
 

Beste belangstellende voor het Lokaal preventieakkoord, 

 

Dank voor uw belangstelling voor het Lokaal preventieakkoord. 

U bent van harte uitgenodigd om met uw organisatie aan te sluiten bij het lokale 

samenwerkingsverband om gezond leven in Apeldoorn gemakkelijker te maken. 

 

Het Lokaal preventieakkoord gaat over de thema’s: roken, alcohol, gezond gewicht en een 

gezonde leefomgeving. U kunt een bijdrage leveren door in uw eigen organisatie met deze 

thema’s aan de slag te gaan. Uw inzet belonen en ondersteunen wij door het bieden van 

netwerkbijeenkomsten, informatie over de activiteiten van het netwerk en gratis ondersteuning 

vanuit het online platform NOG Fitter en Vitaler, om een gezonde werkvloer te stimuleren. Wilt u 

het hierbij laten, dan is dat prima. U wordt supporter van het preventieakkoord! 

 

Wilt u nog actiever aan de slag? Uw organisatie kan ook aansluiten bij een zogenaamde 

thematafel. Er zijn vier thematafels. Iedere thematafel komt periodiek bijeen om samen te werken 

aan de uitvoering van de ambities. Iedere thematafel heeft daarvoor een werkplan met doelen 

opgesteld. Aan een thematafel ontstaan samenwerkingsverbanden en initiatieven die bijdragen 

aan de doelen van de thematafel. Wilt u deze actieve rol in een thematafel, dan wordt u partner 

van het preventieakkoord. Partners kunnen gebruik maken van de subsidieregeling om 

initiatieven te ondersteunen en gebruik maken van de denkkracht van een pool mensen om mee 

te denken met de uitwerking van initiatieven, de zogenaamde denktank. 

 

Onderstaand nog even de verschillen op een rijtje.  

 

Het aanmeldformulier kunt u sturen naar lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl. Wilt u tevens het 

logo van uw organisatie meesturen. 

 

Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u zelf regelen via https://apeldoorn.us14.list-

manage.com/subscribe?u=402e7dd25e2db0d043661cc36&id=9a91735e54. 

 

 

 

 supporter partner 

Abonnement op de nieuwsbrief  Ja Ja 

Deelname aan netwerkbijeenkomsten Ja Ja 

Gratis deelname aan NOG Fitter en Vitaler Ja Ja 

Zelf het goede voorbeeld geven Ja Ja 

Actieve deelname aan een thematafel  Nee Ja 

Gebruik maken van de subsidieregeling voor gezonde 
initiatieven 

Nee Ja 

Gebruik maken van de Denktank Nee Ja 
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Lokaal Preventieakkoord Apeldoorn 

Samen gezond aan de slag! 

 

Organisatie (naam en korte omschrijving 

van wat de organisatie doet) 

 

Wat gaat uw organisatie bijdragen aan de 

doelen van het preventieakkoord? 

 

Naam van de ondertekenaar  

Handtekening  

Datum  

Mijn organisatie wordt supporter / partner van het Lokaal preventieakkoord 

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

Door te ondertekenen stemt u in met onderstaande voorwaarden: 

• Ik maak mijn eigen werkomgeving rookvrij en indien mogelijk ook de 

buitenruimte rondom mijn (bedrijfs)pand. 

• Ik stimuleer mijn werknemers (indien daar sprake van is) tot een gezonde 

leefstijl. 

• Ik heb mijn organisatie / bedrijf/ instelling aangemeld als deelnemer van NOG 

Fitter en Vitaler via https://www.nogfitterenvitaler.nl. 

• Contactgegevens van mijn organisatie mogen worden gedeeld met andere 

partners en supporters ten behoeve van de lokale samenwerking. 

 

Alleen voor partners:  

Mijn organisatie sluit aan bij de volgende  

thematafel(s) en zal actief bijdragen aan 

de uitvoering van minimaal één actie of 

doel uit het werkplan: 

Roken / alcohol / gezond gewicht / 

leefomgeving  

(doorhalen wat niet van toepassing is) 

(De werkplannen van de thematafels zijn op te vragen via lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl) 

 

https://www.nogfitterenvitaler.nl/
mailto:lokaalpreventieakkoord@apeldoorn.nl

