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‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’
Met ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’ willen we de gezondheid van de inwoners in de gemeente
verbeteren. Doel is: elke Wassenaarder een gezonde leefstijl. Een aantal organisaties op het gebied
van zorg, welzijn, sport, onderwijs en de gemeente willen daarbij helpen en hebben daarover een
akkoord gesloten: het lokaal preventieakkoord. Wij noemen dat akkoord ‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’. Belangrijk: het akkoord is geen ‘papieren tijger’, het zijn niet alleen maar mooie woorden.
Het is wel een ‘tijger met klauwen’: een scherp actieprogramma om het doel te bereiken.
Wassenaar Buitengewoon Gezond bestaat uit drie onderdelen:
- De basis: het Beleidsdeel “Denken”
- De aanpak: het Uitvoeringsdeel “Doen”
- Concrete uitwerking in acties: Activiteitendeel “En nu … Actie!”
Met “Denken” (april 2021) werd, na positief advies van de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG), financiële ondersteuning uit het Nationaal Preventieakkoord (ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn, Sport) verdiend. In totaal € 60.000,= (in 2021, 2022 en 2023 telkens € 20.000,-=) voor
uitvoering van het activiteitenprogramma.
Aan “Denken” werd het activiteitenprogramma “En nu …. Actie!” toegevoegd: een lijst met
activiteiten om de doelstelling van het akkoord te bereiken.
Na het ‘groen licht’ van de VNG is ‘Denken’ vervolgd met ”Doen” (december 2021). Deze versie is
compacter en concreter, eenvoudiger opgeschreven met minder beleidstaal. Dat staat in “Denken”.
Met “Doen” beginnen we aan de uitvoering en willen we inwoners, verenigingen, organisaties,
instellingen en ondernemers laten zien wat het akkoord inhoudt. Om hen te enthousiasmeren en uit
te nodigen ‘buitengewoon’ actief mee te gaan ‘doen’: geen woorden maar daden!
Leeswijzer: deze set bevat de drie delen van ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’. De volgorde is
omgekeerd aan het ontwikkelmoment. Eerst het uitvoeringsdeel (‘op welke wijze gaan we het
doen’), daarna het activiteitendeel (‘hoe en waarmee gaan we het doen’) en tenslotte het
beleidsdeel (‘waarom een lokaal preventieakkoord en wat doen we daarvoor in Wassenaar’).
Er is voor deze volgorde gekozen om zo zichtbaar mogelijk te maken wat het akkoord voor
organisaties, ondernemers en inwoners kan betekenen. In het beleidsdeel staan cijfers,
overwegingen, analyses en keuzes waarop het uitvoerings- en activiteitendeel zijn gebouwd.

Meer weten over:
‘Wassenaar buitengewoon gezond’?

Meedoen met:
‘Wassenaar buitengewoon gezond’?

Kijk op: www.fitinwassenaar.nl

Zoek contact met:
Projectleider uitvoering Kirsten Keij
e-mail: kkeij@sadwassenaar.nl
telefoon: 070 511 8500
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Uitvoeringsdeel ‘Doen’
Wat gedaan is en wat volgt
Initiatiefnemers samen in het kernteam
Het maken van ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’ (bij de
start nog ‘lokaal preventieakkoord Wassenaar’) begon met
de vorming van het kernteam. Bestaande uit
vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke partners
(professionals en vrijwilligers), ondernemers, inwoners en
gemeente. Daarin zijn kennis, ervaring en krachten
gebundeld. Samenwerking was de rode draad.
Het team zette de bril van ‘positieve gezondheid’ op: om een
plan maken dat niet reageert op klachten en ziekte maar
mensen stimuleert om gezondheidsproblemen zoveel
mogelijk te voorkomen. Preventie dus. In het
activiteitenprogramma van ‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’ gaat het dan ook om activiteiten die (mogelijke)
oorzaken van gezondheidsproblemen aanpakken.
Vele handen maken licht werk. ‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’ blijft dan ook niet beperkt tot de initiatiefnemers in
het kernteam. Inwoners/organisaties/ondernemers kunnen
meedenken en meedoen. Met zijn allen werken aan de
gezonde leefstijl is immers het mooiste wat er is!

Inge Zweerts de Jong (wethouder gezondheid en sport):“De
afgelopen jaren zien we hoe belangrijk een goede
gezondheid is. Genoeg bewegen, gezonde voeding, minder
alcohol en roken en voldoende mentale veerkracht dragen
daar aan bij. Met het preventieakkoord zorgen we er samen
voor dat de drempel lager wordt om een gezonde leefstijl te
ontwikkelen of behouden.”

Over deze thema’s gaat ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’
Het nationaal preventieakkoord inspireerde het kernteam
om het Wassenaar preventieakkoord te maken. De drie
thema’s uit het nationaal akkoord (alcohol, overgewicht,
roken) werden overgenomen. Er is gekeken hoe de situatie
voor die thema’s in Wassenaar is. Dat leidde tot keuze van
extra aandacht voor de kwetsbare buurten en voor de
doelgroep jeugd. De noodzaak voor extra aandacht voor
deze en doelgroep is versterkt door de gevolgen van corona.

Samenstelling Kernteam
GGD Haaglanden:
Ellen Boszhard
Wassenaars Sport Contact:
John Spring in t Veld
Gemeente Wassenaar:
Erwin Knevelbaard
Rens Verhaegh
Edward Dekker
Eva Kühlemeier
School Adviesdienst Wassenaar:
Kim de Winter
Kirsten Keij
Stichting Maatschappelijke
Ondersteuning Wassenaar:
Mieke Ruijgrok
Indigo Haaglanden:
Ursula Dewkalie
Team Sportservice:
GertJan Klop
Huisartsen:
Mieke Groothengel
Betrokken inwoners:
Ilona Zuurmond
Marie-Jorien Vriend

De thema’s van ‘Wassenaar
Buitengewoon Gezond’ komen uit het
Nationaal Preventieakkoord, aangevuld
met Wassenaarse thema’s.
Alle thema’s bij elkaar:
 genotmiddelen (roken, alcohol,
drugs, lachgas e.d.);
 overgewicht;
 dementie;
 mentale veerkracht /
weerbaarheid;
 depressie.
Extra aandacht voor:
 Wijkaanpak
 Jeugd
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Op basis van signalen/ervaring/kennis bij kernteampartners
zijn in ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’ voor drie buurten
extra thema’s (dementie, mentale veerkracht/weerbaarheid
en depressie) toegevoegd.
Indigo Preventie:
“Minder overmatig en zwaar alcoholgebruik mag de
norm worden.
Haal diep adem en stop met roken!
Praten over mentale gezondheid is heel gewoon!”

