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Onze groene gemeente Maasdriel biedt alle mogelijkheden voor een gezonde leefstijl. Het mooie buitengebied en uitgebreide dijkennetwerk nodigen
uit tot lange fietstochten of frisse wandelingen. De innerlijke mens kan daarna lekker genieten van al het goede dat onze land- en tuinbouw te bieden
heeft. Een actief verenigingsleven zorgt voor sportieve ontspanning en de
mogelijkheid nieuwe contacten op te doen. Bij gezondheidsklachten kunnen
inwoners terecht bij een ruim aanbod van professionele zorgverleners en
medische voorzieningen.

De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin
staan afspraken tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland
over de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. In
de Bommelerwaard is dit Nationaal Preventieakkoord vertaald naar een
Bommelerwaards Preventieakkoord. In ons lokale preventieakkoord zetten
we in op de thema’s gezond gewicht, tegengaan van alcoholgebruik en het
vergroten van veerkracht. We beginnen bij de jongste inwoners, onder de 18
jaar, en bouwen dit de komende jaren uit naar andere leeftijdsgroepen.

Ondanks alle mogelijkheden die we in Maasdriel hebben voor een gezonde
leefstijl, laat onderzoek zien dat de gezondheid van inwoners in Maasdriel op
verschillende gebieden nog te wensen overlaat. We scoren op een aantal
gezondheidsthema’s slechter dan vergelijkbare gemeenten. Er valt bijvoorbeeld nog veel winst te halen op het gebied van meer bewegen, gezonder
eten en minder gebruik van alcohol.
Veel partijen in onze mooie gemeente werken al samen aan het bevorderen
van de gezondheid van onze inwoners. Tegelijk vinden we het belangrijk om
gezamenlijk nog meer kansen te benutten om inwoners van Maasdriel te stimuleren tot een gezonde leefstijl.

Als wethouder werk ik samen met onze maatschappelijke partners en inwoners aan de ambities uit ons preventieakkoord met als doel: iedereen
gezond in de Bommelerwaard! Ik wil u graag uitnodigen hiermee samen aan
de slag te gaan.
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NATIONAAL PREVENTIEAKKOORD
In november 2018 is op initiatief van staatssecretaris Paul Blokhuis van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Nationale Preventie
akkoord (NPA) tot stand gekomen. Het NPA heeft als doel de Nederlandse
bevolking gezonder te maken door een gezonde leefstijl te stimuleren. Het
richt zich hierbij vooral op het tegengaan van roken, alcoholmisbruik en overgewicht. In het Nationaal Preventieakkoord staan midden- en lange termijn
ambities voor deze thema’s. Vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben het akkoord ondertekend en op elk van de deelonderwerpen doelen en acties vastgesteld.

Gezondheidsverschillen verkleinen
Mannen en vrouwen met een lager inkomen en een lager opleidingsniveau
leven gemiddeld zeven jaar korter en zelfs negentien jaar in minder goed
ervaren gezondheid dan hoger opgeleiden. Dit gezondheidsverschil is de
afgelopen decennia jaren steeds groter geworden in Nederland.
De grootste factoren die beïnvloed kunnen worden om deze gezondheids
verschillen te verkleinen staan beschreven in het NPA. Deze factoren zijn:
• Overgewicht
• Alcoholmisbruik
• Roken

Leeftijd waarop
mannen hun
gezondheid nog als
goed ervaren
Levensverwachting
bij geboorte, bij
mannen
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Lokaal preventieakkoord
De Rijksoverheid stimuleert gemeenten om ook lokale uitwerkingen van een
preventieakkoord op te stellen samen met het lokale bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties. Daarbij mogen gemeenten ook eigen lokaal
actuele thema’s inbrengen. In de Bommelerwaard werken de gemeenten
Maasdriel en Zaltbommel samen aan een Bommelerwaards preventie
akkoord. Daarbij richten zij zich op de volgende thema’s:
• Overgewicht
• Alcohol
• Weerbaarheid/Veerkracht

wat is gezondheids
preventie?
Gezondheidspreventie is gedrag
stimuleren dat de gezondheid van
mensen bevordert en ziekte
voorkomt. Gezond gedrag is niet
alleen het gevolg van individueel
gedrag, ook de omgeving waarin
iemand leeft, werkt en woont heeft
invloed (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu).

