Samen op weg naar een nóg gezonder Meppel
Eigenlijk weten we het wel: roken en overmatig alcohol is niet goed voor je en om gezond te blijven,
is het belangrijk om gevarieerd te eten en voldoende te bewegen. Maar doen we het ook? Een
kenmerk van een ‘slechte gewoonte’ is nu eenmaal dat het vaak moeilijk is om er iets aan te
veranderen.
De cijfers laten dat ook zien. Ondanks de toegenomen aandacht voor een gezonde levensstijl, sterven
jaarlijks nog zo’n 35.000 Nederlands door roken, overgewicht of overmatig alcoholgebruik. Samen
vormen ze de grootste oorzaak van ziekte in Nederland.
Ook in Meppel zien we dat terug. Onze jeugd begint weliswaar op latere leeftijd met drinken, maar
ze doen het wel vaker en in grotere hoeveelheden. In onze gemeente zijn gemiddeld meer jongeren
tussen de twaalf en achttien jaar wel eens dronken geweest dan elders in Drenthe. Meppel heeft nog
altijd relatief veel rokers en meer dan de helft van onze kinderen groeit op met rokers in de directe
omgeving. Kijken we naar overgewicht dan zien we dat zowel jongeren als volwassenen te weinig
bewegen.
Er is dus werk aan de winkel, al kunnen we niemand een gezonde levensstijl opleggen. Wat wij wel
kunnen doen, is mensen bewust maken van de risico’s. En gezonde alternatieven stimuleren en
bereikbaar maken voor iedereen. Daarvoor dient dit lokaal preventieakkoord, waarin we samen met
zorgorganisaties, inwoners, apotheekmedewerkers en scholen afspraken hebben gemaakt om een
gezonde levensstijl aan te moedigen. Op deze manier bundelen we onze kennis en expertise en
werken we samen aan het welzijn van onze inwoners.
Met het lokaal preventieakkoord sluiten we aan bij de landelijke aanpak. Ontzettend veel Meppeler
inwoners, professionals en organisaties hebben een bijdrage geleverd aan dit akkoord. Dat geeft veel
vertrouwen, want alleen als we samenwerken kunnen we inwoners helpen om bewuster keuzes te
maken en maken we de weg naar hulp overzichtelijker. Samen gaan we op weg naar een nóg
gezonder Meppel!

Jaap van der Haar
Wethouder

Aan de slag voor een gezonder Meppel
1. Inleiding
Gezondheid en vitaliteit zijn een belangrijke voorwaarden om mee te kunnen doen in onze
samenleving. Mede daarom is vitaliteit ook een kernwaarde van de gemeente Meppel en in de
campagne Meppel Diep geluk. Gezondheid speelt in elke levensfase een belangrijke rol. Voor baby's
betekent dit een kansrijke start, voor kinderen en jongeren is het een kans om gezond en actief op te
groeien, voor volwassenen betekent het een mogelijkheid om zelf te kunnen investeren in hun eigen
gezondheid en (indien van toepassing) het goede voorbeeld te kunnen geven aan hun kinderen. Voor
senioren ligt de nadruk op fit en vitaal (genoeg) blijven om mee te kunnen doen en zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen wonen. Een gezonde en actieve leefstijl is echter niet voor iedereen
vanzelfsprekend, wanneer je bijvoorbeeld in armoede leeft, gezondheidsproblemen en/of andere
problematieken ervaart. Hoe zorgen wij er samen voor dat iedereen (toch) kan aansluiten en daarmee
een kans krijgt om een goede gezondheid na te streven?
In Meppel is het leven goed. Stichting Meppel wil dat graag met
zoveel mogelijk mensen delen. Samen met lokale partners en de
gemeente is de campagne Meppel Diep Geluk ontwikkeld, met een
knipoog naar de ligging aan het Meppelerdiep. Door de kracht van
het samen doen, het bestaande te versterken en aan elkaar te
koppelen wordt de positionering van Meppel versterkt. De
kernwaarden zijn gastvrijheid, leefbaarheid en vitaliteit. Samen
willen we de kernwaarde Vitaliteit een betekenisvolle invulling
geven voor iedere inwoner van de gemeente.

