
SAMEN AAN DE SLAG MET GEZONDHEID 

Preventieakkoord Zaanstad 

Samenvatti 
Het is onze gezamenlijke ambitie dat Zaankanters zich in 2040 positief gezond(er) voelen in een 
omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. We hebben daarbij oog voor de inwoners waarvoor dit 
een grotere uitdaging is door langdurige stress bijvoorbeeld om inkomen of woonsituatie. We 
nemen de Zaanse visie op gezondheid, die samen met partners en inwoners geformuleerd is, als 
leidraad en bespreken de concrete acties jaarlijks met elkaar. Wij kiezen daarbij voor een brede 
aanpak van de achterliggende oorzaken van ongezond leven. Daarmee is dit preventieakkoord 
breder dan alleen to focussen op roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. 
Om onze inzet de komende 20 jaar to focussen kiezen we elke periode voor een thema waar we 
ons op inzetten. Voor de periode 2021-2023 is dat "gezonde keuze" to beginnen bij de jeugd. We 
sluiten aan bij bestaande, bewezen, programma's, zoals de inzet van de centrale zorgverlener bij 
kinderen met multi-problematiek. De bestaande inzet van de centrale zorgverlener in het kader 
van overgewicht verbreden we het komend jaar door ook het thema roken mee to nemen. 
Gemeente en strategische partners starten samen een preventie-overleg. Jaarlijks leggen we vast 
Welke activiteiten we gaan uitwerken, uitvoeren en monitoren. Heel belangrijk vinden we om 
inwoners zelf to vragen wat werkt en wat niet. Alleen met hun inbreng kunnen we gericht samen 
aan de slag met gezondheid. 



Onze gezamenlijke ambitie 

Zaanstad wil een gemeente zijn waar men gezond kan leven, werken, wonen en opgroeien. We 
willen dat inwoners zich fit kunnen voelen, lekker in hun vel zitten en mee kunnen doen. We zien dat 
dit niet voor iedereen even gemakkelijk is. Daarom willen we eraan werken dat voor iedereen 
gezond gedrag en een gezonde leefstijl gewoon zijn of gewoon worden. Waarbij de gezonde keuze 

de logische en gemakkelijke keuze is. Het is onze ambitie dat Zaankanters zich in 2040 positief 
gezond(er) voelen, in een omgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Daarbij hebben we oog voor het 
felt dat achterliggende oorzaken, zoals langdurige stress bijvoorbeeld om inkomen of woonsituatie, 

tot ongezonde keuzes op het gebied van voeding, sporten of bewegen kunnen leiden. Waar mogelijk 

zoeken we daarvoor eerst oplossingen. 

Onze aanpak, samen aan de slag 

De Zaanse visie op gezondheid (2019-2040) 

Een gezonde gemeente vraagt een lange adem. Het gaat om een duurzame gedragsverandering van 

zowel kinderen, ouders, als de samenleving als geheel. Samen met partners en inwoners heeft de 
gemeente Zaanstad uitgedacht wat we gezamenlijk willen bereiken en waarop we moeten inzetten. 
Dat is beschreven in de Zaanse visie op gezondheid (bijlage 1). Wat we willen bereiken is daar 
uitgewerkt in zeven uitgangspunten. Hoe we het willen bereiken — gezamenlijk, met een positieve 
inslag — leggen we Weer in het preventieakkoord. En Welke acties dat concreet zijn bespreken we 
jaarlijks. 

De uitgangspunten van de Zaanse visie op gezondheid zijn: 

1. Gezondheid is een combinatie van lichaam & geest 

2. Samenwerking als aanpak, motivatie als methode 

3. Kinderen kunnen gezond opgroeien 

4. Zaanse ouderen worden in gezondheid ouder 

5. We doorbreken gezondheidsverschillen door armoede en kansenongelijkheid 

6. Een gezonde inrichting van de stad is cruciaal 

7. We geven zelf het goede voorbeeld 



Nationaal preventieakkoord (2018) 