BOMMELERWAARDS PREVENTIEAKKOORD
Allemaal gezond in
de Bommelerwaard!

Gezond gewicht, alcoholgebruik en veerkracht

Dat is wat we willen bereiken. Kinderen die een goede start maken en daar
hun leven lang profijt van hebben. Volwassenen die fit en actief zijn en alle
uitdagingen positief aangaan. Ouderen die veel gezonde levensjaren hebben
en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. We willen in de Bommeler
waard allemaal gezond zijn en dat iedereen mee kan doen. Mocht je kwetsbaar zijn, ook dan moet je nog een betekenisvol leven kunnen leiden in een
omgeving die dit stimuleert.
Daarom sluiten wij in navolging van het NPA nu ook een Bommelerwaards
preventieakkoord. Door de samenwerking op te zoeken tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel kunnen we meer bereiken. Het doel is een
beweging op gang brengen waar organisaties, professionals en vrijwilligers
(meer) samenwerken aan gezonde inwoners en het stimuleren van een
gezonde omgeving. We trekken gezamenlijk op en zetten in op de verschillende leefstijlthema’s van dit preventieakkoord: alcohol, gezond gewicht en
veerkracht. We willen daarmee bijdragen aan een betere gezondheidssituatie van inwoners. In het lokaal preventieakkoord wordt het thema roken niet
meegenomen. Er is voor gekozen om een nieuw thema toe te voegen, namelijk veerkracht. Het NPA volgt een tijdpad van nu tot 2040. In het lokale preventieakkoord zetten wij die lijn voort, met in dit eerste akkoord de focus
gericht op de doelgroep jeugd.

Overgewicht, problematisch alcoholgebruik en verminderde veerkracht veroorzaken in de Bommelerwaard veel gezondheidsverlies en leiden tot hoge
ziektelast. Dat is niet alleen vervelend voor mensen zelf, het kost de samenleving ook veel geld. Een aantal voorbeelden:
• Het aantal mensen met overgewicht is de laatste tientallen jaren toegenomen. Overgewicht leidt vaak tot hart- en vaatziekten en diabetes.
• Jongeren beginnen gemiddeld met drinken als ze zo’n 13 jaar oud zijn en
als ze regelmatig drinken, drinken ze ook veel.
• Te veel volwassen drinken overmatig. Dat is meer dan 14 glazen per week
voor vrouwen en meer dan 21 glazen per week voor mannen.
• Opkomen voor jezelf is steeds moeilijker, groepsdruk of wat je ziet in je
sociale omgeving maakt het steeds ingewikkelder om het juiste te doen.
Er zijn steeds meer jongeren met een verminderde veerkracht. Zij kunnen
minder goed hun eigen grenzen aangeven, de grenzen van anderen herkennen en met groepsdruk omgaan. Dit veroorzaakt veel stress en gevoel
van schuld.
Veerkracht is een karaktereigenschap. Door deze eigenschap kan
men flexibel met stressvolle situaties omgaan. Iemand met een
veerkrachtige persoonlijkheid heeft het vermogen om vanuit
moeilijke- en belastende situaties weer terug te veren. Dit onderdeel van de psychologische belastbaarheid zorgt dat men zich
goed kan aanpassen ook al zijn de omstandigheden moeilijk
(Tugade, M., Fredrickson, B.L. 2007).

2024

2040

In 2024 zien we een positieve trend in de gezondheid cijfers van de
kinderen en jeugd op de thema’s gezond gewicht, alcohol en veerkracht.
We hopen dit te bereiken met de partners binnen de Bommelerwaard die
zich inzetten voor een gezonde leefstijl bij kinderen en jeugd.

In 2040 is de algemene gezondheid van kinderen en jeugd
in Maasdriel toegenomen en voelen ze zichzelf gelukkiger!
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Allemaal gezond in
de Bommelerwaard
is de stip op de
horizon die we
nastreven!

