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Samen gewoon gezond!
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• Doel: verbetering gezondheid van iedereen

• Meer dan 70 organisaties aangesloten

• Landelijke afspraken  inzet op leefstijl (grootste oorzaak van ziekte)
Een rookvrije generatie

Minder obesitas en minder overgewicht

Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik 

• Lokale vertaling: Samen gewoon gezond!
Procesbegeleiding

Nationaal Preventieakkoord  Lokaal Preventieakkoord



• Stakeholdergesprekken (totaal 23)
Sport, zorg, onderwijs, welzijn, HA en meer

• Online bijeenkomsten met de begeleidingsgroep

• Meewegen onderzoeksresultaten

• Schrijven akkoord
Periode juni ’21 – september ’21

• Startbijeenkomst stakeholders

Proces



Focus

- Jongeren (ouders ‘bijvangst’)

NIX18

Gezonde keuze

Druk op het dagelijks leven

- Verkleinen Sociaal Economische 
Gezondheidsverschillen (SEGV)

- Positieve Gezondheid

- Aansluiting interne beleidsstukken

- Integrale aanpak



Ambitie: We voorkomen dat kinderen onder de 18 jaar beginnen met roken, het 
drinken van alcohol en het gebruiken van drugs

NIX18 is de afspraak

Waar zetten we op in?

 We voorkomen dat in het zicht van de jeugd gerookt of gedronken wordt

 Ouders geven het goede voorbeeld en zijn zich bewust van de effecten 

van hun rookgedrag en alcoholgebruik waar kinderen bij zijn

 Voorlichting voor ouders begint bij -9 maanden van het kind

 We zetten preventief in op educatie en signalering van rookgedrag, 

alcohol- en drugsgebruik bij jongeren

 We maken beleid met betrekking tot middelengebruik bij evenementen 

en activiteiten

NIX18 is de afspraak



Ambitie: De jeugd groeit op in een gezonde omgeving en heeft een gezond gewicht

De gezonde keuze is de makkelijke keuze

Waar zetten we op in?

 We stimuleren gezond eten en drinken en leggen dit beleidsmatig vast

 We stimuleren sporten en bewegen en leggen dit beleidsmatig vast

 Voorlichting over gezonde keuzes begint bij -9 maanden 

 We maken beleid waarin de gezonde keuze vanzelfsprekend is

 We vergroten de kennis van de jeugd over een gezonde keuze

 We signaleren ongezond gewicht en maken dit bespreekbaar

 De fysieke- en sociale leefomgeving stimuleren om een gezonde keuze te 

maken



Ambitie: De jeugd ervaart minder stress en prestatiedruk in hun leven, doordat mentale 
gezondheidsvaardigheden worden gestimuleerd en de fysieke en sociale leefomgeving mentale 
gezondheid bevordert

Druk op het dagelijks leven

Waar zetten we op in?

 De weerbaarheid en veerkracht van jongeren vergroten

 De ervaren druk onder de jeugd helpen verlagen

 Selectieve preventie wordt toegepast op hoog risicogroepen

 Ouders zijn zich bewust van de effecten van stress en prestatiedruk bij 

jongeren

 Voorlichting voor ouders begint bij -9 maanden van het kind



• VNG: budget: €20.000,- per jaar

 2022 en 2023

• Aanvragen indienen

• Voorwaarden toekenning

Samenwerking met een andere partij

Duurzaam karakter

Erkende interventie

Onderdeel van een doorlopende leerlijn

Monitoring en evaluatie

Uitvoeringsbudget



• In voorbereiding 

• Verbinding Lokaal Sportakkoord en Lokaal 
Preventieakkoord

Borging



Hartelijk dank voor uw aandacht 