Aanleiding
Eind 2018 presenteerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Nationaal
Preventieakkoord om de gezondheid van alle Nederlanders te bevorderen. Het Nationaal
Preventieakkoord richt zich op een gezonder Nederland in 2040. Het akkoord is gesloten met ruim 70
partijen, zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten,
sportbonden, bedrijven, fondsen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid. Het
is gericht op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Meppel
heeft zich hiervoor aangemeld en heeft samen met lokale partners dit lokale plan opgesteld.
Binnen de gemeente Meppel zijn er verschillende initiatieven op het gebied van gezondheid en het
bevorderen van een actieve leefstijl van (kwetsbare) inwoners. Variërend van rookvrije schoolpleinen
en sportverenigingen/-accommodaties tot participatietrajecten gericht op kwetsbare inwoners. Op
basis van provinciale cijfers is er ook voor Meppel voldoende aanleiding om in lijn met het Nationaal
Preventie Akkoord extra in te zetten op de thema’s roken, alcoholgebruik en overgewicht.

Cijfers roken1

Cijfers alcoholgebruik¹
Het percentage jongeren (12 t/m 18 jaar) dat aangeschoten of dronken is geweest, uitgesplitst per
aantal keer, geslacht en opleiding.
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Cijfers overgewicht¹
 De Body Max Index (BMI) cijfers in Meppel (kinderen tot en met ouderen) is relatief goed ten
opzichte van andere gemeenten in Drenthe.
 Leerlingen in Meppel zijn minder gaan ontbijten sinds 2013
 Het percentage leerlingen dat minstens 1 uur per dag beweegt is lager ten opzichte van andere
Drentse gemeenten
 Minder dan 50% van de volwassen en ouderen voldoet aan beweegnorm2
Met het lokale preventie akkoord wil de gemeente bestaande en nieuwe initiatieven en netwerken
bij elkaar brengen en waar nodig doorontwikkelen of uitbreiden. Waardoor de lokale beweging om
de gezondheid van de (kwetsbare) inwoners van de gemeente Meppel wordt verbeterd en/of
versterkt en iedereen die dat wenst of nodig is gepaste ondersteuning kan vinden.
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gezondheidsmonitor volwassenen 2016 / gezondheidsmonitor ouderen 2016 / gezondheidsmonitor jongeren 2019
Beweegnorm kinderen (4-18 jaar): 1 uur p/dag matig intensief bewegen + 3x per week spier- en botversterkende

oefeningen. Beweegnorm 18 jaar en ouder: 2,5 uur matig intensief bewegen p/week, 2x p/week spier- en botversterkende
oefeningen + voor senioren balansoefeningen bij (Kenniscentrum Sport en Bewegen).

Proces
Het lokaal preventie akkoord van Meppel is tot stand gekomen in overleg met het lokale werkveld.
Zo zijn we in samenspraak met beleidsmedewerkers van de gemeente gestart met het inventariseren
van de bestaande initiatieven en activiteiten. Vragen als ‘welke projecten en activiteiten lopen
momenteel?’, ‘is er behoefte aan extra aandacht op onze thema’s?’ en ‘hoe kan de verbinding
worden gemaakt?’ stonden daarbij centraal.
Na de interne sessies is gesproken met een aantal provinciale en lokale partners op het gebied van
gezondheid, die voor de gemeente Meppel werkzaamheden uitvoeren. Te denken valt aan GGD
Drenthe, Verslavingszorg Noord Nederland en JOGG Meppel.
De derde stap was het in gesprek gaan met inwoners en lokale/regionale partners. Er zijn hiervoor
twee interactieve bijeenkomsten georganiseerd:
• Kick-off met 3 subsessies (40 personen)
• Vervolgbijeenkomsten – elke avond 1 thema centraal
(in totaal 33 deelnemers en 20 personen niet aanwezig, maar wel geïnteresseerd)
De input vanuit de sessies vormt de basis voor de doelstellingen en acties van het Lokaal Preventie
Akkoord van Meppel. Het Preventie Akkoord is richtinggevend voor de komende jaren, maar is vooral
ook een groeidocument. Samen bepalen we of de koers nog goed is of dat er eventueel bijgestuurd
moet worden.

