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Samenwerken aan een betere gezondheid en gezondere levensverwachting voor alle Alkmaarders 
 
Met gepaste trots bied ik u het Alkmaars Preventieakkoord 2.0 aan. Dit preventieakkoord maakt duidelijk dat wij in Alkmaar  
echt een lokaal akkoord opleveren, het is gemaakt en gesloten door organisaties uit Alkmaar. Ook de uitvoering is de komende  
jaren in handen van deze lokale organisaties. De gemeente ondersteunt dit proces waar mogelijk. Als gemeente vinden we het een goede zaak  
dat het Alkmaars Preventieakkoord is ontwikkeld door een beweging van onderaf. Initiatieven zijn genomen door Alkmaarse organisaties. De gemeente 
heeft geen leidende rol gespeeld in de uitvoering. Vandaar mijn trots en ik feliciteer alle betrokken partijen met dit mooie resultaat. 
 
Nationaal staan drie thema’s centraal: het verminderen van overgewicht, roken en schadelijk alcoholgebruik. In Alkmaar kiezen we voor meer thema’s, 
omdat wij denken dat preventie breder ingezet kan en moet worden: actieve leefstijl, vergroening, gezondere voeding, het voorkomen van vooroordelen 
of het voorkomen van psychische problemen bij onze opgroeiende kinderen. 
 
Omdat ik als wethouder naast volksgezondheid en welzijn ook armoedebeleid en schuldhulpverlening in mijn portefeuille heb, vind ik het belangrijk om bij 
dit preventieakkoord nog meer aandacht te vragen voor het terugdringen van gezondheidsverschillen. Opleiding, inkomen en positie op de arbeidsmarkt 
bepalen de sociaaleconomische positie van onze inwoners en hebben invloed op de ervaren gezondheid en de levensverwachting.  
 
In Nederland leven mensen met basisonderwijs of vmbo gemiddeld 4 jaar korter, en zelfs 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid, dan mensen met een 
hbo of een universitaire opleiding. Naast opleiding zijn ook inkomen en de positie op de arbeidsmarkt belangrijke algemene indicatoren voor gezondheid. 
Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de gezonde levensverwachting. Het hebben van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of schulden hangt samen met een 
slechtere gezondheid. Dat kunnen en moeten we niet accepteren.  
 
Gelukkig richt een aantal projecten van het Alkmaars Preventieakkoord zich expliciet op onze inwoners met een lagere sociaaleconomische positie. Ik 
constateer met voldoening dat één van onze projecten zich met succes richt op het stoppen met roken voor deze doelgroep. Ik roep alle betrokken 
partijen op om de focus te leggen op de doelgroep waar de grootste gezondheidswinst valt te boeken: de Alkmaarders die minder opgeleid zijn en een 
lager inkomen hebben.  
 
Jakob Wedemeijer 
Wethouder gemeente Alkmaar 
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Inleiding door de preventieformateur                             

 
Alkmaar werkt samen aan preventie! 
 
Deze nieuwe versie van ons lokale preventieakkoord is een aanvulling op de vorige versie, de versie 1.3. 
Het Alkmaars Preventieakkoord 2.0 kan niet los gezien worden van de vorige versie. Beide versies vormen in feite één geheel.  Dit betekent dat in de versie 
2.0 niet diep wordt ingegaan op de Alkmaarse ambities, doelen en de kaders. De beschrijving van hoe het Alkmaars Preventieakkoord procesmatig tot stand 
is gekomen en hoe projecten konden worden ingediend, is te lezen in versie 1.3. Klik hier voor de link naar deze vorige versie.  
 
In het Alkmaars Preventieakkoord 2.0 ziet u wat de stand van zaken is van de 21 projecten die uitvoering geven aan ons akkoord. Een aantal projecten is 
volgens planning al afgerond en was succesvol. Enkele projecten zijn om verschillende redenen gestopt; ook dit is leerzaam en helpt ons om in de nabije 
toekomst de juiste aanpak te kiezen. Het grootste aantal projecten zit nu midden in de uitvoering, soms zijn er al hoopvolle resultaten te vermelden, soms is 
het daar nog te vroeg voor. De projecten die vroegtijdig zijn onderbroken hebben hun subsidie conform de afspraken teruggestort. Vier projectleiders 
hebben zich gemeld voor een aanvullende subsidie. Het kernteam heeft zich hierover gebogen, stelde een aantal vragen, beoordeelde de antwoorden en 
heeft uiteindelijk aan deze vier projecten een aanvullende subsidie toegekend. U leest er meer over bij de betreffende projecten.   
Maar liefst Alkmaarse 83 organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van de projecten. Ja, Alkmaar werkt samen aan preventie! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://alkmaarspreventieakkoord.nl/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-10-Alkmaars-Preventieakkoord-1.3.pdf
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Bij ons lokale preventieakkoord constateren we dat vaak de verbinding wordt gelegd met sport en bewegen. Ook weten wij dat uitkeringen en subsidies op 
het gebied van gezondheidsbevordering, sport- en beweegstimulering en cultuur, steeds meer gebundeld worden. Er wordt dan gesproken over ‘brede’ 
subsidies.  
Er zijn raakvlakken en overlappingen met het Sportakkoord Alkmaar. Daarom is het nu aan de orde om in overleg te gaan met het kernteam van het lokale 
Sportakkoord. Met een samenwerking lopen wij vooruit op de verwachte ontwikkeling dat uitkeringen en subsidies op het gebied van 
gezondheidsbevordering, sport- en beweegstimulering, steeds meer gebundeld worden. Deze bundeling zal door onder andere actieve deelname aan 
cultuur en het sport- en beweeggedrag van alle inwoners in Alkmaar leiden tot het verbeteren van gezondheid in brede zin.  
Het is daarom logisch dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) oproepen om het lokale sportakkoord 
te verbinden aan het lokale preventieakkoord. Het preventieakkoord gaat net als het sportakkoord uit van lokale samenwerking en gedeeld eigenaarschap: 
door krachten te bundelen wil de overheid meer en sneller gezondheidswinst boeken en gezondheidsverschillen verkleinen.  

Naast het sportakkoord en het preventieakkoord gebeurt er in Alkmaar meer op dit vlak. Het lijkt logisch daar ‘de breipen’ doorheen halen. Daarmee kom je 
tot een optelsom van het Sportakkoord, het Preventieakkoord en andere initiatieven, die gezamenlijk resulteren in een Leefstijl- of Vitaliteitsakkoord. 
Hier ligt een uitdagende taak voor het kernteam Sportakkoord, het kernteam Preventieakkoord en andere betrokkenen. Ik roep eenieder op daartoe de 
eerste stappen te zetten.  
 
november 2022  
Ted van der Bruggen  
preventieformateur Alkmaar 
06-543 91 660  
info@alkmaarspreventieakkoord.nl   
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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 was om te komen tot concrete actiegerichte projecten waarmee de aanzet wordt gegeven tot nieuwe initiatieven of bestaande 
initiatieven worden versterkt. Dat is zoals u in dit Alkmaars Preventieakkoord 2.0 leest, in veel gevallen gelukt!  
Deze initiatieven zijn 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.   
 
Het doel, de kaders en de ambities worden uitvoerig beschreven in de vorige versie van het Alkmaars Preventieakkoord.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://alkmaarspreventieakkoord.nl/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-10-Alkmaars-Preventieakkoord-1.3.pdf
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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. 

                                  
 
 

                           

 

https://alkmaarspreventieakkoord.nl/ondertekenaars-van-alkmaars-ambities/
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Het kernteam van het Alkmaars Preventieakkoord  
Het kernteam bestaat uit negen personen die allen in hun werkomgeving direct of indirect te maken hebben met gezondheidspreventie. 

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 
Miranda Goudsblom Bibliotheek Kennemerwaard 
Margit de Jong  Gemeente Alkmaar 
Wouter van der Klugt Alkmaar Sport 
Laura Tiggelman  GGD Hollands Noorden 
Madeleine Stoop  Sport-Z 
Raoul van der Wel  MEE & de Wering  

 
 
In april 2021 is het kernteam geïnstalleerd. Er zijn 16 bijeenkomsten met de leden van het kernteam geweest. De functie en de taken zijn besproken en 
in gezamenlijk overleg vastgesteld.  

Het kernteam heeft aan de hand van 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 kwamen.  

Er waren in 2021 aanzienlijk meer goede projectvoorstellen, namelijk 48, dan er gehonoreerd konden worden. In oktober 2022 werden vier 

aanvullende projectvoorstellen ingediend en beoordeeld. Deze voorstellen, die een voortzetting of uitbreiding betekenen van reeds toegelaten 

projecten, werden alle na wijzigingen/toevoegingen gunstig beoordeeld. Van ieder overleg van het kernteam wordt een schriftelijk verslag gemaakt.  
 
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 levert aan de gezondheid van de Alkmaarders.  
Het kernteam voorziet de preventieformateur van extra ogen, oren en denkkracht. Dit kan met woorden en daden.  
 
Het Kernteam Preventieakkoord functioneert naar ieders tevredenheid. Het team heeft een positief kritische houding.  
De preventieformateur: “Voor ons preventieakkoord is dit een dreamteam. Wij kunnen dankbaar zijn dat de leden van het kernteam hun 
functie zo serieus nemen.”   
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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, zie versie 1.3 van het Alkmaars Preventieakkoord;  

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. Deze procedure is ook gevolgd bij de beoordeling van de aanvragen van een viertal projectleiders van projecten die reeds 
worden uitgevoerd in het kader van het lokale preventieakkoord; 

7. 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. 

8. 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 gedragsregels besproken in zake de interne en externe communicatie.  

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

kernteam voor, doet voorstellen maar heeft geen stemrecht.  

 

 

 

http://www.alkmaarspreventieakkoord.nl/
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21 projecten geven uitvoering aan 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 inmiddels stap 2 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, dan hier worden genoemd. Vaak worden die organisaties lopend de uitvoeringsfase van het project benaderd. De 
preventieformateur heeft een aantal projecten in 2022 op locatie bezocht en daar kennisgemaakt met de samenwerkingspartners. 
Natuurlijk worden bij ieder project de doelgroep en de doelstelling benoemd. Meer over het betreffende project, zowel een korte samenvatting van 
ieder project en het bedrag dat als uitvoeringssubsidie is toegekend, vindt u in het Alkmaars Preventieakkoord 1.3. 
 
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.  
 
Voor een aantal 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.  
In 2022 heeft de preventieformateur in totaal 67 monitoringgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken wordt de stand van zaken doorgenomen en 
gekeken hoe het verloop van het project geoptimaliseerd kan worden. Naast de monitorgesprekken zijn in 2022 nog 32 extra begeleidingsgesprekken 
gevoerd. Het luisterend oor en de adviezen van de preventieformateur waren hierbij van belang.  
Naar aanleiding van de monitoring is in goed overleg met de betreffende projectleider besloten om een aantal projecten stop te zetten. De ontvangen 
subsidie is door de verschillende projectleiders conform de afspraken geheel of evenredig de reeds bestede bedragen, teruggestort. Deze gelden 
worden bij voorkeur besteed om succesvolle projecten een extra stimulans te bieden.  
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Alles over het Alkmaars Preventieakkoord leest u op: 

www.alkmaarspreventieakkoord.nl 
(Onder het kopje ‘Publicaties’ vindt u dit preventieakkoord én de versie 1.3. 

