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Inleiding 
In november 2018 heeft de Rijksoverheid samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties het 
Nationaal Preventieakkoord gesloten. Het doel van het Nationaal Preventieakkoord is een gezonder 
Nederland. Om dit bereiken zijn er landelijk meer dan 200 afspraken gemaakt tussen 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid om 
Nederland gezonder te maken. Hierbij staan drie thema’s centraal: 
 

1. Roken 
De ambitie is om de droom van een rookvrije generatie om te zetten in werkelijkheid. 
Hierbij is de insteek dat kinderen kunnen opgroeien in een rook- en tabaksvrije omgeving, 
want zien roken, doet roken.  
 

2. Overgewicht 
De ambitie is om het overgewicht en obesitas te voorkomen en terug te dringen. Hierbij is 
de insteek om gezond eten te bevorderen, meer en beter te sporten & bewegen én een 
gezonde omgeving te creëren.  
 

3. Problematisch alcoholgebruik 
De ambitie is om problematisch alcoholgebruik in Nederland verder te laten afnemen. 
Hierbij is de insteek dat de brede acceptatie van (overmatig) alcoholgebruik en het 
kennisniveau beïnvloed moeten worden om een afname van problematisch alcoholgebruik 
te bereiken. Er dient een trend te komen waarbij de keuze om alcohol te drinken een meer 
bewuste keuze is en waarbij mensen weten wat de gezondheidseffecten zijn.  

 
Voor gemeenten is een Lokaal Preventieakkoord dé kans om zich meer in te zetten voor 
gezondheidspreventie. De gemeente Asten heeft besloten om aan de slag te gaan met het Lokaal 
Preventieakkoord. Door het inzetten van een formateur is in samenwerking met lokale partners dit 
Lokaal Preventieakkoord gerealiseerd. Het akkoord sluit aan bij bestaande programma’s (zie 
hoofdstuk 2) en deze zijn van aanvullende acties voorzien. Het Lokaal Preventieakkoord is hierdoor 
een aanvulling op dat wat er al gebeurd. Door het realiseren van dit akkoord komen 
uitvoeringsgelden beschikbaar. Voor de gemeente Asten is het uitvoeringsbudget vastgesteld op 
€10.000,-. Deze gelden komen beschikbaar in 2021, 2022 en 2023. Het Lokaal Preventieakkoord is 
een actieplan, waarmee (aanvullende) acties uitgevoerd worden. Het is een dynamisch geheel. 
Hierdoor kunt u het huidig document zien als startsituatie. In overleg met de partners is het mogelijk 
om gaandeweg het Lokaal Preventieakkoord aan te passen en nieuwe acties te realiseren. Wij 
roepen andere lokale partners op om zich ook aan te sluiten bij het Lokaal Preventieakkoord Asten.  
 
 
 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord
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1. Het proces 
In dit hoofdstuk geven wij inzage op welke manier het Lokaal Preventieakkoord Asten tot stand 
gekomen is.  
 
1. Voorbereidingen treffen 

a. Kennis nemen van de inhoud van het Nationaal Preventieakkoord 
b. Afspraak met de gemeentelijke contactpersoon (intakegesprek) 
c. Verzamelen van relevante data die nodig zijn voor een goede startfoto. Waar is behoefte 

aan? 
 

2. Partijen betrekken 
a. Het uitnodigen van gesprekspartners.  
b. Individuele gesprekken aangaan met alle gesprekspartners. Tijdens de gesprekken zijn de 

partners geïnformeerd over het Nationaal Preventieakkoord en het Lokaal Preventieakkoord 
Asten. 

c. Op 23 maart 2021 heeft de startbijeenkomst met de partners plaatsgevonden. Tijdens deze 
bijeenkomst zijn de genodigden geïnformeerd over de resultaten van de individuele 
gesprekken en hebben wij gebrainstormd over het Lokaal Preventieakkoord Asten. 

d. Tijdens de realisatiefase van het Lokaal Preventieakkoord zijn verschillende inwoners (vaak 
vanuit een vrijwilligersfunctie) van de gemeente Asten betrokken. De partijen waarmee 
gesproken is: Witgele Kruisfonds Asten, Leerlingenraad Varendonck College, Jonosh en de 
Sportraad Asten.  
 

