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Voorwoord

Primair preventie: samen werken wij aan preventie!
In deze tijd van enerzijds vaak je handen wassen, van 1,5 meter afstand houden, van vaccineren en van het dragen van een mondkapje en van anderzijds de
overbelasting van de ic-capaciteit, begrijpt ieder de waarde van preventie.
‘Alleen samen krijgen wij corona onder controle’, die slogan wordt (of je nu wel of niet gelukkig bent met de maatregelen) door de meeste Nederlanders
begrepen. De preventieve maatregelen bewijzen hun waarde.
Er gaan stemmen op om fors te investeren om calamiteiten in de toekomst te voorkomen. Preventie is een issue dat volop in de schijnwerpers staat.
De signalen die ik al snel na mijn aantreden als preventieformateur kreeg lieten tot mijn verbazing echter zien dat preventie in de gezondheidszorg door
velen als een ondergeschoven kindje beschouwd wordt. Preventie heeft nooit prioriteit gehad en tijdens de laatste 15 jaar zijn de budgetten gericht op
preventie in de gezondheidszorg zelfs nog sterk ingekrompen. Een medewerker van een GGZ-instelling vertelde me dat preventie inmiddels nog geen 1%
beslaat van het totale budget van haar organisatie. Alle aandacht gaat uit naar de zorg voor de zieke mens. Natuurlijk moet acute nood gelenigd worden
maar iedereen begrijpt dat we acute nood beter kunnen proberen te voorkomen.
Eén van de lessen die wij leren van de coronacrisis is dat we moeten investeren om voorzienbare gezondheidsrisico’s te voorkomen en/of het hoofd te
kunnen bieden. In Alkmaar moeten we bevorderen dat de gezondheid van de inwoners zodanig is dat zij beter voorbereid zijn tegen dergelijke crises.
Draagt het Alkmaars Preventieakkoord, uitmondend in een aantal concrete projecten, bij tot het komen tot een betere gezondheidspreventie? Dat is vast
wel zo omdat de projecten gericht zijn op gezondheidspreventie. Bovendien is het streven dat een aantal van deze projecten ervoor zorgt dat een
gezondheidsbeweging, een meerjarig streven naar gezondheidsbevordering, op gang komt. Toch moet een al te groot optimisme over de opbrengst van het
Alkmaars Preventieakkoord op lange termijn getemperd worden. Een wethouder verzuchtte waarschijnlijk terecht dat € 60.000,- per jaar voor dit doel in
Alkmaar een druppel op een gloeiende plaat is.
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Er is op het terrein van gezondheidspreventie in Alkmaar meer dan dit preventieakkoord nodig. Het Alkmaars Preventieakkoord is hopelijk de opmaat tot
meer initiatieven op dit terrein.
Ik ben als preventieformateur op dit terrein niet de grote deskundige. Desondanks durf ik te stellen dat meer budget voor preventie op nationaal niveau
noodzakelijk is om de toenemende gezondheidsverschillen en de daarmee gepaard gaande kosten te verminderen. Het spreekt voor zich dat een regionale
aanpak, GGD Holland Noorden is hiervoor de aangewezen organisatie, noodzakelijk is. Het is jammer te moeten vaststellen dat het tot nu toe niet is gelukt
om te komen tot een regionaal preventieakkoord. Toch zal er in onze regio een preventie-infrastructuur moeten worden opgebouwd en daar is een fors
budget voor nodig.
Verderop in dit preventieakkoord schrijf ik over de stappen die gezet dienen te worden om de focus te verleggen van Ziekte en Zorg in de richting van
Gezondheid en Gedrag (‘van ZZ naar GG’). De inwoners van Alkmaar moeten beschermd worden tegen gezondheidsrisico’s waar zij zelf nauwelijks invloed
op hebben én zij moeten geholpen worden om te komen tot een gezonde leefstijl.
Alkmaar heeft de publieke taak om een gezonde leefomgeving voor haar inwoners te creëren en deze te beschermen. Dit laatste kan onder meer door het
versterken van de informatievoorziening ten aanzien van gezondheid.
Het Nationaal Preventieakkoord en het Alkmaars Preventieakkoord vormen slechts een aanzet om te komen tot een sterkere gezondheidspreventie. Het
Alkmaars Preventieakkoord laat zien dat de Alkmaarders bereid zijn hiervoor de mouwen op te stropen en een bijdrage te leveren aan dit streven. De inzet
van de Alkmaarders ten aanzien van de gezondheidsprojecten is groot. De gemeente Alkmaar laat samen met de GGD Hollands Noorden zien dat ook zij alle
zeilen wil bijzetten.
De taak die de beleidsmakers hebben is om de roep naar meer preventie en daarmee gepaard gaande plannen om te zetten in concrete acties net zoals
inwoners en organisaties van Alkmaar met de projecten van dit lokale preventieakkoord laten zien.
november 2021
Ted van der Bruggen
preventieformateur Alkmaar
06-543 91 660
info@alkmaarspreventieakkoord.nl
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Veel Alkmaarders ontwikkelen de basis van het Alkmaars Preventieakkoord
Hiermee heeft u het Alkmaars Preventieakkoord 1.3 in handen. Maar liefst 11 kickoff- en inspiratiessessies liggen hieraan ten grondslag. Meer dan 130
Alkmaarse organisaties bezochten deze bijeenkomsten waarvan 54 organisaties met logo en handtekening op de website de ambities van het Alkmaars
Preventieakkoord onderschrijven. De organisaties en inwoners werden op veel manieren uitgedaagd en begeleid om gezamenlijk een bijdrage te
leveren aan de totstandkoming van initiatieven waarmee de ambities bereikt kunnen worden. Daarom werden oproepen in de krant geplaatst, werden
uitnodigingen Alkmaar-breed verspreid en kwamen er zes nieuwsbrieven uit.
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 12.
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 1.3, wordt concreet hoe de realisering van de ambities in de voor ons liggende jaren
gestalte krijgt door middel van de uitvoering van 21 projecten. Deze 21 projecten bestrijken een breed spectrum van preventieve doelen waarmee
Alkmaar hoopt op een betere gezondheid voor haar inwoners. Lag bij de in mei toegelaten projecten de nadruk op jeugd en gezondheid, deze versie
laat een breder perspectief zien. De met deze versie toegevoegde projecten zijn meer gericht op een gezonde leefstijl, willen de sociaaleconomische
verschillen verkleinen, hebben de focus op de psychische gezondheid of zijn sterk gericht op verbetering van de leefomgeving. Hiermee wordt
tegemoetgekomen aan de zes ambities van de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024.