Het advies is om bij dit preventieakkoord de vorige versie als naslagwerk te gebruiken) 
 

 
 
 
 
 
                                

“Met het Alkmaars Preventieakkoord als basis is het zaak om de komende jaren 
te werken aan het versterken van preventieve maatregelen waardoor de 
Alkmaarders gezonder worden en blijven!” 

  
Wethouder Jakob Wedemeijer 
 

Gezonde leefomgeving 
De leefomgeving waarin we wonen, werken en leven heeft invloed op onze gezondheid. Door de leefomgeving zo in te richten dat het makkelijk wordt om gezond te leven, kun 
je de gezondheid bevorderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een omgeving waar je wordt geprikkeld om gezond te eten in plaats van verleid tot ongezonde keuzes. Een plek in 
de buurt waar je kunt bewegen, maar ook een plek waar buurtbewoners elkaar kennen en naar elkaar omkijken. Een goede sociale cohesie wordt gestimuleerd door de 
leefomgeving zo in te richten en activiteiten te organiseren dat elkaar ontmoeten makkelijk wordt gemaakt. In het Alkmaars Preventieakkoord zijn verschillende projecten 
opgenomen die de leefomgeving in Alkmaar een stukje gezonder maken.  
Emma Kappé, Adviseur publieke gezondheid | GGD Hollands Noorden  
 

 

http://www.alkmaarspreventieakkoord.nl/


14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Nationaal Preventieakkoord liet al in 2018 zien dat het kansen biedt voor diverse sectoren, onder ander sport en bewegen. Het akkoord richt zich op het 
verbeteren van de leefstijl waardoor gezondheidswinst bereikt zal worden. De gezonde leefstijl is hetgeen wij in Nederland willen nastreven, zo is het doel 
van het Nationaal Preventieakkoord. 
 
Het streven naar een gezonde leefstijl komt in menig opzicht overeen met het doel van het Nationaal Sportakkoord: alle Nederlanders met plezier laten 
bewegen. Want in het Nationaal Preventieakkoord wordt bewegen op meerdere plaatsen verbonden met het verbeteren van gezondheid. Bewegen is 
essentieel bij het bereiken van een gezonde leefstijl. 
 
Als wij preventief maatregelen willen nemen om de volksgezondheid te bevorderen dan biedt de sport- en beweegsector kansen om die maatregelen in te 
bedden. Door bijvoorbeeld te zorgen voor een makkelijk en toegankelijk sport- en beweegaanbod voorkomen wij bewegingsarmoede en verdere 
gezondheidsachterstanden. Zo worden ziekten voorkomen. We verleggen op die manier de focus van ziekte en zorg naar gezond gedrag; anders gezegd de 
sport- en beweegsector biedt met een laagdrempelig sportaanbod mogelijkheden om preventiedoelen te bereiken.  
 
De zorg- en welzijnssector raakt er steeds meer van doordrongen dat de aandacht meer gericht moet worden op preventie. Het recent verschenen 
Zorgakkoord maakt die ambitie duidelijk. De sector moet haar doelgroep in deze aandachtsverschuiving meenemen.  
Als er echter een structurele basis voor een gezonde leefstijl moet worden geboden dan is daar meer voor nodig dan de zorg- en welzijnssector kan bieden. 
Dat meer, daar bieden bijvoorbeeld de huidige sportaanbieders, sportbonden, sportverenigingen en commerciële sportaanbieders, de kans toe.  
 
Vanwege het voorgaande is het gewenst dat de organisaties die zich van oudsher richten op gezondheid, van huisarts tot welzijnsinstelling, samenwerking 
opzoeken met organisaties uit de sport- en beweegsector. De eerste stap die in mijn ogen gezet moet worden is het verbinden van het preventieakkoord met 
het sportakkoord. Ik hoop dat in 2023 initiatieven om deze akkoorden te verbinden cq te integreren genomen worden.  
 
© Ted van der Bruggen, november 2022 
preventieformateur Alkmaar 

 
 

Oog op de toekomst: 
Beleidsterreinen met elkaar verbinden op nationaal en lokaal niveau 
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Nationale en lokale aanpak zorgen samen voor resultaat 
Kunnen wij met onze lokale acties de wereld veranderen?  
Misschien een beetje de directe wereld om ons heen, bijvoorbeeld op wijkniveau.  
Het creëren van een positieve leefomgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien zonder middelengebruik, zorgt voor een goede 
voedingsbodem waarop diverse preventieve maatregelen kunnen groeien. 
 
Voor een groter effect is meer nodig: krachtige nationale maatregelen. Het invoeren van belasting op suiker, jaarlijkse forse accijnsverhogingen op tabak, het 
beperken van verkooppunten van alcohol en tabak, lagere BTW op groenten en fruit, hogere belastingen op frisdrank en alcoholische dranken, het onlangs 
afgekondigde verbod op lachgas, dat zijn maatregelen die ervoor zorgen dat onze lokale aanpak vruchtbaar zal zijn én zal blijven.  
Nationale maatregelen en lokale acties moeten met elkaar verbonden worden. Zo dienen wij bijvoorbeeld in Alkmaar te zorgen voor goede trajecten op het gebied 
van rookstopcoaching, van het stoppen met zwaar alcoholgebruik en leefstijlverandering op tal van gebieden. Dergelijke trajecten zijn noodzakelijk om te 
bewerkstelligen dat de nationale maatregelen kans van slagen hebben. Bij alle leefstijlveranderingen moeten wij ons echter realiseren dat dit meestal niet in twee 
maanden haalbaar is. Gedragsverandering kost veel tijd en dus een langere tijd van begeleiding. Het is prachtig om te zien dat de nationale overheid kiest voor lange 
termijn commitment op dit terrein en bereid is om hierop te investeren.  Laten wij onze inwoners projecten bieden, zo lang en zo intensief als dat voor hen 
noodzakelijk is.  
 
Ted van der Bruggen, preventieformateur  

 

“Het is nu meer dan ooit noodzakelijk om 
met elkaar te werken aan het verkleinen 
van de gezondheidsverschillen. Het is 
onacceptabel dat mensen met een lager 
inkomen en een lagere opleiding 
gemiddeld 6 jaar eerder komen te 
overlijden dan mensen met een hoger 
inkomen en hogere opleiding.”                                  
Wethouder Jakob Wedemeijer 
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Samenwerkingspartners:  OntmoetingsCentrum Wijkwaard 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 
verleiden; 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.  
   

De stand van zaken  
Het komen tot een mogelijke locatie in overleg met de gemeente en andere partijen vergde een lange adem. Uiteindelijk bleek een goede locatie mogelijk naast 
basisschool De Regenboog. Omdat ook de Jules Verne en Durf in de directe nabijheid 
zijn, wordt er nu ook wel gesproken over ‘educatietuin’.  
De buurtmoestuin wordt ca. 21 x 12 meter.   
 
 
Op 14 september is een eerste bijeenkomst voor wijkbewoners georganiseerd. Van de 
12 wijkbewoners had een aantal groene vingers en de anderen niet. Op het eind van de 
avond bleek iedereen enthousiast om verder mee te denken over de ontwikkeling van de 
plannen. Dit was de eerste stap naar een ‘groen’wijkteam! 
Inmiddels hebben meer wijkbijeenkomsten plaatsgevonden.  
Samen met de wijkbewoners komt er een ontwerp van de buurtmoestuin tot stand. Ook 
de aanleg, het zaaien en telen, gebeurt samen met de wijk. Kortom, wijkbewoners 
worden actief betrokken. 
De buurtmoestuin heeft 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.  
 

1 

 

 

De Buurtmoestuin 
Project in uitvoering 
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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.  
Bijzonder positief is dat inmiddels ook van Groen Kapitaal en Univé subsidie is verkregen. 
2023 wordt het jaar dat er met dit project letterlijk en figuurlijk geoogst zal worden! 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Zo moet de 
buurtmoestuin 
eruit gaan zien! 
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               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. 
 
 
 

 

                               

 

2                        

 

Ouders aan het woord: 
 

• “Door jullie hulp zitten mijn zoons nu op karate en hebben meer 
contacten met anderen uit de buurt om samen mee buiten te spelen.” 
 

• “De conditie van mijn dochter is echt verbeterd sinds het Gezonde 
Maatje er is.” 

 

• “Het Gezonde Maatje is een hele lieve persoonlijkheid, wat ik heel 
fijn vind voor mijn dochter.” 

 

 

Project in uitvoering 
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Vervolg van Gezonde Maatjes 
 
 
            
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De stand van zaken 
 
Dit project begint, na een moeizame start, goed op 
gang te komen. Het doel is om eind 2023 66 kinderen 
met deze aanpak ondersteund te hebben. Het is de 
vraag of dat aantal gehaald zal worden.  
Er worden door verschillende instanties kinderen 
aangemeld voor ‘Gezonde Maatjes’.  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. 
Gaande dit project blijkt dat de koppelingen die 
gemaakt worden tussen het kind dat kampt met 
overgewicht en de vrijwilliger vaak ook worden 
gekenmerkt door armoede en sociale problematiek.  
De meerwaarde van Gezonde Maatjes 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: 
voeding, beweging en opvoedvaardigheden.  
  

OPROEP! OPROEP! OPROEP! 
Organisaties die zich richten op kinderen en jongeren met overgewicht tussen 6 
en 18 jaar weten dat deze problematiek een lange adem vergt.  
Gezonde Maatjes biedt dé aanvulling op trajecten van diëtisten, 
fysiotherapeuten en andere professionals. Wanneer bijvoorbeeld 
behandelingen die vergoed worden in een kalenderjaar op zijn maar wel 
voortzetting nodig is om het gedrag te laten beklijven of in beweging te blijven, 
is het vaak handig om een Gezond Maatje in te zetten. Dan valt de jongere niet 
in een gat maar wordt nog een tijd op een laagdrempelige manier ondersteund.  
Dit project is ook intermediair van het Jeugdfonds Sport en Cultuur en kan 
vanuit die hoedanigheid ook aanvragen doen voor bijvoorbeeld contributie van 
een sportclub.   
Meer informatie: Margreet Huijkman, Projectcoördinator Gezonde Maatjes,  

Humanitas Noord Kennemerland, 072 540 18 00 / 06 51 80 24 93   

  

 

foto: Rob van der Vlis 
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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. Dit project heeft als ambitie om jonge Alkmaarders gezonder te laten eten en drinken. De onderliggende ambitie is om 
overgewicht bij Alkmaarders te verminderen.   

 
De stand van zaken 
Dit project is met goed resultaat afgerond in 2022. In mei 2022 heeft de uitvoering van dit project plaatsgevonden bij alle vier JUMBO-supermarkten in Alkmaar. 
Naast de vier supermarkten waren het Dalton College en het Horizon College betrokken. Juist deze scholen, omdat er veel leerlingen naar omliggende 
voedselaanbieders gaan om eten te halen.   
Met Greendish, JOGG-Nederland, een vormgever/marketingspecialist en het Voedingscentrum werd tevens vruchtbaar samengewerkt. Zijdelings was de GGD 
Hollands Noorden betrokken.  
Een aantal van deze samenwerkingspartners vormden de projectgroep. De les die bij dit project overigens geleerd is, is dat er bij iedere organisatie een kartrekker 
dient te zijn.  