Wat doen we al aan preventie in de Bommelerwaard?

Doelgroep

We beginnen niet bij nul! Er zijn al heel veel goede initiatieven. Daar sluiten
we zoveel mogelijk bij aan. Tegelijkertijd streven we ernaar preventie meer
onderdeel van het leven te maken. Een gezonde leefstijl moet gemakkelijk en
gewoon worden. Waar je ook bent.

In eerste instantie richten we ons op de doelgroep jeugd. Met jeugd bedoelen we kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. We kiezen bewust voor deze
doelgroep omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen een goede start
kunnen maken in hun leven. Bovendien is er een groot netwerk van betrokken partners om kinderen en jeugdigen heen zoals scholen, GGD en jongerenwerk, waardoor we snel stappen kunnen zetten in onze ambities.
Wanneer we goed op weg zijn met onze ambities willen we het preventie
akkoord ook uitbreiden naar andere doelgroepen en ook daar stevige ambities neerzetten.

Als we kijken naar al lopende projecten, programma’s, interventies en andere activiteiten gericht op gezondheidspreventie voor de doelgroep jeugd,
vindt er al veel plaats in de Bommelerwaard. Diverse partijen uit zorg, welzijn, sport en andere maatschappelijke organisaties zetten zich in om alle
kinderen een gezonde start in het leven te bieden, en dat zo te houden.

Wat we
al doen
Gezonde
sport
vereniging

Gezonde School
en Gezonde
Kinderopvang
aanpak

Sjors Sportief en
Bommelerwaard
beweegt.nl

Verzorgen van
gymles en intro
duceren aanbod
sportverenigingen
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Activiteiten
tijdens de
Nationale Sport
week zoals de
Colorrun

In de zomer van 2018 is het Nationaal sportakkoord getekend. De minister
van Sport en vertegenwoordigers van NOC*NSF, sportbonden, gemeenten,
provincies, tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hebben hun handtekening onder een ambitieus plan gezet. Samen willen zij de
sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten.
Ki-Fit, voor een
gezonde start
(doelgroep 0-4,
Maasdriel)
Aanpak
gezond
gewicht

Fysiogym voor
kinderen met een
lager motorisch
vaardigheids
niveau

Ondersteuning
en coaching
vanuit het
jongerenwerk
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Preventieakkoord en Sportakkoord

De Bommeler
waardse
Waterweken

Alcohol
nee-contract
voor leerlingen
groep 8

In 2021 is er in de Bommelerwaard een sportakkoord opgesteld. Hierin zien
we veel kansen om thema’s uit het preventieakkoord samen aan te pakken.
Er is een duidelijke verbinding tussen sport en bewegen en een gezonde leefstijl. Denk aan:
• De gezonde sportkantine, waarin gezond eten en drinken prominent in
beeld staat.
• Geen alcohol schenken op tijden dat de jeugd traint/speelt.
• Inzetten van (regionale) sporttalenten als rolmodel om een gezonde
leefstijl te promoten.
• Beweeg activiteiten als middel om de veerkracht van kinderen te
vergroten.

Voorlichtings
bijeenkomsten over
alcohol- en middelen
gebruik door Iriszorg
en Connect2jeugd
(Maasdriel)
Controles op
het schenken van
alcohol aan
jongeren

Week van
de Positieve
Gezondheid

Weerbaarheids
training voor
jongens en
meisjes (Stichting
Orizon)

Dagelijkse tussenen naschoolse
activiteiten door de
combinatie
functionarissen

Lifestyle,
Energy, Fun &
Friends
(Brakel)

THEMA: GEZOND GEWICHT
Veel gezondheidsproblemen bij volwas
senen en ouderen zijn het resultaat van
een ongezonde leefstijl en ongezonde
omgevingsinvloeden eerder in het leven,
beginnend in de jeugd. Kinderen en
jongeren met overgewicht hebben een
grotere kans om later diabetes of hart- en
vaatziekten te ontwikkelen. Vanuit dit
levensloopperspectief is het daarom van
belang in te zetten op gezondheid bevor
derende interventies bij de jeugd. Doel is
dan het voorkómen van ziekte op latere
leeftijd of uitstel van het ontstaan ervan.