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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Het Alkmaars Preventieakkoord in het licht van de Gezondheidsmonitor 2020
Het is van belang om deze derde versie van het Alkmaars Preventieakkoord te bezien in het licht van de onlangs verschenen Gezondheidsmonitor
2020. Er zijn in Alkmaar positieve trends te constateren, daarnaast valt er op veel fronten nog gezondheidswinst te behalen.
Hieronder leest u een samenvatting van de Gezondheidsmonitor 2020 die betrekking heeft op Alkmaar.
Klik hier voor meer gedetailleerde onderzoeksresultaten

Samenvatting Gezondheidsmonitor 2020

Alkmaar

bron: Gezondheidsatlas Noord-Holland Noord GGD Hollands Noorden
In het najaar van 2020 hebben 1.151 inwoners van 18-65 jaar in Alkmaar een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, welzijn, leefstijl en
leefomgeving voor de Gezondheidsmonitor.
De Gezondheidsmonitor is uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, CBS en alle 25 GGD-en in Nederland. De vragenlijst bestond uit een
landelijke en een regionale set aan vragen.
Positieve trends
De Gezondheidsmonitor 2020 laat een aantal positieve trends zien onder de inwoners van 18-65 jaar in Alkmaar.
Zo voelt men zich over het algemeen gezonder en ervaart men minder beperkingen in het dagelijks leven door gezondheidsproblemen dan
landelijk en hoe men zich voelde in 2016. Ook eten meer inwoners voldoende groente en fruit en is het percentage rokers gedaald van 27,3% in
2016 naar 17,3% in 2020.
De invloed van de coronacrisis op deze trends lijkt beperkt. De meeste mensen geven aan dat de coronacrisis hun gezondheid of rookgedrag niet
heeft veranderd.
Het alcoholgebruik is niet significant veranderd in Alkmaar en vergelijkbaar met landelijk en regionaal. In 2016 dronk 16,2% van de volwassenen
in Alkmaar overmatig alcohol en was 10,8% een zware drinker. Vergeleken met 2016 hebben inwoners van 18-65 jaar vaker betaald werk in 2020
en hebben minder mensen moeite met rondkomen. Deze trends zijn vergelijkbaar met regionaal en landelijk, alhoewel in Alkmaar wel meer
mensen moeite hebben met rondkomen (16,8%) dan in de hele regio Noord-Holland Noord (13,9%).
Aandachtsgebieden
De psychosociale gezondheid van de inwoners van 18-65 jaar in Alkmaar is verslechterd.
Het percentage inwoners met een matig tot hoog risico op een angststoornis of depressie is gestegen van 39,9% in 2016 naar 48,3% in 2020 en
21,7% voelt zich sociaal uitgesloten (17,8% in 2016). Landelijk en regionaal zien we dezelfde trends. Het percentage mensen dat zich matig tot
(zeer) ernstig eenzaam voelt (42,7%) is niet significant veranderd in Alkmaar (was 41,5% in 2016) en vergelijkbaar met landelijk en de hele regio
Noord-Holland Noord. Dit verminderde welbevinden wordt mogelijk voor een deel verklaard door de coronacrisis.
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Van de volwassenen in Alkmaar geeft 20,1% aan zich door de coronacrisis angstiger en depressiever te voelen en 24,7-27,3% ervaart meer stress
en minder regie over het eigen leven.
Samenvatting
Het aantal mensen met matig of ernstig overgewicht is niet veranderd sinds 2016 en vergelijkbaar met landelijk: 45,1% van de inwoners van 18-65
jaar is te zwaar.
Ook het aantal mensen dat voldoet aan de richtlijn voor gezond bewegen is niet significant veranderd, maar wel hoger dan landelijk en in de regio.
Mogelijk heeft de coronacrisis de positieve trend om meer te gaan bewegen sinds 2012 afgezwakt.
Van de volwassenen in Alkmaar geeft 52,2% aan dat hun sport– en beweeggedrag is veranderd door de coronacrisis: 33,5% is minder gaan
bewegen en 18,7% is meer gaan bewegen.
In de directe leefomgeving zijn de inwoners van 18-65 jaar in Alkmaar het meest tevreden over de fiets– en wandelmogelijkheden en het minst
over de voorzieningen voor jongeren. Daarnaast ervaren de inwoners vaker matige tot ernstige geluidshinder dan regionaal en landelijk. De
belangrijkste bronnen van geluidshinder zijn brommers/scooters (53,3% hinder), buren (38,4%) en wegverkeer.
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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.
Jaarlijks is het Ministerie van VWS cq de VNG bereid om € 60.000,- te subsidiëren mits er voldaan wordt aan de bovenstaande voorwaarden.
De € 60.000, van 2021 werd vergeven aan 11 projecten die in mei 2021 gunstig werden beoordeeld. In de loop van 2021 stelde het Ministerie, om de
gevolgen van corona te bestrijden, nogmaals €60.000,- extra steun voor het lokale preventieakkoord in Alkmaar. Dit betekende dat er in oktober ’21
drie keer € 60.000,- besteed kon worden aan projecten die helpen om de Alkmaarse ambities te realiseren.
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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 brengt een Alkmaarse Gezondheidsbeweging op gang
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 was en 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
Elf 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