Figuur 1 Wordcloud Kick-off

2. Inhoud thema’s
Per thema wordt het ideaal beeld (de ambitie) geschetst en concrete activiteiten beschreven die
daaraan (kunnen) bijdragen. De activiteiten zijn gebaseerd op de input van de lokale werksessies. De
activiteiten per thema zijn een eerste aanzet voor de uitvoering van het preventie akkoord. Samen
met de lokale en regionale partners worden de activiteiten verder uitgewerkt, zodat optimaal
gebruik kan worden gemaakt van de lokale en regionale expertise, ervaringen en goede voorbeelden.
Er is ook ruimte om eventueel nieuwe samenwerkingspartners te benaderen. Prioritering is bij het
uitwerkend van de plannen één van de aandachtspunten: niet alles kan en hoeft tegelijk te worden
uitgevoerd. Ook nieuwe ideeën en initiatieven kunnen de komende jaren worden toegevoegd. De
activiteiten van de verschillende thema’s zijn ondersteunend aan elkaar. Waar mogelijk worden
thema’s samen opgepakt.
Naast de specifieke thema’s is er ook een overall thema ‘Gezonde leefstijl’, met activiteiten die ten
goede komen aan alle drie de onderwerpen.

2.1.

Thema 1 – Gezonde leefstijl (overall activiteiten)

AMBITIE
Iedereen kan ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Barrières om
leefstijl te kunnen verbeteren worden weggehaald. Er ontstaat een bewuste generatie van jong tot
oud. Gezonde gewoontes worden de standaard. Samenwerking met en tussen lokale partners staat
daarbij voorop. Samen gaan we aan de slag voor een gezond(er) Meppel.
Subdoelen:
• Inwoners van Meppel hebben kennis over een gezonde leefstijl en zijn daardoor in staat om
bewuste keuzes maken. Extra aandacht voor kwetsbare inwoners.
• Organisaties weten elkaar te vinden en verwijzen naar elkaar door
• Vergroten kennis van professionals in de wijk, onderwijs en zorg
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WAT
1.1 Campagne volwassenen
Ontwikkeling campagne zodat verschillende activiteiten
uit akkoord met elkaar worden verbonden.

WIE
In samenwerking met Regiocampus3
en lokale partners (agendering 2.4.)

1.2 Campagne jeugd
Samen met jongeren campagne ontwikkelen rondom
gezonde leefstijl. Wat triggert hun?
Noot: lokale, regionale en landelijke ervaringen en
voorbeelden worden meegenomen in de uitwerking.

Stad & Esch (andere scholen worden
gepolst), VNN, GGD Drenthe,
werkgroep Veilige School,
Regiocampus

1.3 Website Vitaal Meppel
Stap 1 Onderzoeken meerwaarde van een website. Bijv.
voor het delen van de sociale kaart, resultaten en
goede voorbeelden en een platform voor professionals.
Stap 2 evt. realisatie (dan naam in lijn met 1.1.)

Inhoud in overleg met betrokkenen.
Uitvoering in samenwerking met
Regiocampus

De Regiocampus is een fysieke plek voor leren, werken en innoveren. Professionals en studenten van bedrijven en
instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en proeftuinen. Samen zetten ze zich in voor
een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in o.a. de gemeente Meppel.

1.4 Voorlichting PO en VO

Agendering gezonde leefstijl tijdens algemene
ouderavonden. Vergroten bewustwording ouders en
info over inzet van de onderwijsinstelling op dit
onderwerp. Noot: waar mogelijk verbinding met
Gezonde School en activiteiten vanuit de werkgroep
Gezondheidsbewustzijn van het Lokaal Sportakkoord

Stad & Esch (andere scholen worden
gepolst). Input/presentatie m.m.v.
GGD Drenthe, VNN, Meppel Actief,
JOGG Meppel en gemeente Meppel.