Hoe staan we ervoor?*

84+16
84+16
7+93
18+82
14+86

Wat doen we al?

84% van de jongeren (5-14 jaar) heeft
gezond gewicht

84% van de kinderen (0-12 jaar) voldoet aan
de Nederlandse norm gezond bewegen

7% van de ouders van de kinderen (0-12 jaar)
maakt zich zorgen over het gewicht van hun kind

18% van de jeugd (12-18 jaar) voldoet aan
de Nederlandse norm gezond bewegen

14% van de jeugd (12-18 jaar) voelt zich
ongezond.

Een belangrijk speerpunt in het gezondheidsbeleid van zowel
gemeente Maasdriel als Zaltbommel is het stimuleren van
sporten en bewegen. Partners zoals de combinatiefunctiona
rissen en buurtsportcoaches van Spel& werken hierin samen
met sportverenigingen, GGD Gelderland-Zuid en diverse
zorgprofessionals. Daarnaast zijn er projecten die ook
nadrukkelijk voeding en een gezonde leefstijl meenemen.

Lokale ambities
Onze ambitie is om een positieve trend te veroorzaken op
het thema Gezond gewicht. Concrete doelen zijn:
• In 2024 willen we een toename zien bij jongeren met
een gezonde gewicht
• In 2024 willen we een stijging zien van 5% bij de jeugd
die voldoet aan de Nederlandse norm gezond bewegen
• In 2024 besteden 6 scholen extra aandacht aan het
Gezonde School thema voeding en/of bewegen en sport
• In 2024 wordt de keuze voor gezonde voeding voor
kinderen en jongeren makkelijker gemaakt, en de
verleiding van ongezonde voeding wordt tegengegaan
• In 2024 is er een ketenaanpak voor kinderen met
overgewicht en obesitas

doelen npa
Minder obesitas en minder overgewicht
• Kiezen voor gezonde voeding wordt makkelijker.
• Onze omgeving wordt gezonder met meer gezonde
scholen en goed sport- en beweegaanbod.
• Meer zorg en ondersteuning voor mensen met obesitas
door middel van lokale samenwerking.
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de stip op de horizon
In 2040 heeft 90% van de
jongeren een gezond gewicht.
Het percentage kinderen en
jeugd wat voldoet aan de
Nederlandse norm gezond
bewegen is met 15% gestegen.

2021 (huidige situatie)

2024

2040

84% van de jongeren (5-14 jaar) heeft
gezond gewicht

85% van de jongeren (5-14 jaar) of meer
heeft een gezond gewicht

90% van de jongeren (5-14 jaar) of meer
heeft een gezond gewicht

84% van de kinderen (0-12 jaar) voldoet
aan de Nederlandse norm gezond bewegen

89% van de kinderen (0-12 jaar) voldoet
aan de Nederlandse norm gezond bewegen

99% van de kinderen (0-12 jaar) voldoet
aan de Nederlandse norm gezond bewegen

18% van de jeugd (12-18 jaar) voldoet aan
de Nederlandse norm gezond bewegen

23% van de jeugd (12-18 jaar) voldoet aan
de Nederlandse norm gezond bewegen

50% van de jeugd (12-18 jaar) voldoet aan
de Nederlandse norm gezond bewegen

5 scholen besteden extra aandacht aan
voeding / bewegen en sport

6 scholen besteden extra aandacht aan
bewegen en sport

Gezonde School is de norm

Er is een ketenaanpak voor kinderen met
overgewicht en obesitas
De keuze voor gezonde voeding is voor
kinderen en jongeren makkelijker gemaakt

