
Beste partner,

Hierbij ontvangt u de allereerste nieuwsbrief van het netwerk Lokaal Preventieakkoord, afgekort LPA, het 
samenwerkingsverband van lokale organisaties die gezond leven gemakkelijker wil maken in Apeldoorn.  

Mei 2021 tekenden 21 partners het akkoord. Inmiddels staat de teller op 34 partners, klein en groot die 
zich actief in willen zetten om gezond leven gemakkelijker te maken. Fantastisch! En er zijn nog genoeg 
organisaties te bedenken die ons netwerk nog niet kennen en een rol van betekenis kunnen spelen. Denk 
aan de horeca, scholen, supermarkten, kinderdagverblijven. Genoeg kansen om te groeien.

Hoopgevende geluiden ook uit Den Haag. Sinds Corona ons leven heeft beïnvloed, klinken de woorden  
‘preventie’ en ‘gezondheid’ vaker in de politiek dan ooit. ”Meer aandacht voor preventie, sport en  
bewegen” staat zelfs te lezen in het regeerakkoord. Ik volg met belangstelling wat dit concreet gaat  
betekenen voor ons.

Voor nu terug naar de afgelopen maanden en de nabije toekomst. Ik geef u graag een korte update over 

wat er de afgelopen maanden is gebeurd binnen ons netwerk en wat er staat te gebeuren. 

Thematafels en Werkplannen

We hebben thematafels samengesteld waarbij iedere partner 
gevraagd is om bij tenminste één tafel aan te sluiten. Iedere 
thematafel wordt voorgezeten door een trekker, dit zijn: 
Roken  Jet Hoogland (Hoogzorg)
Alcohol  Debby Bronswijk (Tactus verslavingszorg)
Gezond gewicht Ron Noordhuis (BlueZonesGroup)
Leefomgeving Linda Hooijer (gemeente Apeldoorn)

De afgelopen weken hebben alle thematafels met onder-
steuning van Proscoop een werkplan opgesteld met concrete 
acties die de deelnemers van de tafels gaan oppakken.  
Bent u nog niet aangesloten bij een thematafel? Dan wordt  
u binnenkort benaderd door mij of de trekker van een  
thematafel met de vraag ”Op welke manier kunt u actief  
meedoen aan de werkplannen?”. 

Om overzichtelijk bij te houden wat we doen en of er  
voldoende voortgang is, ontwikkelt onze GGD NOG momen-
teel een monitoringsinstrument per werkplan. Zo kan iedere 
thematafel eenvoudig vinger aan de pols houden of ze ook  
tot actie komt en hoever ze daarmee is.

Regiegroep

We hebben een regiegroep samengesteld. Deze groep heeft 
twee opdrachten:  
1) ervoor zorgen dat de samenwerking tussen partners  
 goed loopt, en
2) in de gaten houden of we op de juiste koers liggen en  
 de ambities gaan realiseren.

De regiegroep bestaat uit de trekkers van de thematafels aan-
gevuld met Karlien Zomer/ Caroline Timmerman van de GGD 
NOG als adviseur, Anita Lahuis / Kyra Jansing van Proscoop 
(op ad hoc basis als ondersteuner), een project assistent en 
wordt aangevoerd door ondergetekende als netwerkregis-
seur. De regiegroep komt ongeveer eens in de zes weken bij-
een en bespreekt onderwerpen die alle thematafels aangaan, 
zoals “hoe kunnen we inwoners betrekken bij onze plannen?”
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Practise what you preach

Partner zijn van het Lokaal preventieakkoord betekent ‘zelf 
het goede voorbeeld geven’. Dus heel concreet binnen de 
eigen organisatie werknemers stimuleren tot een gezonde 
leefstijl, verantwoord omgaan met alcohol en werk, of de 
eigen werkomgeving (indien een bedrijfspand) rookvrij 
maken. Om gezondheid op de werkvloer te stimuleren, 
vragen we partners ook om zich aan te sluiten bij NOG 
Fitter en Vitaler, het digitale platform van de GGD NOG 
voor gezondheid op de werkvloer. Deelname kost niets en 
u ontvangt nuttige tips over gezondheid op de werkvloer. 
Heeft u zich nog niet aangemeld bij NOG Fitter en vitaler, 
doet u dat dan alsnog via www.nogfitterenvitaler.nl.