Bundeling met andere
gezondheidsprogramma’s
 Sportnota Wassenaar 2016-2020
 Uitvoeringsprogramma lokaal
gezondheidsbeleid 2020-2022
 Sportakkoord Wassenaar in
Beweging 2020-2022

Samen met andere Wassenaarse gezondheidsprogramma’s
In Wassenaar waren al meer gezondheidsprogramma’s. De
ambitie in ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’ is om daar
uiteindelijk één geheel van te maken. Met de naam
‘Vitaliteitsprogramma’. Volgens ons maakt dat een sterke en
langdurige preventieaanpak mogelijk. ‘Wassenaar
Buitengewoon Gezond’ voert in 2022 en 2023 met financiële
steun van het ministerie van VWS in 2022 de eerste
activiteiten uit. Ondertussen denkt het kernteam na over het
gezamenlijk vervolg daarna. We denken aan vervolg tot
minimaal 2030.
GGD Haaglanden:
“Vitaal door het leven? GGD Haaglanden stimuleert een
gezonde leefstijl voor alle inwoners!
Wat doet ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’?
Met uitvoering van ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’
wordt gewerkt aan een gezonde gemeente met gezonde
inwoners. De partners van het akkoord bieden met het
activiteitenprogramma ‘En nu …. Actie!’ hulp en
ondersteuning. Op een rijtje wat het akkoord voor de
inwoners van en organisaties in Wassenaar betekent.
‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’:


Stimuleert en ondersteunt inwoners bij het
verkrijgen/behouden van een gezonde leefstijl;

Wat is/doet ‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’ niet?
Wassenaar Buitengewoon Gezond :
 Is geen project maar een
‘langdurige beweging’;
 Is geen papieren plan maar een
concreet actieprogramma;
 Is geen ‘subsidieloket’ voor
eenmalige activiteiten, het gaat om
blijvende of vervolgactiviteiten;
 ondersteunt geen activiteiten van
één organisatie, het gaat om
activiteiten van minimaal drie
samenwerkende organisaties;
 is niet oppervlakkig maar pakt
achterliggende oorzaken van
gezondheids problemen aan.
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Zorgt voor samenwerking van maatschappelijke
organisaties, ondernemers en gemeente;
Legt verbinding met het lokaal sportakkoord Wassenaar
en het lokaal gezondheidsbeleid;
Versterkt en verbreedt bestaande activiteiten; stimuleert
nieuwe preventieve activiteiten;
Speelt in op actuele gebeurtenissen (zoals corona en de
gevolgen daarvan);
Volgt de gegevens uit de Gezondheidsmonitor van GGD
Haaglanden om te zien of met de activiteiten gewenste
resultaten worden bereikt;
Zorgt voor ontmoeting van personen/organisaties die
(komende) leefstijlproblemen signaleren met
personen/organisaties die de problemen met
activiteiten kunnen helpen voorkomen;
Begint klein om daarna op basis van ervaringen en
actualiteit verdere stappen te zetten;
Betrekt inwoners bij het bedenken van nieuwe
activiteiten en de uitvoering daarvan;
Biedt organisaties en inwoners de mogelijkheid om op
een later moment mee te gaan doen;
Maakt met name afspraken met organisaties die een
brede maatschappelijke rol vervullen;
Ondersteunt organisaties om hun maatschappelijke rol te
verbreden en zodoende een rol te (gaan) spelen in de
uitvoering;
Zoekt actief andere financiële ondersteuning dan alleen
die van het ministerie van VWS en de gemeente
Wassenaar;
Ondersteunt vrijwilligers en organisaties die met
vrijwilligers werken om hun inzet op de thema’s uit het
preventieakkoord uit te breiden en versterken;
De Stichting Join Us organiseert
Maakt een plan voor voortzetting van de beweging na
activiteiten voor jonge Wasssenaarders
2023

Kim de Winter (SchoolAdviesDienst Wassenaar):
“De dienstverlening van de SAD Wassenaar bevindt zich op
het terrein van onderwijs, jeugd en het sociaal domein in
Wassenaar. Wij werken daarbij volgens een integraal
preventief model, waarbij we leerlingen, hun ouders en hun
leerkrachten en scholen ondersteunen op verschillende
gebieden en op verschillende manieren. Het lokale
preventieakkoord sluit naadloos aan op deze ambitie en
versterkt waar wij voor staan”.

Welke zijn de activiteiten in ‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’?
Het kernteam heeft voor de uitvoering van ‘Wassenaar
Buitengewoon Gezond’ zelf als voorzet een reeks preventieve
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activiteiten verzameld in het Activiteitenprogramma ‘En nu
… Actie!’ voor de jaren 2021 t/m 2023. Sommige kunnen
binnenkort starten (dat noemen we de ‘Concrete
Activiteiten’), andere worden nog voorbereid voor latere
uitvoering (dat noemen we ‘Toekomstige activiteiten’). Soms
kan iedereen meedoen, soms zijn ze bestemd voor bepaalde
doelgroepen of gebieden in Wassenaar.

Activiteiten aanmelden
Neem contact op met projectleider
uitvoering Kirsten Keij:
kkeij@sadwassenaar.nl.
Voor aanmelding zijn in ieder geval
deze gegevens nodig:

‘En nu …. Actie!’ kan tijdens de looptijd van ‘Wassenaar
Buitengewoon Gezond’ aangepast en aangevuld worden.
Zowel door het kernteam zelf als door eventuele nieuwe
partners. Inwoners, verenigingen, organisaties, instellingen,
ondernemers enz. kunnen activiteiten aanmelden bij de
projectleider uitvoering. Voor opname in het
activiteitenprogramma, en krijgen van mogelijke
ondersteuning, moeten activiteiten uiteraard passen in de
opzet en doelstelling van ‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’. De projectleider uitvoering zorgt voor de
afhandeling.

2.

