties hiermee bevorderd? 
• Zijn inwoners van Alkmaar bij dit project betrokken? 
 
Zachte criteria: (worden meegenomen bij beoordeling aanvraag) 
• Kan verwacht worden dat dit project na 2023 zonder verdere financiële ondersteuning van de overheid gecontinueerd kan worden? 
• Staan de hoogte van de kosten in een goede verhouding tot de te verwachten impact op een bepaalde doelgroep? 
• Is er sprake van een integrale aanpak door verschillende thema’s te verbinden zoals gezondheid, sport, participatie, leefomgeving  
       e.d.? 
• Is de verwachting realistisch dat dit project binnen de gestelde termijn uitgevoerd kan worden? 
• Is er sprake van cofinanciering? 
• Richt het project zich op inwoners met een gezondheidsachterstand? 
• Heeft deze aanpak of een soortgelijke aanpak zich elders al bewezen wat betreft doelmatigheid en doeltreffendheid? 
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Het kernteam van het Alkmaars Preventieakkoord  
Het kernteam bestaat uit personen die zich daarvoor vóór 10 april 2021 hebben aangemeld. Er mag maximaal één vertegenwoordiger van een 

organisatie deel uitmaken van het kernteam.  

Het kernteam bestaat uit: 
Femke van Baarsen Groups for Balance / GLI Alkmaar  
Ed Bakker   Brijder Preventiedeskundige 
Peter van der Boom Wellvit 
Petra Buwalda  Gemeente Alkmaar 
Esther Kleine Deters GGD Hollands Noorden  
Miranda Goudsblom Bibliotheek Kennemerwaard 
Wouter van der Klugt Alkmaar Sport 
Jeroen Smit  Alkmaar Guardians 
Madeleine Stoop  Sport-Z 
Raoul van der Wel  MEE & de Wering  

 
In april 2021 is het kernteam geïnstalleerd. Er zijn drie bijeenkomsten met de leden van het kernteam geweest. De functie en de taken zijn besproken. 
 

Het kernteam heeft aan de hand van de genoemde criteria een rangorde van de ingediende projecten bepaald. Het uitvoeringsbudget heeft hierna 

bepaald welke projecten wel en welke niet voor uitvoering in het kader van het Alkmaars Preventieakkoord in aanmerking komen.  

Indien twee of meer projecten in de rangorde van het kernteam gelijk eindigen en het hierdoor niet duidelijk is welk project wel en welk niet kan 

worden opgenomen in het Alkmaars Preventieakkoord zal de eerder door de preventieformateur gedane screening de doorslag geven.  

 
De functie van het kernteam 
Het kernteam heeft als doel om het werk van de preventieformateur Alkmaar te monitoren, te controleren en waar nodig van input te voorzien. Dit 
om mede zorg te dragen voor een Alkmaars Preventieakkoord dat een bijdrage zal leveren aan de gezondheid van de Alkmaarders.  
Het kernteam voorziet de preventieformateur van extra ogen, oren en denkkracht. Dit kan met woorden en daden.  
 
De taken van het kernteam 

1. De leden van het kernteam zijn vrijwilligers. Werkzaamheden worden door de preventieformateur onder de aandacht gebracht. Indien er 
bijvoorbeeld niet kan worden deelgenomen aan de beoordeling van projectvoorstellen, aan een online bijeenkomst voor open discussie of een 
onlinebijeenkomst met pitches dan wordt van het lid van het kernteam verwacht dat er vroegtijdige communicatie is over het wel of niet 
participeren aan deze activiteiten;  
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2. Leden van het kernteam kunnen de preventieformateur gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Zij kunnen de preventieformateur 
adviseren om met experts op bepaalde gebieden, bijvoorbeeld om projectvoorstellen te beoordelen, contact op te nemen. Ook is het zeker 
mogelijk dat een lid van het kernteam de preventieformateur wijst op mogelijke samenwerkingspartners voor projecten;  

3. Leden van het kernteam bewaken gestelde kaders, doelen en de uitvoering van de voorgenomen procedure zoals deze zijn verwoord op de 
website www.alkmaarspreventieakkoord.nl ;  

4. Leden van het kernteam kunnen in overleg met de preventieformateur bepaalde taken ten aanzien van de totstandkoming en/of uitvoering van 
het Alkmaars Preventieakkoord op zich nemen;  

5. Van de leden van het kernteam wordt verwacht dat zij de nieuwsbrieven (kritisch) lezen en meedenken met de te voeren communicatie met 
betrokken organisaties en personen;  

6. De leden van het kernteam geven op basis van een aantal gestelde criteria een afgewogen mening ten aanzien van ingediende projecten. 
Hiertoe vullen zij het ‘Beoordelingsformulier Alkmaars Preventieakkoord’ in. Hiermee toetsen zij of de ingediende projecten voldoen aan de 
gestelde criteria; 

7. Het kernteam kan besluiten om aan een project niet het volledig gevraagde budget toe te kennen. Dit zal het kernteam aan de projecthouder 
laten weten met daarbij een datum vóór wanneer deze kenbaar moet hebben gemaakt of het project met dit in het vooruitzicht gestelde budget 
toch doorgang kan vinden;  

8. Indien de organisatie van een lid van het kernteam een projectvoorstel heeft ingediend dan neemt dit kernteamlid niet deel aan de beoordeling 
van dit project. Projectvoorstellen van collega-organisaties/ branchegenoten/concurrenten e.d. zullen niet aan de betreffende kernleden 
worden voorgelegd. Deze selectie wordt door de preventieformateur gemaakt. 