1.5 Gezonde School
I.s.m. JOGG deelname aan Gezonde School vergroten en
agenderen van thema’s uit preventie akkoord. Binnen
de Gezonde Schoolaanpak wordt uitgegaan van een
integrale aanpak van verschillende thema’s en is veel
aandacht voor ouderbetrokkenheid.

PO en VO scholen, JOGG Meppel

2.1. Sociale kaart
Website voor inwoners en doorverwijzers om aanbod
rondom gezonde en actieve leefstijl te vinden. Zie 1.3.
Noot: in afstemming met eventueel andere initiatieven.

De inhoud in overleg met
betrokkenen. Uitvoering in
samenwerking met Regiocampus

2.2. Eén boodschap
De wens is om als professionals eenzelfde boodschap
te communiceren. Zie ook 1.1. en 1.2.

In overleg met betrokkenen

2.3. Doorverwijsstructuur vaststellen/verstevigen
Wat is er voor nodig om de doorverwijsstructuur te
verstevigen? Hoe kunnen de professionals elkaar
beter vinden? Zie ook 2.1. en 2.4.

Alle (zorg)professionals, informele
initiatieven (bijv. zelfhulpgroep) en
inwoners die zich inzetten voor
gezonde en actieve leefstijl.

2.4. Vitaal Meppel bijeenkomsten
1x per jaar een netwerkbijeenkomst. Agenda:
inhoudelijke onderwerpen (bijv. verstevigen
doorverwijsstructuur) en netwerken.

Organisatie door gemeente Meppel
in samenspraak met kerngroep en
inhoudelijk deskundigen

3.1 Voorlichting docenten VO en MBO
Inspiratiesessie door een lokale zorgprofessional
(expert) over het ondersteunen van kwetsbare
leerlingen bij maken van bewuste keuzes ten aanzien
van een gezonde leefstijl.

Verzorgd door lokale expert.
Deelname VO/MBO in overleg

3.2 Voorlichting (zorg)professionals
Vergelijkbaar met 3.1., maar dan over vergroten
bewustzijn van cliënten.

Verzorgd door lokale expert.
Deelname (zorg)professionals in
overleg

2.2. Thema 2 – Rookvrij opgroeien en leven
AMBITIE
Rookvrij opgroeien is vanzelfsprekend. Het percentage rokers in Meppel neemt af. We zetten in op
vergroten kennis over schadelijke gevolgen van (mee)roken en ondersteunen indien wenselijk, in
plaats van verbieden. Alleen nog roken op daarvoor aangewezen plekken. Waar kinderen zijn
wordt niet gerookt. Samen met partners doorverwijsketen versterken.
WAT
4.1. Deelname Stoptober
Actieve deelname aan de landelijke campagne
Stoptober. O.a. door plaatsen artikelen in huis-aanhuiskrant van lokale ambassadeurs (jong en oud),
Webinar voor bedrijven ontwikkeling campagne met
jongeren (zie 1.2.). Noot: Stoptober wordt gebruikt als
extra aanjaagmoment.

WIE
Stoppen met roken organisaties, VO,
bedrijven (webinar), andere goede
voorbeelden (bijv. rookvrije
sportvereniging of speeltuin) etc.

4.2. Rookvrije speeltuinen
Bijv. toetsen draagvlak inwoners die rondom openbare
speeltuin wonen, onderzoeken meerwaarde plaatsing
rookvrije borden en koppeling met
subsidievoorwaarden van speeltuinverenigingen

Inwoners, GGD Drenthe, afdeling
handhaving gemeente,
speeltuinverenigingen

4.3. Rookvrije sportverenigingen
Meerdere sportverenigingen zijn reeds rookvrij.
Komend jaar wordt in overleg met de kerngroep Lokaal
Sportakkoord onderzocht of er behoefte is aan
kennisuitwisseling (via bijvoorbeeld een sportcafé)
en/of uitbreiding.

Nadere invulling en agendering in
samenspraak met Kerngroep Lokaal
Sportakkoord en te zijner tijd
individuele sportverenigingen/aanbieders.