9 november 2021
Alle 24 projecten die zijn toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord en die daarmee een beroep doen op het extra steunpakket 2021
en/of op de uitvoeringssubsidie 2022 en 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
op de website wordt de werkwijze beschreven (klik hier)
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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.
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Alles over het Alkmaars Preventieakkoord leest u op:

www.alkmaarspreventieakkoord.nl
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Projectplannen ingediend, beoordeeld en uitvoering gestart
Er waren twee perioden waarin projectplannen konden worden ingediend. Tot 1 mei werden er 24 projectvoorstellen gedaan. Het kernteam heeft de
projectvoorstellen gewogen en tenslotte 11 projecten als beste beoordeeld.
Ook in de periode tot 1 oktober 2021 werden er weer 24 projectvoorstellen ingebracht. In totaal werden dit keer 13 projectvoorstellen het meest
geschikt bevonden om onze Alkmaarse ambities te realiseren. Drie van deze voorstellen beoogden een uitbreiding en/of verlenging van projecten die
in mei reeds waren toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord. Dit betekent dat er de komende jaren door 21 projecten een bijdrage aan ons lokale
preventieakkoord zal worden geleverd.
Hieronder leest u de criteria die bij de beoordeling gehanteerd werden.

Criteria

Ieder plan werd beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Het strekte tot aanbeveling cq het was noodzakelijk dat het projectplan tegemoet zou
komen aan deze criteria.
De makers van de projectplannen konden gebruik maken van een format om een project mee in te dienen. Aan de hand van dit format op de website
werd duidelijk of het project wel tegemoetkwam aan de verlangde criteria.
Als harde criteria golden:
•
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?
De zachte criteria die ook werden meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag, waren:
•
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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De projecten uit de startblokken
De projecten die sinds mei 2021 deel uitmaken van dit lokale preventieakkoord zijn vrijwel alle inmiddels gestart. De eerste resultaten zijn zichtbaar!
Hierover leest u meer in de nieuwsbrieven van het Alkmaars Preventieakkoord (meld u hier, onderaan de betreffende pagina, aan!).
In de slotversie van het Alkmaars Preventieakkoord, de versie 2.0, zal verslag worden gedaan van het verloop van de projecten en de eerste resultaten
worden met u gedeeld.

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. Ed Bakker heeft inmiddels een andere functie geaccepteerd zodat het kernteam inmiddels uit 9 betrokken
Alkmaarders bestaat.

Het kernteam bestaat uit:
Femke van Baarsen
(Ed Bakker
Peter van der Boom
Petra Buwalda
Esther Kleine Deters
Miranda Goudsblom
Wouter van der Klugt
Jeroen Smit
Madeleine Stoop
Raoul van der Wel

Groups for Balance / GLI Alkmaar
Brijder Preventiedeskundige)
Wellvit
Gemeente Alkmaar
GGD Hollands Noorden
Bibliotheek Kennemerwaard
Alkmaar Sport
Alkmaar Guardians
Sport-Z
MEE & de Wering

In april 2021 is het kernteam geïnstalleerd. Er zijn acht 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.
Er waren aanzienlijk meer goede projectvoorstellen dan er gehonoreerd konden worden. Dat is spijtig voor de projecten die het niet haalden.
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 de komende jaren van extra ogen, oren en denkkracht. Dit kan met woorden en daden.
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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 onlinebijeenkomst 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;
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.
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. Een uitzondering is het extra steunpakket van 2021; hiervan zal de
preventieformateur 10% als vergoeding ontvangen.
19

21 projecten toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord
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 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 21 projecten overziend, is het duidelijk dat met dit lokale preventieakkoord aan alle vooraf gestelde ambities tegemoet wordt gekomen.
Ten aanzien van een meerdere projecten is besloten om die financieel voor meerdere jaren te ondersteunen. 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
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 is ervoor gekozen hier te volstaan met een korte samenvatting van ieder project.
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1

De Buurtmoestuin

Samenwerkingspartners: Wijkcentrum De Rekere en Hortus Alkmaar
Doelgroep:
De inwoners van de wijk Huiswaard vormen de doelgroep. Huiswaard kent 11.000 bewoners. Bijna 50% van de bewoners kampt met overgewicht, ruim 80% drinkt
regelmatig alcohol en een kwart is roker.

Doelstelling:
Het creëren van een gezonde plek in de wijk Huiswaard. Een plek waar bewoners graag komen om te bewegen, groenten te kweken, kruiden te plukken, te
ontspannen en elkaar te ontmoeten. Via deze locatie wordt aan alle Alkmaarse gezondheidsambities tegemoetgekomen. Het doel is om mensen tot gezond gedrag te
bewegen; niet door te vertellen wat ze ‘moeten’ en ‘laten’. Dankzij deze buurtmoestuin wordt een locatie gecreëerd waar wijkbewoners samenkomen en met elkaar
leuke, lekkere en gezonde activiteiten kunnen doen.