 
 
 

Het project is conform de oorsponkelijke opzet uitgevoerd. Door de coronamaatregelen (scholen lange tijd 
gesloten) is van de planning in 2021 niets gekomen. In 2022 is het hele project alsnog fraai volgens het tijdplan 
uitgevoerd. 
Tijdens de pilot (waaraan de beide scholen meewerkten) is onderzocht wat, wanneer en waarom jongeren bepaalde 
producten in de supermarkt kopen. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen Universiteit waardoor het 
project een wetenschappelijke basis kreeg.  
Naar aanleiding van de pilot werd het ‘Factsheet opbrengsten en geleerde lessen Pilot Eetomgeving scholen 2020-
2021’ opgesteld. Dankzij dit factsheet kunnen de resultaten van het project breder worden benut en met deze 
kennis kan het project verder uitgebreid worden over Alkmaar. 

 

 

 

3 

 

De bij dit project betrokken organisaties 

 Project is afgerond 
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Naar aanleiding van de bevindingen zijn er alternatieven bedacht voor de ongezonde keuzes. Posters, vloerstickers en wobblers die op de winkelschappen konden 
worden geplaatst, werden ontwikkeld.  
 

   
 
Deze aandachtstrekkers werden door de doelgroep opgemerkt en er werd met de jongeren over gesproken. Er werden strategiën bedacht om de jongeren te 
verleiden tot een gezonde keuze.  
De supermarkten waren enthousiast. Greendish voert binnenkort gesprekken met de supermarkten. Na deze evaluatie zal bekend zijn hoe de supermarkten het 
ervaren hebben. 
 
Een aanpassing ten aanzien van het projectplan is geweest dat in plaats van één supermarkt maar liefst vier supermarkten konden worden betrokken bij dit project. 
Die uitbreiding heeft de aanpak zeker versterkt. Het tijdschema 2022 is aangehouden en de doelgroep jongeren is bereikt. Bij deze supermarkten komen tussen de 
middag veel jongeren even shoppen/snacken.  
 
De doelgroep, middelbare scholieren (VMBO en VO), is zeker bereikt.  
Het project heeft bijgedragen aan het vergroten van de bewustwording bij jongeren om gezondere keuzes te maken. Bovendien is hen de mogelijkheid geboden om 
laagdrempelig (in de supermarkt waar zij dagelijks komen) kennis te maken met een gezond alternatief vor hun favoriete keuzes. Hiermee is de doelstelling van dit 
project bereikt. 
Omdat de supermarkten partner waren, zijn ook zij bewuster geworden van de rol die zij spelen bij het keuzeproces dat jongeren maken.  
Dankzij deze resultaten is het duidelijk dat de gestelde doelen zijn bereikt.  
 
 
 
 
 

 
 

‘Gezonde voedselaanbieders rondom scholen’ heeft nadat het 
project in 2022 is afgerond een aanvullende subsidieaanvraag  
van € 4.900,- gedaan bij het Alkmaars Preventieakkoord. 
Hiermee krijgt dit project in 2023 een forse impuls.   
Het kernteam heeft deze aanvraag nog in beraad.  
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               Health Podium     

            
 
Samenwerkingspartners:  Diverse organisaties die het podium van de 
Bibliotheek Kennemerwaard gebruiken om hun gezondheidsambitie  
in de etalage te zetten 
 
Doelgroep 
Alle inwoners van Alkmaar die gezonder willen gaan leven. De samenwerkingspartners die Bibliotheek Kennemerwaard reeds heeft, wordt gevraagd om met name 
kwetsbare Alkmaarders op deze mogelijkheid te wijzen. Tevens maakt de Bibliotheek gebruik 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.  
Het doel van het project ‘Health Podium’ is om vóór  
juli 2023 20 bijeenkomsten te hebben georganiseerd; deze  
bijeenkomsten zijn dan bezocht door minimaal 300  
inwoners van Alkmaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 

Project in uitvoering 



23 
 

 
 
De stand van zaken 
Ook dit project kwam, mede door de 
coronamaatregelen, moeizaam op gang. Inmiddels 
zijn er presentaties en workshops geweest met als 
onderwerp: 

• Omgaan met stress 

• Workshop Zenmeditatie 

• Gratis leefstijltips 

• Goede, gezonde en betaalbare voeding 

• Vitaliteitsscan 

• Algemene informatie van Groups for Balance 

• Women Link 

• Hoe lees ik het etiket op mijn boodschappen? 
Het aantal bezoekers is vaak nog gering; het 
varieerde van 2 tot 50 bezoekers. Het vermoeden 
is dat de marketing van deze activiteiten nog niet 
optimaal is.  
Gezien de ambitieuze doelstelling zet de 
organisatie alle zeilen bij.  

 
 
 
 
 
 
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 kunnen aan de orde komen. 
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 kan er een goed vervolg op de workshop geboden worden.    
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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.” 

 
De stand van zaken 
Het doel was om tot en met juli 2023 in totaal 50 kinderfeestjes te verzorgen. De teller staat in november ’22 op 38 feestjes.  

De doelgroep is de afgelopen maanden bereikt doordat de projectleider flyers naar de Voedselbank heeft gebracht. Een artikel in De Stadskrant deed ook haar werk.  
 
De diversiteit van de deelnemende kinderen is groot. Natuurlijk velen met een lagere sociaaleconomische achtergrond want de Alkmaarpas is een voorwaarde. Af en 
toe is er een leerling van het speciaal onderwijs die de verjaardag viert, maar meestal zijn het kinderen van het reguliere onderwijs. De leeftijd varieert van 8 tot en 
met 13 jaar. 
De kinderen hebben de keuze uit drie mogelijkheden:  

a. Outdoorpark   (’s winters in De Meent; deze sportieve activiteit wordt uitgevoerd door Alkmaar Sport) 
b. Creatieve workshop (wordt uitgevoerd door en bij Hemke) 
c. Nerf (spreek uit ‘Nurf’ en wordt uitgevoerd door Sport-Z; dit spel wordt teamsgewijs gespeeld)  

De laatste maanden wordt er vooral gekozen voor de sportieve en de Nerf-activiteit.  

 

5 
Project in uitvoering 
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Vervolg van ‘Ieder kind een gaaf 
verjaardagsfeest!’ 
De vorige projectleider vermoedde dat de aanmeldingen 
slechts mondjesmaat binnenkomen omdat de doelgroep zich 
schaamt om uit te komen voor de moeilijke financiële positie 
waarin men verkeert. Door de schaamte vindt er geen mond-
tot-mondreclame plaats.  
 
Vrijwel zonder uitzondering verkeren de ouders in een 
instabiele situatie. Er is dikwijls sprake van een gebroken 
gezin. Even vaak is er een groot wantrouwen naar de overheid 
en naar aanbieders van iets ‘gratis’. In veel gevallen zijn er 
lichamelijke beperkingen bij de ouder(s) en beschikt men niet 
over een auto. Kortom, in de praktijk blijken deze ouders 
aandacht nodig te hebben omdat zij in een negatieve spiraal 
zitten.  
 
De interventie van het kinderfeestje blijkt de ouders 
uiteindelijk nieuwe kracht te geven. Voor de kinderen is het 
een ‘super vet’ feest omdat de kwaliteit boven verwachting is. 
De jarige voelt zich ook een keer positief middelpunt en dat is 
eindelijk weer eens een positief gebeuren.  

De eerste reactie van de ouder(s) na afloop is grote dankbaarheid en de vraag “Hoe kan dit?”. Daarna blijkt 
deze ‘kleine’ interventie de ouders weer vertrouwen en hoop voor de toekomst te geven. Kortom: een kleine 
interventie met een grote impact!  
De jarige wordt na zo’n middag weer door anderen voor een verjaardagsfeestje gevraagd; dit betekent veel voor het sociaal isolement waarin de jarige verkeerde.  
De activiteit wordt gratis (!) aangeboden. Dit heeft onverwachte consequenties. Het wordt in eerste instantie niet vertrouwd; daarom is het van belang de 
aanmelding direct te bevestigen en nogmaals te vertellen dat het echt gratis is.  

 

Een enthousiaste moeder: 
“Ik hoorde over het kinderfeestjes project van Sport-Z via een vriendin. Omdat mijn financiële situatie niet breed is heb ik mij aangemeld via de site. De 
volgende dag heeft Ilona van Sport-Z mij opgebeld en de benodigde informatie uitgelegd. Daarna kreeg ik contact met de medewerker van het Outdoorpark 
en hebben wij een datum geprikt voor het kinderfeestje. Dit contact verliep lekker soepel en de voorpret begon hier al in huis. Twee weken later vierden wij 
het feestje op het Outdoorpark met alle negen vriendjes! Eerst hebben ze cakejes versierd, gezongen en cadeautjes uitgepakt. Daarna hebben ze 
teambuildingsactiviteiten gedaan, geklommen en veel gespeeld. Ze hebben een hele leuke dag gehad en ik had een blij kind thuis. Ik wil de organisatie 
bedanken!” 
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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 wordt namelijk qua beleid en uitvoering vooral de focus 
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-Alkmaar, met een specifieke lokale aanpak, draagt bij aan de bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik met als resultaat een daling van het 
alcoholgebruik in de gemeente Alkmaar. Er wordt ingezet op bewustwording, kennis en toegankelijkheid met betrekking tot hulp en ondersteuning met specifieke 
aandacht voor volwassenen.  
 

De stand van zaken 
IkPas-Alkmaar is begin april formeel afgerond. De ervaringen van dit jaar neemt de organisatie mee naar volgende jaren.  
De extra waarde van deze lokale versie van IkPas ten opzichte van de gebruikelijke landelijke en regionale versie is gevormd door: 
o extra borden langs de Alkmaarse wegen; 
o intensiever overleg met partners; 
o publicatie in de Stadskrant; 
o Timo de Vlogger die het College van B&W volgt; 
o het voltallige College, inclusief gemeentesecretaris, deed mee met IkPas; 
o contacten via het kernteam van het Alkmaars Preventieakkoord blijken waardevol. 

GGD Hollands Noorden en Brijder Preventie verzorgden samen met de gemeente Alkmaar (Sociaal Domein en Communicatie) de werving en PR rondom Ikpas: 
het informeren, betrekken en enthousiasmeren van lokale organisaties en instanties en het verzorgen van de communicatie en PR om aandacht te genereren in de 
lokale media (persbericht, social media etc).    

 

 
 

     
          

6  Project is afgerond 
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GGD en Brijder hebben lokale samenwerking gezocht met partners van het akkoord en andere lokale/regionale partijen om Ikpas onder de aandacht te brengen. Er 
zijn diverse zorg- en welzijnsorganisaties aangeschreven met het verzoek de actie te promoten. Hierbij is gebruik gemaakt van de landelijke wervingsmaterialen die 
beschikbaar werden gesteld.   
 
Omdat (bijna) het gehele college van B & W meedeed met de Ikpas actie, werd er vanuit de gemeente zelf een voorstel gedaan om de bestuurders voorafgaand en 
tijdens de actie te volgen. Vlogger Timo Verbruggen (voorheen AZvlogger) is vanuit de extra middelen ingehuurd om het script hiervoor te schrijven, de organisatie 
op zich te nemen rondom de opnamedagen, te vloggen en te editen en geschikt te maken voor verspreiding via social media kanalen. De gemeente verspreidde de 
vlogs vervolgens via de eigen kanalen.   
Klik hier voor deze vlogs: 
Vlog met wethouder Elly Konijn   
Vlog: hoe komt burgemeester Schouten Dry January door?  
Vlog met wethouder Robert te Beest  
 
Vanuit het extra budget van het Lokaal Preventieakkoord Alkmaar is gekozen om extra reclame borden op extra plaatsen in te kopen.  
 
