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1. INLEIDING

Nationaal preventieakkoord
Eind 2018 is door 70 partners het Nationaal 
Preventieakkoord ondertekend. Het Nationaal 
Preventieakkoord richt zich op een gezonder 
Nederland in 2040 en heeft drie pijlers:
1. Minder mensen die roken
2. Minder mensen met overgewicht
3. Minder mensen die problematisch 
 alcohol gebruiken

Landelijk is de ambitie dat in 2040 maximaal 5% van 
de Nederlanders rookt. Voor overgewicht is het doel 
om het aantal mensen met overgewicht terug te 
brengen tot minder dan 40% in 2040. Tenslotte is het 
streven dat zowel overmatig als zwaar drinken in 2040 
is gedaald naar maximaal 5%. Landelijk is opgeroepen 
om regionaal of lokaal ook aan de slag te gaan met het 
preventieakkoord. 

Gemeentelijk gezondheidsbeleid
Gemeenten hebben een wettelijke taak op het 
terrein van publieke gezondheid. Echter is een goede 
gezondheid al lang niet meer de verantwoordelijkheid 
van alleen de overheid. Steeds vaker ontstaan er 
regionale en lokale samenwerkingsverbanden 
tussen overheid, maatschappelijke organisaties en 
private partijen. Dit is bijvoorbeeld al zichtbaar bij 
de ontwikkeling van het lokale sportakkoord in de 
gemeente Nederweert. Met de ontwikkeling van een 
lokaal preventieakkoord wordt aangesloten bij de 
structuur en thema’s van het sportakkoord. 

Lokaal preventieakkoord; onderdeel van het 
gemeente gezondheidsbeleid
Er gebeurt al veel op het gebied van preventie 
in de gemeente Nederweert. De afspraken in dit 
preventieakkoord zijn dan ook bedoeld als aanvulling 
en versterking van wat we al doen. 

In dit preventieakkoord met bijbehorende acties, 
komen landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen 
bij elkaar. Een brede kijk op gezondheid en specifiek 
het gedachtegoed van positieve gezondheid, 
past hierbij. Positieve gezondheid bestaat uit zes 
dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, 
mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven 
en sociaal maatschappelijk participeren. Positieve 
gezondheid is het vermogen zich aan te passen en 
de eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen van het leven. 
Zie figuur 1: Spinnenweb Mijn Positieve Gezondheid.  

De gemeente Nederweert gebruikt het gedachtegoed 
‘Positieve Gezondheid’ als kapstok voor haar 
gemeentebeleid. Het preventieakkoord valt daarmee 
onder deze kapstok en wordt gezien als onderdeel 
van een groter geheel aan beleid, inzet en activiteiten 
binnen gemeente Nederweert.

Daarbij zien we dit preventieakkoord ook als 
een groeiakkoord. We krijgen meer inzicht in 
werkzaamheden van elkaar en denken samen na 
over mogelijkheden waar we nog op kunnen inzetten. 
Met het preventieakkoord zoeken we kansen en 
mogelijkheden actief op en spelen we hier op in. 

In de gemeente Nederweert wordt met dit 
preventieakkoord lokaal ingezet op de rookvrije 
generatie, het stimuleren van een gezond gewicht en 
alcoholpreventie. Daarnaast wordt een eerste aanzet 
gemaakt om meer inzicht te krijgen in drugsgebruik, 
waar mogelijke acties uit volgen. De thema’s worden in 
de volgende hoofdstukken nader toegelicht.
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Figuur 1. Spinnenweb Mijn Positieve Gezondheid. 
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In Nederweert is het goed en gezond wonen, werken, 
opgroeien en ontspannen. Gezondheid, sport én 
bewegen dragen bij aan een gezonde leefstijl, 
meedoen, ontmoeten, ontwikkelen, samenwerken, 
leefbaarheid, integratie en plezier.

De basis voor een gezonde en actieve leefstijl wordt 
gelegd bij onze kinderen en jongeren. We willen dat zij 
de mogelijkheid krijgen om te leren en te ervaren hoe 
ze zich sportief, gezond en actief kunnen ontwikkelen. 
Hierdoor kunnen zij gezond en veilig opgroeien. We 
richten ons dan ook op het aanleren van een gezonde 
leefstijl en het gezonder maken van de omgeving. 

Daarnaast hebben we aandacht voor juist die 
personen in de maatschappij waarvoor de gezonde 
keuze niet altijd de makkelijke keuze is. We helpen hen 
om toch tot die gezonde keuze te komen. 

Dit alles draagt bij aan de kwaliteit van leven en aan 
een vitale samenleving. We sluiten aan bij de beweging 
van positieve gezondheid.

Door de beoogde dwarsverbanden tussen sport, 
onderwijs, buitenschoolse opvang, zorg- en 
welzijnsorganisaties, verenigingen, private partners 
en de buurt, wordt samen gewerkt aan de gezonde 
inwoners van Nederweert.

2. VISIE
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Schone lucht is vrij van tabaksrook, waarvan het 
al lang bekend is dat het schadelijk is voor onze 
gezondheid. Niet roken in publieke gebouwen 
en horeca is inmiddels redelijk geaccepteerd. 
Desondanks starten nog veel jongeren met roken. De 
acties in het kader van een rookvrije generatie zijn 
gericht op het voorkomen van roken.

3.1 WAT GEBEURT ER AL?
Op dit moment is er nog weinig aandacht voor een 
rookvrije generatie en omgeving. 
 
Gezonde School 
Het Citaverde College in Nederweert heeft het 
themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie 
en mag zich dus een gezonde school noemen. Denk 
hierbij onder andere aan beleid op de genoemde 
thema’s, de school moet een rookvrije omgeving zijn 
en dit ook uitstralen, ouders worden betrokken bij 
zaken rondom deze thema’s en er worden diverse 
projecten/informatie lessen gegeven. 