Via de buurtmoestuin worden Alkmaarse gezondheidsambities gerealiseerd
Samen met de wijkbewoners zal een ontwerp van de buurtmoestuin tot stand komen. Ook de aanleg, het zaaien en telen, gebeurt samen met de wijk. Kortom,
wijkbewoners worden actief betrokken.
De buurtmoestuin heeft echter de bredere ambitie om diverse doelstellingen van het
preventieakkoord, denk hierbij vooral aan het komen tot een gezonde leefstijl van de
wijkbewoners, tegemoet te komen. Om die brede ambitie te bereiken wordt
professionele begeleiding ingezet om onder andere workshops te organiseren, contacten
met andere organisaties te onderhouden (huisartsen, diëtisten, Steenbreek en andere
wijkinitiatieven) en de continuïteit te borgen. Het stimuleren van activiteiten in en rond
de buurtmoestuin wordt vermeld in de plannen. Daarbij zullen Straatgeluid,
basisscholen, IVN, middelbaar onderwijs, Esdégé-Reigersdaal, WonenPlus, MEE & de
Wering, Klas op Wielen en andere organisaties betrokken worden.
Het Alkmaars Preventieakkoord draagt in totaal, verspreid over
2022 en 2023, met uitvoeringssubsidie bij: € 10.000,-
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2

Gezonde Maatjes

Samenwerkingspartners: Humanitas Noord-Kennemerland, MEE & de Wering, GGD Hollands Noorden en AlkmaarSport
Doelgroep:

Gezinnen in Alkmaar met minimaal één kind tussen 6 en 18 jaar waarbij sprake is van overgewicht in combinatie met lichte psychische problematiek en/of armoede
in het gezin.

Doelstelling:
Het doel van Gezonde Maatjes is om op een positieve manier het zelfvertrouwen van een kind te versterken en bij te dragen aan een gedragsverandering op het
gebied van gezonde leefstijl. Onder invloed van de coronacrisis is de noodzaak hiervan (nog) groter geworden omdat er inmiddels diverse nadelige effecten bekend
zijn zoals minder sport en beweging, meer eten en meer schermtijd.

Samen met het maatje op weg naar gezondere voeding, meer beweging en betere opvoedvaardigheden
Gezinnen krijgen maximaal een jaar lang ondersteuning in de thuissituatie van een vrijwilliger -een maatje- om fitter, gezonder en blijer te worden. De getrainde
vrijwilliger gaat wekelijks op bezoek bij het gezin en biedt hulp bij het aanleren van vaardigheden die ertoe bijdragen dat het gezin een gezonde(re) leefstijl zal
ontwikkelen. Uniek aan Gezonde Maatjes is de positie van de vrijwilliger. De meerwaarde ligt in het langdurige één-op-één contact en de gelijkwaardige houding tot
de deelnemer. Vrijwilligers hebben tijd en aandacht, komen bij het gezin thuis en hebben een laagdrempelige aanpak. Deelnemers hebben door deze mensgerichte
aanpak en het luisterend oor meer kracht, doorzettingsvermogen en energie om de draad op te pakken of om
door te zetten.
De vrijwilligers worden begeleid door een beroepskracht en gaan op drie
gebieden aan de slag:
a. voeding
b. beweging
c. opvoedvaardigheden
Er zullen in drie jaar in totaal 66 gezinnen geholpen worden.
Het Alkmaars Preventieakkoord draagt met uitvoeringssubsidie bij:
2021 € 8.368,-; 2022 € 5.755,-; 2023 € 7265,-

foto: Bob van der Vlist
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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 draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 4.860,-
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Health Podium

Samenwerkingspartners: Bibliotheek Kennemerwaard nodigt haar hele
netwerk, en alle organisaties die deel uitmaken
van het Alkmaars Preventieakkoord, uit
Doelgroep:
Alle inwoners van Alkmaar die gezonder willen gaan leven. De samenwerkingspartners die Bibliotheek Kennemerwaard reeds heeft, zullen gevraagd worden om
met name kwetsbare Alkmaarders op deze mogelijkheid te wijzen. Tevens zal de Bibliotheek gebruik maken van al haar communicatiemogelijkheden zoals website,
nieuwsbrief, persberichten, social media, advertenties en flyers om het Health Podium onder de aandacht te brengen.

Doelstelling:
Health Podium heeft als doel om inwoners van Alkmaar op een laagdrempelige manier toegang te geven tot de juiste informatie over een gezonde leefstijl zodat zij
de regie over de eigen gezondheid vorm kunnen geven.

Health Podium biedt een platform aan alle organisaties die in Alkmaar werk maken van een betere gezondheid!
Twee keer per maand biedt Health Podium een podium voor organisaties die iets betekenen op het gebied van gezond leven. Deze organisaties kunnen een
presentatie/workshop verzorgen in Bibliotheek Alkmaar Centrum en/of Bibliotheek de Mare. De organisaties kunnen kosteloos gebruik maken van het fysieke
podium in de bibliotheek. Alle ambities van de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024 komen
aan de orde.
Na afloop van de presentatie of workshop kan de organisatie ervoor kiezen om op een vast
moment plaats te nemen in een inloopspreekuur in de bibliotheek. Hierdoor is het mogelijk
voor mensen om antwoorden te krijgen over vragen die zij hebben over het betreffende
onderwerp.
Indien het vanwege coronamaatregelen niet mogelijk is om deze bijeenkomsten te
organiseren dan zal gekozen worden voor onlinebijeenkomsten.
Het streven is om tot en met december 2022 in totaal 20 bijeenkomsten georganiseerd te
hebben. Aan deze bijeenkomsten hebben minimaal 300 inwoners deelgenomen.