John Spring in ’t Veld – Wassenaars Sport Contact: Omdat
preventie voorkomt! Wij denken dat zorgen voor een
“gezonde geest in een gezond lichaam” zorgt voor de beste
preventie die er
is. Georganiseerd sporten in verenigingsverband zorgt niet
alleen voor het laatste, maar door de sociale kant van het
verenigingsleven draagt het ook bij aan het eerste. Sporten
is goed voor het welzijn van de mens!

1.

3.
4.
5.
6.
7.

Thema (uit ‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’)
Organiserende partners (minimaal drie,
waarvan minimaal één publieke en
maximaal één private partner)
Soort activiteit (voor welke doelgroep
of welk gebied)
Inhoud (wat is de activiteit)
Moment (wanneer is de uitvoering)
Ondersteuning (welke ondersteuning
wordt van ‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’ gevraagd)
Doel (wat levert de activiteit op)

Informatie over aanmelding
Projectleider uitvoering Kirsten Keij
e-mail: kkeij@sadwassenaar.nl
telefoon: 070 511 8500

Hoeveel geld is er voor ondersteuning?
Het ministerie van VWS stelt vanuit het nationaal
preventieakkoord t/m 2023 een jaarlijks uitvoeringsbudget
beschikbaar. In 2021 stelde VWS nog een bijdrage
beschikbaar uit het ‘Steunpakket Sociaal en Mentaal Welzijn
en Leefstijlinterventies’ (om negatieve gezondheidseffecten
van coronamaatregelen zoveel mogelijk tegen te gaan en
verdere schade te voorkomen).
In 2021 is voor de uitvoering van ‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’ weliswaar een aantal activiteiten voorbereid maar
zijn nog geen uitgaven gedaan. De beschikbare middelen
voor 2021 worden toegevoegd aan het uitvoeringsbudget
2022. In 2023 is er dan een laatste bijdrage uit het nationaal
preventieakkoord beschikbaar.
Over de uitvoering (inclusief financiën) zijn tussen de
gemeente Wassenaar en School Advies Dienst Wassenaar
(SAD) afspraken gemaakt. SAD is inhoudelijk en financieel
verantwoordelijk voor die uitvoering. De gemeente geeft de
rijksbijdragen door aan SAD en voegt er een gemeentelijk

Financiën
Het Kernteam en de
uitvoeringspartners beschikken in 2022
over een totaal budget van € 85.142,=.
Dat is de optelsom van: Uitvoeringsbudget
2021 € 20.000
Steunpakket 2021
€ 45.142
Uitvoeringsbudget 2022 € 20.000

In 2023 beschikken het kernteam en de
uitvoeringspartners over een volgend
uitvoeringsbudget 2023: € 20.000.
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budget aan toe voor het bekostigen van een projectleider
voor de uitvoering van ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’.

Gert Jan Klop – Team Sportservice: “De invloed van sport
reikt verder dan het sportveld. De lokale uitvoering van
sport en bewegen in Wassenaar verdient een betere plaats.
Team Sportservice doet mee aan het preventieakkoord om
dit geluid kenbaar te maken en de landelijke kennis
hierover te delen. Wij zijn aangesloten bij het
preventieakkoord omdat we willen inzetten op de lokale
uitvoering en bij te dragen aan de succesfactoren van het
preventieakkoord”.
De organisatie van ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’
De ondertekening van ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’ is
de afronding van het denken en start van het doen. Het
denken gebeurde in het kernteam, voor het doen hebben we
naast dat kernteam ook een projectleider uitvoering en
(nieuwe) partners die mee gaan doen.
Met een goede rolverdeling is er geen uitgebreide
organisatie nodig en blijft het bedenken, aanmelden en
uitvoeren van activiteiten zo duidelijk en makkelijk mogelijk.

Alle hulp is welkom bij uitvoering van
het preventieakkoord. Daarom is in het
akkoord aandacht voor het werven en
ondersteunen van vrijwilligers.
Organisatie
De organisatie van ‘Wassenaar
Buitengewoon Gezond’ ziet er op
hoofdlijnen zo uit:
- één projectleider voor
coördinatie en voortgang
van de uitvoering;
- één kerntea m voor het
activiteitenprogramma en
verdere ontwikkeling van
het akkoord;
- zoveel mogelijk partners
die het akkoord onderschrijven, erbij
aansluiten en samen met
andere partners activiteiten bedenken,
aanmelden en uitvoeren.
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Projectleider uitvoering
De School Advies Dienst
Wassenaar is verantwoordelijk
voor de uitvoering van ‘Wassenaar
Buitengewoon Gezond’ en heeft
een projectleider voor de
uitvoering aangesteld.
Deze persoon:
is de toegangspoort tot het
akkoord voor organisaties,
ondernemers en inwoners;
coördineert en bewaakt de
voortgang van de uitvoering;
beoordeelt of aangemelde
nieuwe activiteiten in het
akkoord passen en
ondersteuning kunnen krijgen;
kent financiële bijdragen toe
aan activiteiten;
houdt resultaten/effecten van
activiteiten bij;
jaagt nieuwe activiteiten aan;
betrekt actief eventuele
nieuwe partners;
volgt ontwikkelingen die van
belang (kunnen) zijn voor het
‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’;
zorgt voor evaluatie .

Kernteam
Het kernteam bestaat uit
vertegenwoordigers van de
initiatiefnemers dit akkoord
Afhankelijk van ontwikkelingen
(b.v. aanhaken van nieuwe
partners, samenvoegen van het
preventieakkoord met het
sportakkoord) kan die
samenstelling in de loop der tijd
wijzigen of kan er een verdeling in
werkgroepen gemaakt worden.
Het kernteam:
evalueert uitgevoerde
activiteiten;
bespreekt ontwikkelingen en
ervaringen;
doet gevraagd en ongevraagd
suggesties voor aanvulling of
aanpassing van het
activiteitenprogramma;
denkt na over voortzetting
van het akkoord na 2023.
Het team komt minimaal
tweemaal per jaar bij elkaar.

Partners
‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’
is ontwikkeld door het kernteam, de
partners van het eerste uur. Bij de
start van de uitvoering zijn zij veelal
nog zelf initiatiefnemer van
activiteiten en werken in de
uitvoering daarvan samen met
elkaar of met organisaties –
instellingen - ondernemers uit hun
eigen netwerk. Uitbreiding van het
aantal partners zorgt daarna ook
voor andere trekkers en
samenwerking.
Partners:
onderschrijven ‘Wassenaar
Buitengewoon Gezond’;
nemen initiatieven voor
activiteiten;
werken samen in de uitvoering;
betrekken inwoners,
instellingen, organisaties en
ondernemers bij activiteiten
van het akkoord;
zijn ambassadeur van
‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’.