Brijder organiseerde half december 2021 voor het gehele werkgebied een webinar over de ins & outs van alcohol.  
Achter de schermen van www.ikpas.nl waren er IkPas coaches werkzaam die individuele vragen van deelnemers beantwoordden. De preventiedeskundigen van de 
verschillende instellingen voor verslavingszorg bemensten voor hun eigen regio deze functie. Brijder deed dit onder andere voor onze regio.  
 
Wat is het resultaat? 
Behalve meer bekendheid en zichtbaarheid van Ikpas, hebben in totaal 50 Alkmaarders zich aangemeld bij de landelijke organisatie (41 vrouw, 9 man).  
Los van het geregistreerde aantal kan gezegd worden dat het steeds normaler wordt om een pauze in te lassen wat betreft het eigen alcoholgebruik.  
Ook neemt de naamsbekendheid van Ikpas/DryJanuary toe, waarbij het steeds normaler wordt om mee te doen al dan niet met inschrijving.   
  

 

Algemene resultaten van deelname aan de Ikpas actie  
70% drinkt 30% minder alcohol  
55% slaapt beter  
62% voelt zich lichamelijk fitter  
63% voelt zich mentaal fitter  
64% kan beter NEE zeggen  
50% geeft aan een goed voorbeeld voor jongeren te willen 
zijn  
43% wil gewoontegedrag doorbreken 
32% valt af 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKcOQ9v_-60
https://www.youtube.com/watch?v=rvLpzafPxOg&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=1QvGA24t2K8
http://www.ikpas.nl/
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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 In de schoenen van een ander 

 

Geblinddoekt ervaren de leerlingen 
wat een visuele beperking betekent 

Project in uitvoering 
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De stand van zaken 
Ook dit project kwam met vertraging opgang. Scholen blijken inmiddels belangstelling te hebben voor deze preventielessen over kinderen/jongeren met een 

kwetsbaarheid (lichamelijke beperking/psychische kwetsbaarheid/vormen autisme en ADHD). Bovendien willen scholen graag dat maatschappelijke onderwerpen 

als vooroordelen, uitsluiting en discriminatie besproken worden.   

• 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.  

 
Bij Jenaplanschool Bello, RKBS De Kring en IKC De Wegwijzer zijn de lessen van ‘In de schoenen van een ander’ bij meerdere groepen verzorgd. Naast deze drie 
scholen zijn er nog zeven scholen ingepland voor het schooljaar ’22-’23. Daarmee wordt het doel van dit project, het verzorgen van ‘In de schoenen van een ander’ 
bij 10 scholen, voor het eind van het schooljaar bereikt.  
De leerlingen en leerkrachten zijn erg positief over deze aanpak. Terzijde wordt gemeld dat rolstoelbasketbal populair is omdat het een nieuwe ervaring is om een 
keer in een rolstoel te zitten. De scholen wordt gevraagd om van tevoren al te spreken over het hebben van beperkingen (visueel, gedragsmatig -ADHD-, 
lichamelijke en geestelijke beperkingen).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Het begrip vooroordelen wordt uitgelegd. Vervolgens wordt duidelijk 
hoe vooroordelen tot discriminatie kunnen leiden. Met de leerlingen 
wordt besproken hoe dit met elkaar samenhangt, wat discriminatie is 
en op welke manier Artikel 1 van de Grondwet hiermee te maken 
heeft.  
Daarna gaan de leerlingen in tweetallen met een routekaart de 
opdrachten van de Vooroordelenkoffer maken. Aan de hand van de 
opdrachten komen de leerlingen in aanraking met twaalf thema’s. 
Hierbij gaat het onder andere om feit en mening, plagen en pesten, 
vooroordelen, stempels en democratie. 
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Samenwerkingspartners:  Initiatiefnemer Wijkcentrum Daalmeer werkt hierbij samen met Kennemer Wonen en  
     een MBO-opleiding die zorgt voor een stagiaire   
 

Doelgroep:  
Het project, afgebroken in oktober 2022, was gericht op kinderen woonachtig in en rondom de wijk Daalmeer; het spreekt voor zich dat indirect gezinsleden van 
deze kinderen beïnvloed werden. Ouders konden de kooklessen betalen met de Alkmaarpas waardoor de drempel voor de minima zo laag mogelijk werd 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 hielp kinderen een gezonde relatie met eten, voeding en koken op te bouwen. Dankzij de subsidie van het Alkmaars Preventieakkoord kon dit 
project nieuw leven worden ingeblazen. Door actief bezig te zijn met voeding werd 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 maakten ook deel uit van deze aanpak. Nieuw was de verdieping die werd 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Kids in the Kitchen Dit project is afgebroken in oktober 2022  

 

Facebook 7 februari 2022 
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De stand van zaken: laagdrempelig project betrok jonge inwoners bij gezond opgroeien  
Nadat ‘Kids in the Kitchen’ in oktober 2021 een geschikte vrijwilliger vond die tegen een vrijwilligersvergoeding de kooklessen voor de kinderen wilde verzorgen, 

ging het project van start op 3 november. Er zouden zeven lesblokken van 10 kooklessen verzorgd worden in de professionele keuken van Kennemer Wonen. De 

laatste les mochten de leerlingen een ouder/verzorger uitnodigen om te komen eten. Hierna kregen de leerlingen een certificaat en een kookboekje met daarin alle 

gemaakte recepten. Kortom, een laagdrempelig project dat jonge inwoners van Daalmeer direct betrok bij gezond opgroeien!  

 

De groepsgrootte was vanwege de veiligheid maximaal acht deelnemers. Ieder kind betaalde een eigen bijdrage van €3,50 per lesdag. Er werd een mapje met 10 

gezonde, toegankelijke recepten samengesteld. 50% van de kinderen betaalde met de AlkmaarPas dus die kinderen hadden thuis te maken met een laag inkomen. 

Kortom, de oorspronkelijke opzet van het project werd gerealiseerd. Zeker ook omdat de kinderen en de projectleiding de inbreng van de vrijwilligster op prijs 

stelden.   

 

Met pijn in het hart vertelden Amber Supèr en Lynn Goesinne, de sociaal pedagogische hulpverleners van de Stichting Sociaal Cultureel Werk Daalmeer, in oktober 

2022 dat het project moet worden afgebroken. Het voortzetten tot de geplande einddatum van juni 2023 bleek onmogelijk. De vrijwilliger die de kooklessen 

verzorgde, vond ander werk. Het lukt de Stichting niet om een vervanger te vinden. Er bleek geen (professionele) back-up te zijn om hierin te voorzien. Daarom 

heeft het bestuur van de stichting moeten besluiten om het project af te breken. Het deel van de subsidie dat nog niet gebruikt was, er zijn vier van de zeven 

lesblokken verzorgd, werd teruggestort.   

 

Het is goed dat dit project de kans heeft geboden om kinderen en ouders veel te leren over de betekenis van gezonde voeding. Helaas moet geconstateerd worden 

dat er een risico wordt genomen indien de organisatie afhankelijk is van één vrijwilliger. Als die wegvalt dan is er een probleem. Het is triest dat dit waardevolle 

project met een zekere preventiewaarde is stopgezet.   
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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. Tot nu toe blijkt er dikwijls 
sprake te zijn van multi-problematiek binnen de gezinnen.  

 
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 stand van zaken 
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 
 
Het programma duurt in totaal 24 maanden met mogelijkheid tot follow-up. Het is mogelijk om mee te doen als gezin met kind(eren) in de leeftijd van 2 tot 18 jaar 
die (beginnend) overgewicht of obesitas hebben. Het is belangrijk dat zowel het kind als de ouders gemotiveerd zijn om mee te werken aan leefstijlverandering.  
Er wordt gestart met een intakegesprek met ouders en kind(eren) en de orthopedagoog, kinderfysiotherapeut, kinderdiëtist en leefstijlcoach. Aan de hand van de 
wensen en behoeften van het gezin wordt met de gewenste zorg aan de slag gegaan. Hierbij is groepsbegeleiding een onderdeel. 
Om dit alles in goede banen te leiden is er maandelijks interdisciplinair overleg van de drie betrokken organisaties: Praktijk WIJS, De Bloei en Groups for Balance. 
Hier zijn zes personen bij betrokken.   

9 Project in uitvoering 
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Het doel was 15 gezinnen per jaar deel te laten nemen aan deze interventie. Dit doel zal in 2022 en 2023 gehaald worden, zo is de verwachting. Kwam het project in 
eerste instantie moeilijk op gang, inmiddels zijn de juiste samenwerkingspartners gevonden en weet de doelgroep het aanbod van Groups for Balance te vinden. 
 
Tot nu toe is duidelijk dat de gezinnen vaak in een lagere sociaaleconomische situatie verkeren. Aanvankelijk wordt vaak met de kinderen het Vet Cool programma 
doorlopen terwijl in een iets later stadium de ouders deel uit gaan maken van een GLI- of rookvrij-traject. Anders gezegd, er wordt eerst een vertrouwensband 
opgebouwd waarna een geschikt moment wordt afgewacht waarop de interventie ook op andere gezinsleden kan worden gericht. Vaak is dat moment de 
‘ouderbetrokkenheidsavond’; deze avond werd in een later stadium aan de aanpak toegevoegd.  
Uiteindelijk leren de gezinnen 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. 
 
De uitvoeringssubsidie van het Preventieakkoord omvat 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. Hopelijk kan na 2023 de meerwaarde worden aangetoond zodat de ambitie om dit regionaal en 
landelijk te etaleren kan worden waargemaakt. Dat betekent dat andere zorgverleners dit voorbeeld wellicht zullen volgen.  
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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 stand van zaken 
Maandenlang hield een probleem over de haalbaarheid van de beoogde locatie, tussen buurthuis Overdie Ontmoet en  
Moskee Bilal, de gemoederen bezig.  
Was het een probleem dat dit gebied deels ook als bestemming ‘hondenlosloopgebied’ heeft?  
Dit probleem werd op verschillende niveaus met de gemeente besproken. Tenslotte werd in september duidelijk dat er  
wellicht in de komende jaren plannen worden ontwikkeld om een deel van de geplande locatie te bestemmen als bouwlocatie.  
Een bouwlocatie werd door de initiatiefnemers van dit project niet geschikt geacht als ontmoet- en beweegplek.   
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Dit project is afgebroken  
in oktober 2022 en  
wordt waarschijnlijk 
spoedig op een andere 
locatie  uitgevoerd door 
een groot deel van deze 
samenwerkingspartners 
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Omdat de situatie omtrent de beoogde locatie voorlopig niet tot duidelijkheid leidt, 
is besloten van deze locatie af te zien. Deze beslissing werd mede genomen omdat 
de subsidie van het Alkmaars Preventieakkoord uiterlijk in 2023 besteed dient te 
worden en daarvoor werd geen mogelijkheid meer gezien.  
Tot nu toe zijn er aanloopkosten gemaakt; het overige subsidiebedrag is inmiddels 
retour ontvangen.  