3. Vraagstukken benoemen 
a. Na afloop van de startbijeenkomst zijn individuele gesprekken gevoerd met alle partners, 

waarmee de richting van het Lokaal Preventieakkoord bepaald is. Hierbij zijn de 
gezamenlijke ambitie en hoofdthema’s besproken.  

b. Op basis van de gezamenlijke ambitie en hoofdthema’s zijn een aantal potentiële partners 
benoemd en deze zijn uitgenodigd voor een individueel gesprek.  

 
4. Acties bepalen 

a. Op 8 april 2021 heeft een tweede bijeenkomst met de partners plaatsgevonden. Tijdens 
deze bijeenkomst zijn per hoofdthema de acties besproken en vastgesteld.  

b. Uitwerking Lokaal Preventieakkoord naar aanleiding van onderdeel 1 t/m 4. Hierbij zijn de 
volgende zaken meegenomen: 

i. Minimaal twee thema’s uit het Nationaal Preventieakkoord  
ii. Bijdrage van de partners aan de realisatie van de ambities en acties 

iii. Financieel hoofdstuk en borging 
iv. Ondertekening (middels logo’s van alle partners)  

 
5. Ondertekening 

a. Ondertekening van het Lokaal Preventieakkoord, waardoor de partners zich committeren 
aan de uitvoering. De ondertekening zal in mei plaatsvinden door middel van het verzamelen 
van alle logo’s van de partners.  
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2. Het startpunt 
In de inleiding is vermeld dat het Nationaal Preventieakkoord drie hoofdthema’s kent. Van deze 
hoofdthema’s keren Alcohol en Roken terug in het Lokaal Preventieakkoord Asten. Na de individuele 
gesprekken en de groepsbijeenkomsten is in overleg met de partners besloten om hier een derde 
thema aan toe te voegen, namelijk middelengebruik. Om het startpunt inzichtelijk te maken hebben 
wij gekeken naar de bestaande programma’s:  
 
Alcoholpreventieplan: 
In 2019 is het visiedocument Integraal alcoholbeleid Gemeente Asten vastgesteld. Hierbij is de 
ambitie om de beweging naar nul in te zetten als het gaat om jongeren en alcoholgebruik. Het plan 
heeft vijf pijlers: 

1. Educatie en voorlichting (preventie) 
2. Signalering en advisering 
3. Regelgeving en beleid (uitvoering) 
4. Toezicht en Handhaving 
5. Organisatie  

 
Lokaal Sportakkoord: 
In 2019 is in de gemeente Asten het Lokaal Sportakkoord vastgesteld en hierin zijn afspraken 
opgenomen om sport en bewegen op lokaal niveau te stimuleren. Een van de ambities is om de 
positieve sportcultuur verder uit te bouwen. Dit wordt gerealiseerd door aanbieders een 
maatschappelijke tegenprestatie te laten verzorgen, waardoor er meer verbinding ontstaat met 
andere domeinen (bijvoorbeeld onderwijs, welzijn en zorg).   
 
Denormalisering drugsgebruik: 
Op 1 september 2020 is het regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’ in uitvoering gegaan1. Aan 
dit project werken 38 gemeenten (waaronder de gemeente Asten) in de regio Oost-Brabant, de GGD 
en Novadic Kentron samen om de verdergaande normalisering van het drugsgebruik in de regio 
tegen te gaan. Het regionaal project kent drie deelgebieden: 

1. Monitor 
2. Communicatie, educatie en bewustwording 
3. Integrale aanpak 

 

2.1 Asten in cijfers 
Op basis van het startpunt zijn de thema’s alcohol, roken en middelengebruik in kaart gebracht 
middels onderzoeken van de GGD2. 
 
Alcohol 
In Asten is het alcoholgebruik bij zowel jongeren als volwassenen relatief hoog: 

- Er is wel een dalende trend te zien, van 57% in 2011 naar 45% in 2019, bij de jongeren die 
ooit een heel glas of meer gedronken heeft. Hierbij drinkt een toenemend deel van de 12-17 
jarigen overmatig. Zo is 76% binge drinker (meer dan 5 glazen op één dag).  

- Ook bij volwassenen is het alcoholgebruik relatief hoog. Zowel het aandeel overmatige 
drinkers (structureel drinken) als het aandeel binge drinkers (incidenteel veel drinken) is in 
Asten hoog. Het binge drinken hangt vaak samen met sociale activiteiten.  