4.4. Voorlichting volwassenen
Onderzoeken interesse voor organisatie
groepsbijeenkomsten voor (volwassen) inwoners, die
willen stoppen met roken.

Vooronderzoek en evt. werving in
samenwerking met welzijn,
zorgprofessionals en -organisaties.
Bijeenkomsten zelf zijn voor
inwoners.
Stoppen met roken bedrijven en
zorgprofessionals en –organisaties

4.5. Promotie stoppen met roken aanbod
Verwerken in campagne(s), verbinding met sociale
kaart (2.1.) & versterken doorverwijsstructuur (2.3.)

2.3. Thema 3 – Verantwoord omgaan met roken en alcohol
AMBITIE
Grotere kennis over verantwoord omgaan met alcohol. In de toekomst is 0,0% bier en wijn
bestellen heel normaal. Jongeren onder 18 drinken geen alcohol (NIX18). Zwangere vrouwen
drinken geen alcohol. De ondersteuningsmogelijkheden voor verslaving zijn alom bekend en er is
aandacht voor de naasten van verslaafden. Noot: waar mogelijk ook aandacht voor andere
verslavingsproblemen, zoals drugs en gamen.
WAT
5.1. Deelname IkPas
Actieve deelname aan de landelijke campagne IkPas.
O.a. door plaatsen artikelen in huis-aan-huiskrant,
voorlichting onderwijs etc.

WIE
Zelfhulpgroep alcohol en drugs, Stad
& Esch (VO), VNN, gemeente etc.

5.2. Versterken doorverwijzing zelfhulpgroep
Onder de aandacht brengen van de zelfhulpgroep voor
mensen die willen stoppen met drugs en/of alcohol bij
zorgprofessionals en wmo consulenten. Werkvorm in
overleg (voorlichting, folders o.i.d.). Zie ook 2.1. en 2.3.

Zelfhulpgroep, zorgprofessionals en
gemeente

5.3. Alcoholvrije sportverenigingen
Meerdere sportverenigingen schenken geen alcohol
tijdens wedstrijden van de jeugd. Komend jaar wordt in
overleg met de kerngroep Lokaal Sportakkoord
onderzocht of er behoefte is aan kennisuitwisseling (via
bijvoorbeeld een sportcafé) en/of uitbreiding.

Nadere invulling en agendering in
samenspraak met Kerngroep Lokaal
Sportakkoord en te zijner tijd
individuele sportverenigingen/aanbieders.

5.4. Inzet ervaringsdeskundigen
Meerdere ervaringsdeskundigen zijn aanwezig geweest
bij de werksessies. In overleg met deze personen willen
we komend jaar onderzoeken of en zo ja op welke wijze
ze hun ervaringen willen delen en welke ondersteuning
daarvoor nodig is (bijv. scholing).

Potentiële ervaringsdeskundigen,
VNN, gemeente

5.5. Aanbod voor naasten
Aandacht voor de naasten van verslaafden aan alcohol
en/of drugs middels voorlichting en/of uitwisselingsbijeenkomsten

VNN, werving via netwerk,
gemeente

5.6. In gesprek met Meppel
Brainstorm/-discussie met politiek, handhavers,
evenementenorganisaties, horeca, onderwijs,
sportverenigingen etc. en inwoners over alcohol en
drugs gebruik in Meppel. Welke stappen zijn er samen
te zetten om misbruik en overlast tegen te gaan? Zie
ook 2.4.