 
Met name door wooncorporaties Woonwaard en Van Alckmaer is onderzoek 
gedaan naar alternatieve plekken voor dit project. Die locatie is gevonden in de 
wijk Nieuw Overdie in nabijheid van de oorspronkelijke locatie.  
Het betreft de locatie achter de Omringflats. Hier hebben zowel Van Alckmaer als 
Woonwaard grond in bezit waarop de ontmoet- en beweegtuin gesitueerd kan 
worden. Deze locatie is zelfs groter dan de grootte van de oorspronkelijke locatie. 
De grond grenst aan gronden van de gemeente Alkmaar. De vraag is of die 
gemeentelijke gronden bij dit projectplan kunnen worden betrokken.  
Beide corporaties ondersteunen deze plannen.  
Het kernteam van het Alkmaars Preventieakkoord geeft aan met deze 
locatiewijziging akkoord te zullen gaan indien de plannen blijven aansluiten bij de 
ambities van het Alkmaars Preventieakkoord en het oorspronkelijke 
projectvoorstel in feite wordt uitgevoerd op een andere locatie.  
Het is duidelijk dat er in 2023 veel moet gebeuren om dit alles waar te maken. De 
planmakers zien daar mogelijkheden toe en willen deze ontmoet- en beweegtuin in 
2023 realiseren. Hierdoor kunnen activiteiten georganiseerd worden waarbij 
bewegen en een gezonde leefstijl gestimuleerd worden. De gezondheid van de 
wijkbewoners en de leefbaarheid in de wijk worden hiermee bevorderd.  
Zowel in de voorbereiding als in de uitvoering worden bewoners sterk betrokken. 
Hierdoor wordt ‘eigenaarschap’ van de wijkbewoners verwacht. De ontmoet- en 
beweegtuin biedt nieuwe laagdrempelige mogelijkheden en kansen voor 
wijkbewoners met (corona)achterstanden.   
Op deze nieuwe locatie komt de ontmoet- en beweegtuin primair tot stand op 
initiatief van de Wijkraad Nieuw Overdie, Woningcorporatie Woonwaard en 
Woningcorporatie van Alckmaer. In een later stadium zullen de andere 
samenwerkingspartners zich aansluiten.  
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                 Over de Kop       

       
 
 

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

Doelgroep: 
Primair wordt de aanpak gericht op scholen van het voortgezet onderwijs, met speciale aandacht  
voor leerlingen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische status.  
Een pilot heeft reeds plaatsgevonden op het Stedelijk Dalton College Alkmaar.  
Er is belangstelling van of er zijn afspraken voor voorstellingen ingepland met het  
Clusius College/VONK, Murmellius, Horizon College en De Viaan. 
 

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, zeker bij meisjes, grote  
behoefte aan. 
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Het onderzoeksrapport Health 
Behaviour in Schoolaged Children 
(HBSC-2022) sprak duidelijke taal. De 
psychische gezondheid van meisjes is 
de laatste vier jaar flink 
achteruitgegaan. Tussen 2017 en 2021 
is het percentage tienermeisjes dat 
kampt met emotionele problemen 
toegenomen van 28 naar 43 procent. 
Het wordt door kenners uiterst 
zorgelijk genoemd dat meisjes steeds 
vaker gedragsproblemen en emotionele 
problemen rapporteren.  
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De stand van zaken 
Al tijdens de pilots bleek dat de veilige setting in de eigen klas ervoor zorgt dat de 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 tijdens deze interactieve les 

was hierin onmisbaar om jongeren effectief te kunnen bereiken.   

De unieke samenwerking tussen Artiance en GGZ NHN zorgt ervoor dat kennis over psychische (on)gezondheid en de sterke vertelvorm van theater samenkomen 
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 zien inmiddels dat zij door de krachten te bundelen samen zorgen voor een krachtige interventie. 
 

Het aantal in 2022 geplande voorstellingen wordt niet volledig gehaald.  

Het laatste kwartaal van het schooljaar wordt door de scholen als een ongewenste periode gezien voor dergelijke activiteiten. Het eerste half jaar, zo geven de 

scholen aan, is beter geschikt. De vertraging in de uitvoering van dit project is ook veroorzaakt door het regelen van betere nazorgmogelijkheden en 

docententrainingen. De voorstellingen maken zoveel los dat nazorg en de docententraining vaak noodzakelijk zijn. Tenslotte zorgden personele problemen rond de 

acteurs ervoor dat er tijdelijk geen voorstellingen konden plaatsvinden. Deze problemen zijn opgelost door nieuwe acteurs op te leiden.  

In overleg met de preventieformateur is besloten om wat betreft de uitgestelde voorstellingen met de scholen afspraken te maken voor 2023. De verwachting lijkt 

reëel dat het totaal van 75 geplande voorstellingen eind 2023 verzorgd zal zijn.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acteurs Lisa Templon en Simon Daniël Brommer  
dagen de leerlingen op interactieve wijze uit om  
zich op tal van gebieden uit te spreken 
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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 of door Corona. De deelnemers willen weer lekkerder in hun vel zitten en staan 
open om in groepsverband of individueel de juiste spirit te vinden. Zij kiezen voor leefstijlverandering. 

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

De stand van zaken 
In de loop van dit project heeft zich steeds meer uitgekristalliseerd welke aanpak het meest succes biedt. Daarnaast is door de coronamaatregelen noodgedwongen 
meer gekozen voor een individuele aanpak. Deze één-op-één aanpak levert goede resultaten op. Was de aanpak aanvankelijk alleen gericht op (ex)kankerpatiënten, 
later zijn daar mensen met post-coronaklachten aan toegevoegd. Bij de kankerpatiënten valt op dat deze aanpak gericht op positiviteit tegenwicht biedt voor 
sombere/depressieve gedachten.  
Vaak is de ‘Positief Fit Challenge’ te gast geweest in de bedrijfskantine van een Alkmaars bedrijf. Daar ontvangen de deelnemers een individuele lichaamsanalyse 
(‘echte’ leeftijd- en stresstest) en een Positief Gezondheidsgesprek. Op basis hiervan geven de deelnemers aan of, en zo ja op welke wijze, zij verder aan de 
verbetering van hun gezondheid willen werken. Een mogelijkheid die veel gekozen wordt is de 12-weekse aanpak, de challenge, waarbij het verbeteren van voeding, 
beweging en ontspanning centraal staan. 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 kunnen de deelnemers via een besloten app groep 
ervaringen delen en elkaar tips en steun geven. 
 
Interessant te constateren is dat in de loop van het project de focus verschoven is van preventie naar amplitie. Amplitie is het versterken van positieve aspecten van 
leefstijl en het functioneren. Het actief bevorderen van het psychisch welbevinden van deelnemers creëert een positieve beleving waarin ieder optimaal kan 
functioneren. Wordt bij preventie ervan uitgegaan dat je iets negatiefs wilt voorkomen, bij amplitie is het positieve het vertrekpunt. “Ik ben nu gezond bezig met  
…… ; hoe zorg ik ervoor dat ik dit blijf doen? “ 
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https://www.wellvit.nl/
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Tot nu toe hebben 375 personen deelgenomen aan de individuele lichaamsanalyse en een gesprek gehad. Hiervan doen 303 personen mee met een 
(langdurige) individuele of groepsfollow-up. Naar schatting doen ca. 225 unieke deelnemers mee met een langdurig follow-up traject. 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! 
 
Tijdens de uitvoering van dit project bleek dat er BTW over de subsidie gefactureerd kon worden. Deze projectleiding heeft hierdoor de speciale Tanita-weegschaal 
die op hun verlanglijstje stond, kunnen aanschaffen. Omdat de deelnemers op deze weegschaal met hun schoenen aan kunnen staan, werd de drempel om mee te 
doen verlaagd. Bovendien is de weegschaal eenvoudig te bedienen. Vaak komen de deelnemers rechtstreeks van hun werk, dus met werkschoenen aan, de kantine 
binnen.   
Het is duidelijk dat dit project dat doorloopt tot eind 2023 een succes wordt. Het aantal deelnemers is zondermeer groot en de resultaten zijn veelbelovend. 
 

  
 
 
 
 
 
 
.                                                                                                                                                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doe de test op  
‘Mijn Positieve  
Gezondheid’ 
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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  
De doelstelling van dit project was dat 80 studenten een projectplan opstellen en dit project coördineren en uitvoeren. Het project diende gebaseerd te zijn op een 
thema uit het preventieakkoord.   
De preventieformateur heeft op locatie aan de studenten deze bedoeling toegelicht. Het doel was hierbij om een bijdrage te leveren aan het Alkmaars 
Preventieakkoord.   
Uit het aanbod van projectvoorstellen hebben de docenten een eerste selectie gemaakt. Hierna heeft een aantal studenten hun project gepresenteerd aan het 
kernteam; het kernteam selecteerde drie projecten die werden uitgevoerd.   
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 Dit project is ondergebroken 

  

Drie docenten in overleg 
met de preventieformateur  

De Stadskrant 
januari 2022 
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De stand van zaken 
De drie projecten waren: 

A. ‘Doe het Zelf’  
Hierbij werd aan leerlingen van basisscholen van alle leeftijden tijdens pauzes geleerd om (gezamenlijk) bewegingsspelletjes te spelen. De studenten stelden een 
pakket van geschikte spelen samen door ‘activiteitenkaarten’ op te stellen. De kinderen kregen deze kaarten. Ook werd er een enquêteformulier voor de leerlingen 
opgesteld.  
Het doel was dat de leerlingen deze spelletjes uiteindelijk zonder begeleiding, dus zelfstandig, konden uitvoeren. Hierdoor, zo was de gedachte van de studenten, 
zouden de kinderen minder thuis zitten en minder gamen waardoor hun sociale contacten meer op beweging gericht zouden worden. 
 
Deze opzet, die twaalf weken duurde, is geslaagd! Dit project vraagt om een verdere uitbouw. Tijdens het bezoek van de preventieformateur aan Basisschool De 
Kring werd gesproken met leerkrachten en klasse-assistenten. Iedereen vond het een waardevol initiatief. De verbeterpunten die de preventieformateur constateerde 
werden met de studenten besproken. Bijzonder was te merken met hoeveel passie de studenten aan dit project werkten! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ‘Jongeren en ouderen voor een schoner Alkmaar’ 
Het doel van dit project was om ouderen met jongeren een bepaalde wijk te laten ontdoen van zwerfvuil. Op dinsdagmiddagen, zo was de planning, zouden 10 
leerlingen van een basisschool en 10 ouderen uit één wijk op deze wijze met elkaar in contact worden gebracht. Het doel was naast het opschonen van de wijk, het 
tot stand brengen van dit bijzondere sociale contact.  
Vanwege diverse redenen is dit project niet goed tot uitvoering gekomen.  

Roy van Oostrom, student Horizon College: 
“Het is geweldig om te zien dat deze kinderen zo enthousiast meededen met de pleinspelletjes. Met de week werden zij enthousiaster! Helemaal tof was het 
om te horen dat groepen op andere dagen bepaalde spelletjes zelfstandig deden. Wij hebben met deze aanpak de basis gelegd die opvolgers volgend jaar 
kunnen uitbouwen.”  
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C. ‘Voordeliger Gezond’ 
Dit project, bescheiden van omvang, liet zien dat gezondheidspreventie niet altijd een kwestie is van geld.  
De studenten, Timo, Robin, Lars en Sven, wisten gezonde maaltijdboxen bij de Lidl zonder betaling los te peuteren en bezorgden deze zes keer wekelijks bij 
gezinnen in de wijk Overdie. Bij deze gratis maaltijdboxen kregen de gezinnen informatie om de maaltijden gezond te bereiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas kan dit project geen doorgang vinden. Het Horizon College kan de studenten niet langer passende begeleiding bieden in de uitvoeringsfase. In goed overleg 
is besloten om het project, ondanks de successen, niet voort te zetten. De school heeft het totale subsidiebedrag teruggestort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dit project is ondergebroken! 