Over deze onderwerpen wordt
minimaal tweemaal per jaar met
het Kernteam afgestemd.

Goede communicatie is succesfactor

Wil ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’ succesvol zijn, dan is
samenwerking van zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties,
inwoners, ondernemers en gemeente noodzakelijk. Zij zijn de
partners die zorgen voor plannen en activiteiten, draagvlak,
deelname en uitvoering. Die samenwerking moet stevig en hecht
zijn. Niet alleen in de periode 2021 t/m 2023, maar ook daarna. De
ambitie is immers om na 2023 met ‘Wassenaar Buitengewoon
Gezond’ door te gaan. Daarom gaat het kernteam een gedegen
communicatieaanpak voorbereiden, uitwerken en toepassen.

Communicatiestrategie
Het Kernteam wil een goede
communicatie voor langere
tijd vorm geven. Daarvoor is
meer nodig dan een het
bekende communicatieplan:
een communicatiestrategie.
Die wordt met de Factor C –
methodiek ontwikkeld.
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Meer informatie en meedoen?
Wil je meer weten over ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’? Wil jij of jouw organisatie ook
meedoen in het bedenken en/of uitvoeren van activiteiten? Wil je een activiteit aanmelden
voor ondersteuning? Heb je andere of nieuwe ideeën die in het akkoord kunnen passen?
Neem in alle gevallen contact op met:

Projectleider Kirsten Keij
e-mail: kkeij@sadwassenaar.nl
telefoon: 070 511 8500
of kijk op: www.fitinwassenaar.nl

Alcoholvrije toast op ‘Wassenaar Buitengewoon Gezond’ met wethouder Inge Zweerts van
Gezondheid en Sport met Kirsten Keij, projectleider uitvoering sport- en preventieakkoord in
Wassenaar.
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Activiteitendeel lokaal preventieakkoord Wassenaar 2021 t/m 2023
Groep I: Concrete activiteiten

Activiteiten die snel gestart kunnen worden

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Overgewicht
Aansluiting bij JOGG
Gemeente m.m.v. 11 partners in het Kernteam Lokaal Preventie
Akkoord
Jeugd
Start 2022
Geen
Aanhaken bij landelijk netwerk met diverse
ondersteuningsmogelijkheden om de leefomgeving van kinderen
en jeugd gezonder te maken

Vervlechting lokaal preventieakkoord met lokaal sportakkoord
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Vitaliteit
Gezamenlijke bijeenkomsten van kerngroepen lokaal sportakkoord
en lokaal preventieakkoord
Projectleider, alle partners in de twee akkoorden
Maatschappelijke organisaties in de kerngroepen van beide
akkoorden
2022
€ 1.000,=
Korte termijn: samenwerking van beide kerngroepen
Langere termijn: samengaan in één kerngroep Vitaliteit

In gesprek in het Ontmoetingscafé
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Participatie
Ontmoetingscafé
Projectleider, m.m.v. 9 partners in het lokaal preventieakkoord
Inwoners, maatschappelijke organisaties
voorjaar 2022
€ 1.500,=
Vergroten kennis van, betrokkenheid bij en participatie in het
lokaal preventieakkoord
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Kennis over gezonde leefstijl
Thema
Actie inhoud

Genotmiddelen, overgewicht, mentale veerkracht/weerbaarheid
Bijeenkomst organiseren voor ouders over middelen gebruik.
Eventueel ook aanhaken op voeding, beweging en ontspanning bij
kinderen. Wellicht meerdere bijeenkomsten.
Tevens actief bekendheid geven aan inwoners met lage SES
(sociaal economische status) van mogelijke financiële bijdragen
voor deelname aan sport- en beweegactiviteiten
Actie van wie (Vet is trekker) SAD, Onderwijs, Kinderopvang , JGZ/CJG/ GGD, Gezonde school,
Gezonde kinderopvang, Stichting leergeld, SMOW, Jeugdfonds
sport en cultuur
Actie voor wie
Ouders
Actie moment
voorjaar 2022
Financiële bijdrage (begroot) € 1.000,= per bijeenkomst
Doel
Ouders kunnen bewuste keuzes maken bij de opvoeding van hun
kind. Bekendheid van mogelijke financiële bijdragen voor
deelname aan sport- en beweegactiviteiten.

In de buurten
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Genotmiddelen, overgewicht, dementie, mentale veerkracht,
depressie
Buurtverenigingen betrekken bij het LPA
Projectleider, Jeugd en jongerenwerk, wijkmanagers, SMOW
Ouderen
Vanaf 2022
Geen
Activiteiten uit LPA aansluiten op vraag en behoefte uit buurten

Huisbezoek vitaal ouder worden
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Genotmiddelen, overgewicht, dementie, mentale veerkracht,
depressie
Huisbezoek door vrijwilligers van SMOW
SMOW, GGD, passende sport- en beweegaanbieders
Inwoners 67 plus
start 2022
n.t.b.
1. Stimuleren bewustwording vitaal ouder worden
2. Bewoners informeren over activiteitenaanbod

Valpreventie Ouder met Power
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Mentale veerkracht/weerbaarheid
Opzetten programma voor valpreventie voor ouderen
SMOW, fysiotherapeuten, huisartsen, zorginstellingen
Ouderen
start 2022
n.t.b.
Zelfredzaamheid doelgroep
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Buitenspelen
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Overgewicht
Kinderen in buurten spelen onder begeleiding en met attractieve
materialen buiten. Vrijwilliger/ buurtsportcoach gaat daarvoor met
bakfiets met materialen de buurten in.
Projectleider met gemeente, Onderwijs, Jeugd- en Jongerenwerk,
JGZ
Kinderen 4- 14 jaar
2023, mogelijk 2022
€ 4.000,= (begeleiding, speelmaterialen, bakfiets)
Gezonde leefstijl jeugd