Schone Lucht Akkoord 
De gemeente Nederweert heeft het Schone Lucht 
Akkoord ondertekend. Het akkoord heeft als doel de 
gezondheidswinst voor iedereen te realiseren door 
permanente verbetering van de luchtkwaliteit. De 
maatregelen die worden genomen hebben betrekking 
op verschillen sectoren en onderwerpen en daarmee 
ook tabaksrook. Het Schone Lucht Akkoord draagt bij 
aan de gezondheid van de inwoners van Nederweert. 

3.2 WELKE DOELEN EN AMBITIES WILLEN WE 
BEREIKEN?
• In 2040 rookt minder dan 5% (in 2016: 16%) van de 
 inwoners van Nederweert van 18 jaar en ouder en 
 0% van de jongeren en zwangere vrouwen.

3.3 WELKE ACTIES EN PROJECTEN VOEREN WE UIT?
Inzetten op de Rookvrije Generatie 
Er wordt aandacht gevraagd voor de rookvrije 
generatie en rookvrij is de norm. Zo zetten 
we in op het basis- en voortgezet onderwijs, 
kinderopvang, de huisartspraktijken, verenigingen 
en speelvoorzieningen. Hierbij is bewustwording van 

3. ROOKVRIJE GENERATIE
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belang. We hebben een gezamenlijke boodschap als 
het gaat om rookvrije omgevingen en dragen deze 
actief uit. Deze boodschap wordt op diverse manieren 
gecommuniceerd zoals huisregelborden, stoeptegels, 
social media en elkaar aanspreken. 

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
gemeente, SportNederweert
Beoogde partners: alle huisartsen Nederweert, 
kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, 
verenigingen

Rookvrij gemeentehuis, gemeentelijke gebouwen 
en speelterreinen. 
De gemeente geeft het goede voorbeeld en gaat 
dit nadrukkelijker uitdragen en onder de aandacht 
brengen van personeel en publiek. Zo wordt er 
rondom het gemeentehuis doormiddel van borden 
aangegeven dat het gemeentehuis en de grond 
daaromheen rookvrij is. Ook bij binnenkomst 
in het gemeentehuis wordt erop gewezen 
dat het gebouw rookvrij is. Voor het 
personeel is geen aparte rookruimte 

binnen of buiten. Roken gebeurt uit het zicht van 
collega’s en publiek.

Gemeenschapshuizen zijn binnen 2 jaar allemaal 
rookvrij. De gemeente legt op korte termijn 
contact met de besturen/stichtingen van 
gemeenschapshuizen. Op dit moment is binnen roken 
al niet toegestaan, maar ook buiten is het belangrijk 
dat het roken wordt verboden. Ook het ontmoedigen 
van roken op goed zichtbare plaatsen (ingang, 
parkeerplaats e.d.) is daarbij belangrijk en krijgt 
de aandacht in het gesprek. 
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Alle openbare speelvoorzieningen zijn binnen 2 jaar 
rookvrij. Hierbij betrekken we ook de dorpsraden 
van de verschillende kernen in Nederweert. Met 
rookvrije tegels en borden maken we de kinderen 
en de omgeving van de kinderen bewust dat 
er in en rondom de speeltuin/voorziening – als 
vanzelfsprekend - niet gerookt wordt. 

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
gemeente 
Beoogde partners: besturen van gemeenschapshuizen, 
dorpsraden, buurtverenigingen, inwoners

Rookvrije sportomgevingen en jeugdverenigingen
De verenigingsondersteuners van SportNederweert 
hebben meer aandacht voor rookvrije 
sportomgevingen en jeugdverenigingen. Hierin wordt 
actief de samenwerking met de lokale Team:Fit coach 
opgezocht. Verenigingen worden zo op een krachtige 
manier gestimuleerd en ondersteund om rookvrij 
in hun beleid op te nemen en hun locatie rookvrij 
te maken. Concreet is Jong Nederland Budschop 
momenteel al aan het inventariseren hoe zij rookvrij 
kunnen worden. 

Verenigingen worden uitgenodigd om deel 
te nemen aan een webinar over ‘de gezonde 
sportomgeving’. Deze online bijeenkomst wordt 
in juni georganiseerd door de GGD en Team:Fit. 
Tijdens deze bijeenkomst worden verenigingen 
door Team:Fit, de verenigingsondersteuner en 
een lokale leefstijladviseur meegenomen in 
het belang van een gezonde sportomgeving. 
Verenigingen krijgen concrete tips voor het rookvrij 
maken van hun activiteiten en accommodatie. 
De verenigingsondersteuner legt vervolgens 
individueel contact met de vereniging om de rookvrije 
sportomgeving te realiseren. Eind 2023 zijn alle 
sportomgevingen en jeugdverenigingen rookvrij.

Betrokken partners: GGD, Team:Fit, Vincent van Gogh, 
SportNederweert, Jong Nederland Budschop
Beoogde partners: Alle sportomgevingen en 
jeugdverenigingen 

Rookvrije sportevenementen en -activiteiten
Alle sportactiviteiten en evenementen die 
georganiseerd worden in de gemeente Nederweert 
worden rookvrij. Betrokkenen bij de organisatie 
roken niet in het zicht van deelnemers en bezoekers. 
En ook deelnemers en bezoekers kunnen niet meer 
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overal roken. Met organisatoren van niet-rookvrije 
evenementen die een vergunning aanvragen, gaan we 
het gesprek aan om deze alsnog rookvrij te maken.