Student Timo Delforterie vertelt: “Wij hadden als doel om de deelnemers te laten nadenken over wat zij eten en wij wilden hen laten ervaren dat gezond eten 
betaalbaar kan zijn. Vaak waren het gezinnen met een krappe beurs. De deelnemers begrepen steeds beter dat het ons doel was om ieder gezond te laten eten, 
de kans op overgewicht te verkleinen en zo gezondheidsproblemen te voorkomen. Wij mochten van de supermarkt voor ieder gezin een maaltijdbox 
samenstellen van maximaal 10 euro. Dat lukte best wel.”  
Klasgenoot Lars Jongens vult aan: “De deelnemers zijn bewuster geworden van hun voedselkeuze en zien in dat er met een klein bedrag toch een gezonde 
maaltijd op tafel kan worden gezet. Wij zijn erg blij dat de supermarkt met ons meegedacht heeft.” 
Formateur van het Alkmaars Preventieakkoord, Ted van der Bruggen, stelt: “Deze studenten hebben de aanvankelijke argwaan van de gezinnen die de gratis 
maaltijden kregen zó om weten te buigen dat zij tijdens de laatste week gezellig op de bank zaten of zelfs stonden mee te koken! Prachtig is dat een docent liet 
weten dat dit succesvolle project de komende jaren door het Horizon College zal worden uitgebouwd.”  
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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 was, omdat skateboarden een lifestyle sport is, dat er ook 
volwassenen zullen komen die deze sport blijven beoefenen of weer willen beginnen. Alle beoogde doelgroepen, ook volwassenen, worden inmiddels bereikt.  

 
Doelstelling  
Het doel was en 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 veilige indoor ontmoetingsplek voor jongeren en 
jongvolwassenen te creëren. Tot nu toe wordt aan deze doelstelling tegemoetgekomen. Het skatepark biedt een omgeving waarin jongeren gezond, veilig en kansrijk 
opgroeien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                        

       
 

14 Skatepark Straat! 
 

Project in uitvoering 

  

 Skatepark Straat in wording 

De opening op 26 februari 2022 
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De stand van zaken 
Sinds maart 2022 weten velen skaters, steppers, inliners, rolschaatsen en andere belangstellenden Skatepark Straat! goed te vinden. Met name bij minder goed weer is 
het gezellig druk. Ook niet-skatende jongeren die omgaan met de skaters weten het park te vinden en vinden het prettig elkaar op een veilige plek te ontmoeten.  
De Instagram- en Facebook-pagina’s spelen een belangrijke rol met 1040 volgers; er wordt een breed publiek aangesproken.  
De skatecommunity is een community die positief in het leven staat: het park wordt door, met en voor de community op vrijwillige basis tot stand gebracht en 
onderhouden.  
Het werken met vrijwilligers bevalt erg goed en er is een hechte kerngroep die naast de enige betaalde werknemer, Davy Akkerman, met plezier de diensten uitvoert 
en ook helpt bij de andere klussen. Mede dankzij hen kon de schade hersteld worden na de wateroverlast in het voorjaar; het skatepark moest 1,5 maand gesloten 
worden om de gevolgen van de wateroverlast te boven te komen. Voor deze kerngroep betekent het skatepark sociaal gezien veel meer dan alleen een skatelocatie.  
 
De skatecommunity staat helaas bekend om een hoger gebruik van softdrugs en alcohol. De kracht van dit indoor skatepark ligt in het feit dat het een veilige 
ontmoetingsplek is geworden voor kinderen en jongeren. Er is toezicht door begeleiders en coaches die een gezonde levensstijl uitdragen. Wanneer dit nodig is gaan 
zij met de jongeren in gesprek over alcohol en drugs. Hierin ligt ook een samenwerkingsmogelijkheid met Link!, Alkmaar Sport en andere sociale en 
sportorganisaties. Contact is gelegd met de Brijderstichting en GGZ en op de rol staat al een cursus ‘Leren signaleren’ door de Brijderstichting voor de vrijwilligers. 
Positief is dat het skatepark een niet-roken beleid voert. 
 
De docenten hebben veelal een pedagogische achtergrond als docent of coach, zijn over het algemeen jong en komen zelf uit de skate-community. Hierdoor 
kunnen zij goed verbinding maken met de doelgroep en een vertrouwensband opbouwen.  
 
De openingstijden zijn vanwege de toenemende belangstelling verruimd. Al vijf middagen, vier avonden en soms op zondagochtend worden de deuren geopend.  
Meerdere scholen en organisaties hebben Skatepark Straat! weten te vinden o.a. de sportklassen van het PCC, basisschool De Kring en Kopzorg hebben workshops 
skateboarden afgenomen. Ook is er de afgelopen zomer een vierdaagse kunst- en sportweek i.s.m. Artiance georganiseerd onder de titel “Op je plaat” waarbij een 
20-tal jongeren workshops freerun, skateboarden, theater en beeldende kunst aangeboden kregen en een eindvoorstelling verzorgden.  
Het streven is dat er jaarlijks ongeveer 120 workshops aan groepen gegeven worden. 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 

Ondanks alle tegenslagen die dit project heeft 
ondergaan, onder andere een tijdelijke sluiting door 
wateroverlast, is er een aanvraag voor extra 
aanvullende subsidie van € 4.435,- gedaan. Het 
kernteam van het Alkmaars Preventieakkoord heeft de 
aanvraag in beraad. 
 
De projectleiding over alle tegenslagen: 

“Iedere val zorgt dat je weer 
iets nieuws leert!”   
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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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

15  Project is afgerond 

  

Wethouder Elly 
Konijn, rechts op de 
foto, besluit bij de 
campertour om te 
stoppen met roken!  
Verder op deze foto: 
Laura Tiggelman, 
projectleiding, en 
Edward John 
Paulina, directeur 
van de GGD 
Hollands Noorden  

Stoptober 
promotieteam 
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De stand van zaken 
Dit project is uitgevoerd in de periode van juni tot en met oktober 2021. De wervingsperiode is voorbereid, materialen zijn besteld, vergunningen ten behoeve van 
de campertour zijn aangevraagd en er is contact gelegd met partners. Vanaf september vond de werving plaats. Op 9 september was de aftrap op de Paardenmarkt. 
Daar werd rond de Stoptober Camper met wethouder Elly Konijn en de directeur van de GGD Hollands Noorden, Edward John Paulina, een persmoment 
verzorgd. Tevens bood de camper voor Brijder/GGD de kans om op die plek met de inwoners in gesprek te gaan over roken en stoppen met roken. Met een team 
van vier preventiewerkers zijn er veel gesprekken met Alkmaarders gevoerd. In november 2021 is deze lokale Stoptober afgerond. 
 
De extra impuls vanuit het Alkmaars Preventieakkoord heeft ervoor gezorgd dat er verdieping is gekomen in de werving op lokaal niveau. Hierbij is verbinding 
gemaakt met de Rookvrije Generatie en de locaties in de gemeente die al rookvrij zijn.  
GGD en Brijder hebben lokale samenwerking gezocht met partners van het akkoord en andere lokale/regionale partijen om Stoptober onder de aandacht te 
brengen: gemeente Alkmaar, NW Ziekenhuis, huisartsen, verloskundigen, leefstijlcentrum, sociaal wijkteam, thuiszorg, buurthuizen, voedselbank, sportverenigingen, 
scholen, bedrijven etc. 
GGD/Brijder konden gratis gebruik maken van de landelijke wervingsmaterialen die als pdf (poster en flyer) beschikbaar werden gesteld. Deze materialen zijn als 
pdf verspreid op plekken als sportkantines, huisartsen, zorg/welzijnsorganisaties, ziekenhuis, gemeentehuis etc.  Er is tevens een wachtkamerfilmpje in Alkmaar 
verspreid.  
 
Wat is het resultaat? 
Behalve bovenstaande resultaten (bekendheid Stoptober, persaandacht, in gesprek met Alkmaarders) is bekend dat er voor de gemeente Alkmaar in totaal 138 
mensen zich hebben aangemeld bij de landelijke organisatie. Gezien de percentueel veel lagere aantallen van de andere gemeenten in het werkgebied kan gezegd 
worden dat de extra aandacht vanuit het lokale preventieakkoord heeft geresulteerd in deze hogere aantallen.  
Door de landelijke actie Stoptober met kracht lokaal neer te zetten is tegemoetgekomen aan de nationale en de Alkmaarse ambitie om het roken te verminderen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Alkmaarders worden verleid 
om te stoppen met roken 
door middel van flyers en 

gesprekken 

https://www.alkmaarsdagblad.nl/gemeente/stoptober-samen-stoppen-met-roken
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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 bestond 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 was om de vitaliteit van deze 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.    
 

De stand van zaken 
Helaas is dit project niet van de grond gekomen. Ondanks allerlei pogingen is het niet gelukt om de doelgroep te 
bereiken cq te interesseren voor het aanbod om wekelijks, 40 weken per jaar, in een groep begeleid te worden door een 
getrainde ervaringsdeskundige. Tevens bleek het lastiger dan gedacht om een geschikte locatie te vinden. Tenslotte kwam er nog een beperkende factor bij toen een 
medewerker die een belangrijke rol zou spelen, een andere baan accepteerde.  
De totale subsidie die ontvangen was, is door de projectleiding teruggestort.  
 
Tijdens de plezierige monitorgesprekken die met de projectleiding van ‘Support for Life’ gevoerd zijn, heeft de preventieformateur geconstateerd dat er veel in het 
werk is gesteld om dit project tot een succes te maken. De projectleiding valt niets kwalijk te nemen.  
Omdat het bereiken van de doelgroep bij aanzienlijk meer projecten een groter probleem is dan aanvankelijk gedacht, wil de preventieformateur in januari 2023 een 
workshop ‘Hoe bereik ik onze doelgroep beter?’ organiseren. Vaak heeft die doelgroep een lagere sociaaleconomische status. Deze workshop is belangrijk voor 
iedere betrokkene bij het Alkmaars Preventieakkoord!  

                                                          

 

 

16
7 

 

 

 Dit project is stopgezet 

Onder andere met deze 
vacaturetekst werden 
voldoende professionals en 
ervaringsdeskundigen bereikt. 
De doelgroep bleek lastiger 
binnen te halen. 
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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 Time4Talent (dit heette aanvankelijk Work-it XXL) is het structureel verbeteren van de gezondheid en participatie aan de samenleving van jongeren in 
Alkmaar. Dit wordt uitgevoerd met een programma dat bestaat uit 6 trainingssessies van 4 uren aangevuld met gezinsgesprekken en individuele gesprekken. Tijdens 
de training worden sociale vaardigheden geoefend en grenzen opgezocht met betrekking tot identiteit. De training betreft vaardigheden ten behoeve van participatie 
(werk vinden, terug naar school en lidmaatschap van het verenigingsleven), sport, gezondheid, voeding en lifstyle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time4Talent 
voorheen: Work-it XXL 

17 
  

 

Project in uitvoering 
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De stand van zaken  

Na een moeizame start, waarbij de doelgroep maar niet bereikt werd, lijkt de goede weg nu ingeslagen.  
Met de eerste groep jongeren zijn goede (blijvende) resultaten bereikt. Dit waren jongeren die zich terugtrekken uit het sociale leven (school) en kampen 
met vormen van sociale angst. Het waren allen jongens. De leeftijden varieerden van 15 tot en met 20 jaar. Er was sprake van schooluitval en angst voor 
sociale druk. De aanmeldingen kwamen binnen via jeugdhulp en via een school voor voortgezet onderwijs.  
Eén van de jongens ging niet meer naar school en nu wel weer naar een andere school. De stress en spanning thuis is bij allen enorm verminderd. De 
jongeren voelen zich door deze aanpak echt gehoord; zij worden gezien als dé deskundige van zichzelf! 
Uit die resultaatmeting na afloop blijkt dat alle vier sociaal gezien in een stijgende lijn terecht zijn gekomen. Soms zijn de ouders hier positief verbaasd over.  
 