Naast onze eigen visie kijken we natuurlijk ook Haar ervaringen en afspraken elders. Waaronder het 
Nationaal Preventieakkoord (2018), waarin zeventig partijen zich vastleggen op concrete acties tot 
2040. Metals ambitie: In dat jaar is een gezonde leefstijl de norm. In 2040 begint geen enkel kind met 
token. In de buurt van kinderen en jongeren wordt niet meet gerookt. Niet op het schoolplein. Niet bij 
de sportclub. Op het werk zijn Been rookruimtes meet. longeren onder de 18 jaar vinden het in 2040 
heel normaal om geen alcohol to drinken. Volwassenen zijn zich ervan bewust dat je of en toe best 
kunt genieten van een biertje of een glas wijn, maar dat alcohol ook grote gezondheidsrisico's met 
zich meebrengt. Overgewicht komt in 2040 minder voor dan nu. Wie obesitas heeft, kan rekenen op 
goede zorg en ondersteuning. Mensen kiezen vooral voor gezonde voeding. Kinderen en jongeren 
bewegen veel. Thuis, op de kinderopvang, op school en bij de sportvereniging. Ook volwassenen 
bewegen meet. We doen veel meet op de fiets en de omgeving nodigt uit om gezonde keuzes to 
maken.l

Wij verbinden ons lokaal aan de uitvoering van het nationaal preventieakkoord en kiezen voor een 
brede aanpak. Wij denken namelijk dat token, overgewicht en problematisch alcoholgebruik niet 
alleen staan, en we ons ook moeten richten op de achterliggende oorzaken van ongezond leven. 

Daarbij kijken we ook Haar de invloed van corona, op de korte en langere termijn. We hebben 
immers ervaren dat gezondheid niet vanzelfsprekend is, en vooral ook dat gezonde mensen een 

pandemie beter doorstaan. Dat bewegen, ontmoeten en buiten zijn basisvoorwaarden zijn om zelfs 
de grootste crisis het hoofd to bieden en dat we daarom nog meet moeten inzetten op gezondheid 
voor alle burgers in een gezonde stad. Hoe belangrijk de buitenruimte is om die gezonde keuzes 

mogelijk to maken. Er wordt meet gewandeld dan ooit. Bij de jaarlijkse afspraken komen we daar op 
terug. 

Zaans preventieakkoord (2021 - 2040) 

Met het Zaans preventieakkoord, dat hier voor u ligt, willen we dat onze gemeente in 2040 een stuk 

gezonder is dan nu. Daarvoor slaan wij, lokale partnersz, de handen ineen. Met het 
preventieakkoord brengen we een beweging op gang en maken we onze inzet op gezondheid 

1 Dossier Preventie I Preventieakkoord I Volks~ezondheidenzor~.info 
Z Zie voor de ondertekenaars in de bijlage. De initiatiefnemers zijn: GGD Zaanstreek-Waterland, woningcorporatie Parteon, Sportbedrijf 
Zaanstad, Zilveren Kruis, huisartsen Zaanstreek-Waterland, Maatschappelijk makelaar De Zaanse Uitdaging, Zaans Medisch Centrum en de 
gemeente Zaanstad. 
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toekomstbestendig. We bundelen en versterken onze acties op gezondheid die al lopen vanuit 
verschillende programma's en organisaties. Dat doen we door elkaar to inspireren, kennis to delen, 
onze netwerken to versterken en slimme samenwerkingsverbanden aan to gaan of to faciliteren. 

Dit is zeker niet nieuw voor de ondertekenaars. Op project- en programmaniveau werken we al volop 
samen3. Het preventieakkoord maakt die inzet voor iedereen helder. Door allemaal — gemeente en 
partners —vanuit dezelfde principes to werken, dragen we bij aan grotere gezondheidswinst. 

Uitvoering Zaans preventieakkoord — de periode 2021 t/m 2023 

De periode tot 2040 is tang. We brengen daarom focus aan door de komende 20 jaar op to delen in 
verschillende periodes. Elke periode kiezen we voor een thema waar we ons op inzetten. Dit thema 
sluit aan op de behoeften van inwoners. Samen met onze inwoners brengen we in kaart wat extra 
nodig is om de beschreven ambitie van een gezonde stad to bereiken. We pakken samen het podium 
op dit thema en gebruiken de uitvoeringsgelden om hierop direct to kunnen versnellen. 

We maken het thema concreet door op elk van de 7 uitgangspunten meetbare doelstellingen to 
formuleren. Inwoners weten hierdoor wat zij van ons kunnen verwachten en hoe zij hieraan zelf 
kunnen bijdragen. Bovendien verbinden alle partners zich aan een aantal afspraken over 
samenwerking, verbinding en versterking (zie bijlage 2). 