Betrokken partners: gemeente
Beoogde partners: organisaties van sportevenementen 
en -activiteiten, sportverenigingen

Rookvrije zorginstellingen en gezondheidslocaties
Huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, 
podotherapeuten en andere zorginstellingen en 
gezondheidslocaties willen om rookvrij worden. 
Concreet hebben Fysio Ospel, Land van Horne, 
Podotherapie InKa en Groepspraktijk Huisartsen 
Nederweert al aangeven graag mee te werken om 
gezamenlijk het rookvrij-beleid uit te stralen. In het 
najaar van 2021 vindt het eerste gesprek plaats. Per 
organisatie wordt een plan van aanpak afgestemd en 
dit wordt onder begeleiding van de coördinator van 
het preventieakkoord uitgevoerd. Met de rookvrije 
aanpak onder de arm gaat de coördinator van het 
preventieakkoord het gesprek aan met andere 
zorginstellingen en gezondheidslocaties, om uniform 
met elkaar rookvrij uit te stralen en ‘niet roken’ als 
vanzelfsprekend te laten zijn. 

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
Fysio Ospel, Land van Horne, Podotherapie InKa en 
Groepspraktijk Huisartsen Nederweert
Beoogde partners: diëtistenpraktijken, 
tandartspraktijken, woon-zorglocaties, verloskundige 
praktijken
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Rookvrij onderwijs en kinderopvang
Scholen (o.a. primair en voortgezet onderwijs) en 
kinderopvanglocaties zijn sinds 1 augustus 2020 
verplicht rookvrij. Vanaf het nieuwe schooljaar (2021-
2022) dragen scholen en kinderopvangorganisaties 
dit nadrukkelijker uit. Dit doen zij doormiddel van 
rookvrije borden, tegels, afspraken met ouders op 
het schoolplein en niet zichtbare rooklocaties voor 
leerkrachten. De GGD ondersteunt met advies en 
media via Rookvrije Generatie. 

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
SportNederweert, GGD
Beoogde partners: primair en voortgezet onderwijs, 
kinderopvang

Rookvrije bedrijven
Naast dat de Lidl en de Kruitvat landelijk hebben 
aangegeven 100% rookvrij te zijn en geen rookwaren 
meer te verkopen, willen we deze lijn doortrekken 
naar andere bedrijven. Door o.a. rookwaren minder 
zichtbaar te laten zijn, creëren we een rookvrije 
omgeving. De coördinator van het preventiekakkoord 
gaat met bedrijven in gesprek om hen te motiveren en 
stimuleren ook rookvrij te worden. 
  

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
bedrijfscontactfunctionaris gemeente Nederweert
Beoogde partners: bedrijven binnen gemeente 
Nederweert, ondernemersverenigingen Nederweert

Voorlichtingsbijeenkomsten ontwikkeling 
puberbrein voor ouders
In het schooljaar 2021-2022 worden er 
voorlichtingsavonden voor ouders van leerlingen uit 
groep 8 en middelbare scholieren georganiseerd. De 
voorlichtingsavonden zijn een belangrijk onderdeel in 
de preventie van middelengebruik. De bijeenkomsten 
worden ingestoken op de ontwikkeling van het 
puberbrein en welke gevolgen roken, alcohol- en 
drugsgebruik hierop hebben. Dit om ouders bewust 
te maken van de gevaren van middelengebruik op de 
ontwikkeling van hun kinderen en de tolerantiegrens 
van ouders te verlagen. Vincent van Gogh en Centrum 
voor Jeugd en Gezin zijn belangrijke partners binnen 
dit project. 

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
Vincent van Gogh, Centrum Jeugd en Gezin
Beoogde partners: primair en voorgezet onderwijs
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Extra inzetten op schoolprojecten en/of 
campagnes, zoals NIX-18
Bij NIX-18 draait het om het maken van de NIX18-
afspraak, zodat ouders, sportclubs, horeca, scholen en 
iedereen die mee wil doen, samen kunnen voorkomen 
dat jongeren onder de 18 roken en drinken. Tot 
op heden maken we nog te weinig gebruik van 
NIX-18. Hier valt dan ook nog winst te behalen. Via 
NIX-18 zijn handige tools, activiteiten, materialen 
etc. beschikbaar om kinderen van het roken af te 
houden en hier duidelijke afspraken over te maken. 
De oudertolerantie is in Nederweert is een punt van 
aandacht. Het is goed om de ouders bewust in dit 
proces te betrekken. De hoge oudertolerantie is niet 
alleen een probleem op het gebied van roken, maar 
ook als we kijken naar alcohol, drugs en gamen.

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
Vincent van Gogh, Centrum Jeugd en Gezin, 
SportNederweert
Beoogde partners: primair en voorgezet onderwijs

3.4 HOE GAAN WE DIT REALISEREN?
Er is een klankbordgroep samengesteld, waarin 
een brede vertegenwoordiging van partners van 
het preventieakkoord en de coördinator van het 
preventieakkoord zit. Samen zetten zij acties in 
gang, bewaken zij de voortgang en richting van 
het preventieakkoord. Zo blijft iedereen betrokken 
en op de hoogte. Daarbij is de koppeling gelegd 
met het kernteam van het sportakkoord, zodat 
uitwisseling plaatsvindt. Bij het Sportakkoord heeft 
SportNederweert een ondersteunende rol. Daar waar 
het gaat om inzet bij sportverenigingen wordt de link 
gelegd met de verenigingsondersteuners.
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Overgewicht (en obesitas) zijn na roken de 
belangrijkste oorzaak van ziekten en zijn 
verantwoordelijk voor ruim 10% van de incidentie van 
chronisch hartfalen, 15% van de gevallen van hart- 
en vaatziekten en 40% van de gevallen van diabetes 
type II. Belangrijk dus dat dit aangepakt wordt. 
Uitgaande van positieve gezondheid is het belangrijk 
om met een brede blik te bekijken naar de oorzaken 
van overgewicht; waar ziet een inwoner kansen tot 
een gezondere leefstijl, wat heeft hij/zij nodig om dat 
duurzaam te houden? 

4.1 WAT GEBEURT ER AL? 
Op dit moment wordt er met verschillende projecten 
al ingezet op het voorkomen van en terugdringen van 
overgewicht in de gemeente Nederweert. Hieronder 
wordt een aantal activiteiten toegelicht. 