 
1 Meer informatie over het regionaal project is te vinden via www.regionprojectdrugs.nl  
2 De cijfers zijn afkomstig van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning en de jeugdmonitor Asten.  

http://www.regionprojectdrugs.nl/
https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/Asten/Paginas/VTV-Asten.aspx
https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/Asten/Documents/Asten%20infographic%20JM1218%202019.pdf
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Roken 
In tegenstelling tot de regio daalt het aandeel rokers in Asten zowel bij jongeren als volwassenen 
minder snel: 

- De afgelopen jaren is het aandeel jongeren dat ooit gerookt heeft verder afgenomen naar 
15%. Bij het aantal ‘vaste’ rokers (8% van de jongeren) is deze dalende trend niet zichtbaar.  

- De daling van het aandeel rokers bij volwassenen (19 – 64 jaar) zet niet door, maar bij de 
senioren (65-plussers) is een lichte daling waarneembaar. Het is de verwachting dat het 
aantal rokers van 19-plussers afneemt naar 10% in 2040.  

 
Middelengebruik 

- De exacte omvang van het drugsgebruik laat zich moeilijk in cijfers vangen. De piek van 
gebruikers ligt tussen 18 en 30 jaar. Uit regionaal panelonderzoek blijkt dat 4% van de 16-17 
jarigen en 17% van de 18-30 jarigen soms of regelmatig drugs gebruikt. Bijna de helft van 
hen heeft vrienden die drugs gebruiken. Landelijk neemt het gebruik van softdrugs licht toe 
en het gebruik van harddrugs lijkt stabiel. 

 
Op basis van deze lokale analyse, de bestaande programma’s en het beschikbare uitvoeringsbudget 
is in overleg met de lokale partners afgesproken om ons te richten op de doelgroep kinderen en 
jongeren. Hierbij zetten wij voornamelijk in op de omgevingsfactoren rondom deze doelgroep, 
waarmee wij ook een intermediaire doelgroep (bijvoorbeeld ouders, vrijwilligers en professionals) 
bereiken.  
 

3. Thema’s en acties Lokaal Preventieakkoord 
Wij hebben een gezamenlijke ambitie uitgesproken om kinderen en jongeren in een alcohol-, rook- 
en middelenvrije omgeving te laten opgroeien. Het is de stip op de horizon waar wij samen naar toe 
gaan werken. De komende periode zetten wij in op drie thema’s: 

1. Deskundigheidsbevordering 
2. Bewustwording 
3. Rookvrije omgeving 

 
Ieder thema heeft meerdere acties die door de partners van het Lokaal Preventieakkoord uitgevoerd 
worden. Hierbij richten wij ons voornamelijk op de omgeving van kinderen en jongeren. De 
beschreven activiteiten voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Hebben een overstijgend karakter (gaan verder dan het belang van de aanbieder); 
- Dragen bij aan het hoger liggend doel om kinderen en jongeren in een alcohol-, rook- en 

middelenvrije omgeving te laten opgroeien;  
- Zijn aanvullend op bestaande programma’s.  

 

3.1 Deskundigheidsbevordering 
Het gebruik van alcohol en middelen (roken en drugs) heeft invloed op de gezondheid van mensen. 
Dit kan merkbaar zijn in allerlei alledaagse situaties, zoals op het werk, bij een vereniging of in een 
thuissituatie. Met deskundigheidsbevordering zetten wij in op het vergroten van kennis, het leren 
signaleren van overmatig alcohol- of middelengebruik én het vergroten van de 
handelingsvaardigheid (aangaan van een gesprek hierover). Wij zetten in op 
deskundigheidsbevordering van professionals en vrijwilligers.  
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3.1.1 Deskundigheidsbevordering & Horecapersoneel 
Het horecapersoneel krijgt een bijscholing over de thema’s: leeftijdscontrole, alcohol en 
middelengebruik. Hierdoor kan het horecapersoneel signalen van (overmatig) gebruik herkennen en 
wordt de handelingsvaardigheid vergroot.  
 
Actie: 
Wij scholen het horecapersoneel in Asten bij over de thema’s alcohol en middelengebruik (roken en 
drugs).  
 
Actiehouder: Koninklijke Horeca Nederland afdeling Asten 
Partners: GGD Brabant-Zuidoost, Novadic Kentron en de gemeente Asten 
 
Vervolg: 
Na de bijscholing van het horecapersoneel zien wij ook nog mogelijkheden om andere medewerkers 
over deze thema’s bij te scholen. Tijdens de individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten zijn een 
aantal beroepen genoemd, namelijk maatschappelijk werkers, jongerenwerkers en docenten van het 
voorgezet onderwijs. Het Sociaal Team Asten heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in 
deskundigheidsbevordering voor de eerstelijnszorg.  
 