Actie Borden rookvrije generatie 

Eind vorig jaar hebben we collectief borden aangeschaft 
van de “Rookvrije Generatie” voor partners die daar belang-
stelling voor hadden. Er zijn enkele tientallen borden 
geleverd. Heeft u een bord besteld en ontvangen, dan zouden 
we het op prijs stellen als u via uw eigen communicatie-
kanalen bekend maakt dat u meewerkt aan de Rookvrije 
Generatie. Er is voor dit jaar vooralsnog geen ‘borden actie’ 
gepland. U kunt (voor eigen rekening) borden aanschaffen, 
bijvoorbeeld via www.webshop.rookvrijegeneratie.nl.

Samenwerking met partners Sport- 
en beweegakkoord 

We hebben contact gelegd met de regiegroep van het Sport- 
en beweegakkoord, afgekort SBA. Henk Dijkgraaf (Sportraad 
en lid van de regiegroep van  het SBA) treedt op als een ver-
bindende schakel tussen de beide akkoorden. Tevens hebben 
de trekkers van de thematafels en de trekkers van de deelak-
koorden van het SBA kennis genomen van elkaars contact-
gegevens. Waarom eigenlijk? Omdat we gedeelde ambities 
hebben en we af willen spreken wie wat oppakt of hoe we 
samen optrekken. Zo laten we momenteel een gezamenlijk 
logo ontwikkelen waarmee de partners van beide netwerken 
in de toekomst zichtbaar zijn als een ‘gezonde en sportieve 
beweging’.  Deze eerste nieuwsbrief wordt ook verstuurd naar 
de partners van het SBA. 

Voorwaarden van het partnerschap

In mijn voorwoord noemde ik al enkele organisaties die 
ik graag zou willen toevoegen aan ons netwerk. Daarmee 
krijgen we meer slagkracht en bereik om op meer plekken 
gezond leven gemakkelijker te maken. Met meer partijen 
samen de handen uit de mouwen steken kan echter ook een 
uitdaging vormen; overzien we nog wie waarmee bezig is, en 
is iedere partner ook actief betrokken? Van nieuwe partners 
vragen we een actieve deelname, d.w.z. dat de partner aan 
tenminste 1 thematafel deelneemt en meewerkt aan een actie 
uit het werkplan. Met nieuwe belangstellenden bespreken 
we vooraf deze verwachtingen. Daar staat tegenover dat 
partners gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van 
de aangesloten netwerkpartners, deel kunnen nemen aan 
interessante netwerk- of kennisbijeenkomsten, en gebruik 
kunnen maken van de subsidieregeling.”

Toegekende subsidies in 2021

In het najaar van 2021 zijn de onderstaande subsidie aanvragen toegekend die bijdragen aan de doelen van ons preventieakkoord. 
Van sommige initiatieven zijn folders als bijlage meegestuurd.
• de Beweegmakelaar: de helpende hand voor deelnemers aan de gecombineerde leefstijlinterventie om passend sport- of  
 beweegaanbod te vinden in Apeldoorn, en tevens aanspreekpunt voor huisartsen die hulp nodig hebben om patiënten in beweging 
  te brengen. Contactpersoon: Rico de Boer, Sportservice.
• Op gezonde tour ambassadeurs: het werven en opleiden van inwoners die als ambassadeur van gezondheid in hun eigen buurt  
 gezonde activiteiten organiseren. Contactpersoon: Dianne Schroten, Beweeg Eet Balans. 
• Brisk Walking: een sportieve wandelcursus voor ex-Covid 19 patiënten als opstapje naar weer bewegen.  
 Contactpersoon: Dianne Schroten, Beweeg Eet Balans. 
• ENERGIE: een speels programma voor kinderen van 4 tot 12 jaar waarin ze leren over gezonde voeding tijdens een sportactiviteit 
  van Sportservice. Contactpersoon: Ellen Luttikhuis, Vitaal & Jij. 
• Simpel Fit: een cursus voor de moeders en mede-opvoeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas van Turkse of  
 Syrische afkomst. Contactpersoon: Sunay Nuraydin, GGD NOG. 
• Nieuwe Apeldoorners in gezonde leefstijl: een programma voor nieuwe Apeldoorners, waaronder  Eritreërs en bestuurders van  
 zelforganisaties en geloofsgemeenschappen over gezonde voeding en een gezonde leefstijl. Contactpersoon: Ragay Sinout, Kémi.
• Samen gezond in begrijpelijke taal: het Taalhuis gaat ons, de partners van het lokaal preventieakkoord, dit jaar workshops aan- 
 bieden waarin we leren laaggeletterdheid te herkennen, welke invloed dat heeft op de samenleving en onze organisaties en hoe  
 we in eenvoudig taal kunnen communiceren. De eerste uitnodiging volgt binnenkort. Contactpersoon: Nadine Strik, Taalhuis.
• Ouderen in beweging: het koppelen van behulpzame jongeren met kwetsbare oudere stadgenoten als wandelmaatjes en jong en  
 oud laten kennismaken met gezonde workshops. Contactpersoon: Erwin Vroom, Stimenz.