Lokaal betrokken organisaties,
BOA’s, VNN, GGD Drenthe en
gemeente

2.4. Thema 4 – Gezond Gewicht
AMBITIE
Een gezondere omgeving waarin inwoners de juiste tools hebben, weten te vinden of aangeboden
krijgen om de juiste gezonde keuzes te maken. Wat resulteert in een gezond gewicht bij kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen in Meppel.
WAT
6.1. Doorlopende advieslijn
Samen met lokale netwerk nadenken over de adviezen
per leeftijdscategorie. Verbinding met 1.1./1.2./2.2./2.3.
Ook gebruik landelijk beschikbare kennis en informatie.
Uitwerking tijdens Vitaal Meppel bijeenkomst

WIE
Zorgprofessionals, GGD Drenthe,
JOGG Meppel, gemeente

6.2. Onderzoek ondersteuning kwetsbare inwoners
Vanuit meerdere kanten is benoemd dat het bestaande
aanbod niet toereikend is voor alle doelgroepen, of dat
gezondheid geen prioriteit heeft vanwege andere
problematieken. Samen met regiocampus wordt een
onderzoek gestart naar waar de cliënten en/of
professionals tegenaan lopen en of er (kleine) stappen
mogelijk zijn om dit op te lossen.

Regiocampus, zorgprofessionals,
zorgaanbieders. Noot: waar mogelijk
verbinding met bestaande
initiatieven voor kwetsbare
inwoners

6.3. Gezonde sportkantine
Meerdere sportverenigingen en sportaccommodaties
hebben een certificaat gezonde kantine. Komend jaar
wordt in overleg met de kerngroep Lokaal
Sportakkoord onderzocht of er behoefte is aan
kennisuitwisseling (via bijvoorbeeld een sportcafé)
en/of uitbreiding.

Nadere invulling en agendering in
samenspraak met Kerngroep Lokaal
Sportakkoord en te zijner tijd
individuele sportverenigingen/aanbieders en beheerders
sportaccommodaties.

6.4. Vervolg voedingsonderzoek i.s.m. regiocampus
Vanuit een project van de Regiocampus worden
momenteel huishoudelijke medewerkers van
thuiszorginstellingen geschoold om voeding aan te
kaarten bij hun cliënten van 55 jaar e.o. Samen wordt
onderzocht welk vervolg nodig/mogelijk is en/of goede
ervaringen kunnen worden gedeeld.

Regiocampus en
thuiszorginstellingen + te zijner tijd
verder uitrol.

Overig
De meeste acties benoemd tijdens de sessies over Gezond Gewicht zijn verwerkt in thema 1.
Lopende het project wordt bekeken welke aanvullende activiteiten specifiek gericht op gezond
gewicht wenselijk/mogelijk zijn. Bijvoorbeeld een maand van de gezonde keuzes, uitbreiding
werkzaamheden JOGG (bijv. verstevigen link met supermarkten), inzet van supermarktsafari’s,
verstevigen van het GLI netwerk, uitbreiden Instagram serie door docent VO etc.