Beweeg Buddy
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Overgewicht/bewegen, mentale veerkracht/weerbaarheid,
depressie
Introductie Beweeg Buddy systeem bij sport en beweegaanbieders
Projectleider, WSC, sport- en beweegaanbieders,
Vluchtelingenwerk
Inwoners 0 – 100 jaar
Najaar 2021
Geen
Interesse en participatie van sport- en beweegaanbieders in
Beweeg Buddy Systeem

Wij wandelen en/of Running Therapy
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Bewegen, mentale veerkracht/weerbaarheid, dementie, depressie
Wandelen inzetten als beweeg- en sociaal moment
SMOW, Indigo Haaglanden, mentaal lokaal, buurtverenigingen, ,
VCW, Kwadraad, wandel en/of harloopclubs
Jongvolwassenen, volwassenen, ouderen
Zomer 2022
€ 1.500,= (vrijwilligersvergoedingen)
Stimuleren sociale contacten, in beweging komen

Signaalpunt Eenzaamheid
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Mentale veerkracht/weerbaarheid, eenzaamheid
Het Signaalpunt is een aanvullende manier - aansluitend op de
bestaande zorgstructuur - om de omgeving van cliënten (buren,
bakker, woningcorporaties) te betrekken bij signaleren.
SMOW, mentaal lokaal, gemeente, centrum manager, winkeliers
(AH, Jumbo, lokale middenstand), woningcorporaties, SWZ,
Florence, Kwadraad, FWO, VWN, bibliotheek, etc.
Alle leeftijden
2023
n.t.b.
Actie om gevolgen van eenzaamheid en sociaal isolement te
beperken/voorkomen passend in gemeentelijk beleid bij
(signalering) eenzaamheid.
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Mentaal Lokaal
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Mentale veerkracht/weerbaarheid
Groepsgewijze aanpak preventie psychosociale problemen en
versterken mentale weerbaarheid. Opzetten routekaart.
Aanbod van trainingen en workshops op het gebied van preventie
Mentaal Lokaal, SMOW, Kwadraad, GGZ/Indigo, SAD, scholen,
huisartsen
Alle leeftijden
Najaar 2021
Bekostiging via Mentaal Lokaal en Integrale aanpak psychosociale
problematiek
Voorkomen (zwaardere) psychosociale problemen door versterken
van de mentale weerbaarheid.

Depressie en suïcide bij jeugd
Thema
Actie inhoud

Actie van wie (Vet is trekker)

Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Depressie
1. In kaart brengen in hoeverre de PO en VO scholen depressie bij
jeugd herkennen en handelingsbekwaam zijn.
2. Training/scholing voor herkenning en omgaan met
depressiviteit en suïcidegedachten bij jeugd
Onderzoek: SAD
Training/scholing: SAD, gemeente (projectleider suicidepreventie),
Indigo Haaglanden, PO en VO scholen, Jeugd en Jongerenwerk
(Methode Join Us)
Scholen en hun leerlingen, gemeente
najaar 2021
n.t.b.
Door de coronacrisis zijn er meer geluiden van depressiviteit en
suicidegedachten bij de jeugd. Door op tijd te signaleren en het
handelen, kan preventief gehandeld worden en de juiste
ondersteuning ingezet worden. Door een training wordt er eerder
en beter gesignaleerd op de vindplaats van de jeugd, de scholen.

Jonge mantelzorgers in beeld
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Signalering
In kaart brengen van de jonge mantelzorgers (4 - 12, 12 – 18 jaar).
SAD, SMOW (mantelzorg), PO en VO – scholen
Scholen en hun leerlingen
Najaar 2021
n.t.b.
Inzicht in jonge mantelzorgers die scholieren ondersteuning
kunnen bieden.
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Signalering middelengebruik PO
Thema
Actie inhoud

Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Genotmiddelen
Inzicht krijgen in gebruik genotmiddelen in het PO. Roken gebeurt
al bij oudste leerlingen, er is echter weinig zicht op gebruik van
alcohol en drugs (wat wel al speelt in VO, met gevaar dat die trend
doorzet naar PO)
SAD, gemeente i.s.m. Jongerenwerk, scholen PO; Bureau Halt en
wijkagenten inzake drugs, Indigo Haaglanden (campagne Zien
roken doet roken).
PO - scholen en hun leerlingen, gemeente
Najaar 2021
n.t.b.
Mogelijk doorzetten van de trend gebruik genotmiddelen in VO
naar PO in beeld krijgen. Daarna handelingsplan opstellen.

Suïcidepreventie Wassenaar
Thema
Actie inhoud

Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Mentale weerbaarheid/veerkracht
1. Vroegsignalering: het onderwerp suïcidaal gedrag
bespreekbaar maken bij de betrokkenen en professionals.
2. De kwetsbare groep beter in beeld krijgen zodat met
verschillende samenwerkende partijen een duurzame visie
gevormd kan worden met het bijbehorende beleid
3. Laagdrempelige ondersteuning, met een neutrale positie van
de preventie-deskundige.
Indigo Haaglanden, Mentaal Lokaal Wassenaar, Projectleider
Suicide Preventie, SMOW, GGD, Gemeente
Jongeren en volwassenen
Vanaf 2021
n.t.b.
Voorkomen van suïcide en bevorderen van mentale gezondheid

Onzichtbare armoede in beeld
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Gezonde leefstijl
Gezinnen in beeld krijgen waar vermoedelijk armoede speelt om
hen vervolgens ondersteuning te kunnen bieden.
SAD i.s.m SMOW en PO scholen
PO scholen en hun leerlingen, gemeente
Najaar 2021
n.t.b.
Onzichtbare armoede zichtbaar maken
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Activiteiten lokaal preventieakkoord Wassenaar 2021 t/m 2023
Groep II: Toekomstige activiteiten

Activiteiten die ontwikkeld/uitgewerkt/voorbereid worden

Leefstijlcoach/ Beweegcoach/ Buurtsportcoach
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Alle thema’s uit het LPA
Participatie in buurtsportcoachregeling
Gemeente op voorstel van 9 partners in het kernteam Lokaal
Preventie Akkoord Wassenaar, in samenwerking partners in het
kernteam Lokaal Sportakkoord Wassenaar
Maatschappelijke organisaties
2022
p.m.
Professionele ondersteuning van maatschappelijke organisaties