http://www.nogfitterenvitaler.nl
http://www.webshop.rookvrijegeneratie.nl


Subsidieronde maart / april 2022 en 
de inzet van de denktank

Vanaf  1 maart tot en met 29 april 2022 kunt u weer subsidie 
aanvragen indienen via de gemeentelijke website. U vindt alle 
informatie hierover op de website onder de naam “Gezond 
leven in Apeldoorn”. Op 8 februari is er een digitale informa-
tie avond geweest over het indienen van subsidie aanvragen. 
Hopelijk is daarmee het aanvragen van subsidie ook een 
beetje gemakkelijker geworden.

Initiatieven die bijdragen aan de doelen van een werkplan 
van een thematafel, komen in aanmerking voor een subsidie 
aanvraag. Het is zéér aan te bevelen om uw plannen in de 
thematafel te bespreken. Daarnaast bestaat ook de moge-
lijkheid om uw initiatief voor te leggen aan ‘de denktank’ 
bestaande uit een gemêleerd gezelschap van partners die 
het leuk vinden om met u mee te denken uw plan nog beter te 
maken. De werkwijze is als volgt. U dient uw plan-in-wording 
in met uw concrete vraag aan de denktank. In een online 
bijeenkomst bespreekt de denktank samen met u uw plan 
en vraag. Deze bijeenkomsten worden voorlopig gepland op 
dinsdagen van 15:00 tot 16:00 uur of donderdagen van 
17:00 tot 18:00 uur. Wilt u de denktank mee laten denken, 
stuur uw verzoek naar lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl. 

Initiatieven-in-wording die u voorlegt aan de denktank, 
hoeven niet te leiden tot concrete subsidie aanvragen. Mocht 
het wel leiden tot een aanvraag, is dat geen garantie dat uw 
aanvraag gehonoreerd wordt; het budget is tenslotte beperkt.

Gezocht: een communicatiekanjer 

Het netwerk dat wij met elkaar vormen, is gebaat bij 
onderlinge communicatie; van elkaar weten wie we zijn en 
wat we doen. Daarnaast zou het mooi zijn als ons netwerk 
meer bekendheid krijgt om daarmee nieuwe partners te 
vinden. Om hier handen en voeten aan te geven, zijn we op 
zoek naar een communicatiemedewerker die zowel kan
adviseren hoe we als netwerk beter zichtbaar worden, die 
campagnes kan ontwikkelen om een gezonde leefstijl bij 
inwoners te bevorderen en als ook zelf content daarvoor 
kan schrijven. De wijze waarop we deze opdracht invullen 
staat nog open. Zowel een stageopdracht als het inhuren 
van een externe communicatiemedewerker behoren tot de 
mogelijkheden. 

Misschien heeft u een communicatiemedewerker in dienst die 
hieraan een bijdrage kan leveren? Om hoeveel uren inzet het 
gaat, is afhankelijk van de kosten. Met een stagiair kunnen 
we meer uren inzetten dan met een ZZP’er die we tegen een 
commercieel tarief inhuren. Wilt u een uitgebreidere 
taakomschrijving of heeft u een goede tip? 
Laat het mij weten via lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl. 

We werken samen aan een mooi en belangrijk maatschappelijk doel. Daarbij gaan we praktisch te werk; 
we pakken zaken op, bekijken hoe het loopt en sturen bij waar het nodig is. Heeft u tips om dit netwerk 
beter te laten werken, bespreek het in de thematafel waar u lid van bent of laat het mij weten via 
lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl.

Met gezonde groeten,
Marion Gerritsen
Regisseur Lokaal preventieakkoord
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