Gezonde scholen
Gezonde School is een programma dat het primair 
en voortgezet onderwijs helpt om te werken aan een 
gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt de 
school aan verschillende thema’s, met inzet van een 
Gezonde School-coördinator binnen de school en een 
externe adviseur vanuit de GGD. De Gezonde school 
bestaat uit verschillende thema’s, o.a. Voeding en 
Bewegen en sport. 

Wanneer de school binnen één gekozen thema alle 
pijlers van Gezonde School op orde heeft, kan de 
school voor een aantal thema’s het themacertificaat 
van het vignet Gezonde School aanvragen. Met het 
vignet Gezonde School laat een school zien dat zij 
voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld 
door extern deskundigen van onder andere het 
Voedingscentrum, KVLO Koninklijke Vereniging voor 
Lichamelijke Opvoeding en het Trimbos-instituut. 
Momenteel hebben twee basisscholen in de gemeente 
het certificaat Bewegen en sport en drie scholen het 
certificaat Voeding.

Inzet SportNederweert
De sportconsulenten van SportNederweert zetten 
zich in voor alle inwoners van Nederweert. Samen 
met inwoners, verenigingen, zorgpartijen, onderwijs 
en ondernemers zorgen zij ervoor dat iedereen kan 
meedoen en kan sporten en bewegen. Het team 
bestaat uit 7 enthousiaste mensen die zich graag 
inzetten voor gezonde en gelukkige inwoners. Dit doet 
SportNederweert op basis van drie programmalijnen 
en daarmee drie verschillende focusgebieden, 
namelijk: kinderen, kwetsbare doelgroepen en 
verenigingen. Meer informatie? Klik hier. 

Nationale Diabetes Challenge (NDC)
De NDC is een beweegprogramma (voor iedereen, 
niet alleen voor mensen met diabetes) van de Bas 
van de Goor Foundation wat in Nederweert door 
de beweegcoach is ingezet om patiënten op een 
laagdrempelige manier meer in beweging te krijgen 

Deelnemers ervaren door de NDC op een veilige en 
gezellige manier wat het effect is van bewegen op hun 
gezondheid. Deelnemers zijn stap voor stap op weg 
naar een gezonde toekomst. 

Nederweerts Sportakkoord
Eind oktober ondertekenden diverse verenigingen 
en organisaties uit de gemeente Nederweert het 
Nederweerts Sportakkoord. Het sportakkoord is een 
set van allerlei ambities en acties om de Nederweertse 
inwoners meer en beter in beweging te brengen. De 
acties en ambities uit het Sportakkoord hebben een 
mooi raakvlak met het preventieakkoord en daarmee 
voornamelijk het thema ‘inwoners op gezond gewicht’. 
De uitvoering van de acties en ambities ligt bij 
de lokale inwoners, verenigingen en organisaties. 
Om ze op weg te helpen, is er de afgelopen tijd 
een kernteam geformeerd en uitvoeringsbudget 
beschikbaar gesteld. 

4. NEDERWEERT OP GEZOND GEWICHT
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4.3 WELKE ACTIES EN PROJECTEN VOEREN WE UIT?
Positieve gezondheid 
We gaan meer werken volgens het concept van 
positieve gezondheid. Positieve Gezondheid omvat 
zes pijlers die alle zes even belangrijk zijn. Aan de 
hand van een web wordt er breder gekeken dan alleen 
naar de fysieke gesteldheid. Hoe iemand zich voelt, 
of iemand voor zichzelf kan zorgen, zijn onderwerpen 
die hierin terug komen. Met die bredere benadering 
dragen we bij aan het vermogen van mensen om 
met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in 
het leven om te gaan. Èn om zoveel mogelijk eigen 
regie te voeren. Positieve gezondheid is opgenomen 
in het regionaal beleidsplan Sociaal Domein en in 
diverse uitwerkingsprogramma’s. Ook in de lokale 
aanpak eenzaamheid heeft positieve gezondheid een 
centrale plek. Professionals en vrijwilligers worden 
gestimuleerd om te werken met de zes pijlers van 
positieve gezondheid.

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord en 
gemeente Nederweert
Beoogde partners: huisartspraktijken, 
fysiotherapiepraktijken, tandartspraktijken, 
Diëtistenpraktijken, podotherapiepraktijken, Centrum 
Jeugd en Gezin, Bibliotheek, Woningvereniging, PSW, 
buurtzorg Nederland, sociaal raadslieden, De Zorggroep, 
kinderopvang, maatschappelijk werk, Vluchtelingenwerk, 
vrijwilligers open inlopen in de gemeente, GGD, KBO’s, 
leefbaarheidsregisseurs

Inzet SportNederweert
De voortzetting van de inzet van SportNederweert 
draagt bij aan meer inwoners op een gezond gewicht. 
Een vitaal Nederweert, in de breedste zin van het 
woord. De beweegcoaches op de basisscholen 
en bij de kinderopvang werken adviserend en 
vraaggericht. In overleg met de partners wordt 
bepaald waar gedurende het schooljaar aandacht 

voor is. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: beweeglessen 
voor de peuters, activiteiten voor de BSO (zodat 
de kinderen worden uitgedaagd), coaching van de 
leerkrachten tijdens de gymles en bewegend leren 
tijdens de regulieren lessen. Ook voor volwassenen 
en kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en 
mensen met een beperking is een beweegcoach 
en beweegmakelaar actief. De beweegcoach 
heeft aandacht voor kwetsbare doelgroepen en 
zorgt ervoor dat inwoners in beweging komen en 
blijven. De beweegmakelaar begeleidt inwoners 
naar passend beweegaanbod en legt verbindingen. 
Tot slot zorgen de verenigingsondersteuners voor 
toekomstbestendige en vitale verenigingen die hun 
maatschappelijke rol hierbij pakken. SportNederweert 
wordt vanuit financieel oogpunt mogelijk gemaakt 
door de brede regeling combinatiefuncties, de 
gemeente, zes basisscholen uit de gemeente en Land 
van Horne.