9. Leden van het kernteam kunnen op verzoek van de preventieformateur conceptteksten van nieuwe versies van het Alkmaars Preventieakkoord 
ter beoordeling te lezen krijgen.   

 
Met het kernteam zijn tevens gedragsregels besproken in zake de interne en externe communicatie. 

 

 

De preventieformateur is Ted van der Bruggen. De preventieformateur bewaakt de te volgen procedure. Deze persoon zit de vergadering van het 

kernteam voor, doet voorstellen en heeft geen stemrecht. Slechts indien er sprake is van ‘stakende stemmen’ zal het oordeel van de preventieformateur 

bepalend zijn.           
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11 projecten toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) 
 
Ambities en plannen vormen stap 1.  
Alkmaarders zijn echter pas tevreden wanneer plannen en ambities gerealiseerd worden. Op de volgende pagina’s leest u hoe de Alkmaarders stap 2 
zullen zetten.  
 
Bij ieder project wordt aangegeven wie de indieners zijn van het project, dit zijn de ‘samenwerkingspartners’. Er zal door menig project met veel meer 
organisaties worden samengewerkt, die worden hier echter niet alle benoemd. Vaak worden die organisaties lopend de uitvoeringsfase van het project 
benaderd. Soms zijn het juist organisaties die zorgen dat de inwoners van Alkmaar direct tot projectdeelname worden uitgenodigd.    
Natuurlijk wordt bij ieder project de doelgroep en de doelstelling benoemd. Tevens ziet u het bedrag dat in 2021 als uitvoeringssubsidie is toegekend. 
 
Het is goed om te constateren dat een aantal projecten de primaire focus heeft op inwoners van Alkmaar met een lagere sociaaleconomische status. 
Deze 11 projecten overziend is het duidelijk dat aan alle vooraf gestelde ambities tegemoet wordt gekomen.  
 
Ten aanzien van een vijftal projecten is besloten om die ook toe te laten tot het lokale preventieakkoord 2022 en/of 2023. Het is duidelijk dat het 
effect van deze projecten te gering zou zijn indien het project voor slechts één jaar wordt uitgevoerd. De Alkmaarse gezondheidsbeweging die met dit 
preventieakkoord wordt nagestreefd, zou eronder lijden indien de betreffende projecten slechts gedurende één jaar worden uitgevoerd. Desondanks 
heeft de preventieformateur cq het kernteam het recht om de subsidiëring te allen tijde stop te zetten indien het project niet conform het projectplan 
wordt uitgevoerd. Voor deze projecten is de monitoring van het verloop van het project daarom extra belangrijk.  
 
Het spreekt voor zich dat aan ieder project een SMART beschreven projectplan ten grondslag ligt, ieder project is bij het indienen van de plannen 
uitvoerig, gedetailleerd beschreven. Deze uitvoerige beschrijving zorgt ervoor dat de preventieformateur de uitvoering van het project kan monitoren. 
De preventieformateur kan aan iedere belangstellende meer informatie geven over de onderhavige projecten. Voor de leesbaarheid van het Alkmaars 
Preventieakkoord 1.2 (2021) is ervoor gekozen hier te volstaan met een korte samenvatting van ieder project.  
 
 
 

Kosten preventieformateur  
De kosten voor de coördinatie door de preventieformateur worden betaald uit het uitvoeringsbudget.  
Dit zal in totaal maximaal 15% van het totale uitvoeringsbudget beslaan. Voor het jaar 2021 is er voor deze kosten € 10.400,- gereserveerd.  
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                 Over de Kop             

 

Samenwerkingspartners:   GGZ Noord-Holland Noord en Artiance, Centrum voor de Kunsten 

  
 

Doelgroep: 
Een pilot heeft reeds plaatsgevonden op het Stedelijk Dalton College Alkmaar. Er is inmiddels belangstelling van het Horizon College, De Viaan, Clusius College en 
Murmellius voor deze voorstellingen. Primair zal deze aanpak worden gericht op scholen met leerlingen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status.  
 

Doelstelling:  
Het doel van dit project is om door middel van een interactieve voorstelling in de klas bij VO- en MBO-scholen, jongeren uit te dagen mee te denken en zich uit te 
spreken over psychische gezondheid en destructief gedrag. Het doel is te komen tot een sterke preventieve werking waardoor de drempel om hulp te zoeken en in 
gesprek te gaan bij psychische klachten verlaagd wordt. Juist in deze (post)coronaperiode is hier bij jongeren grote behoefte aan. 