Het Alkmaars Preventieakkoord draagt met uitvoeringssubsidie bij:
2021 € 500,- en in 2022 €1875,24

5

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’).
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.

Het Alkmaars Preventieakkoord draagt met uitvoeringssubsidie bij met in totaal (betreft 2021 én 2022) : € 7.750,25

6

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 draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 6.500,-
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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.
Het Alkmaars Preventieakkoord draagt met uitvoeringssubsidie, 2021 tot en met 2023, bij: € 5.000,-
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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 draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 3.888,28
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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 draagt met uitvoeringssubsidie bij in de jaren 2021, 2022 en 2023 met resp. : € 8.340,-, € 7800,- en € 7800,29
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Ontmoeten en Bewegen in Nieuw Overdie

Samenwerkingspartners: Woningcorporatie Woonwaard, Woningcorporatie van Alckmaer, Wijkraad Nieuw Overdie, Alkmaar Sport,
Wijkcentrum Overdie Ontmoet, MEE & de Wering, Trefpunt No Limit en Artiance Kunstencentrum
Doelgroep:
Alle inwoners van Nieuw Overdie behoren tot de doelgroep van ‘Ontmoeten en Bewegen in deze woonwijk. In dit plan wordt extra aandacht besteed aan:
• Meisjes en (jong)volwassen vrouwen
• Senioren en mensen met een beperking
• Mensen met beperkte financiële middelen

Doelstelling:
Het doel van dit project in Nieuw Overdie is een centrale plek bieden aan de bewoners van de wijk waar men elkaar ontmoet en waarbij beweging en contact
gefaciliteerd worden met als resultaat een gezondere leefstijl, dit zowel lichamelijk als geestelijk.

De wijk- en beweegtuin: een gezonde ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners
Dit ambitieuze en gedetailleerd beschreven plan wordt fasegewijs uitgevoerd. Er wordt een stichting opgericht en een website gebouwd. Er worden nog andere
subsidieaanvragen gedaan en sponsoractiviteiten opgezet. Een ontwerp wordt gemaakt voor de totstandkoming van een wijktuin en een beweegtuin. Deze centrale,
openbare, gratis en makkelijk toegankelijke ontmoetingsplek wordt ingericht tussen buurthuis Overdie Ontmoet en Moskee Bilal. Door diverse partijen zullen
activiteiten georganiseerd worden waarbij bewegen en een gezonde leefstijl gestimuleerd worden. De gezondheid van de wijkbewoners en de leefbaarheid in de wijk
wordt hiermee bevorderd. Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering worden bewoners hier sterk bij betrokken. Hierdoor wordt ‘eigenaarschap’ van de
wijkbewoners verwacht. De wijktuin en de beweegtuin bieden nieuwe laagdrempelige mogelijkheden en kansen voor wijkbewoners met (corona)achterstanden.

Het Alkmaars Preventieakkoord draagt ieder jaar bij, van 2021 tot en met 2023, € 6.000,-
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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.
Acteurs Lisa Templon en Simon Daniël Brommer
dagen de leerlingen op interactieve wijze uit om
zich op tal van gebieden uit te spreken

Het Alkmaars Preventieakkoord draagt jaarlijks, 2021 t/m 2023, met uitvoeringssubsidie bij: € 6.250,-
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Positief Fit Challenge!

Samenwerkingspartners: Care fot Women, ’t Praethuis, Vitalics en WellVit.nl
Doelgroep:
Inwoners van de Gemeente Alkmaar met een gezondheidsachterstand door kanker (persoonlijk of in omgeving) die weer lekkerder in hun vel willen zitten en
openstaan om in groepsverband de juiste spirit te vinden om door te gaan met leefstijlverandering.

Doelstelling:
Deelnemers met een gezondheidsachterstand, ook door de coronapandemie, meer weerbaar te maken middels bewegen, vitaliteit en een positieve gezondheid.

Van intake via de drie maanden challenge naar een lichter leven!
Allereerst ontvangen de deelnemers een individuele lichaamsanalyse (‘echte’ leeftijd- en stresstest) en een Positief Gezondheidsgesprek.
Daarna start de drie maanden challenge. Tijdens deze challenge worden zes bijeenkomsten gefaciliteerd op basis van de pijlers van Positieve Gezondheid:
1. Dagelijks functioneren
2. Lichaamsfuncties
3. Mentaal welbevinden
4. Zingeving
5. Kwaliteit van leven
6. Meedoen.
Door middel van (online) coaching ontvangen de deelnemers tips, tools, opdrachten en
work-outs. Tevens delen de deelnemers via een besloten app groep ervaringen en geven
elkaar tips en steun.
De deelnemers krijgen inzicht, bewustzijn en kennis over positieve gezondheid. Zij maken
een leefstijlverandering door op het gebied van voeding, beweging en ontspanning.
Dankzij een 2 tot 3 kg lichter leven, letterlijk en figuurlijk, vinden zij de juiste spirit om
door te gaan met leefstijlverandering!
Het Alkmaars Preventieakkoord draagt ieder jaar, van 2021 tot en met 2023,
aan uitvoeringssubsidie bij: € 7.500,-
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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, niveau 4, ontwikkelen jaarlijks in september/oktober 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 draagt jaarlijks van 2021 tot en met 2023 met uitvoeringssubsidie bij: € 1.000,-
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Skatepark Straat!

Samenwerkingspartners: Skatepark Straat! werkt o.a samen met Munki Motion, Alkmaar Sport, Kasumai Dunia en L!NK
Doelgroep:
Skatepark Straat! richt zich met name op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. De verwachting is, omdat skateboarden een lifestyle sport is, dat er ook
volwassenen zullen komen die deze sport blijven beoefenen of weer willen beginnen.