Inburgering
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Mentale weerbaarheid
Inburgeringspakket
Gemeente Wassenaar, WSC, GGD, SMOW, SAD, buurtvereniging?
e.a.
Buurten waar dit speelt
2022
n.t.b.
Saamhorigheid buurtbewoners met nieuwe gezinnen in de buurt

Symposium Vitaliteit/ Gezondheidsmarkt
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Borging
Symposium Vitaliteit
Optie: erbij betrekken van partners in het lokaal sportakkoord
Projectleider, m.m.v. 9 partners in het lokaal preventieakkoord
Inwoners, maatschappelijke organisaties, gemeenteraad
juni 2022
€ 10.000,=
Borging lokaal preventieakkoord, bouwstenen voor
bestuursperiode 2022-2026
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Gezonde leefstijl: jong geleerd
Thema
Actie inhoud
Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Alcohol, roken, overgewicht, welbevinden
1. Verkennen bij scholen of en waaraan ze tijd willen besteden
qua gezonde leefstijl en organiseren van gastlessen.
2. Aanbod activiteiten op basis van verkenning
1. Verkenning door SAD (Projectleider uitvoering sportakkoord)
2. Uitvoering Gezonde School, GGD, CJG, JGZ, WSC,
voedingscentrum.
Scholen en hun leerlingen
1. Verkenning 2021
2. Activiteiten 2022
n.t.b.
Scholen: Inzicht in behoefte m.b.t. gezonde voeding, alcohol,
drugs, roken, media gebruik.
Leerlingen: Bewustwording m.b.t. de keuzes ten aanzien van
beweging, voeding en ontspanning.

Dementievriendelijk Wassenaar
Thema
Actie inhoud

Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)
Doel

Dementie
1. Campagne voor het verhogen van bekendheid met de
risicofactoren dementie
2. Versterken aanbod (onderzoek wat ontbreekt)
3. Wegnemen taboe (informatiesessies en PR)
4. Creëren Centraal inlooppunt
SMOW, gemeente, Werkgroep met casemanagers dementie van
SWZ, Florence, Van Ommerenpark, FWO, projectleider
Alzheimercafe, GGD, huisartsen
Volwassenen en ouderen
2022
n.t.b.
1. Volwassenen: voorkomen dementie
2. Ouderen: omgaan met dementie en voorbereiden op volgende
fase(s) passend in gemeentelijk beleid en eventuele
routekaart.

Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid Wassenaar 2020-2022
Thema
Actie inhoud

Actie van wie (Vet is trekker)
Actie voor wie
Actie moment
Financiële bijdrage (begroot)

Roken, Alcohol, Overgewicht
Realiseren van actiepunten uit het door het college vastgestelde
Uitvoeringsprogramma Lokaal Gezondheidsbeleid Wassenaar
2020-2022 mbt aanpak roken, alcoholmisbruik en overgewicht.
Gemeente, GGD, huisartsen (eerstelijnszorg), scholen,
sportverenigingen, CJG, zorg- en welzijnsinstellingen
Inwoners
2021 en 2022
n.t.b.
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Doel

Preventie staat voorop. Voorkomen dat men zorg nodig heeft is
het hoofddoel. De focus komt, overeenkomstig het nationaal
preventieakkoord, vooral te liggen op gezondheidsvraagstukken
m.b.t. de 3 thema’s : roken, problematisch alcoholgebruik en
overgewicht/gezonde voeding /meer bewegen.
Mede aan de hand van de aanbevelingen/cijfers van GGD zal
uitvoering gegeven worden aan preventie op deze vraagstukken.
Ambitie
De ambitie op deze 3 vraagstukken voor 2022 is om te komen tot
een vermindering van 10% minder rokers, 10% minder
alcoholgebruik, en 10% meer mensen die bewegen t.o.v. eind
2019.

Verklarende lijst van gebruikte afkortingen:
* GGD = Gemeentelijke Gezondheids Dienst;
* GGZ = Geestelijke Gezondheids Zorg;
* Brijder = Verslavingszorg (GGZ);
* CJG = Centrum voor Jeugd en Gezin;
* FWO = Federatie Ouderenorganisaties wassenaar;
* Gemiva = voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking;
* GLI = Gezonde Leefstijl Interventie;
* JGZ = Jeugdgezondheidszorg;
* MLW = Mentaal Lokaal Wassenaar (vroegsignalering/preventie GGZ; nieuw per 2020);
* PO-scholen = basisonderwijs;
* SAD = Schooladviesdienst;
* SEP = sociaal-economische positie (ipv SES= sociaal-economische status);
* SMOW = Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (brede welzijnsorganisatie);
* SWZ = Stichting Wassenaarse Zorgverlening (professionele zorg aan ouderen en mensen met een
fysieke beperking);
* VCW = Vrijwilligers Centrale Wassenaar;
* Voorzorg = Eerste lijns samenwerkingsverband;
* VVE = Voorschoten Voor Elkaar (brede welzijnsorganisatie);
* WSC = Wassenaars Sport Contact;
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Lokaal preventieakkoord Wassenaar 1.0
(In het uitvoeringsdeel “Doen” veranderd in Lokaal Preventieakkoord Wassenaar beleidsdeel “Denken”)