 
‘Over de Kop’ is een interactieve les over psychische gezondheid onder leiding van een GGZ deskundige i.s.m. Artiance  
Het thema psychische gezondheid wordt aan de orde gesteld in de context van het leven van de jongeren, ten opzichte van andere jongeren, ten opzichte van hun 

ouders, de invloed van social media, je bewegen in groepen, uitgaan etc.. Nature-Nurture staat centraal en aangezien iedere keuze die je maakt van invloed is, komt 

er veel voorbij.  

De voorstellingen spelen in de klas. Deze veilige setting maakt dat jongeren zich vrijer kunnen uitspreken, kunnen experimenteren met gedrag in scenes en de 

ruimte krijgen om te ontdekken ‘dat wat zij doen’ altijd van invloed is op hoe de situaties verder verlopen. De veilige sfeer is hierin onmisbaar om jongeren effectief 

te kunnen bereiken.   

Het gaat om een unieke samenwerking tussen Artiance en GGZ NHN. Kennis over psychische  
(on)gezondheid en de sterke vertelvorm van theater komen samen in een actieve werkvorm die uitnodigt tot 
gesprek bij de jongeren. Deze twee organisaties die voor het eerst in deze samenstelling 
zo intensief met elkaar samenwerken zijn ervan overtuigd dat zij door de krachten te bundelen samen zorgen 
voor een krachtige interventie. 
 
 

 
 
 

Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 6.250,- 
 

1 
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                IkPas-Alkmaar 
 
 
 
 
Samenwerkingspartners: GGD Hollands Noorden en Brijder, Specialist in Verslavingszorg 
 
Doelgroep: 
Alkmaarse volwassenen met alcoholgebruik. Voor de doelgroep volwassenen wordt bewust gekozen omdat vanuit het 
bovenregionale programma ‘In Control of Alcohol en Drugs’ en het reguliere werk van GGD en Brijder qua beleid en uitvoering vooral de focus wordt gelegd op 
jongeren en jongvolwassenen.  

 
Doelstelling:  
De wens is dat de keuze om alcohol te drinken een meer bewuste keuze is, een keuze waarbij mensen weten wat de gezondheidseffecten zijn.  
IkPas draagt bij aan de bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik met als resultaat een daling van het alcoholgebruik. Er wordt ingezet op bewustwording, 
kennis en toegankelijkheid met betrekking tot hulp en ondersteuning met specifieke aandacht voor volwassenen.  

 
Deelnemers kunnen een beroep doen op IkPas coaches; een ‘IkPas Battle’ stimuleert deelname 
Met dit project dat aansluit bij de ambitie dat Alkmaarders minder alcohol en drugs gaan gebruiken, wordt de landelijke campagne van IkPas op krachtige wijze 
lokaal naar de inwoners van Alkmaar gebracht. Zoals bekend vraagt IkPas om het alcoholgebruik even op pauze te zetten om op deze manier tot bewustwording 
van hetgeen alcohol met je doet te vergroten.  
Het project is lokaal gericht want er wordt samenwerking gezocht met de partners van het Alkmaars Preventieakkoord, er komen lokale ambassadeurs, een 
startbijeenkomst in Alkmaar en de landelijke wervingsmaterialen krijgen een lokaal accent. Deelnemers aan 
IkPas uit Alkmaar kunnen met vragen terecht bij de IkPas coaches van Brijder. Verwacht wordt dat het 
project gestimuleerd wordt door een ‘IkPas battle’ te organiseren met en andere stad in Noord-Holland. 
Bijzonder is dat het voor de indieners van dit project, GGD Hollands Noorden en Brijder, nieuw is om de 
campagne grotendeels te voeren via de social media. Ook deze aanpak staat borg voor het gewenste lokale 
effect.   

 
 

 
 Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 6.500,- 

 

 
 

     
          

2 
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                In de schoenen van een ander                            
           

Samenwerkingspartners: Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord en Sport-Z Alkmaar 
 

Doelgroep: 
De groepen 7 en 8 uit het primaire onderwijs vormen de doelgroep van ‘In de schoenen van een ander’. 

 
Doelstelling:  
Het uiteindelijke doel van het project ‘In de schoenen van een ander’ is sociale inclusie. Dit project steekt in op preventie rondom de thema’s:  

psycho-educatie, vooroordelen, pesten en discriminatie.  

Jongeren worden zich meer bewust van de vooroordelen die zij, net als iedereen, hebben. Door deze bewustwording wordt verwacht dat zij minder mensen zullen 

uitsluiten.  

 
Psycho-educatie en vooroordelenkoffer bieden een levensles gericht op preventie 
Aan deze leerlingen van het primaire onderwijs worden preventielessen gegeven over kinderen/jongeren met een kwetsbaarheid (lichamelijke beperking/psychische 

kwetsbaarheid/vormen autisme en ADHD); daarnaast worden de maatschappelijke onderwerpen als vooroordelen, uitsluiting en discriminatie besproken.  