Doelstelling:
Het doel is het opzetten van een indoor skatepark in broedplaats De Drukkerij zodat dit in lengte van jaren een ruimte zal zijn voor bewegen (skaten, inlinen,
steppen en ook freerunning) en cultuur (streetart, graffiti en urban muziek). De wens is om een indoor ontmoetingsplek voor jongeren en jongvolwassenen te
creëren.

Skatepark Straat! creëert skate-community in een veilige omgeving
Het skatepark, geopend van donderdag tot en met zondag, zal naast open skate-uren ook skatelessen bieden voor diverse leeftijden. Er worden
skatelessen op maat aangeboden aan scholen en bedrijven. De docenten hebben veelal een pedagogische achtergrond als docent of coach, zijn in het
algemeen jong en komen zelf uit de skate-community. Daardoor kunnen zij goed verbinding maken met
de doelgroep en een vertrouwensband opbouwen.
De skate-community staat helaas bekend om een hoger gebruik van softdrugs en alcohol. Door de
lifestyle instelling om positief en vrolijk in het leven te staan is feest en ontspanning een belangrijk
onderdeel. De kracht van Skatepark Straat! zal zijn dat het een veilige ontmoetingsplek wordt voor
kinderen en jongeren.
Het streven is om, nadat er het eerste jaar 60 vaste gebruikers zijn, uiteindelijk 400 skate-leerlingen in de
vrije tijd te bereiken en dat er jaarlijks ongeveer 120 workshops aan groepen gegeven worden.
Het Alkmaars Preventieakkoord draagt met uitvoeringssubsidie in 2022 bij: € 5.016,-
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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 draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 3.000,-
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Support for Life

Samenwerkingspartners: Support for Life met: Wijkcentrum Mare Nostrum, Wijkcentrum De
Rekere, Wijkcentrum Daalmeer, Straatgeluid, De Hoofdzaak, Humanitas (Kop van Noord-Holland)
Doelgroep:
De doelgroep bestaat uit sociaal- en economisch uitgedaagde mensen, mensen met een psychische kwetsbaarheid
(wachtend op hulp of na behandeling) en mensen die op een of andere manier vastlopen (wachtend op hulp of na
hulpverlening). De personen kloppen vaak als eerste aan bij de samenwerkende partners.

Doelstelling:
Het doel is om de vitaliteit van Alkmaarders te verbeteren doordat zij zich beter met zichzelf en met anderen kunnen verbinden. Alkmaarders leren de regie te
nemen over hun eigen leefomstandigheden, persoonlijke ontwikkeling en gezondheid.

Onder het motto: ‘Je hebt het zelf te doen en je hoeft het niet alleen te doen.’
Wekelijks, 40 weken per jaar, worden op drie locaties bijeenkomsten georganiseerd en begeleid. De bijeenkomsten worden begeleid door een getrainde
ervaringsdeskundige.
Er wordt gewerkt volgens een vast en bewezen format, lijkend op die van Anonieme Alcoholisten (AA). Tijdens de bijeenkomsten worden ervaringen met elkaar
gedeeld en worden afspraken met zichzelf en hun buddy gemaakt zodat verbeteringen kunnen worden bereikt op het door hen gekozen leefgebied (leefomgeving,
werkomgeving en/of zelfbeeld). De deelnemers worden tevens in contact gebracht met de samenwerkende partners en professionals. Dit alles met de slogan: ‘Je
hebt het zelf te doen en je hoeft het niet alleen te doen.’
De voorkeur gaat natuurlijk uit naar fysieke bijenkomsten. Indien dit niet mogelijk vanwege Covid-maatregelen worden de bijeenkomsten online georganiseerd.
Support for Life beschikt eventueel over tablets en telefoons die voor de duur van de bijeenkomsten aan de deelnemers ter beschikking kunnen worden gesteld.
Het Alkmaars Preventieakkoord draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 15.708,-; dit is het totaalbedrag voor 2021 en 2022
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Time4Talent

voorheen: Work-it XXL

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 Time4Talent (dit heette aanvankelijk Work-it XXL) is het structureel verbeteren van de gezondheid en participatie van jongeren in Alkmaar.

Time4Talent: gezinsgesprekken én individuele gesprekken
Het programma van Time4Talent 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 team ‘Bij Sef’, wat
staat voor Ellen, Frans
en Songul, zal dit
project trekken.

Het Alkmaars Preventieakkoord draagt met uitvoeringssubsidie bij:
in 2021 €2400,- ; in 2022 € 2550,- en in 2023 € 2550,-
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Veilig Puberen

Samenwerkingspartners: Bibliotheek Kennemerwaard werkt met alle scholen in het
Voortgezet Onderwijs in Alkmaar samen; alle scholen
krijgen het aangeboden
Doelgroep:
Tien brugklassen uit het Voortgezet Onderwijs in Alkmaar kunnen, met hun ouders(!), deelnemen. Toelating op volgorde van aanmelding.
Voor de ouders is er een informatiebijeenkomst en per brugklas worden er twee lessen verzorgd.

Doelstelling:

Bij Veilig Puberen staat het geven van voorlichting over veilig gebruik van media en het
stellen van grenzen en weerbaarheid van de jongeren centraal. Het doel is om zo
bewustwording te creëren en te bespreken wat er speelt.