acties
Samen met STMR (Sante), Voeding-Wijzer (Diëtist), Welzijn Bommelerwaard,
Combinatiefunctionarissen Bommelerwaard en het onderwijs werken we
aan deze ambities. We willen graag dat huisartsen en fysiotherapeuten
hier nog bij aansluiten. Om de ambities te behalen worden de volgende
acties ingezet:
• Opstarten ketenaanpak gezond gewicht
We gaan voor een nauwe samenwerking tussen professionals uit zowel
het zorg- als sociaal domein. Eén centrale zorgverlener coördineert het
begeleidingstraject en bouwt een vertrouwensband op met het kind en
het gezin. Samen met andere professionals zetten zij zich in om niet
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alleen de gezondheid van het kind te verbeteren, maar ook de kwaliteit
van leven op korte en lange termijn.
• Gezonde School thema’s: Voeding / Bewegen en sport
Alle kinderen krijgen extra les over gezonde voeding en welke keuzes er
zijn. Dit doen we door het lesprogramma Smaaklessen in te zetten op alle
basisscholen. Op alle scholen wordt de Bloc-test ingezet om beter inzicht
te krijgen in de motorische vaardigheden van leerlingen. Ook wordt gekeken naar de bewegingskwaliteiten van de kinderen, om zo het plezier in
bewegen te vergroten.

THEMA: ALCOHOL
Een ongezonde leefstijl kan directe effect
hebben op de gezondheid, het welzijn en de
ontwikkeling van jongeren. Zo treedt bij een
deel van de jongeren die vaak en veel
alcohol drinken al acute en blijvende
gezondheidsschade op. Denk hierbij aan
veranderingen in hersenvolume en
-structuur, hersenactiviteit en cognitief
functioneren. Deze schade is soms
(gedeeltelijk) omkeerbaar.

Hoe staan we ervoor?

42+58
26+74 26%

42% van de jeugd heeft
ooit alcohol gedronken
van de ouders van de jeugd vindt
alcoholgebruik door hun kind goed.

Wat doen we al?
Ook alcoholmatiging is een speerpunt waar diverse partijen
zich voor inzetten. Partners zoals Welzijn Bommelerwaard,
Iriszorg, GGD Gelderland-Zuid en diverse zorgprofessionals
zetten zich in om de jongeren te stimuleren geen, of pas op
een latere leeftijd, alcohol te drinken. Deze programma’s
breiden we uit voor (jong)volwassenen en ouderen.

Lokale ambities
Onze ambitie is om een positieve trend te veroorzaken op
het gebruik van alcohol door de jeugd, en ouders voor te
lichten over wat het drinken van alcohol op jonge leeftijd kan
veroorzaken. Concrete doelen zijn:
• In 2024 heeft 35% van de jeugd ooit alcohol gedronken
• In 2024 keurt 20% van de ouders van de jeugd alcohol
gebruik goed

doelen npa
Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik.
• Sportverenigingen maken afspraken over alcohol. Bijvoorbeeld niet
schenken tijdens jeugdwedstrijden en geen alcoholreclame naast het veld.
• Beperking van prijsacties op producten met alcohol (maximaal
25% verwijzen naar wetgeving) korting.
• Meer voorlichting over de gezondheidsrisico’s van alcohol.
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de stip op de horizon
In 2040 heeft 20% van de jeugd
ooit alcohol gedronken voor
zijn/haar 18e verjaardag en keurt
10% van de ouders alcohol
gebruik goed.

2021 (huidige situatie)