Betrokken partners: bs. De Zonnehof, bs. De Bongerd, 
bs. De Tweesprong, bs. De Kerneel, bs. De Schrank, bs. 
Budschop, Kinderdagverblijf Hoera, Kinderdagverblijf 
Ik-Ook, Kinderdagverblijf Okido, Land van Horne en alle 
sportverenigingen
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Gezond is de norm bij de jeugd
Het onderwijs heeft op verschillende manieren 
aandacht voor gezondheid. Zo zijn er scholen die een 
Gezonde School certificaat hebben. Niet alle scholen 
hebben een certificaat, maar ook zij hebben aandacht 
voor gezondheid. Zo doen zij mee met schoolfruit en 
hebben zij een watertappunt op school. Wij willen 
nog meer samen uitdragen dat gezond de norm is 
bij de jeugd, waarbij het Gezonde School certificaat 
een middel is om daartoe te komen. Scholen en 
kinderopvang worden gestimuleerd aandacht te 
hebben voor gezondheid en bewegen. De contacten 
hiervoor zijn aanwezig. 

Betrokken partners: Coördinator preventieakkoord, 
SportNederweert, bs. De Zonnehof, bs. De Bongerd, bs. De 
Tweesprong, bs. De Kerneel, bs. De Schrank, bs. Budschop, 
bs. De Klimop 
Beoogde partners: Kinderdagverblijf Ik-Ook, 
Kinderdagverblijf Hoera, Kinderdagverblijf Okido 

Gezonde sportkantine
De verenigingsondersteuners van SportNederweert 
zetten zich in voor gezonde sportomgevingen. 
Denk hierbij aan een gezond voedingsaanbod 
in sportkantines, een rookvrije sportlocatie, 
alcoholbeleid etc. Hier wordt met de lancering van 
het preventieakkoord extra aandacht op gevestigd 
aangezien dit bij veel verenigingen nog niet is 
ingevoerd. De verenigingsondersteuners werken 
hierin nauw samen met Team:Fit, maar ook met leden, 
vrijwilligers en het bestuur van de vereniging. 

Ook hier wordt de webinar van de GGD en Team:Fit 
ingezet als eerste middel om verengingen te 
activeren omtrent de gezonde sportomgeving. 
Verenigingen krijgen concrete tips over het 
aanbieden van gezonde(re) producten in de kantine. 
De verenigingsondersteuner legt vervolgens 
individueel contact met de vereniging om de gezonde 
sportkantine te realiseren. Eind 2023 zijn alle sport- 
en jeugdverenigingen bekend met de gezonde 
sportkantine en is 40% van de verenigingen met een 

eigen kantine bezig met het programma ‘de gezonde 
sportkantine’.

Betrokken partners: GGD, Team:Fit, Vincent van Gogh, 
SportNederweert
Beoogde partners: Alle sportverenigingen, 
sportomgevingen en jeugdverenigingen 

Nationale Diabetes Challenge verbreden
De Nationale Diabetes Challenge (NDC) heeft 
in 2020 in aangepaste vorm plaatsgevonden. In 
2021 pakken we dit opnieuw op, waarbij we meer 
zorgprofessionals betrekken. De beweegcoach is 
samen met een fysiotherapeut verantwoordelijk voor 
de organisatie. Deelnemers worden geworven door 
de fysio’s, podotherapeuten, praktijkondersteuners 
en huisartsen. Zij zijn hiervoor benaderd en hebben 
toegezegd patiënten door te verwijzen naar de 
beweegcoach. 

Wekelijks wandelen verschillende professionals 
mee, om het wandelen zo aantrekkelijk en 
informatief mogelijk te maken. Ook organiseren we 
informatiebijeenkomsten, waarbij professionals de 
deelnemers informeren over hun vakgebied (bv. 
gezonde leefstijl, gezonde voeding en goed schoeisel). 
De deelnemers ontvangen meerdere mails met daarin 
tips en weetjes en de wandelroutes, zodat zij deze 
nogmaals (zelfstandig) kunnen wandelen. 

Betrokken partners: beweegcoaches, FysioFitness 
Nederweert, Groepspraktijk Huisartsen Nederweert, 
Fysio Ospel, Trans-Vorm, Leefstijlcoach Energique4you, 
Gympoint en podotherapie Inka. 
Beoogde partners: uitbreiding fysiotherapeuten, 
diëtisten, leefstijlcoaches etc. 
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Wandelen stimuleren
In de gemeente Nederweert streven we ernaar 
om iedereen in beweging te brengen. Dit wordt 
gestimuleerd in georganiseerd of ongeorganiseerd 
verband. Wandelen is hierin een laagdrempelige 
activiteit en is voor iedereen toegankelijk. We 
zetten meer in op het stimuleren van wandelen 
door evenementen als de Walk to Fight Cancer en 
de foto-wedstrijd te organiseren, maar ook door 
beweegroutes in de gemeente te realiseren en 
beweegroepen op te zetten. 

Betrokken partners: Gemeente Nederweert, 
Leefbaarheidsregisseurs, SportNederweert, Land van 
Horne, Groepspraktijk Huisartsen Nederweert, fysio Ospel, 
inwoners, bs. De Schrank, bs. De Zonnehof
Beoogde partners: inwoners, fysio’s, dorpsraden, de 
Gunnerij, sportverenigingen

Organiseren infomarkten en fit- en 
gezondheidstesten 
In het verleden zijn er beweegmarken georganiseerd 
in de gemeente Nederweert. De nadruk hierbij lag 
vooral op informeren en adviseren over alle vormen 
van bewegen en alle mogelijke zaken die met de 
gezondheid verband houden. Voor deze beweegmarkt 
is veel animo geweest en ook zorgprofessionals 
hebben hun netwerk hierdoor kunnen vergroten. 
Vanaf 2022 organiseren we jaarlijks de beweegmarkt. 
Dan in combinatie met fit- en gezondheidstesten 
waarbij dit vanuit positieve gezondheid wordt 
ingestoken. 