Beproefde aanpak zorgt voor een positieve omslag bij de jongeren!
Veilig Puberen heeft haar waarde al bewezen in het voortgezet onderwijs in
Heerhugowaard en Bergen. Het programma richt zich op media en seksualiteit waardoor
het tegemoetkomt aan de Alkmaarse ambities ‘Gezond, veilig en kansrijk opgroeien’ en
‘Alkmaarders staan positief in het leven’.
Bij Veilig Puberen ligt de nadruk op de gesprekken met de leerlingen en dan niet alleen op
negatieve gevolgen van sociale media. Het is natuurlijk ook leuk om met je vrienden van
alles te delen. De brugklassers vertellen waar zij mee bezig zijn. De mediacoaches van
Bibliotheek Kennemerwaard hebben de ervaring dat zij met video’s en werkbladen de
jeugd goed kunnen bereiken; als er iets speelt in de klas dan wordt daar flexibel op
ingegaan.
Op basis van ervaring wordt gesteld dat de middelbare scholen een positieve omslag zien
in hoe jongeren met elkaar omgaan na deze lessen. Tevens constateren de mediacoaches
regelmatig, door wat zij horen van de jongeren, dat het steeds belangrijker wordt om deze
lessen te geven. Ook daar heeft corona een negatieve invloed op uitgeoefend.
Het Alkmaars Preventieakkoord draagt voor de jaren 2021 en 2022 met uitvoeringssubsidie bij in totaal: € 3.000,38
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De Viaan

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 draagt in totaal voor de jaren 2022 en 2023
met uitvoeringssubsidie bij: € 5.675,-
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Vitaal Rookvrij
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Vitaal Rookvrij

Samenwerkingspartners: GGD Hollands Noorden, Brijder -Specialist in Verslavingszorg-, SineFuma en GFB Leefstijlcentrum Alkmaar
Doelgroep:
Het Vitaal Rookvrij traject richt zich op rokende Alkmaarders van 18 jaar en ouder. Bij deze
Alkmaarders is tevens sprake van een lage SEP (Sociaal Economische Positie); hierbij spelen
bijstand/uitkering, schuldhulpverlening/onder bewind en langdurige werkeloosheid (>6 maanden)
vaak een rol. Veelal vindt er begeleiding plaats door Halte Werk, WNK of MEE & de Wering.

Doelstelling:
Dat een gezonde leefstijl waaronder bewegen, een bijdrage levert aan het succesvol stoppen met
roken wordt steeds duidelijker. Uit onderzoek van St George’s University blijkt dat matig intensief
bewegen de mate van afkickverschijnselen doet verminderen.
Leefstijl en bewegen maken onderdeel uit van de laatste NHG-standaard Zorgmodule Leefstijl Roken (dec. 2020). Door de rookstopbegeleiding in groepsverband
te combineren met diverse elementen van leefstijlinterventies wordt het slagingspercentage verhoogd.

Rookstopbegeleiding: groepssessies, Fresh Air Walks, sport en diëtist
De rookstopbegeleiding start met een intake en eindigt met een eindevaluatie. Tijdens zeven
groepssessies van ieder 1,5 uur worden ervaringen met andere deelnemers uitgewisseld. De stimulerende
betrokkenheid naar elkaar in de groep zijn belangrijk om de stoppoging te laten slagen.
Het Fresh Air Walks programma en een sportprogramma geven een extra boost aan het rookvrij blijven.
Dit komt omdat bij het sporten stofjes in het brein worden aangemaakt die vergelijkbare eigenschappen
hebben zoals nicotine heeft. Hierdoor vermindert de trek in een sigaret.
Omdat mensen die stoppen met roken gemiddeld 4 kg in gewicht aankomen wordt de voeding tijdens
groepssessies (indien gewenst met één op één begeleiding) met een diëtist doorgenomen.
De verwachting is dat na afloop van Vitaal Rookvrij 80% van de deelnemers gestopt is met roken en een
duurzame gezonde leefstijl heeft.

Het Alkmaars Preventieakkoord draagt in 2022 met uitvoeringssubsidie bij: € 6.750,40
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Vitaliteitsmarkt: Zo blijft Alkmaar Noord overeind

Samenwerkingspartners:
Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk, DOEN Praktijk voor ergotherapie, Huisartsenpraktijk ’t Rak,
Huisartsenpraktijk Koedijk, Alkmaar Sport, Ontmoetingscentrum De Rietschoot
Doelgroep:
De primaire doelgroep wordt gevormd door Alkmaarders woonachtig in regio Alkmaar Noord van de leeftijd 70+.
Natuurlijk zijn andere Alkmaarse 70plussers ook van harte welkom. Deze doelgroep neemt door de vergrijzing toe.

Doelstelling:
Het ontwikkelen en organiseren van een interactieve informatiemarkt over valrisico’s waarbij aandacht zal zijn voor alle facetten die een rol spelen bij valpreventie
gericht op de specifieke doelgroep van 70+. De planning is om de markt in het voorjaar van 2022 te organiseren.

Aandacht voor valpreventie voorkomt extra belasting van de zorg én reduceert de kosten van de zorg
Ernstige valincidenten in de privésfeer komen bij ouderen vaak voor. Dergelijke incidenten zorgen op individueel niveau voor veel ziektelast met langdurige
revalidatietrajecten en is van negatieve invloed op de zelfredzaamheid. Maatschappelijk gezien leiden de valincidenten tot een grote belasting van de zorg en tot
hoge kosten. De vitaliteitsmarkt omvat onder meer:
• valrisicotest
• mobiliteitstest
• Voorlichting op tal van aanverwante gebieden zoals buurtsportregisseur, opticien, podotherapeut,
oefentherapeut/fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, praktijkondersteuner en/of apotheker,
wijkcentra, hulpmiddelen leveranciers en leveranciers van verrijkte voedingsmiddelen
De markt zal een sterk sociaal karakter hebben.
Er zijn nogal wat ouderen met een duidelijk verhoogd valrisico die zich niet door laten verwijzen naar een
valpreventieprogramma. Zij onderschatten de kans op een ernstige val, de gevolgen daarvan en voelen zich
gestigmatiseerd als een valpreventieprogramma voorgesteld wordt. Ook deze doelgroep wil men met de
vitaliteitsmarkt bereiken.
Het Alkmaars Preventieakkoord draagt met uitvoeringssubsidie bij: € 3.245,41