3.1.2 Deskundigheidsbevordering & Vrijwilligers 
In de omgeving waar kinderen en jongeren opgroeien zijn veel vrijwilligers actief. Wij zijn trots op de 
inzet en betrokkenheid van deze vrijwilligers. Ze zijn bijvoorbeeld actief bij de sportvereniging, een 
scouting, de jongerenvereniging of het is een vrijwilliger die ouders ondersteunt bij opvoedkundige 
vraagstukken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het vrijwilligerswerk in Asten. Kortom, het 
vrijwilligerswerk in Asten is zeer divers. Wij geven vrijwilligers een bijscholing over de thema’s 
alcohol en middelengebruik (roken en drugs). Hierdoor vergroten wij de kennis en 
handelingsvaardigheid van onze vrijwilligers.  
 
Actie: 
Wij scholen vrijwilligers die actief zijn in de gemeente Asten bij over de thema’s alcohol en 
middelengebruik (roken en drugs).  
 
Actiehouder: Vrijwilligerscentrale Onis 
Partners: GGD Brabant-Zuidoost, Novadic Kentron, Jonosh, Sportraad Asten en gemeente Asten  
 
Tip: 
Op het moment dat er een bijscholing georganiseerd wordt voor sportverenigingen, dan is het 
mogelijk om een service in te zetten van het Lokaal Sportakkoord. Hierbij kunnen de verenigingen 
ook nog extra ondersteuning krijgen om het te verankeren in het beleid. Dit gaat in overleg met de 
Sportraad Asten.  
 

3.2 Bewustwording 
Kinderen en jongeren horen in een alcohol-, rook- en middelenvrije omgeving op te groeien. Op het 
moment dat zij zien dat er alcohol genuttigd wordt, gerookt wordt of middelen gebruikt worden, 
dan is de kans groter dat dit een negatief effect heeft op het eigen gebruik van kinderen en 
jongeren. Het is de ambitie om de omgeving van kinderen (ouders, opa en oma, vrijwilligers, etc.) 
het gewenste voorbeeld te laten geven en hen handvaten te bieden om hierover het gesprek aan te 
gaan. Daarnaast willen wij de kinderen bewust maken van de invloed van groepsdruk.    
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3.2.1 Bewustwording bij ouders 
Wij willen ouders informeren en voorbereiden op de verleidingen waar de jongeren mee te maken 
kunnen krijgen als zij opstap gaan/uitgaan. Het doel is om ouders handvaten te bieden om in 
gesprek te gaan met hun kind(eren) over alcohol en middelengebruik.  
 
Actie: 
Wij organiseren een interactieve informatiebijeenkomst voor ouders met kinderen in groep 8 en in 
de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  
 
Actiehouder:  
Partners: OBS de Horizon, Kindcentrum LaLoBo, Onis jongerenwerk, GGD Brabant-Zuidoost 
 
Vervolgstap: 
Een vervolgstap kan zijn om opa’s en oma’s te informeren over hun voorbeeldrol ten opzichte van de 
kleinkinderen.  
 

3.2.2 Bewustwording en groepsdruk 
Jaarlijks worden ouders en leerlingen van groep 7 uitgenodigd voor een periodiek gericht onderzoek 
(PGO) van de jeugdgezondheidszorg. Tijdens dit gesprek bespreken zij thema’s als weerbaarheid en 
verleidingen. Als vervolg op deze gesprekken krijgen de Astense leerlingen van groep 8 een 
workshop over groepsdruk en op welke manier zij hier mee om kunnen gaan. Het doel is om de 
overstap van groep 8 naar de middelbare school te verkleinen. Hiermee trachten wij de kinderen 
weerbaarder te maken voor de verleidingen waarmee zij in aanraking kunnen komen op het 
voortgezet onderwijs.  
 
Actie: 
De Astense leerlingen van groep 8 krijgen een workshop over groepsdruk en op welke manier zij hier 
mee om kunnen gaan.  
 
Actiehouder: Onis jongerenwerk en OBS de Horizon 
Partners: Kindcentrum LaLoBo, GGD Brabant-Zuidoost, Leef Asten  
 
Vervolgstap: 
Een mogelijke vervolgstap is een voorlichting geven over alcohol, roken en middelengebruik aan de 
leerlingen van het voorgezet onderwijs. Afhankelijk van de leeftijd kan een ervaringsdeskundige 
ingezet worden. Dit dient in overleg met de GGD of Novadic Kentron besproken te worden.  
 