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
gemeente Nederweert, SportNederweert 
Beoogde partners: Fysiotherapeuten, huisartsen, 
diëtisten, leefstijlcoaches, podotherapeuten, KBO’s, 
sportverenigingen 

Acties en ambities uit het Nederweerts 
Sportakkoord uitvoeren
De komende tijd zetten we stevig in op de uitvoering 
van acties en ambities uit het Nederweerts 
Sportakkoord. SportNederweert en het kernteam 
hebben hierin een aanjagende functie en zetten 
zichzelf, samen met andere partners in, om zoveel 
mogelijk inwoners het plezier van sporten en 
bewegen te kunnen laten ervaren. Dit draagt bij aan 
een gezonde leefstijl van de inwoners van gemeente 
Nederweert. 

Het kernteam jaagt de actiepunten uit het 
sportakkoord aan en stelt jaarlijks de prioriteiten. Ook 
beheert het team het uitvoeringsbudget dat 
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beschikbaar is om acties uit te voeren. In het kernteam 
zitten de volgende partijen: VC Fortutas, fysio 
Ospel, HBS Wilhelmina, TV Leveroy, Jong Nederland 
Budschop, LACO Nederweert (vertegenwoordigt alle 
watersportverenigingen), Judith Elfrink (persoonlijke 
titel), directeur van basisschool De Tweesprong en 
basisschool De Zonnehof (namens het basisonderwijs) 
en de gemeente Nederweert. SportNederweert 
ondersteunt het kernteam. 

Betrokken partners: klik hier voor een overzicht van alle 
partners van het sportakkoord.

Junior sportakkoord
In Nederweert is ook het junior sportakkoord gesloten. 
Dit heeft geresulteerd in de Junior Sportraad. De 
Junior Sportraad bestaat uit één vertegenwoordiger 
van elke basisschool uit de gemeente Nederweert 
(bs. De Tweesprong, bs. De Zonnehof, bs. Budschop, 
bs. De Schrank, bs. De Klimop, bs. De Kerneel en 
bs. De Bongerd). Deze vertegenwoordiger zit in de 
leerlingenraad van de school en geeft terugkoppeling 
aan de leerlingenraad, zodat de leerlingen op de 
hoogte blijven van ontwikkelingen en mee kunnen 
denken. De Junior Sportraad wordt begeleid door 
SportNederweert. 

Jaarlijks stelt de junior sportraad een aantal projecten 
vast die samen worden uitgevoerd. Zo wordt er 
dit jaar een zeskamp georganiseerd en is er een 
activiteit van samen bewegen met ouderen en/of 
mensen met een beperking. Voorheen waren deze 
projecten voornamelijk op sport en bewegen gericht. 
In het nieuwe schooljaar gaan we ook met andere 
thema’s omtrent gezondheid aan de slag. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan gezonde voeding. Voor de uitvoering 
van de projecten worden (waar nodig) partners 
betrokken uit het Sport- en preventieakkoord. 
Klik hier voor meer informatie over het junior 
sportakkoord.

Betrokken partners: bs. De Zonnehof, bs. De Bongerd, 
bs. De Tweesprong, Bs. De Kerneel, Bs. De Schrank, bs. 
Budschop, bs. De Klimop, SportNederweert en Gemeente 
Nederweert

https://www.sportnederweert.nl/het-junior-sportakkoord/
https://www.sportnederweert.nl/het-junior-sportakkoord/
https://www.sportnederweert.nl/partners/ 
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Gezonde werkvloer
Landelijk is er steeds meer aandacht voor de ‘gezonde 
werkvloer’. Ook in Nederweert zetten we hierop in. Het 
is erg belangrijk om binnen bedrijven te investeren in 
een gezonde leefstijl. Gezonde en vitale werknemers 
zitten namelijk goed in hun vel, presteren beter en 
dragen bij aan een gezonde organisatie. Maar dat 
niet alleen: het is ook een manier om ouders van 
kinderen te bereiken en dus ook direct in te kunnen 
spelen op het leefstijlgedrag thuis. We gaan in overleg 
met ondernemers om hun te stimuleren acties te 
ondernemen.

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
bedrijvencontactfunctionaris gemeente Nederweert 
Beoogde partners: ondernemersverenigingen, 
bedrijfsleven Nederweert

Aan de slag met het landelijke programma 
‘Doortrappen’ 
Het landelijke programma ‘Doortrappen’ motiveert 
ouderen zelf maatregelen te nemen om veilig te 
blijven fietsen. Mede door fietsen blijven ouderen 
langer gezond, sociaal en zelfredzaam. De gemeente 
Nederweert gaat samen met SportNederweert 
en Veilig Verkeer Nederweert aan de slag met het 
programma doortrappen. Allereerst wordt er een 
doortrapradar uitgevoerd waardoor alle partners 
rondom de ‘oudere fietser’ in kaart worden gebracht. 
Vervolgens stelt de beweegcoach ouderen samen met 
de partners een plan van aanpak en jaarplanning op. 
Vanuit dit plan van aanpak organiseren we fiets- en 
daarmee beweegactiviteiten, die ervoor zorgen dat 
ouderen zo lang mogelijk veilig kunnen blijven fietsen. 

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
SportNederweert, Veilig Verkeer Nederweert en gemeente 
Nederweert
Beoogde partners: KBO’s, gemeenschapshuizen, 
Gunnerij, dorpsraden, fietsles instructeurs, fietsenmakers, 
fietshandelaren, inwoners.