Belangrijke stappen gezet, nu op weg naar resultaten!
Met het Alkmaars Preventieakkoord 1.3 heeft Alkmaar belangrijke stappen gezet. Velen zijn betrokken geraakt bij het ontwikkelingsproces van ons
lokale preventieakkoord. Het kernteam heeft op integere wijze moeilijke keuzen gemaakt; 21 projecten geven concreet vorm aan de ambities.
De preventieformateur informeerde in mei ’21 de wethouders en er was in oktober een bijeenkomst waarbij leden van de gemeenteraad zich op de
hoogte stelden van het verloop van het proces.
Een aantal projecten is reeds van start gegaan. De meeste zijn zich aan het voorbereiden en treden met hun initiatieven in 2022 naar buiten. Het is de
taak van de preventieformateur om de projecten te monitoren en waar nodig te ondersteunen. Hiermee krijgt het werk van de preventieformateur als
procesbegeleider een andere inhoud. Tot nu toe werden organisaties enthousiast gemaakt om te participeren, om plannen voor projectvoorstellen te
ontwikkelen en werden organisaties begeleid door de preventieformateur om tot het best mogelijke projectvoorstel te komen. Vanaf nu is de focus van
de participanten en de preventieformateur echter gericht op de uitvoering van de projecten. De mouwen worden opgestroopt!
Het uiteindelijke overkoepelend doel wordt gevormd door de wens om een ‘Alkmaarse Gezondheidsbeweging’ opgang te brengen. De diverse
projecten zullen een netwerk vormen waaruit blijvend energie gericht op gezondheidsverbetering blijft stromen. Deze beweging moet ervoor zorgen
dat ook in 2024 en latere jaren de aandacht voor gezondheid en preventie in Alkmaar blijft bestaan.
In het najaar van 2022 verschijnt nog een laatste versie van dit Alkmaars Preventieakkoord.
In de vorige editie van dit preventieakkoord sprak ik reeds mijn waardering uit voor de warme belangstelling van wethouder gezondheid Elly Konijn.
Het is zeker noodzakelijk om de inzet en de wijze van participatie van de gemeente in de persoon van Ans Poel, projectmedewerker bij de gemeente
Alkmaar, te vermelden. Voor een buitenstaander lijkt het alsof de gemeente Alkmaar zich nogal afzijdig houdt bij de totstandkoming van het lokale
preventieakkoord.
Enerzijds is dat het geval. De gemeente heeft op geen enkel moment en op geen enkele wijze haar invloed aangewend om projectvoorstellen wel of
niet toe te laten tot het akkoord. De gemeente heeft geen invloed uitgeoefend om de wijze waarop het proces van het afgelopen half jaar zich
ontwikkelde, te beïnvloeden. De gemeente is trouw gebleven aan haar uitgangspunt dat er een proces van ‘onderaf’, dus vanuit Alkmaarse organisaties,
tot stand zou moeten komen. Natuurlijk passen de initiatieven van de organisaties wel binnen het kader van de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024.
Dit kader is echter voor de Alkmaarders totaal geen belemmering; zij hebben zich er met volle overtuiging achter geschaard.
Anderzijds houdt de gemeente Alkmaar zich niet afzijdig. Zij probeert het proces waar mogelijk te faciliteren. Indien ik Ans Poel bel met een vraag of
met een opdoemend probleem dat voor mij onoplosbaar is, dan weet Ans die vraag te beantwoorden of het probleem in korte tijd op te lossen. Dat is
de steun die deze burgerparticipatie, deze beweging van onderaf, sterk maakt. Daarnaast is er warme, prettige belangstelling van wethouder en een
aantal gemeenteraadsleden. Kortom, het is prettig om te constateren dat de gemeente die op tal van terreinen van gezondheidsvraagstukken een visie
heeft, dit niet oplegt maar attendeert op mogelijkheden en kansen die het werkveld biedt.
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Ongekend is het serieuze en integere werk dat het kernteam gemaakt heeft van de beoordeling van de in september 24 ingestuurde projectplannen.
De prettige manier waarop er ook dit keer is samengewerkt, de gedegen wijze waarop projecten beoordeeld (in vrijwel alle gevallen kwamen de
beoordelingen sterk overeen) werden, vormen een goede basis om ook de komende jaren wanneer het monitoren van de uitvoering van de projecten
centraal staat, tegemoet te zien.
Het mooiste van het afgelopen half jaar zijn de processen ervoor gezorgd hebben dat de ideeën voor projecten stap voor stap zich ontwikkelden tot
goeddoordachte projectplannen. Prachtig zijn de samenwerkingen, vaak werken organisaties voor de eerste keer samen, die tot stand zijn gebracht.
Dit Alkmaars Preventieakkoord 1.3 is de vrucht van al die inspanningen, van e-mailcontacten tot Zoommeetings en van online inspiratiesessies tot
verrassende projectplannen.
Dit laat zien dat wij ons gezamenlijk inzetten voor een gezond Alkmaar!
Ted van der Bruggen
preventieformateur Alkmaar
06-543 91 660
info@alkmaarspreventieakkoord.nl
www.alkmaarspreventieakkoord.nl
november 2021
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