• Sport-Z biedt psycho-educatie aan binnen de sportlessen. Hierdoor kunnen kinderen ervaren hoe het is om met één van de hierboven genoemde 

beperkingen te leven. 

• Art. 1 NHN biedt de ‘vooroordelenkoffer’ aan. Hiermee wordt kinderen op een speelse manier kennis aangereikt over wat vooroordelen zijn en wat  
     discriminatie en pesten is en de mechanismen die daarin werkzaam zijn.  

Het project is innovatief omdat de gebruikelijke psycho-educatie slechts in gespreksvorm bestaat. Het wordt aangereikt bij de kinderen door het hen te laten ervaren 

(‘in de schoenen van een ander’). De vooroordelenkoffer wordt elders in het land door collega-bureaus van Art. 1 NHN gehanteerd. Binnen onze regio wordt er 

nog niet gewerkt met de vooroordelenkoffer. Deze pilot zal laten zien dat deze samenwerking een  

extra bijdrage biedt aan de gewenste preventie. 

Dankzij de uitvoeringssubsidie zullen 10 scholen tijdens twee schooljaren ervaring opdoen met      

‘In de schoenen van een ander’. De projectindieners hebben de wens om meer scholen te bedienen.  

Omdat de uitvoeringssubsidie haar grenzen kent, zal dit project in het komend schooljaar beperkt blijven tot 10 scholen.   

 
 Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 1.187,-  

3 
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                Leefstijlbegeleiding op gezinsniveau           

   
Samenwerkingspartners:  Groups for Balance Leefstijl Centrum Alkmaar, Buro de Beweging,  
      De Bloei Diëtistenpraktijk voor Jeugd en Gezin, Brijder Specialist in Verslavingszorg 

                                                                                            
Doelgroep: 
Gezinnen met kinderen/jongeren tussen 2 en 18 jaar waarbij een ongezonde leefstijl samengaat met (de kans op) overgewicht/obesitas.  

 
Doelstelling:  
Het doel van dit project is leefstijlbegeleiding op gezinsniveau te bewerkstelligen. De ambitie is om de twee bestaande eilanden (enerzijds kinderen/jeugd/jongeren 
en anderzijds ouders/verzorgers/volwassenen) met elkaar te verbinden door integrale samenwerking. De bestaande infrastructuren die los van elkaar de afgelopen 
jaren zijn ingebed kunnen uitermate goed benut worden om door te pakken naar begeleiding van het hele gezin. Tot nu toe zijn òf de kinderen òf de volwassenen in 
beeld bij één van de interventieprogramma’s waardoor, en dat is een bekend gegeven, terugval een groot risico is. Door verbinding te creëren tussen programma’s 
van beide doelgroepen ontstaat gezinsbegeleiding die uniek en belangrijk voor succes is. Doelen en daaraan gekoppelde streefwaarden sluiten alle aan bij de ambities 
van het Preventieakkoord. Er wordt integraal gewerkt vanuit de principes van positieve gezondheid van het Institute for Positive Health (iPH). 

 
De gezinnen leren gezamenlijk tijdens het programma hun leefstijl op een positieve wijze te veranderen  
Kinderen en ouders maken tegelijkertijd, meestal los van elkaar, dit proces door. Dit versterkt elkaar, wat bijdraagt aan de effectiviteit. 
Leefstijlbegeleiding op gezinsniveau bestaat uit integrale samenwerking met inbegrip van de volgende interventies/activiteiten: 

• Vet Cool: kinderen/jongeren 

• GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie): volwassenen 

• Indien van toepassing: rookstopcoaching 

• Indien van toepassing: begeleiding tav middelengebruik in geval van drank- en/of drugsproblematiek 

• Bovendien wordt er scholing aan de zorgprofessionals en voorlichtingsbijeenkomsten aan deelnemers/gezinnen geboden 

 
De uitvoeringssubsidie van het Preventieakkoord omvat, in principe voor drie jaar, slechts zo’n 7% van de totale kosten. Voor het leeuwendeel is er sprake van 
cofinanciering. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat dit project na 2023 kan worden voortgezet. In deze 2,5 jaar zal de meerwaarde worden aangetoond waarbij 
de ambitie is dit regionaal en landelijk te etaleren waardoor andere zorgverleners elders dit voorbeeld zullen volgen.  

 
 

Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 8.340,- 
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               Kids in the Kitchen                            

          
Samenwerkingspartners:  Initiatiefnemer Wijkcentrum Daalmeer werkt hierbij samen met Kennemer Wonen en  
     een MBO-opleiding die zorgt voor een stagiaire   
 

Doelgroep:  
Het project is gericht op kinderen woonachtig in en rondom de wijk Daalmeer; het spreekt voor zich dat indirect gezinsleden van deze kinderen beïnvloed zullen 
worden. Ouders kunnen de kooklessen betalen met de Alkmaarpas waardoor de drempel voor de minima zo laag mogelijk wordt gehouden. Het is een bekend 
gegeven dat inwoners met een lager inkomen veelal goedkopere producten kopen die vaker vet, calorierijk, zout en zoet zijn. 