3.2.3 Denormaliseringsproject Drugs 
De gemeente Asten is betrokken bij het regionaal denormaliseringsproject Drugs. Op 17 mei 2021 
vindt het regionaal symposium plaats. Tijdens dit symposium wordt de hoofdcampagne van het 
project gelanceerd, waarna de komende periode specifieke communicatiecampagnes ontwikkeld 
worden. Deze campagnes en communicatiematerialen worden beschikbaar gesteld om lokaal te 
gebruiken. Ook de Astense partners zien het belang in van dit project en zij willen graag bijdragen 
om lokaal aandacht te genereren voor het denormaliseren van het drugsgebruik. Zij willen bijdragen 
aan het uitdragen van en committeren aan een (lokale) campagne.  
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Actie: 
Het uitdragen van en committeren aan de lokale campagne van het denormaliseringsproject Drugs. 
 
Actiehouder: Gemeente Asten  
Partners: GGD Brabant-Zuidoost, Novadic Kentron, Onis en Sportraad Asten.  
 

3.3 Rookvrije omgeving 
Kinderen en jongeren leren van de gedragingen van anderen. Dit gebeurt door imitatie of 
observerend leren, sociale interactie, directe instructie en/of de houding ten opzichte van het 
gedrag. Rolmodellen zijn van groot belang voor het gedrag van kinderen. Zien roken doet roken. Wij 
zetten ons in voor een rookvrije omgeving, zodat kinderen zonder roken opgroeien.  
 

3.3.1 Rookvrije accommodaties 
De gemeente Asten heeft de ambitie uitgesproken om gemeentelijke accommodaties en 
voorzieningen de komende jaren rookvrij te maken. Zij gaan in gesprek met de gebruikers, zodat 
duidelijk wordt welke stappen er nog gemaakt moeten worden voordat een rookvrij beleid 
gerealiseerd is.  
 
Actie: 
De gemeente Asten zet zich in overleg met de gebruikers in om gemeentelijke accommodaties zoals 
bijvoorbeeld een gemeenschapshuis rookvrij te maken.  
 
Actiehouder: Gemeente Asten 
Partners: GGD Brabant-Zuidoost  
 

3.3.2 Convenant Rookvrij Opgroeien 
Wij maken middels een convenant inzichtelijk welke organisaties, verenigingen en instituten 
bijdragen aan Rookvrij Opgroeien in Asten. Door het convenant ontstaat er overzicht welke 
organisaties zich hiervoor inzetten en op welke manier. Vanuit het convenant starten wij een 
communicatiecampagne om succesverhalen te delen en andere organisaties te inspireren om aan te 
sluiten bij Rookvrij Opgroeien. Dit heeft als doel om het aantal rookvrije plekken voor kinderen en 
jongeren te vergroten.  
 
Actie 1: Wij sluiten met meerdere (lokale) partners het Rookvrij Opgroeien convenant.  
 
Actie 2: Op het moment dat het convenant ondertekend is, starten wij een communicatiecampagne 
om succesverhalen te delen en andere organisaties te inspireren om aan te sluiten bij Rookvrij 
Opgroeien.  
 
Actiehouder: Onis en Leef Asten 
Partners: OBS de Horizon, Kindcentrum LaLoBo, GGD Brabant-Zuidoost, gemeente Asten 
 

3.4 De coördinator 
Voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord wordt een coördinator aangesteld. De 
coördinator ziet in samenwerking met de actiehouders toe op de naleving van de afspraken uit dit 
Lokaal Preventieakkoord. Daarnaast kan in samenspraak met elkaar nieuwe acties en/of interventies 
worden toegevoegd. Het Lokaal Preventieakkoord Asten is namelijk een dynamisch proces. De 
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coördinator ziet samen met de actiehouders erop toe dat men gelijke kansen krijgt om zich aan te 
melden. De coördinator heeft een activerende en stimulerende rol richting de (toekomstige) 
partners. Uiteraard kunnen (nieuwe) partners ook de coördinator zelf contacteren. 
 
Het toekennen van gelden: 
In de gemeente Asten is voor 2021, 2022 en 2023 €10.000,- beschikbaar voor de uitvoering. In 
hoofdstuk 4 is nader toegelicht op welke manier de verdeling plaatsvind. De coördinator bepaalt in 
overleg met de actiehouders of de aangevraagde gelden toegekend worden. Dit gaat op basis van 
stemrecht. Hierbij wordt een overzicht bijgehouden van alle activiteiten en vergoedingen. Na 
akkoord kan de gemeente de gelden uitkeren. Het overzicht van activiteiten, de uitkeringen naar de 
aanvragers alsmede het restbedrag is te allen tijde inzichtelijk en op te vragen.  
 