2024

2040

42% van de jeugd heeft ooit alcohol
gedronken

35% van de jeugd heeft ooit alcohol
gedronken

20% van de jeugd heeft ooit alcohol
gedronken

26% van de ouders van de jeugd vindt
alcoholgebruik goed

20% van de ouders van de jeugd vindt
alcoholgebruik goed

10% van de ouders van de jeugd
vindt alcoholgebruik goed

acties
Samen met de volgende partners werken we aan deze ambities: IrisZorg,
GGD, Welzijn Bommelerwaard, meerdere VO-scholen en meerdere sport
verenigingen. Om de ambities te behalen worden de volgende acties ingezet:
• Alcohol Verkeer Cursus (AVC) traject
We gaan jongeren die rijles hebben of net hun rijbewijs hebben gehaald
een AVC aanbieden. Dit doen we door hen te werven via rijscholen en
social media. Jongeren hoeven na het volgen van de AVC training geen
legeskosten te betalen voor hun rijbewijs, als ze het certificaat van de AVC
kunnen laten zien bij het aanvragen van hun rijbewijs. De training wordt
verzorgd door IrisZorg. De gemeente vergoedt de leges.
• Theatervoorstelling (online) voor ouders en/of leerlingen
Er komen theatervoorstellingen voor ouders en leerlingen over het gebruik
van alcohol en wat de gevolgen van alcoholgebruik zijn. Er worden meerdere online voorstellingen aangeboden, zodat zoveel mogelijk ouders
kunnen aansluiten. Voor leerlingen van het VO-onderwijs komt er een
theatervoorstelling op locatie.
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THEMA: VEERKRACHT
Opgroeiende jeugd krijgt in deze tijd veel
uitdagingen voor de kiezen. Er zijn veel
meer prikkels in het leven van opgroei
ende kinderen dan enkele jaren geleden.
Jeugdigen geven aan meer stress te
ervaren dan vroeger. Daarnaast blijven
onderwerpen als omgaan met seksualiteit,
groepsdruk, pesterijen, alcohol en drugs
ook altijd actueel. In deze tijd is daar ook
nog social media bij gekomen en de
gevaren van sexting. Om onze jeugd hier
op voor te bereiden willen we ze onder
steunen bij het versterken van hun veer
kracht en weerbaarheid. Hiermee
bedoelen we dat kinderen hun grenzen
aan kunnen geven, de grenzen van
anderen aanvoelen en respecteren en ze
in hun kracht durven te staan.
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Hoe staan we ervoor?*

6+94
15+85 15%
8%
8+92
10%
10+90

6% van de kinderen (0-12 jaar) is
niet weerbaar
van de ouders van de kinderen (0-12 jaar)
maakt zich zorgen over angst/onzekerheid

van de jeugd (12-18 jaar) is
niet weerbaar
van de jeugd (12-18 jaar) voelt zich
niet gelukkig

Wat doen we al?
Veerkracht is een breed thema waaraan op verschillende
manieren aandacht wordt besteed. Partners hierin zijn de
scholen, Stichting Orizon, Stichting Chris en voorkom, jongerenwerkers, Welzijn Bommelerwaard en GGD GelderlandZuid. Er zijn weerbaarheidstrainingen voor jongens en meisjes. Jongerenwerk ondersteunt jongeren met problemen.
Jongvolwassenen worden geholpen met keuzes die ze gaan
maken in het leven.

Lokale ambities
Onze ambitie is om een positieve trend te veroorzaken op
het thema Veerkracht. Concrete doelen zijn:
• In 2024 willen we een positieve trend zien bij jongeren
die weerbaar zijn
• In 2024 besteden 6 scholen extra aandacht aan het
Gezonde School thema welbevinden
• In 2024 zijn er in de Bommelerwaard 5 professionals die
geschoold zijn tot veerkrachtcoach

PREVENTIEAKKOORD MAASDRIEL
*Bron: Gezondheidsmonitors GGD Gelderland-Zuid

de stip op de horizon
In 2040 hebben alle scholen in
Maasdriel een weerbaarheids
programma en zijn er in de
gemeente professionals opgeleid
tot veerkrachtcoach.

2021 (huidige situatie)