Vitaal en veerkrachtig Wassenaar
1. Om te beginnen
Stapsgewijs wordt in Wassenaar aan het lokaal preventiebeleid en de uitvoering daarvan gewerkt. De
eerste stap is in de periode februari t/m april 2021 samen met een aantal partners gezet. Resultaat:
overeenstemming over de inhoud, aanpak en het eerste concrete activiteitenprogramma. Bevestigd
als ‘Lokaal preventieakkoord Wassenaar 1.0’. Hier blijft het niet bij, in de komende maanden wordt
gewerkt aan de doorontwikkeling, de 2.0 – versie. Gepland is om die in september/oktober 2021
gereed te hebben en met alle partners officieel te ondertekenen.
2. Samenwerken
Wij, organisaties in het maatschappelijk domein, ondernemers en inwoners van Wassenaar, maken
afspraken om ons in de periode 2021 – 2023 gezamenlijk in te spannen voor het bevorderen,
versterken en behouden van een gezonde en veilige leefomgeving in Wassenaar. Het motto is ‘Niet
tobben over wat niet kan, maar genieten van wat wel kan’. Het concept van positieve gezondheid,
gericht op het stimuleren van het vermogen van mensen om met fysieke, mentale en sociale
uitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren, is onze bril waardoor we naar
preventie kijken. Gezondheid is niet het domein van zorgprofessionals alleen, maar van ons allemaal.
Van samenwerkende partners in meerdere domeinen, inwoners en ondernemers. Die samenwerking
brengen we tot leven in het lokaal preventieakkoord Wassenaar (hierna: LPA). Op de volgende
pagina’s geven we aan hoe we dat aanpakken.
3. Korte en lange termijn
Het LPA sluit aan op het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2020-2022 en het lokaal
sportakkoord Wassenaar in Beweging 2020-2023. Beide documenten deden voorwerk voor het LPA
door preventie (op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik) als thema
op te nemen. Onze ambitie is de aanpak uit beide lokale akkoorden en het uitvoeringsprogramma
lokaal gezondheidsbeleid in de periode 2021-2023 in elkaar te vlechten. Om zodoende te komen tot
één krachtig leefstijlakkoord Wassenaar dat ook na 2023 wordt voortgezet. Voor ons is nl. duidelijk
dat het realiseren van preventiedoelstellingen op de thema’s zoals verwoord in het nationaal
preventieakkoord en aangevuld met– zie paragraaf 9 Thema’s – eigen Wassenaarse thema’s, een
lange adem vergt. Naast preventieactiviteiten voor de korte termijn (2021-2023) gaat het dus ook
over activiteiten op langere termijn. We zetten 2030 als komma op de horizon 2030. Een komma
omdat ook na 2030 de preventieaanpak niet ophoudt. Het nationaal preventieakkoord gaat zelfs uit
van 2040 (b.v. rookvrije generatie) als stip op de horizon. De doorgaande lijn die zo ontstaat betekent
ook borging voor dit lokale preventieakkoord.
4. Kernteam
Voor het opstellen van het LPA is de aanpak van het lokaal sportakkoord Wassenaar in Beweging
herhaald. Met de vorming van een kernteam bestaande uit vertegenwoordigers van diverse
maatschappelijke partners (professionals en vrijwilligers), ondernemers en inwoners. In dat team zijn
kennis, ervaring en krachten gebundeld. Samenwerking is de rode draad.
Na de ondertekening van het LPA blijft het kernteam betrokken bij de uitvoering van activiteiten,
doorontwikkelen van de preventieaanpak, opstellen van nieuwe activiteitenplannen, evaluaties en
communicatie. De professionele coördinatie van de uitvoering en ondersteuning van het Kernteam
heeft de gemeente Wassenaar, met inzet van extra financiële middelen, ondergebracht bij de School
Advies Dienst Wassenaar. Die organisatie heeft dezelfde taak voor het lokaal sportakkoord, wat de
beoogde vervlechting van beide akkoorden logisch en makkelijker maakt.
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De organisaties in het Kernteam fungeren ambassadeur van het LPA en proberen enerzijds zoveel
mogelijk organisaties uit de eigen netwerken te laten participeren in het LPA, en anderzijds die
netwerken zoveel mogelijk aan elkaar te verbinden. Daarmee wordt de basis van het LPA steviger en
breder.
Kernteam Wassenaar
Ellen Boszhard
Kim de Winter
Kirsten Keij
Mieke Ruigrok
John Spring in ‘t Veld
Ursula Dewkalie
Marie Jorien Vriend
Ilona Zuurmond
GertJan Klop
Mieke Groothengel
Erwin Knevelbaard
Edward Dekker
Eva Kühlemeier

GGD Haaglanden
School Advies Dienst
Lokaal Sportakkoord Wassenaar
Stichting Maatschappelijke
Ondersteuning Wassenaar
Wassenaars Sport Contact
Indigo verslaving en GGZ preventie
Inwoners
Inwoners
Team Sportservice Zuid Holland
Praktijkmanager huisartsen Wassenaar
Gemeente/zorg
Gemeente/sport
Gemeente /communicatie

5. Blik op preventie
In de gezondheidsaanpak is een beweging zichtbaar van curatief (achteraf, symptomen aanpakken)
naar preventief (vooraf, oorzaken aanpakken) werken aan een goede gezondheid. Mede versterkt
door corona krijgt preventie (ontwikkelen en behouden gezondheid door een gezonde leefstijl) terecht
steeds meer aandacht. Dat lezen we ook in het landelijk sport- en preventieakkoord, in landelijke en
lokale gezondheidsnota’s met hun bijbehorende uitvoeringsprogramma’s, in de Wassenaarse
sportnota en het sportakkoord Wassenaar in Beweging 2020-2023. Allemaal met onderbouwing van
het belang, thema’s die prioriteit krijgen en aanzet tot en ondersteuning van de aanpak. Een steun in
de rug voor dit LPA Wassenaar.
6. Kader voor het LPA Wassenaar
Samen vormen die documenten de basis1 voor het LPA Wassenaar. We bouwen daarop de
preventieaanpak als concreet en praktisch uitvoeringsdocument. Daarom geen uitgebreide
beleidsteksten, dat zou een herhaling van zetten zijn. Het kader voor het LPA wordt gevormd door
kenmerken uit de basisdocumenten, het kernteam voegde er zelf nog een aantal aan toe.
Kenmerken van het lokaal preventieakkoord Wassenaar

Conform de basisdocumenten
Het lokaal preventieakkoord Wassenaar:








1

Stimuleert en ondersteunt het verkrijgen/behouden van een gezonde leefstijl van alle leeftijdsgroepen;
Richt zich op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik;
Zorgt voor een integrale aanpak;
Is een samenwerking van publieke en private partners;
Betrekt inwoners bij (door)ontwikkelen en uitvoeren van het akkoord;
Wordt verbonden met het lokaal sportakkoord Wassenaar en het lokaal gezondheidsbeleid;
Richt zich voor de uitvoering vooral op organisaties die zich ontwikkelen/ontwikkeld hebben tot organisaties met een
brede maatschappelijke rol;
Zorgt voor blijvende effecten van de inspanningen door borging na 2023.