 
Doelstelling: 
Kids in the Kitchen helpt kinderen een gezonde relatie met eten, voeding en koken op te bouwen. Door actief bezig te zijn met voeding wordt het overkoepelende 
thema ‘gezondheid’ behandeld. Wat is van belang van gezonde voeding voor een goede gezondheid? Op welke wijze kan je zorg dragen voor je eigen gezondheid en 
voor die van een ander? Gesprekken over samen buitenspelen in de wijk of over de risico’s van roken maken ook deel uit van deze aanpak. Nieuw is de verdieping 
die wordt gezocht door met de kinderen in gesprek te gaan over eigenschappen van voedsel, het verbouwen van voedsel en de invloed van voedsel op het algehele 
welzijn van een mens.   
Wanneer een kind het belang van gezond voedsel begrijpt is de kans groter dat hij/zij dit toepast in zijn/haar verdere leven.  

 
Laagdrempelig project betrekt jonge inwoners bij gezond opgroeien  
Al sinds jaren organiseert Wijkcentrum Daalmeer kooklessen voor kinderen. De laatste jaren loopt deze voorheen succesvolle aanpak niet goed meer; de 

coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat er financieel niet veel meer mogelijk is. Met deze stimuleringssubsidie wordt verwacht dat de kooklessen na de moeilijke 

coronaperiode nieuw leven kan worden ingeblazen.   

Nieuw bij deze aanpak is het doel om de kinderen op de juiste wijze kennis bij te brengen over de gezondheidswaarde van het voedsel. Daarom is het van belang 
een gekwalificeerde begeleider aan te stellen. Dankzij het preventieakkoord kan een persoon die kennis heeft van voeding en 
koken én die ook pedagogisch onderlegd is, worden aangesteld.  
Elke woensdagmiddag, alle weken van de schooljaren ’21-’22 én ’22-‘23, leren kinderen uit de wijk gezonde recepten maken  

in de professionele keuken van Kennemer Wonen. Een lessenreeks bestaat uit tien lessen, de laatste les mogen de leerlingen  

een ouder/verzorger uitnodigen om te komen eten. Hierna krijgen de leerlingen een certificaat en een kookboekje met daarin  

alle gemaakte recepten.  

Een laagdrempelig project dat jonge inwoners van Daalmeer direct betrekt bij gezond opgroeien!  

 
 Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 3.888,- 

5 



25 
 

               Gezonde voedselaanbieders rondom scholen 
 
Samenwerkingspartners: MEE & de Wering en JOGG Alkmaar 
 
Doelgroep: 
De primaire doelgroep wordt gevormd door jongeren van MBO- en VO-scholen in de buurt van deelnemende voedselaanbieders. 
Indirect behoort iedereen die boodschappen doet bij de deelnemende voedselaanbieder tot de doelgroep. De voedselaanbieders, de supermarkten in Alkmaar, 
vormen in feite mede de doelgroep. 
 

Doelstelling:  
Het beïnvloeden van voedingsgedrag en daarmee invloed te hebben op de gezondheid van jongeren is het doel. Voedselaanbieders spelen een belangrijke rol bij het 
creëren van een gezonde eetomgeving. De supermarkt zal zorgen voor een gezonde combideal tijdens lunchpauzes. Bovendien laat de supermarkt gezonde 
producten proeven om zo jongeren over te halen tot gezondere keuzes. Tevens wordt er een ‘Happy Friends Meal’ geboden: een lunchbag die naar keuze kan 
worden gevuld met gezonde producten. Voor de jongeren zal een korte, en gezonde (!), route door de supermarkt gecreëerd worden.   

 
Onderliggende ambitie: overgewicht bij Alkmaarders verminderen           
Het onderhavige plan, ingediend door MEE & de Wering, heeft als ambitie om jonge Alkmaarders gezonder te laten eten en drinken. De onderliggende ambitie is 
om overgewicht bij Alkmaarders te verminderen.  Bij dit project worden GGD Hollands Noorden, diverse voedselaanbieders (supermarkten) in Alkmaar, JOGG 
NL, JOGG Alkmaar, Green Dish, MBO- en VO-scholen en de gemeente Alkmaar betrokken. In en om de supermarkt worden jongeren op diverse manieren 
verleid om gezondere keuzen te maken. De geplande acties worden inhoudelijk omschreven in het uitgebreide projectvoorstel.  
Er zijn reeds supermarkten bereid gevonden om aan dit project mee te werken. Niet alleen de jongeren maar ook de supermarkten worden verleid om tot gezondere 
keuzen te komen. 
Het beroep dat dit project doet op het uitvoeringsbudget is vooralsnog € 4.860,-.  
Iedere supermarkt die extra zal deelnemen brengt aan kosten € 2.780,- met zich mee.  
Het kernteam kan later in 2021 alsnog besluiten dit project uit te breiden door de toezegging te 
doen dat meer supermarkten kunnen deelnemen.  