Intentie om een JOGG-regisseur en/of leefstijlcoach 
aan te stellen
De landelijke aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG) streeft ernaar om het maken van de gezonde 
keuze makkelijker én leuker te maken. Publieke en 
private partijen werken samen om een gezonde 
leefstijl te bevorderen door een gezonde omgeving 
te creëren, zowel op school als in de wijk. Op dit 
moment is de gemeente Nederweert geen JOGG-
gemeente. Mede door de ontwikkelingen rondom 
dit Preventieakkoord ziet gemeente Nederweert veel 
kansen in het aanstellen van een JOGG-regisseur 
en/of een leefstijlcoach. Deze leefstijlcoach gaat 
gemeente-breed aan de slag met het organiseren van 
projecten en activiteiten. Daarnaast heeft de functie 
vooral een preventieve en verbindende functie. 
De gemeente Nederweert heeft de intentie om de 
leefstijlcoach of JOGG-regisseur de rol als coördinator 
van dit Preventieakkoord te geven. Hij/zij zal ervoor 
zorgen dat de acties uit dit Preventieakkoord worden 
uitgevoerd en dat er een kernteam opgesteld wordt. 
Daarbij wordt ook de link gelegd met de GLI, waarbij 
wordt gekeken of Healthy Life het programma is om in 
Nederweert mee te werken.

Betrokken partners: Gemeente Nederweert 

4.4 HOE GAAN WE DIT REALISEREN?
Er is een klankbordgroep samengesteld, waarin 
een brede vertegenwoordiging van partners van 
het preventieakkoord en de coördinator van het 
preventieakkoord zit. Samen zetten zij acties in 
gang, bewaken zij de voortgang en richting van 
het preventieakkoord. Zo blijft iedereen betrokken 
en op de hoogte. Daarbij is de koppeling gelegd 
met het kernteam van het sportakkoord, zodat 
uitwisseling plaatsvindt. Bij het Sportakkoord heeft 
SportNederweert een ondersteunende rol. Daar waar 
het gaat om inzet bij sportverenigingen wordt de link 
gelegd met de verenigingsondersteuners.
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5. MATIGEN ALCOHOLGEBRUIK EN 
 DRUGSPREVENTIE 

Iedereen kent de risico’s van alcohol- en drugsgebruik 
voor de gezondheid. Mensen moeten bewuster 
worden gemaakt van hun gedrag en van de gevolgen 
van het drinken van alcohol en gebruiken van drugs 
op de gezondheid. Het moet minder vanzelfsprekend 
worden dat alcohol erbij hoort, waar je ook bent. 

5.1 WAT GEBEURT ER AL? 
In de gemeente Nederweert hebben diverse partijen 
aandacht voor het matigen van alcoholgebruik en 
drugspreventie, maar ontbreekt het vaak nog aan 
concrete projecten en activiteiten. Hieronder wordt 
een aantal werkzaamheden toegelicht.

Gezonde School
Het Citaverde College in Nederweert heeft het 
themacertificaat Roken, alcohol- en drugspreventie en 
mag zich dus een gezonde school noemen. Zij hebben 
dit vignet in april 2019 mogen verlengen aangezien zij 
diverse projecten rondom het thema roken, alcohol 
en drugs. Denk hierbij onder andere aan beleid op 
de genoemde thema’s, de school moet een rookvrije 
omgeving zijn en dit ook uitstralen, ouders worden 
betrokken bij zaken rondom deze thema’s en er 
worden diverse projecten/informatie lessen gegeven.

Gezamenlijk alcohol- en drugsbeleid Gemeenten 
Nederweert, Weert en Leudal
De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal zetten 
samen met partners zoals de GGD, zorginstelling 
Vincent van Gogh en de Politie acties uit om het 
schadelijke alcohol- en drugsgebruik door jongeren te 
voorkomen dan wel te beperken. Vanuit het landelijke 
programma NIX18 heeft de gemeente een regionaal 
alcohol- en drugspreventiecampagne. 

5.2 WELKE DOELEN EN AMBITIES WILLEN WE 
BEREIKEN?
• In 2040 drinkt 5% teveel alcohol en drinken jongeren 
 en zwangere vrouwen geen alcohol. 
• Het drugsgebruik onder jongeren is afgenomen. 

5.3 WELKE ACTIES EN PROJECTEN VOEREN WE UIT?
Verschillende professionals in de gemeente 
Nederweert geven aan veel (overmatig) alcoholgebruik 
tegen te komen. Vooral onder de jongeren is het 
alcohol- en softdrugsgebruik hoog. De focus ligt 
binnen dit thema dan ook op jongeren (12-18 jaar) en 
hun ouders.

Extra inzetten op schoolprojecten en/of 
campagnes, zoals NIX-18
Zoals eerder (bij hoofdstuk 3.3) is aangegeven wordt 
er extra ingezet op schoolprojecten en/of campagnes, 
zoals NIX-18. De hoge oudertolerantie is een probleem 
dat speelt op het gebied van roken, maar ook op het 
gebied van alcohol, drugs en gamen. 

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
Vincent van Gogh, Centrum Jeugd en Gezin
Beoogde partners: primair en voorgezet onderwijs

Alcoholbeleid bij verenigingen 
De verenigingsondersteuners van SportNederweert 
stimuleren verenigingen alcoholbeleid te ontwikkelen. 
Denk hierbij aan geen alcohol schenken bij 
jeugdactiviteiten en kennis en kunde van kantine 
medewerkers op orde brengen en houden. Hierbij 
wordt actief de samenwerking opgezocht met de 
lokale Team:Fit coach. 

Ook hier wordt de webinar van de GGD en Team:Fit 
ingezet als eerste middel om verengingen te activeren
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omtrent de gezonde sportomgeving. Verenigingen 
krijgen concrete tips met betrekking tot het 
ontwikkelen en uitvoeren van een goed alcoholbeleid. 
De verenigingsondersteuner legt vervolgens 
individueel contact met de vereniging om aan de slag 
te gaan met het alcoholbeleid. Eind 2023 heeft 25% 
van de sport- en jeugdverenigingen alcoholbeleid.