De duur van het traject is slechts twee maanden. Dat is eigenlijk (te) kort. Maar deze jongeren vinden een langer traject echt te lang; een 
terugkomstbijeenkomst wordt wel op prijs gesteld. Kortom, de duur van ieder traject blijft vooralsnog twee maanden.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aanbod voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten 
 
Veel jongeren hebben moeite met alle eisen die aan ze 
gesteld worden. Voor een deel is dat verklaarbaar uit de 
gevolgen van de lockdowns en de invloed die dat gehad 
heeft op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Een 
aantal van hen heeft de neiging af te haken en zich 
terug te trekken. Scholen maken zich er zorgen over en 
vaak zijn ouders ten einde raad.  
 
Time for Talent is een programma speciaal ontwikkeld 
om deze jongeren/gezinnen te helpen.  
 
Als de problematiek bij het intakegesprek passend blijkt, 
kan de huisarts, schoolarts of een jeugdzorginstantie de 
verwijzing in orde maken. Bekijk de website voor meer 
informatie: www.bijsef.nl of neem direct contact op via 
mail: info@bijsef.nl of  
telefonisch: 06-51641195 (Frans) 06-11742244.  
 
 
 

http://www.bijsef.nl/
mailto:info@bijsef.nl
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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 online media en het stellen van grenzen en weerbaarheid van de jongeren centraal. 
Verschillende probleemgebieden van onlinegedrag komen aan de orde. Het doel is om zo bewustwording te creëren en te bespreken wat er speelt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 

Project was afgerond; er is een aanvullende 
subsidie van € 2700,- aangevraagd en toegekend 
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De stand van zaken 
Het project is uitgevoerd conform de oorspronkelijke opzet. De doelgroep, de pubers, is zeker bereikt. Dankzij dit project is er ruimte gecreëerd waarbinnen 
leerlingen van het voortgezet onderwijs zich kunnen uitspreken over hun online ervaringen. Veelal is het voor het eerst dat dit onderwerp in de klas op school 
besproken wordt. Dit is belangrijk omdat deze leerlingen midden in hun seksueleontwikkeling verkeren. Ook weten deze pubers nu wat strafbaar onlinegedrag is en 
wat dit betekent.  
De ervaring van de mediacoaches van Bibliotheek Kennemerwaard is dat zij met video’s en werkbladen de jeugd goed bereiken; als er iets speelt in de klas dan is 
daar flexibel op ingegaan.  
Op basis van deze ervaring wordt gesteld dat de middelbare scholen een positieve omslag zien in hoe jongeren met elkaar omgaan na de lessen. 
Kortom, de gestelde doelen van ‘Veilig Puberen’ zijn bereikt.  

 
De samenwerking met de scholen die met dit project werd beoogd, is goed verlopen.  
De scholen die hebben deelgenomen zijn enthousiast en bereid om dit volgend jaar te betalen. De 
‘opstartsubsidie’ heeft ervoor gezorgd dat de scholen op deze wijze met dit onderwerp kennis hebben 
gemaakt. Nu wordt het belang ingezien en is men bereid ervoor te betalen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Veilig Puberen’ is succesvol afgerond in juli 2022. Er is een aanvullende subsidie aangevraagd en toegekend. In 2023 zullen 10 Alkmaarse 
schoolklassen, ca. 250 jongeren, (in totaal 20 lessen) leren over veilig online gedrag. Inclusief een ouderavond zijn de totale kosten € 5.500,-, 
hiervan neemt het Alkmaars Preventieakkoord € 2.700,- voor haar rekening.  

Heliomare College Alkmaar biedt een veilige leer- en ontwikkelomgeving. De leerlingen worden dagelijks uitgedaagd om hun talenten te 
ontwikkelen en de regie over hun eigen leven vorm te geven. De meeste van deze leerlingen hebben een verstandelijke beperking (variërend van 
licht tot ernstig) soms in combinatie met autisme of een lichamelijke beperking. 

Een docent meldt:  
“Op de eerste plaats hartelijk dank voor de ouderavond. Het is positief gewaardeerd en wat ik persoonlijk ook zo mooi vind is de manier waarop je 
met ouders in gesprek gaat. Op een duidelijke manier geef je informatie en richting waarbij je veel respect toont voor de ouders en benadrukt dat 
alle situaties ook weer een eigen oplossing vragen.” 
 
Een andere docent stelt: 
“Wij hebben het met de leerkracht geëvalueerd en de lessen zijn zeer welkom en positief ontvangen. Bij de ene groep was het aanbod passender dan 
bij de andere groep maar dit heb je ook al met de coördinator besproken.” 
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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.  

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. 

 
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”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 De Viaan  Project in uitvoering 
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De stand van zaken 
Dit project, dat iedere dinsdag en donderdag van 14.45 tot 15.45 uur plaatsvindt, wordt iedere keer door gemiddeld 10, soms veel meer, jongelui bezocht. Bij 
sommige sporten is de opkomst wat minder; voetbal en basketball zijn altijd het drukst. De leerkracht van Sport-Z heeft het liefst maximaal 12 leerlingen. Er zijn 
uitzonderingen; er waren bij basketball een keer 20 deelnemers en dat ging toch goed.  
In totaal hebben zo’n 40 leerlingen op deze wijze kennis gemaakt met één of meer sporten. Ongeveer 70% van de deelnemers is jongen. Langzamerhand heeft zich 
een vaste kern van 10 leerlingen gevormd. De leerkracht denkt dat twee van hen lid zijn van een voetbalclub en dat de anderen niet bij een sportverenging zijn 
aangesloten. 
Het oorspronkelijke doel van dit project was om pogingen in het werk te stellen om een aantal van deze leerlingen in contact te brengen met een reguliere 

sportvereniging. De school De Viaan heeft contacten met veel verenigingen en zorgt dat leerlingen in contact komen met verenigingen. De intentie bestaat om het 

project na drie jaar pilotfase voort te zetten vanuit een financieringsstroom binnen de Viaan. 
 
Aanvankelijk is gekozen om steeds twee weken dezelfde sport te geven en dan te wisselen. Dat leidde ertoe dat bij bepaalde sporten (basketball en voetbal) het erg 
druk werd. Daarom is later gekozen voor de opzet waarbij iedere week een andere sport geboden wordt. Tot nu toe slagbal/honkbal, hockey, badminton, volleybal, 
basketball en voetbal. Er is enig budget om af en toe een clinic door een gastdocent te laten verzorgen, tot nu toe is dat boksen, dansen en tafeltennis geweest. 
 
Naar schatting zijn zo’n 40 leerlingen met deze speciale sportlessen bereikt.  
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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 veelal 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 Personeelsdiensten of MEE & de Wering.   

 
Doelstelling  
Het doel is om door het bieden van rookstopbegeleiding in groepsverband van het aantal gestopte rokers het slagingspercentage van te verhogen. Hierbij worden 
diverse leefstijlinterventies gecombineerd. Dat een gezonde leefstijl waaronder bewegen, een bijdrage levert aan het succesvol stoppen met roken wordt steeds 
duidelijker. Matig intensief bewegen doet de mate van afkickverschijnselen verminderen. 
Bij de start van dit project was de hoop en verwachting dat na afloop van Vitaal Rookvrij 80% van de deelnemers gestopt is met roken en een duurzame gezonde 
leefstijl heeft.  

 
De stand van zaken 
Er is breed reclame gemaakt voor Vitaal Rookvrij. Onder andere via de website, huisartsen, MEE & de Wering, de Stadskrant; het klantenbestand van Groups for 
Balance is aangeschreven. De samenwerking met Brijder, Sinefuma en GGD HN is prima te noemen. Met elkaar is er veel kennis, bovendien zijn deze organisaties 
gewend om projectmatig te werken.  
Bij de start van dit project in april 2022 waren er 15 deelnemers. Aan het Vitaal Rookvrij traject werd door 10 personen deelgenomen en 5 deelnemers deden 
uitsluitend het onderdeel rookstopcoaching. Van deze deelnemers behoren er zeven tot de doelgroep van Alkmaarders met een lage sociaaleconomische status. 
Meerdere aanmeldingen kwamen binnen via HalteWerk.  
  
Inmiddels, in november ’22, constateren wij dat één deelnemer al begin mei is overleden, één deelnemer raakte depressief en één deelnemer raakte in de medische 
molen wegens andere aandoeningen. De redenen van uitval hadden geen relatie met dit rookstoptraject..  
Van de 12 deelnemers die het traject hebben doorlopen, zijn er nog 11 rookvrij. Eén deelnemer rookt soms drie sigaretten per nacht.  
 
 
 

                               

20 

 
 

 

Dit project is voor een belangrijk deel  
afgerond. Een aantal deelnemers is nog 
actief, zie onder.   
 
Er is een aanvullende subsidie toegekend 
waardoor dit succesvolle project in 2023 
een vervolg zal krijgen. 
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Wekelijks op dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur was er een sportprogramma voor de deelnemers van 
het Vitaal Rookvrij traject. Het halfuur daarna vond zeven keer een sessie rookstopcoaching plaats. 
Eénmaal werd dit vervangen door een voedingssessie onder leiding van diëtiste Desi van der Haas.    
De groepsapp bleek een veel gebruikt middel te zijn; de deelnemers hielden elkaar via deze app scherp. 
Bovendien kregen de deelnemers na elke sessie zowel per WhatsApp als per mail aanvullende informatie 
met een terugblik op de sessie, informatieve links, opdrachten en verwijzingen naar filmpjes. 
Sinds begin juni staan alle deelnemers op eigen benen. Tot oktober volgen zij nog het mindfullness-
programma, er zijn drie terugkombijeenkomsten en tot maart 2023 doen zij mee met het 
sportprogramma. Het contact wordt op deze wijze langzaam afgebouwd.  

 
De goede resultaten van Vitaal Rookvrij voeden de hoop dat omdat de meerwaarde van deze intensievere 
zorg hiermee is aangetoond, dit in de toekomst aangeboden kan worden aan ieder die dit nodig heeft. Tot 
nu toe wordt de behandeling voor de rookstopcoaching (7 groepssessies van 1,5 uur) vergoed vanuit de 
zorgverzekering. Mensen die nog intensievere begeleiding nodig hebben, vallen derhalve buiten de boot. 
De conclusie dat in veel gevallen een intensievere interventie noodzakelijk is, wordt elders in het land ook 
getrokken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

De projectleiding van Vitaal Rookvrij heeft een aanvraag gedaan voor een aanvullende subsidie en deze in principe toegezegd gekregen voor een 
bedrag van € 6.412,50. De werkgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners, wil de energie die tot nu toe in Vitaal 
Rookvrij is geïnvesteerd, benutten om de goede resultaten een vervolg te geven. Meer Alkmaarders naar een rookvrij gezond leven begeleiden is het 
doel.  
Net als bij het eerste traject Vitaal Rookvrij is co-financiering door het Sportakkoord Alkmaar een voorwaarde. Op het moment van verschijnen van 
dit lokale preventieakkoord is nog niet bekend of die toezegging ook door het Sportakkoord wordt gedaan.  
Het Groups for Balance Leefstijlcentrum Alkmaar zal bij de gewenste vervolgtrajecten de locatiekosten co-financieren. 
 