 
 
 
 

 

Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 4.860,- 
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               Stoptober-Alkmaar           

      
 
 
 
Samenwerkingspartners:  GGD Hollands Noorden en Brijder, Specialist in Verslavingszorg 
 
Doelgroep: 
Hoewel elke Alkmaarse roker die wil stoppen mee kan doen aan Stoptober, is bekend dat de wens om te stoppen met roken meestal vanaf 35 jaar begint te spelen. 
Middels de positieve resultaten uit onderzoek en de status die Stoptober de afgelopen jaren heeft opgebouwd, zullen dit jaar expliciet de Alkmaarse rokers overtuigd 
worden dat het loont om aan Stoptober mee te doen.  
Bovendien zal aan de partners van het Alkmaars Preventieakkoord gevraagd worden om de boodschap van Stoptober te verspreiden onder hun netwerk. 

 
Doelstelling:  
Stoptober is een landelijk actie om samen 28 dagen niet te roken in oktober. Stoptober heeft en geeft alle steun om de roker te helpen 28 dagen niet te roken. Het 
geheim van Stoptober zit hem in de positieve aanpak en ondersteuning, waar je ook bent en wanneer je maar wilt.  
 

Dankzij een locale campagne een grotere impact; op weg naar een continue beweging van minder rokers 
Door de landelijke actie Stoptober met kracht lokaal neer te zetten wordt tegemoetgekomen aan de nationale en de Alkmaarse ambitie om het roken te 
verminderen. Het volledige projectvoorstel is ingediend door Brijder en de GGD Hollands Noorden.   
Dit project wil individuele inwoners van Alkmaar die roken, bereiken en hen alle steun geven om met roken te stoppen. Bij dit streven zal aan de partners van het 
Alkmaars Preventieakkoord gevraagd worden hun netwerk in te schakelen. Ook met andere potentiële lokale partners zal contact worden gelegd. Dit project wordt 
landelijk ondersteund door Trimbos die materialen beschikbaar stelt en zorgt dat deze bij de zorgverleners  
komen. Landelijke wervingsmaterialen krijgen zoveel mogelijk een lokaal stempel.  
De verwachting is dat dankzij de lokale campagne de impact van Stoptober groter is waardoor meer Alkmaarders met 
zorgprofessionals in gesprek zullen gaan en uiteindelijk zullen stoppen met roken.   
Het kernteam van het Alkmaars Preventieakkoord streeft naar initiatieven die uiteindelijk een continue beweging  
naar meer gezondheid in Alkmaar opgang brengen. Dankzij de meerjarige landelijke borging van deze projecten  
kan een sociale beweging ontstaan die Alkmaarders aan elkaar verbindt, zodat zij van elkaar leren, elkaar  
inspireren en aanmoedigen. 

 
 
 
 

Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 3.000,- 
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                Ieder kind een gaaf verjaardagsfeest!           

Samenwerkingspartners: Sport-Z en Alkmaar Sport                                  
 

Doelgroep:  
Alkmaar heeft 2445 ‘minima kinderen’ in beeld (NHD, 16 maart 2021). Dat betekent dat minimaal 12% van de Alkmaarse kinderen opgroeit in armoede. Voor hen 
geen uitdagend verjaardagsfeestje. Dit project richt zich op kinderen van 7 t/m 14 jaar uit minimagezinnen.   

 
Doelstelling:  
Kinderen die opgroeien in armoede wordt de mogelijkheid gegeven om hun verjaardag op een uitdagende manier te organiseren waardoor zij vriendjes en 
vriendinnetjes ook een keer kunnen uitnodigen. Hiermee wordt sociale uitsluiting tegengegaan. Het effect van het kunnen organiseren van een verjaardagsfeestje is 
sociaal gezien veel groter dan het feestje op zich.  
De Alliantie Kinderarmoede stelde in september 2020: “Kinderen vinden uitsluiting het ergste, niet het geldgebrek.” 

 
Armoede verhoogt het risico op sociaal isolement 
In samenwerking met Haltewerk, het Jeugdsportfonds en het sociale team van de gemeente Alkmaar krijgen ‘minimagezinnen’ een flyer met de prachtige 

uitnodiging. Deze kinderen, die opgroeien in armoede, krijgen de mogelijkheid om in het Outdoorpark Alkmaar hun verjaardagsfeestje te vieren. Op deze manier 

worden er 50 verjaardagsfeestjes georganiseerd waarbij elke jarige maximaal 12 kinderen kan uitnodigen. Hierdoor staat het betreffende kind op een positieve 

manier in het middelpunt. Het verjaardagsfeestje wordt dusdanig georganiseerd dat er geen verschil ontstaat met de reguliere feestjes (dus geen ‘etikettering’).  