3 Mooie voorbeelden van projecten en programma's waaruit onze gezamenlijke inzet op een gezonder Zaanstad al blijkt, zijn: 'Nu niet 
zwanger', 'Kansrijke Start, JOGG Zaanstad 'Gezonde jeugd, gezonde toekomsY, de ketenaanpak'kind Haar gezonder gewichY, de Zaanse 
coalitie tegen eenzaamheid, het Pact Poelenburg-Peldersveld en het Zaans sportakkoord. 
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Thema voor de periode 2021— 2023 is gezonde keuze, to beginnen bij de jeugd4

Voor de periode 2021— 2023 is 
het thema 'gezonde keuze'. We 
willen elke Zaankanter helpen 
om een gezonde keuze to 
kunnen maken. Dit is het meest 
effectief als we jonge 
Zaankanters kunnen motiveren 
om een gezonde keuze to 
maken. Een gezonde keuze door 

to stoppen met token, minder 
of niet to drinken, gezonder to 
eten, meet to bewegen of iets 
anders wat bijdraagt aan een 
betere gezondheid. 

Achterliggende problematiek kan sours een gezonde keuze into weg staan. We besteden samen met 

onze partners hier dan ook nadrukkelijk aandacht aan. Een eerste uitwerking van het thema geven 
we hieronder weer. We vullen dit nog verder in door samen doelstellingen to formuleren en deze 
hieraan to koppelen. 

Het eerste jaar gebruiken we deels our zichtbaar to maken wat we allemaal al doen our een gezonde 
keuze to faciliteren. We brengen in kaart wat goed werkt, wat anders moet en wat nog extra nodig is. 

Dit helpt our het vervolg beter to richten. Heel belangrijk vinden we our jongeren zelf to vragen wat 
werkt en wat niet. Alleen met hun inbreng kunnen we gericht aan de slag our jongeren to helpen bij 
deze gezonde keuze. 

4 We hebben het hier over iedereen tot ca. 21 jaar, waarbij ons ervan bewust zijn dat verschillende leeftijdsgroepen een verschillende 
aanpak vragen. 
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Hoe Ben meer concrete invulling Bruit kan zien toont onderstaande tabel. Hierin werken we de zeven 
uitgangspunten van de Visie op gezondheid uit voor het thema 'gezonde keuze'. 

Uitgangspunten Eerste uitwerking 
Gezondheid is Ben combinatie Met dit akkoord omarmen we het gedachtegoed van positieve 
van lichaam en geest gezondheid. Gezondheid is meer dan alleen fysieke gesteldheid. Het 

gaat ook om bijvoorbeeld mentale gezondheid, meedoen en zingeving. 
Ook hierop faciliteren we gezonde keuzes. 

Samenwerking als aanpak, We kiezen Ben thema dat aansluit op de behoeften van onze inwoners 
motivatie als methode en gaan hiermee samen aan de slag. We maken afspraken over doelen 

en wie wat doet. 
Kinderen kunnen gezond Met de programma's 'Gezonde jeugd, gezonde toekomst' en `Kansrijke 
opgroeien start' zetten we hier al op in. Samen kijken we hoe we onze inzet hierop 

met het preventieakkoord kunnen versterken. We beginnen door 
jongeren to helpen Ben gezonde keuze to kunnen maken, met behulp 
van bestaande programma's en extra inzet van de centrale 
zorgverlener. 

Zaanse ouderen worden in Het stedelijke aanjaagteam is al volop aan de slag om de ambities uit 
gezondheid ouder 'de strategische agenda ouder worden' to realiseren. Samen kijken we 

hoe we onze inzet hierop met het preventieakkoord kunnen versterken. 
We doorbreken We brengen in kaart in Welke wijken inwoners de grootste moeite 
gezondheidsverschillen door hebben om Ben gezonde keuze to maken en gaan daar gericht aan de 
armoede en kansenongelijkheid slag. Om die reden kiezen we voor extra inzet van de centrale 

zorgverlener in wijken waar dat het meest nodig is. 
Een gezonde inrichting van de Een omgeving moet ook uitnodigen om gezonder to leven. Een 
stad is cruciaal omgeving die uitnodigt tot bewegen, gezond eten en stoppen met 

roken. We starten met het stimuleren van rookvrije omgevingen. 
We geven zelf het goede We zijn allemaal ook zelf werkgevers en zetten ons in om gezonde 
voorbeeld keuzes van onze werknemers meer to faciliteren. 