2024

2040

6% van de kinderen (0-12 jaar) is niet
weerbaar

4% van de kinderen (0-12 jaar) is niet
weerbaar

2% van de kinderen (0-12 jaar) is niet
weerbaar

8% van de jeugd (12-18 jaar) is niet
weerbaar

6% van de jeugd (12-18 jaar) is niet
weerbaar

4% van de jeugd (12-18 jaar) is niet
weerbaar

10% van de jeugd (12-18 jaar) voelt
zich niet gelukkig

8% van de jeugd (12-18 jaar) voelt zich
niet gelukkig

6% van de jeugd (12-18 jaar) voelt zich
niet gelukkig

3 scholen besteden extra aandacht

6 scholen besteden extra aandacht

Gezonde School is de norm

aan welbevinden

aan welbevinden

5 professionals die geschoold zijn tot
veerkrachtcoach

acties
We werken samen met de volgende partners aan deze ambities: Welzijn
Bommelerwaard, Combinatiefunctionarissen Bommelerwaard, Scholen
koepel CPOB, Jongerenwerkers, Stichting Orizon en de GGD. De wens is dat
ook de rest van het onderwijsveld in beide gemeenten zich hierbij aansluit.
Om de ambities te behalen worden de volgende acties ingezet:
• Buurtsportcoaches opleiden tot weerbaarheidsprofessionals
De buurtsportcoaches zien de meeste kinderen één keer per week.
Door de buurtsportcoaches op te leiden tot weerbaarheidsprofessionals,
kunnen zij problemen signaleren en meteen aanpakken. Dit doen zij
samen met de leerlingen of groep. Er is een voorkeur voor de ‘Rots en
Water’ methode, maar hierin zal ook maatwerk nodig zijn.
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• Gezonde School: thema Welbevinden
We willen dat alle kinderen goed in hun vel zitten en
kunnen genieten van de basisschooltijd. Door extra inzet
op dit thema met interventies zoals ‘Alles kidzzz’ en ‘De
Vreedzame school’ geven we hieraan een impuls.

RANDVOORWAARDEN & VERVOLG
Samen met inwoners en partners
Het preventieakkoord is voor alle inwoners in de Bommelerwaard. De
gemeente wil als ondertekenaar bijdragen aan het succes en stimuleert en
ondersteunt initiatieven. Daarnaast maken we gebruik van verschillende
platforms om samen te werken met inwoners. Zo zijn verschillende dorpsraden aangesloten bij het tot stand komen van de lokale ambities.

Actie
Hoe gaan we nu verder? Voor partners en ondertekenaars van het preventieakkoord komt budget beschikbaar waarmee we uitwerking kunnen geven
aan onze ambities. Voor de Bommelerwaard is dit € 20.000 euro per
gemeente per jaar, voor de komende drie jaar. Met deze middelen willen we
nieuwe en huidige interventies versterken. Hiervoor stellen we een uitvoeringsplan op.

Borging
In dit preventieakkoord zijn afspraken gemaakt voor de komende drie jaar.
Tijdens deze periode monitoren we de uitvoering, resultaten en verdeling van
de middelen. Waar nodige worden aanpassingen in de ambities gemaakt. Dit
doen we op basis van beschikbare data vanuit GGD (de verschillende gezondheidsmonitors) en gemeente (gegevens Wmo en Jeugd). Daarnaast gebruiken
we beschikbare data die verzameld wordt door partnerorganisaties.
Preventie is een onderwerp wat tijd nodig heeft vandaar ook dat de stip op de
horizon in 2040 ligt. Dat is ver weg, maar dan hebben we ook nog veel tijd
om de juiste middelen in te zetten.
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PARTNERS
Gemeente Maasdriel
Gemeente Zaltbommel
GGD Gelderland-Zuid
IrisZorg
Voeding-Wijzer
Diëtist Zaltbommel
Praktijk voor kinderfysiotherapie Maartje Wormgoor
Santé Partners / STMR
Spel&
Sta Op Coaching
Welzijn Bommelerwaard
Zorggroep Beter in Bommelerwaard
Connect2jeugd
Buurtzorg Jong
Onderwijs
Sport
Dorpsraden Bommelerwaard

COLOFON
Uitgave
Dit Preventieakkoord is een uitgave van
de gemeente Maasdriel.
Gemeente Maasdriel
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel
www.maasdriel.nl
Betrokken vanuit de gemeente Maasdriel
Anita Sørensen (wethouder Zorg & Welzijn,
Cultuur en Onderwijs, Werk en Inkomen)
Gerina van der Sijs (beleidsmedewerker
Maatschappelijke ontwikkeling)
Samenstelling en redactie
Patrick van de Ven (GGD Gezondheidsmakelaar)
Met dank aan iedereen die een bijdrage heeft
geleverd aan de totstandkoming van dit
preventieakkoord.
© Gemeente Maasdriel, juli 2021
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