  

 
 

 
 Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 2.395,- 

Voor zover bekend zijn er nog geen sportieve 
activiteiten die zich richten op sociale 
participatie van kinderen die in armoede 
opgroeien. De samenwerkende partijen 
stellen communicatie- en marketinguren en 
materialen beschikbaar als cofinanciering. Er 
worden initiatieven ontwikkeld om na afloop 
van dit project van andere organisaties 
hiervoor steun te ontvangen.  
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              Preventie: ‘Plan – Praktijk’         

   
Projectindiener: MBO-opleiding Sport en Bewegen van het ROC Horizon College 
 

Doelgroep: 
De studenten hebben door hun studierichting affiniteit met de volgende 
doelgroepen: 

• Alkmaarders met een beperking (geestelijk of lichamelijk); 

• Kinderen en ouderen; 

• Inwoners van Alkmaar met een te hoog BMI; 

• Alkmaarders met een slechte voedingsgewoonte.   

 
Doelstelling:  
Student(en) stellen een projectplan op en gaan dit project coördineren en uitvoeren.  
Het project is gebaseerd op een thema uit het preventieakkoord en gericht op: 

• één of meerdere sectoren uit buurt, onderwijs en sport (specialisatie niveau 4); 

• sport- en bewegingsagogie (specialisatie niveau 4); 

• het leveren van een bijdrage aan een gezondere leefstijl (specialisatie niveau 4). 

 
Hierbij geeft het kernteam of de preventieformateur aan welk thema de voorkeur heeft en op welke doelgroep het moet aansluiten. Het project is gericht op 
gezondheid en bewegen in relatie tot de opleiding Sport en Bewegen. Het doel is om een bijdrage te leveren aan het Alkmaars Preventieakkoord.   

 
Van planontwikkeling tot het leveren van een concrete bijdrage om de ambities te realiseren 
80 studenten van het ROC Horizon College, niveau 4, ontwikkelen in september/oktober 2021 een projectplan dat tegemoetkomt aan één of meer van de ambities: 

• Gezond, veilig en kansrijk opgroeien; 

• Alkmaarders staan positief in het leven; 

• Alkmaarders eten en drinken gezonder; 

• Alkmaarders bewegen voldoende. 
In groepjes gaan de studenten het thema uitwerken waarna de studenten in oktober/november een presentatie houden over hun project. Het kernteam cq de 
preventieformateur beslist naar aanleiding van deze presentaties welk(e) project(en) daadwerkelijk uitgevoerd mag/mogen worden. De minimale duur van het 
project is zes weken. De studenten sluiten het project af met een eindpresentatie die beoordeeld wordt door de preventieformateur en een assessor van school.  

 
 
 Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 1.000,- 
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Samenwerkingspartners: Bureau van Straalen, lid van Koel & Co, met drie SKJ geregistreerde jeugdwerkers waarvan één contextueel  
               therapeut. Er wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur en een voedingsdeskundige. 
 

Doelgroep: 
Jongeren die te veel thuis zitten, inactief zijn, (dreigen tot) afhaken. Jongeren die de aansluiting dreigen te missen en mogelijk somber worden. Jongeren tussen de 12 
en 25 jaar en hun gezin/netwerk. 

 
Doelstelling:  
Het doel van Work-it XXL is het structureel verbeteren van de gezondheid en participatie van jongeren in Alkmaar. 

 
Work-it XXL: gezinsgesprekken én individuele gesprekken 
Het programma van Work it XXL  bestaat uit 6 trainingssessies van 4 uren aangevuld met gezinsgesprekken en individuele gesprekken. Voor de training worden er 
intakegesprekken gehouden met een jongere en ouder(s). Tijdens de training worden sociale vaardigheden geoefend en grenzen opgezocht met betrekking tot 
identiteit. Geest en lichaam werken samen en dus wordt er veel aandacht besteed aan uiterlijke verzorging, gezondheid en sport/activiteit. (Duur)sport en Cardio 
worden ingezet om het endorfine-gehalte te verhogen en daarmee de stemming. Dit wordt weer benut in de gezinsgesprekken en vaardigheidstraining.  
Het project betreft een groepstraining voor jongeren (12-25 jaar) aangevuld met individuele begeleiding en gezinsbegeleiding. 
De training betreft vaardigheden ten behoeve van participatie (werk vinden, terug naar school en lidmaatschap van het verenigingsleven), sport, gezondheid 
(voeding en lifstyle). 
De gezinsbegeleiding betreft het vastleggen van steun en betrokkenheid bij datgene wat de jongere  
heeft geleerd, zodat dit structureel onderhouden wordt en er nieuwe uitdagingen kunnen worden  
aangegaan.    
Individuele begeleiding betreft het bespreken van individuele problemen die verholpen moeten  
worden voor het volgen van het programma.  
De training is een uitbreiding op de training Work-it wat al succesvol is ingezet in de IJmond.   
   