Betrokken partners: GGD, Team:Fit, Vincent van Gogh, 
SportNederweert
Beoogde partners: Alle sportverenigingen, 
sportomgevingen en jeugdverenigingen 

Voorlichtingsbijeenkomsten ontwikkeling 
puberbrein voor ouders
Ook hier wordt gebruik gemaakt van de 
voorlichtingsavonden die in het schooljaar van 
2021-2022 georganiseerd worden (zie hoofdstuk 
3.3).  De bijeenkomsten worden ingestoken op de 
ontwikkeling van het puberbrein en welke gevolgen 
roken, alcohol- en drugsgebruik hierop hebben. Dit 
om ouders bewust te maken van de gevaren van 
middelengebruik op de ontwikkeling van hun kinderen 
en de tolerantiegrens van ouders te verlagen. 

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
Vincent van Gogh, Centrum Jeugd en Gezin
Beoogde partners: primair en voorgezet onderwijs

Huidige status drugspreventie inventariseren
Momenteel is er nog te weinig bekend over 
drugsgebruik en preventie in de gemeente 
Nederweert. Dit preventieakkoord is de aanleiding om 
inzicht te krijgen wat precies de problematiek is, welke 
partijen zich hier mee bezig houden en wat zij precies 
doen. Vanuit daar worden concrete actiepunten 
bepaald. De inventarisatie is gepland voor het najaar 
van 2021.

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord, 
Centrum Jeugd en Gezin, Vincent van Gogh, bureau Halt, 
Politie, woningvereniging Nederweert, RMC leerplicht, 
veiligheidshuis, GGZ en gemeente Nederweert
Beoogde partners: voortgezet onderwijs, 
sportverenigingen, jeugdverenigingen

Aan de slag met een lokale werkgroep alcohol- en 
drugspreventie
Er zijn nog veel stappen die gezet kunnen worden op 
het gebied van alcohol- en drugspreventie. Daarom 
kijken we naar de mogelijkheden voor een lokale 
werkgroep alcohol- en drugspreventie, bestaande 
uit leefbaarheidsregisseurs, Vincent van Gogh, GGD, 
politie, onderwijs en de gemeente. Ook vragen we het 
primair onderwijs hierbij aan te sluiten. 

Betrokken partners: Gemeente Nederweert, coördinator 
Preventieakkoord, leefbaarheidsregisseurs, Vincent van 
Gogh, GGD, politie en onderwijs
Beoogde partners: voortgezet onderwijs

Met verloskundigen in gesprek
We gaan in gesprek met verloskundigen om te 
bespreken hoe zij kunnen bijdragen aan het stoppen 
met drinken van alcohol tijdens de zwangerschap. 

Betrokken partners: coördinator preventieakkoord
Beoogde partners: verloskundigen

5.4 HOE GAAN WE DIT REALISEREN?
Om bovenstaande projecten uit te voeren en de 
ambities te bereiken wordt ingezet op de lokale 
werkgroep alcohol- en drugspreventie. Deze 
werkgroep bestaat uit professionals uit het veld 
die n.a.v. signalen, preventieve acties uitzet om het 
gebruik van alcohol en andere drugs jongeren te doen 
terugdringen. Preventieve acties worden verder in 
gezamenlijkheid geformuleerd. 

Er is een klankbordgroep samengesteld, waarin 
een brede vertegenwoordiging van partners van 
het preventieakkoord en de coördinator van het 
preventieakkoord zit. Samen zetten zij acties in 
gang, bewaken zij de voortgang en richting van 
het preventieakkoord. Zo blijft iedereen betrokken 
en op de hoogte. Daarbij is de koppeling gelegd 
met het kernteam van het sportakkoord, zodat 
uitwisseling plaatsvindt. Bij het Sportakkoord heeft 
SportNederweert een ondersteunende rol. Daar waar 
het gaat om inzet bij sportverenigingen wordt de link 
gelegd met de verenigingsondersteuners.



7. PARTNERS

20

De volgende partijen hebben bijgedragen aan 
de ontwikkeling van de afspraken in dit akkoord 
en committeren zich aan het behalen van de 
beoogde doelstellingen: Onderstaande is een 
opsomming van partijen die zijn aangesloten bij 
het klankbordgroep overleg/de vragenlijst hebben 
ingevuld. Uiteraard krijgen alle overige partijen uit de 
gemeente de mogelijkheid zich aan te sluiten bij het 
preventieakkoord. 

• Land van Horne
• RICK
• Speelgoedwinkel Eigen Houtje
• Jumping Giants
• Fysiofitness Nederweert
• Punt Welzijn
• EnergiQue4you
• Podotherapie InKa
• PHV Ons Genoegen 
• TTCN’72
• NTC’72
• Gehandicapten vereniging Nederweert
• Groepspraktijk Huisartsen Nederweert
• IKC Nederweert (Budschop, Bongerd, Kerneel)
• Centrum voor Jeugd en Gezin 
• Stichting Platform Gehandicapten Nederweert
• Jong Nederland Budschop
• Fysio Ospel 
• Gemeente Nederweert

• SportNederweert
• Seniorenvereniging Eind
• Iedereen Kan Sporten Midden-Limburg
• Stichting Gympo!nt Nederweert
• Kindercentrum Hummelhoeve
• Stichting Okido
• Kinderopvang Hoera
• Praktijk oefentherapie Nederweert & Someren
• VC Fortutas 
• RKSV Merefeldia
• Diëtist met Visie Nederweert-Heythuysen
• Zvv ’t brökske
• Fysio-Active Nederweert
• De Fysioclub Nederweert
• Susanne Maas Praktijk voor Ergotherapie
• OBS De Klimop
• Reddingsbrigade Nederweert
• Stichting Soo Bak-Gi
• ZPC nederweert
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