 

9 deelnemers gebruikten nicotinevervangers in de vorm 
van pleisters; 3 personen gebruikten geen hulpmiddelen  

 

         actief in het sportprogramma 
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Berichten uit de interne WhatsApp-groep van Vitaal Rookvrij (overgenomen met toestemming) 

Renée Rademacher, Alkmaar:   (Zwaar verslaafd! Rookte drie pakjes per dag!!) 
“Vitaal Rookvrij is een levens veranderende cursus! Na talloze pogingen eindelijk succesvol gestopt voor meer dan 6 maanden en van plan dit vol te houden. 
Het is een grondige opbouw waarin goed wordt verteld wat je te wachten staat en hoe daarmee om te gaan. Maar even belangrijk is het gezamenlijke gevoel 
van alle deelnemers dat we dit wel willen maar ook heel lastig vinden en dat we dit kunnen delen. Het is onderbouwend waar de reguliere omgeving vaak 
negatief is zo van ‘Joh, ben je nou nog niet gestopt komt het er nog eens van?’. Het succes komt door de kracht van begeleidster en de groep, samen is dit 
enorm belangrijk.” 
 
Iwan de Waard, Alkmaar: 
“Iets wat ik niet voor mogelijk heb gehouden is toch gelukt. 
Nadat ik acht jaar geleden bij de Brijder intern een schema therapie heb mogen volgen waardoor ik mijn  
verslavingen een halt heb kunnen toebrengen, waaronder mijn alcohol, drugs en gokverslaving.  
Dat ik dit al acht jaar volhoud had ik toen niet durven dromen. De enige verslaving die bij mij bleef was het  
roken van zware shag. Dat ik dit jaar al veertig jaar rookte kwam eigenlijk wel bij me binnen zeker omdat het  
eigenlijk niet meer bij deze tijd hoorde.  
Toen dit programma op mijn pad kwam dacht ik: waarom niet proberen? 
De wil is er gelukkig dacht ik, nou nog het gezonde verstand om het ook daadwerkelijk door te pakken.  
Ik sta er eerlijk gezegd versteld van dat ik ook echt gestopt ben ook al heb ik een gevoel van ik mis iets,  
maar eigenlijk mis ik niets. 
Het is ook lekker dat het één jaar duurt met het sporten en voedingsdeskundige en mindfulness. 
Als ik eerlijk moet zijn had ik niet gedacht dat ik deze verslaving ook de baas zou worden, ook al heb ik nog  
vaak steeds trek in een shagie. Ik doe het nog steeds niet.” 
 
 
 
Leia Pickkers, Alkmaar:   (Rookte vanaf 12 jaar tot 27 jaar en nu dus gestopt) 
“Ook ik was sceptisch over mijn eigen succes en daarmee het effect van de training - eerlijk gezegd durfde ik  
het ook niet te geloven, omdat ik bang was anders wederom met een teleurstelling naar huis te gaan. Maar niks is minder waar gebleken, de training heeft 
dusdanig effect dat ik zelfs met een terugval gemotiveerd ben gebleven en samen met de trainster naar methodes/middelen (zoals sporten en pleisters) te 
zoeken waardoor ik duurzaam rookvrij blijf, met succes! Het effect zit volgens mij in het geheel, de elementen die met elkaar zijn gecombineerd bij deze groep, 
versterken voor mij echt de kwaliteit en het effect van de training 'rookvrij leven'. Daarnaast vond ik de groep heel fijn vanwege de saamhorigheid, het hebben 
van een stopmaatje en steun in de groep - dat haalt de lading er een beetje af en maakt het allemaal wat draaglijker. Dus al met al echt een goeie 

succeservaring zo, waar ik voor mijn gevoel alleen maar sterker van geworden ben. Daar ben ik heel dankbaar voor en ik zou het iedereen aanraden!     ” 
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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 en doelstelling 
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. De doelgroep neemt door de vergrijzing toe.  
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.  
 

De stand van zaken 
Het bovenstaande doel van dit project is behaald. Alle facetten van valpreventie gericht op deze specifieke doelgroep kwamen tijdens de 
Vitaliteitsmarkt   naar voren. De doelgroep werd preventief geadviseerd om in de toekomst valincidenten te voorkomen en/of te 
verminderen; hierdoor wordt zelfstandigheid en vitaliteit gehandhaafd en worden zorgkosten vermeden.  
Dat alle elementen van de bovenstaande doelstelling zijn bereikt heeft de preventieformateur zowel tijdens de monitorgesprekken als 
tijdens het bezoek aan de Vitaliteitsmarkt, net als de organisatoren, met tevredenheid vastgesteld.  
  
Het tijdsplan van het projectvoorstel is uitgevoerd. Een voordeel was dat al in een vroeg stadium de datum van de markt werd gepland.  
De breed samengestelde projectgroep stelde een draaiboek en een PR-plan op. De groep kwam zeven keer bijeen. Terzijde wordt gemeld dat de vergaderuren niet 
zijn meegenomen in de financiële verantwoording; het aantal werkelijk geïnvesteerde uren is dus groter.  
Het bleek een groot voordeel te zijn dat ieder van deze diverse organisaties een eigen inbreng had. Zo kwam er veel knowhow op tafel en kwam er daadwerkelijke 
hulp. Ook materiële inbreng werd door sommige organisaties makkelijk verleend.  
De projectgroep constateert dat de organisaties met elkaar over een groot en stabiel netwerk beschikken waardoor het hele werkgebied van valpreventie wordt 
bereikt. Bij één van de eerste bijeenkomsten vertelde ieder wat zijn/haar sterke competenties zijn zodat ieder wist wat de diverse organisaties zouden inbrengen. Zo 
verzorgde de één bijvoorbeeld teksten terwijl een ander een goede gespreksleider bleek. Op basis van deze uitwisseling van kennis omtrent competenties konden er 
afspraken worden gemaakt over de rol die ieder zou nemen.  
Voorafgaand aan de markt werd er een onlinebijeenkomst voor kraamhouders georganiseerd. De daar gegeven adviezen werden door de kraamhouders ter harte 
genomen. Het maximaal aantal gewenste kramen, 12, werd gehaald. Samen dekten de kraamhouders alle facetten van valpreventie goed af.  
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 Project is afgerond 
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Vermeld dient te worden dat er een regionale werkgroep in oprichting is die het initiatief voor een Vitaliteitsmarkt regionaal wil uitrollen. De leiding van dit project 
zal in die werkgroep plaatsnemen. Beweegzorg Noord West (BNW), Huisartsen Noord-Kennemerland (HONK) en Vitaal Ouderen Noord Kennemerland 
(VONK) maken ook deel uit van deze werkgroep. Dankzij deze inbreng zal de Vitaliteitsmarkt aan kwaliteit en professionaliteit winnen.  
Belangrijke voorwaarde om met dit regionale initiatief succes te hebben is dat er positieve contacten worden aangeknoopt met de diverse gemeenten. Indien het 
initiatief mede door hen gedragen wordt dan zal er een beter resultaat geboekt worden, zo wordt verwacht.  
  
De doelgroep is redelijk bereikt, vinden de projectleiders. Het reclame maken kan wellicht nog intensiever, dat is een vak apart, stellen zij.  
Er is een PR-plan opgesteld. Daarvan maakten publicatie(s) in wijkkrant, Alkmaars Nieuwsblad, contacten met andere wijkcentra, een flyer en ook een actieve 
persoonlijke benadering deel uit.  
Alle voorgenomen acties uit het PR-plan zijn uitgevoerd. Op 25 maart 2022 stond er een artikel over de Vitaliteitsmarkt in De Stadskrant. 
Ongeveer 45 liefhebbers bezochten de markt. Tijdens deze middag kwamen er al zes aanmeldingen binnen voor de cursus valpreventie bij de standhouders 
oefentherapie.  
  
Uit de schriftelijke evaluatie die na afloop werd gehouden, blijkt dat de participerende organisaties positief terugkijken op de Vitaliteitsmarkt. De commerciële 
partners bleken enigszins in elkaars vaarwater te zitten.   
Het streven is om vanaf nu om het jaar een Vitaliteitsmarkt te organiseren. In het tussenliggende jaar wordt er dan een netwerkbijeenkomst verzorgd.  
  
De preventieformateur stelt vast dat het project ‘Vitaliteitsmarkt’ haar doelstelling en voorgenomen organisatie, tijdsplan en werkwijze heeft 
waargemaakt. Ook de financiële verantwoording werd in orde bevonden. De organisatoren verdienen een groot compliment vindt de 
preventieformateur. De kans op een regionale aanpak en een verdere uitbouw van deze markt (iedere twee jaar) zal een bijdrage leveren aan de wens 
om meer aandacht te genereren voor preventiemaatregelen. Hierdoor worden de kosten van de zorg verminderd.  
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Onze uitdaging in 2023 
 
Het zal in de toekomst lastig, misschien wel onmogelijk, zijn om precies te weten welke maatregelen ervoor gezorgd hebben dat een aantal van onze 
ambities bereikt worden.  
Wij kiezen bij voorkeur voor interventies die hun waarde bewezen hebben, waarbij organisaties en Alkmaarders samen betrokken worden en waarbij 
een voortdurende dialoog is tussen beleid en onze lokaal opgezette interventies.  
Als ik echter nu al constateer welke resultaten de Alkmaarse projecten opleveren dan ben ik ervan overtuigd dat dit het begin is van een 
gezondheidsbeweging die veel groter wordt. Een beweging die uiteindelijk voor alle inwoners van Alkmaar positieve gezondheidsvoordelen oplevert. 
Daarvoor is nodig dat de voortzetting van de succesvolle projecten geborgd wordt. Die borging is de uitdaging waar wij in 2023 voor staan. 
 
Het uiteindelijke overkoepelend doel wordt gevormd door de wens om een ‘Alkmaarse Gezondheidsbeweging’ opgang te brengen. De diverse 
projecten vormen een netwerk 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.  
 
De nieuwe wethouder, Jakob Wedemeijer, toont zijn waardering voor de manier waarop dit lokale preventieakkoord tot stand is gekomen:  
“Het Alkmaars Preventieakkoord is ontwikkeld door een beweging van onderaf. Initiatieven zijn genomen door Alkmaarse organisaties. De gemeente heeft deze ontwikkelingen 
waar mogelijk gesteund maar heeft geen leidende rol gespeeld. Dat is een goede zaak!”  
Van zijn, en voorts ook van andere betrokkenen van de gemeente, constructieve opstelling plukken de Alkmaarders de vruchten. Wat dit betreft mijn 
speciale dank voor de prettige manier waarop mijn vaste contactpersoon bij de gemeente, Ans Poel, altijd weer tijd neemt om de belangen van het 
Alkmaars Preventieakkoord te dienen. 
Ook aan het kernteam zal het niet liggen. De integere en betrokken wijze waarop dit team opereert verdient alle hulde.   
Op dit moment, november 2022, kijken wij met voldoening naar wat er tot nu toe bereikt is én wij kijken met grote verwachtingen uit naar wat onze 
lokale inspanningen in de nabije toekomst zullen opleveren. 
 
Alkmaarders, blijf het getoonde doorzettingsvermogen opbrengen! 
  
Ted van der Bruggen, preventieformateur  