Voor de uitvoering van het preventieakkoord maken we Ben aantal afspraken (zie bijlage 2). Daarbij 
is het uitgangspunt steeds om winst to behalen door programma's, acties en de mensen die het doen 
nog sterker aan elkaar to verbinden. We maken daarvoor gebruik van bestaande en nog op to richten 
(gezondheids)netwerken. Bijzondere aandacht hebben we voor het verbinden van verschillende 
domeinen zoals medisch en sociaal-maatschappelijk (gezondheidszorg en wijkteams bijvoorbeeld), 
maatschappelijk en ruimtelijk (binnen de gemeente ten behoeve van de inrichting van de openbare 
ruimte) en vrijwillig en professioneel. 

Uitvoering in 2021 

Voor 2021 kiezen we ervoor om het uitvoeringsbudget (maximaal € 80.000) in to zetten om jongeren 
to helpen Ben gezonde keuze to maken (uitgangspunten 3 en 5). 

We sluiten aan bij bestaande, bewezen, programma's, zoals de inzet van de centrale zorgverlener. 
We hebben hiermee al goede ervaringen in Zaanstad. Centrale zorgverleners zijn er speciaal voor 
kinderen met multi-problematiek. Door hun aandacht voor achterliggende oorzaken, slagen zij er in 
om overgewicht bespreekbaar to maken en hierop met het gezin doelen to formuleren. Met de 
uitvoeringsgelden willen we deze aanpak versterken en uitbreiden Haar aandacht voor roken in het 
gezin. We verbinden de inzet van de centrale zorgverlener met andere, lopende, programma's op het 
gebied van stoppen met roken en (problematisch) alcoholgebruik. De meerwaarde van de centrale 
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zorgverlener gaat verder dan de verbindende rol die zij spelen tussen het bestaande aanbod en de 
vraag van de doelgroep. Door hun aandacht voor achterliggende oorzaken kan ook 

intergenerationele problematiek zoals armoede worden doorbroken. We zorgen ervoor dat de 
arbeidsintensieve aanpak van de CZV vooral terecht komt waar het het hardst nodig is: bij de jeugd in 
onze meer kwetsbare wijken. 

We maken op meer plaatsen in de stad verbinding in de zorg voor onze jongeren, bijvoorbeeld door 
betere uitwisseling van informatie in bestaande (gezondheids)netwerken of door deelname van 
buurtsportcoaches aan informatieve programma's over roken en alcoholgebruik. 
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Uitvoering in 2022 en 2023 

Voor 2022 en 2023 gaan we in 2021 gezamenlijk een plan opstellen. Jaarlijks leggen we vast Welke 

activiteiten we gaan uitwerken, uitvoeren en monitoren. Hierbij kijken we: 

• Wat gebeurt er nu al en werkt dat? 
• Wat hebben inwoners (meer) nodig? 
• Wat kunnen de partners vanuit het preventieakkoord leveren om to verbeteren en versnellen? 
• Hoe kunnen we de middelen vanuit het preventieakkoord inzetten om dit to versterken? 

Inwoners en partners kunnen ideeen aandragen voor nieuwe activiteiten. We maken vooraf duidelijk 
aan Welke eisen deze ideeen moeten voldoen. Dat zijn in ieder geval de subsidie-vereisten vanuit het 
ministerie van VWS. Aanvu~lende eisen zijn dat het moet aansluiten bij het thema (gezonde keuze) en 
de doelgroep (jeugd) die het meeste aandacht verdient. Verder kijken we Haar criteria als 
'bevorderen kansengelijkheid', 'integraliteit', 'draagvlak', 'aanwezigheid van trekkers', 

'voortbordurend op iets wat werkt' en het lange termijn perspectief. 

Het uitvoeringsbudget datdoor het ministerie van VWS beschikbaar wordt gesteld gebruiken we 

voor deze activiteiten; gezamenlijk bepalen we hoe we daarmee de meeste impact kunnen maken 
voor de doelgroep die het het meest nodig heeft. De concrete afspraken perjaar leggen we vast. 



Programmastructuur en inrichting 

Gemeente en strategische partners starten samen een preventie-overleg. We zorgen dat de stem van 

de inwoners ook een plek krijgt in dit overleg. In dit overleg kiezen we gezamenlijk de thema's per 

periode. We gebruiken de 7 uitgangspunten om de thema's verder uit to werken en we benoemen 

per deelthema of doelgroep trekkers. We formuleren meetbare doelstellingen en brengen in kaart 

Welke lopende initiatieven hieraan al bijdragen en wat aanvullend nodig is. De trekkers gaan waar 

nodig nieuwe samenwerkingsverbanden aan om versterkende initiatieven/acties op to starten. 