Lokaal Preventieakkoord & Lokaal Sportakkoord:  
Wij zien de verbinding tussen het Lokaal Preventieakkoord & het Lokaal Sportakkoord. In het Lokaal 
Sportakkoord is onder andere omschreven dat aanbieders en organisaties ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben. Hierbij zetten de aanbieders en organisaties zich in om iets terug te 
doen voor de samenleving, waardoor er meer verbinding ontstaat met andere domeinen 
(bijvoorbeeld onderwijs, welzijn en zorg). Bijvoorbeeld door het realiseren van rookvrije zones of het 
bijwonen van cursussen/workshops. De coördinator en de beheerder van de Sportraad Asten dienen 
met enige regelmaat met elkaar af te stemmen. Mogelijkerwijs ontstaat er een gemeenschappelijk 
project.  

4. Financiën en borging 
 

4.1 Financiële verdeling 
In hoofdstuk 3 zijn de thema’s besproken die centraal staan in het Lokaal Preventieakkoord van de 
gemeente Asten. Ieder thema kent meerdere acties en om hier uitvoering aan te geven is er 
uitvoeringsbudget beschikbaar. Voor de gemeente Asten is het uitvoeringsbudget vastgesteld op 
€10.000,-. In tabel 1 is de verdeling van de middelen te zien over de periode 2021 tot en met 2023.  
 
Van de €10.000 is er jaarlijks €8.500,- beschikbaar voor het uitvoeren van de acties en activiteiten. 
Het budget is bedoeld voor de uitvoering, bijvoorbeeld voor het aanschaffen van producten en/of 
diensten die nodig zijn om de desbetreffende actie uit te voeren. Het budget is verdeeld over de drie 
thema’s: Deskundigheidsbevordering, Bewustwording en Rookvrije omgeving. De coördinator 
bepaalt in overleg met de actiehouders of het aangevraagde bedrag toegekend wordt. Dit gaat op 
basis van stemrecht. Indien het budget van een thema niet of niet volledig gebruikt is, dan kan na 
overleg tussen de coördinator en actiehouders het nog beschikbare budget ingezet worden voor een 
ander thema. 
 
Daarnaast stellen wij €1.500,- op jaarbasis beschikbaar voor de coördinatie (zie paragraaf 3.4). De 
coördinator is het eerste aanspreekpunt voor het Lokaal Preventieakkoord Asten en heeft een 
activerende taak richting de (toekomstige) partners.  
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Tabel 1: De verdeling van middelen over 2021 tot en met 2023.  

 2021 2022 2023 Totaal 

Deskundigheidsbevordering €  3.125 €  3.125 €  3.125 €  9.375 

Bewustwording €  3.125 €  3.125 €  3.125 €  9.375 

Rookvrije omgeving €  2.250 €  2.250 €  2.250 €  6.750 

Coördinatie €  1.500 €  1.500 €  1.500 €  4.500 

Totaal €10.000 €10.000 €10.000 €30.000 

 

4.2 Borging 
De borging van het Lokaal Preventieakkoord bestaat uit twee onderdelen: 
 
1. Monitoring & Evaluatie 

Wij rapporteren jaarlijks over de behaalde resultaten van de drie hoofdthema’s van het Lokaal 
Preventieakkoord. Daarbij maken wij inzichtelijk wat de stand van zaken is met betrekking tot 
de acties. Wij laten resultaten (kwalitatief en kwantitatief) zien en waar mogelijk worden trends 
cijfermatig weergegeven.  

 
2. Borging op de lange termijn 

Preventie is iets van de lange adem. Het is een thema dat nooit af is. Het is belangrijk om 
structureel aandacht te blijven houden voor het thema. Door het Lokaal Preventieakkoord is 
deze inzet gewaarborgd tot en met 2023. De coördinator zorgt samen met de huidige en 
toekomstige partners voor de uitvoering. Door jaarlijks te monitoren en evalueren maken wij 
resultaten zichtbaar en kan waar nodig bijgestuurd worden. Daarnaast zijn wij met het Lokaal 
Preventieakkoord zoveel mogelijk aangesloten op bestaande programma’s. Dit heeft een 
positieve invloed op de borging voor de lange termijn. 
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5. Partners 
 
 
 