3. Organisatie en Financiën
Kerngroep
Er wordt een kerngroep ‘Vitaal Meppel’ samengesteld. Deze kerngroep bewaakt op hoofdlijnen de
voortgang van het akkoord gedurende de looptijd (2021-2022-2023). Zij bewaakt zowel de
inhoudelijke als financiële uitvoering. De gemeente heeft een secretariële taak en is verantwoordelijk
voor de verbinding met het Rijk. De kerngroep komt maximaal 4 keer per jaar bij elkaar en bestaat uit
een diverse vertegenwoordiging van de betrokken organisaties.
Werkgroepen
De activiteiten uit het akkoord worden in samenspraak met de lokale partijen nader uitgewerkt. Via
een online vragenlijst heeft iedereen kunnen aangeven of ze hierbij actieve rol willen vervullen. Zie
bijlage 1 voor een overzicht van deze organisaties.
In overleg met de betrokken organisaties worden afspraken gemaakt over de meest wenselijke en
praktische samenwerkingsvorm. Te denken valt aan (tijdelijke) werkgroepen. De
samenwerkingsvorm kan per keer/thema verschillen. Mogelijke werkgroepvormen:
• gericht op 1 van de thema’s (bijv. tegengaan alcohol en drugs)
• gericht op alle thema’s voor 1 bepaalde sector/doelgroep (bijv. onderwijs)
• gericht op organisatie 1 van de activiteiten (bijv. ontwikkelen website)
Op basis van een (kort) plan van aanpak (vast nog op te stellen format) kan een ‘werkgroep’ budget
aanvragen vanuit het uitvoeringsbudget preventieakkoord. De exacte voorwaarden hiervoor worden
met de kerngroep vastgesteld.
Uitwisseling via Vitaal Meppel bijeenkomsten
Met de ontwikkeling van het preventie akkoord is een begin gemaakt met kennismaken,
uitwisselen en samenwerken tussen verschillende organisaties. Niet iedereen was bekend met (alle)
reeds bestaande activiteiten. De kerngroep organiseert daarom minimaal eenmaal per jaar een Vitaal
Meppel bijeenkomst. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om blijvend kennis en ervaringen uit te
wisselen, inhoudelijke onderwerpen met elkaar te bediscussiëren en om te netwerken.
Monitoring en evaluatie
De werkgroep en/of organisatie(s) die verantwoordelijk is (/zijn) voor de organisatie van één of
meerdere activiteiten dienen na afloop een korte evaluatie in (vast format). Jaarlijks wordt de inzet
op de doelen door de kerngroep geëvalueerd en herijkt voor de aanvraag en verdeling van middelen
van het daaropvolgende jaar.
Financiering
Het uitvoeringsbudget wordt verdeeld over de drie thema’s en een overall inzet. Deze thema’s zijn
ontwikkeld vanuit interne en externe input. De gemeente vraagt een uitvoeringsbudget aan op basis
van bijna 35.000 inwoners, daarmee vallen we in de categorie voor € 20.000,-.
Vooralsnog wordt onderstaande verdeling van het budget voor 2021 gehanteerd. Het voorstel is om
het eerste jaar een relatief groot deel van het beschikbare budget te begroten voor de overall inzet,
wat ten goede komt aan alle drie de thema’s (campagne, website etc.). De verdeling en inzet van het
budget wordt bewaakt door een nog te vormen kernteam. Zij bepalen voor elk jaar (inclusief 2021)
de exacte verdeling van het budget over de vier thema’s.

Thema
• Gezonde leefstijl
• Rookvrij opgroeien en leven
• Verantwoord omgaan met alcohol en drugs
• Gezond Gewicht

Begroting 2021
€ 11.000,€ 3.000,€ 3.000,€ 3.000,-

Bijlage 1 Overzicht betrokken organisaties
Onderstaand een overzicht van de organisaties, die het Lokaal Preventie Akkoord ondertekenen
en/of ook betrokken willen worden bij de uitwerking van het lokale akkoord.
Organisatie
Balance is the key
(personal training/gewichtsconsulent)
BENU Apotheek Oosterboer
De ZorgZaak (thuiszorg)
De MensZo thuiszorg
Diëtistenpraktijk Meppel
Fysiotherapiepraktijk ’t Oevertje
Fytac (paramedische zorg)
GGD Drenthe (meerdere personen, o.a. JGZ)
Isala ziekenhuis (longverpleegkundige)
LEV & Healthy (leefstijl en voeding)
Mensdieck Meppel
Meppel Actief/ SportDrenthe
(lokaal beweegteam – meerdere BSC’s)
MSC (voetbal – tevens lid van Adviesraad
Sociaal Domein)
Personally Yours
Rolf’s coaching en begeleiding
Sinemufa (stoppen met roken)
SmokeFree
Stad & Esch Voortgezet Onderwijs (meerdere
personen)
’t Huis Meppel (ontmoetingsplek
duurzaam/gezond leven)
Verslavingszorg Noord Nederland
Regiocampus
Vitaal en in balans
Vitamoon (lifestylecoaching)
Weerbaar Meppel
Zelfhulpgroep alcohol en drugs
Totaal

Ondertekenen
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Overall
inzet
X

X
X
X
X
X

Roken Alcohol/ Gewicht
drugs
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
25

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

16

12

X
X
12

X
X
X

17

Niet alle aanwezigen van de diverse bijeenkomsten hebben de vragenlijst ingevuld. Deze organisaties
worden wel geïnformeerd over het vervolg en kunnen alsnog aansluiten (indien wenselijk).

Bijlage 2 startfoto roken Meppel