Betrokkenheid inwoners 

De basis voor het preventieakkoord is de Zaanse visie op gezondheid, die we samen met partners en 

inwoners hebben opgesteld. De aanpak van het preventieakkoord en de concrete acties perjaar 

bespreken we met het Zaans burgerplatform. Dat doen we voor de eerste keer in mei 2021. 

We gaan deze inbreng van inwoners ondersteunen met een onderzoek van studenten Haar de 

wensen van bewoners van kwetsbare wijken en hun ideeen over gezondheid en gezonde keuze. Dit 

onderzoek vindt plaats in Poelenburg - Peldersveld, een kwetsbare wijk met een vaak lage respons op 

de reguliere gezondheidsonderzoeken vas de GGD. Juist daarom horen we graag echt wat er speelt, 

hoe mensen hun gezondheid ervaren en wat ze van gemeente en andere partners nodig hebben. 

Monitoring en evaluatie is een belangrijk aandachtspunt. We komen minimaal 2 keer per jaar bij 

elkaar en bespreken de voortgang op de doelstellingen. Daar waar nodig sturen we bij. 

Tot slot: we nodigen nieuwe partners van harte uit om aan to sluiten! 
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Bijlage 2: Afspraken preventieakkoord 
Hoe gaan we de komende jaren aan de slag met preventie? We nodigen partners uit om onderstaande uitgangspunten to onderschrijven. 

Verbinden/netwerk/verwijzen Gezamenlijk doel Actie! Overleg en structuur 
We zijn ons in ons dagelijks werk We werken het thema 'gezonde We maken een overzicht van We werken het thema `gezonde 
bewust van het belang van keuze' uit met doelstellingen voor de mogelijke acties die bijdragen aan keuze' verder uit tangs de zeven 
preventie. We voeren al projecten, komende drie jaar, gebaseerd op de 'een gezonde keuze', waarbij principes van de visie op 
interventies en programma's uit. visie op gezondheid en het nationaal partners kunnen aangeven of ze gezondheid. 
Uitgangspunt van onze werkwijze is preventieakkoord. hierbij aansluiten. 
daarom om slim to verbinden wat er 
al is. 
Bij elke actie spreken we of hoe we Jaarlijks leggen we op basis van dat Acties waarbij meerdere partners We doen mee aan het Zaans 
mensen betrekken om wie het gaat. model vast Welke acties elke partner zijn betrokken komen in aanmerking preventieoverleg (bijeenkomsten ca. 
We maken gebruik van de input en uitvoert om bij to dragen aan de voor financiering uit het Brie keer per jaar) en zetten ons 
expertise van het burgerplatform gezamenlijke doelstelling. uitvoeringsbudget. We bepalen ervoor in om de daarvoor 
Zaanstad. samen hoe we het uitvoeringsbudget noodzakelijke tijd en inzet to leveren. 

inzetten en met Welke criteria we 
een keuze maken. 

We onderzoeken samen hoe we We kiezen voor een helder model We bespreken jaarlijks de voortgang 
bestaande (gezondheids)netwerken van concretisering en monitoring van op de activiteiten, Welke nieuwe 
beter kunnen inzetten en versterken die acties, bijvoorbeeld met een ideeen partners Witten oppakken en 
ten behoeve van signaleren en 'stoplichtmodel'. hoe we elkaar daarbij kunnen 
verwijzen als het gaat om preventie helpen. 
van overgewicht, roken en 
alcohol ebruik. 
We delen met elkaar wat we nu al We vergroten onze kennis over We bespreken onze communicatie 
doen op het gebied van `gezonde roken, overgewicht en op het gebied van gezonde keuze en 
keuze' in Zaanstad, in het bijzonder alcoholgebruik, bijvoorbeeld door preventie van overgewicht, 
waar hetjeugd in meer kwetsbare deel to nemen aan trainingen. alcoholgebruik en roken met elkaar 
wijken betreft. om waar mogelijk elkaars activiteiten 

to versterken of uit to breiden. 
Om goed to kunnen verwijzen zetten 
we ons in om, liefst op wijkniveau, 
organisaties en interventies in kaart 
to brengen die bijdragen aan 
preventie en ezonde keuze. 
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