 

Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 2.400,- 
 

Het team ‘Bij Sef’, wat 
staat voor Ellen, Frans 
en Songul, zal dit 
project trekken.  
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Samenwerkingspartners:   Praktijkonderwijs De Viaan, Sport-Z en Alkmaar Sport              
 

Doelgroep:  
Leerlingen van de praktijkschool De Viaan in Alkmaar. Het praktijkonderwijs hanteert landelijke toelatingscriteria. Het IQ van de leerlingen van de Viaan ligt tussen 

de 55 en 80; de leerlingen hebben een leerachterstand op minimaal twee domeinen. Risico’s die deze doelgroep ervaart binnen de maatschappij zijn: overvraging 

door de omgeving, stagnerende ontwikkeling, gedragsproblemen, psychische problematiek, werkloosheid, schulden, verslaving en criminaliteit. Om zo de risico’s te 

verkleinen is het noodzakelijk voor deze doelgroep preventief in te zetten op vrijetijdsbesteding.  

 
Doelstelling: 
Dit project biedt een vrijetijdsbesteding aan voor een kwetsbare doelgroep in een veilige/beschermde omgeving. Door deel te nemen aan de projectactiviteiten kan 

deze jeugd beter participeren en integreren binnen de maatschappij. Het subdoel is om de drempel naar verenigingen te verlagen.  

De verhoging van het beweeggedrag levert een bijdrage aan de gezondheid van de jongeren. Ook het sociale aspect speelt een grote rol binnen de activiteiten. Er 

gaat namelijk een stigmatiserende werking uit van de diagnose LVB (Licht Verstandelijke Beperking); dit stigma leidt tot een selffulfilling prophecy-werking bij de 

jongeren. Een negatief zelfbeeld ontstaat bij velen (“Ik kan het toch niet”).  

 
Veel gezondheidswinst te behalen binnen deze doelgroep  
Het is een innovatief, veel omvattend programma waarbij een kwetsbare doelgroep bereikt wordt in 

hun vertrouwde en veilige omgeving. Binnen deze doelgroep is momenteel ongeveer 8% actief bij 

een (sport)vereniging. Landelijk voldoet ruim 40% procent van de jongeren binnen de 

leeftijdscategorie 12- tot 18-jarigen aan de beweegrichtlijn. Deze doelgroep wordt gekenmerkt door 

bewegingsarmoede waardoor gezondheidsachterstand ontstaat. Door het project preventief aan te 

bieden is er veel gezondheidswinst te behalen binnen de doelgroep. De intentie bestaat om het 

project na drie jaar pilotfase voort te zetten vanuit een financieringsstroom binnen de Viaan.  

 
 
 

Het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 5.675,- 
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Dit preventieakkoord is nog maar het begin…. 
 

Met het Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) heeft Alkmaar haar eigen preventieakkoord. De komende maanden zullen de projecten starten, zullen 
deze projecten verrijkt worden door meer organisaties erbij te betrekken en zullen er waar mogelijk gewenste accenten aangebracht worden.  
 
Tot en met september 2021 kunnen nieuwe projectvoorstellen worden ingebracht, met projecten die ook in 2022 en 2023 tegemoet komen aan de 
Alkmaarse ambities. Bij voorkeur worden de projecten voor de jaren 2022 en 2023 deels door andere organisaties uitgevoerd en worden ook andere 
doelgroepen bediend. 
 
 
In een later stadium verschijnen nog twee versies van dit Alkmaars Preventieakkoord. Desondanks wil ik nu reeds mijn waardering uitspreken voor de 
warme belangstelling van wethouder gezondheid Elly Konijn, de betrokkenheid die ook de overige vier wethouders toonden tijdens een online 
ontmoeting in mei 2021 en de ondersteuning van Christiaan Griffioen namens de gemeente Alkmaar.  
 
Ongekend is het serieuze en integere werk dat het kernteam gemaakt heeft van de beoordeling van 24 ingestuurde projectplannen; samen bleken zij de 
projecten beter te doorgronden dan welke specialist dan ook in zijn eentje had kunnen doen. De hulp van Tom Moons van Pharos bij de opstart van 
dit traject stelde ik erg op prijs. 
 
Boven dit alles spreek ik hier mijn bewondering uit voor alle Alkmaarders die hun betrokkenheid toonden bij de totstandkoming van dit lokale 
preventieakkoord. De talloze telefoongesprekken en e-mailcontacten, de Zoommeetings, de zeven online kick-offbijeenkomsten, de ingestuurde 
projectplannen en de in deze coronatijden sporadisch ‘fysieke’ en prettige contacten laten zien dat Alkmaarders houden van hun gemeente! Deze 
Alkmaarders stelden in feite dit Alkmaars Preventieakkoord 1.2 (2021) samen!  
 
 

Ted van der Bruggen 
preventieformateur Alkmaar 
06-543 91 660  
info@alkmaarspreventieakkoord.nl   
www.alkmaarspreventieakkoord.nl  

juni 2021                                                                                      