Nationaal preventieakkoord = Sportnota Wassenaar 2016-2020 - Uitvoeringsprogramma lokaal
gezondheidsbeleid 2020-2022 - Lokaal sportakkoord Wassenaar in Beweging 2020-2022 - Landelijke nota
gezondheidsbeleid 2020-2024 - Opdracht voor het lokaal preventieakkoord Wassenaar – Preventieaanpak
Goed leven in Nederland – Social Return on investment – Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en gezonde
leefstijl
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Eigen toevoegingen
Het lokaal preventieakkoord Wassenaar:












Is geen ‘papieren tijger’, het bevat concrete acties.
Zet vooral in op versterking en verbreding van reeds bestaande activiteiten;
Is geen ‘subsidieloket’ voor solitaire en eenmalige activiteiten;
Richt zich ook op de thema’s dementie, mentale veerkracht en depressie;
Legt waar mogelijk verbindingen tussen de verschillende thema’s;
Is een groeimodel: klein beginnen om daarna op basis van de actualiteit te verbreden en verdiepen;
Stelt zich open voor nieuwe partners en initiatieven van inwoners;
Bestrijdt geen symptomen maar richt zich op aanpak van achterliggende oorzaken;
Draagt bij aan de ontwikkeling van een gemeentelijke domeinoverstijgende preventieaanpak en de uitvoering daarvan.
Richt zich actief op het aanspreken van financiële bronnen, anders dan louter de landelijke en lokale overheid;
Wordt ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente Wassenaar.

De overall ambitie van het LPA Wassenaar:
Gezonde leefstijl van alle inwoners
7. Aandacht voor kwetsbare buurten en inwoners
Gewicht
In de Gezondheidsmonitor van de GGD Haaglanden (2016) staat:
‘Onder de inwoners van Wassenaar van 18 jaar en ouder kampt 45,9% met (ernstig) overgewicht. Het
percentage inwoners met ondergewicht is 2%. Dit betekent dat 52,1% van de inwoners van
Wassenaar een gezond gewicht heeft. Het percentage overgewicht in Wassenaar is lager dan in de
regio Haaglanden en Nederland (49,4%) in zijn geheel.
Verhoudingsgewijs hebben veel inwoners met een laag opleidingsniveau (62%) en inwoners met een
inkomen van maximaal 16.100 euro (51%) overgewicht. Hetzelfde geldt voor inwoners die moeite
hebben met rondkomen (58%). Het percentage inwoners dat aan de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen voldoet, is hoger dan in Haaglanden en Nederland’.
Alcohol
Gezondheidsmeter 2020 onder inwoners van 18 jaar en ouder.
Het percentage inwoners dat voldoet aan de alcoholrichtlijn is in Wassenaar (42%) lager dan in de
rest van Haaglanden (48%), maar vergelijkbaar met Nederland (43%).
Het percentage overmatige drinkers is in Wassenaar (8%) hoger dan in de rest van Haaglanden (5%)
en Nederland (6%).
Zowel bij de zware drinker als bij de overmatige drinker is weinig veranderd de afgelopen jaren en
8% geeft aan meer alcohol te gebruiken door de coronacrisis;
Bij de 18-64-jarigen is er t.o.v. 2016 nauwelijks een verandering in het percentage zware drinkers. Dit
wijkt af van het beeld in Haaglanden, daar is een daling te zien. Er is in 2020 nauwelijks een
verandering in het percentage 65+’ers dat zware drinker is t.o.v. 2016. Dit wijkt af van het beeld in
Haaglanden, daar is een daling te zien.
*Zware drinker: Wekelijks minstens één dag minimaal zes glazen (mannen) of vier glazen (vrouwen)
alcohol drinken.
*Overmatige drinker: Meer dan 21 glazen per week (mannen) of 14 glazen per week (vrouwen)
alcohol drinken.
Inwoners die zware en/of overmatige drinkers zijn, roken vaker en gebruiken vaker cannabis. Ook is
het percentage dat een hoog risico op angst en depressie heeft hoger onder zware drinkers. Het
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percentage inwoners dat matig tot zeer ernstig eenzaam is juist hoger in de groep niet zware
drinkers.
Roken
12,1% van de inwoners van 18 jaar en ouder rookt in Wassenaar, in verhouding tot 16,7% NL.
Vanaf 2008 is de positieve tendens dat dit percentage verder zal zakken.
Eenzaamheid
Het percentage inwoners dat zich emotioneel eenzaam voelt is in Wassenaar (31%) lager dan in de
rest van Haaglanden(35%) en vergelijkbaar met het Nederlandse gemiddelde (29%).
Het percentage inwoners dat zich sociaal eenzaam voelt is in Wassenaar (31%) vergelijkbaar met de
rest van Haaglanden (33%) en Nederland (30%).
Gezondheidsmeter 2020: In de Gezondheidsmeter 2020 is een vraag opgenomen om de impact van
de coronacrisis op eenzaamheid te meten. Deze vragenlijst is afgenomen in het najaar van 2020, ten
tijde van een stijging van het aantal besmettingen, maar nog voor de strenge lockdown van 15
december 2020. Bij relatief veel 18-34 jarigen, mensen die moeite hebben met rondkomen en
mensen die zich sociaal uitgesloten voelen is eenzaamheid toegenomen.
19% Geeft aan zich meer eenzaam te voelen door de coronacrisis. Inwoners die zich eenzaam voelen,
hebben vaker een slechtere ervaren gezondheid. Ook is het percentage dat minstens 1 lichamelijke
beperking heeft hoger. Inwoners die zich eenzaam voelen hebben tevens een slechtere psychische
en sociale gezondheid. Bijv. van de inwoners die zich eenzaam voelen, heeft 63% een matig tot hoog
risico op angst of depressie. Bij de inwoners die zich niet eenzaam voelen is dit percentage significant
lager, namelijk 30%.
Ook op het gebied van leefstijl scoren inwoners die zich eenzaam voelen ongunstig: het percentage
dat overgewicht heeft, niet voldoet aan de beweegrichtlijnen of rookt is hoger. Ook wat betreft
leefomgeving en participatie scoren inwoners die zich eenzaam voelen ongunstig.
Dementie
Relatief gezien wonen de meeste mensen met dementie in Laren, Wassenaar en Wageningen. Het
gaat om zowel thuiswonenden als mensen in een instelling. Wanneer we alleen kijken naar de
mensen met dementie die nog thuis wonen, dan ziet de top 3 er anders uit: het percentage is dan het
hoogst in Wassenaar, Heerlen en Son en Breugel.
(Factsheet dementie 2020)
Wassenaar telt twee wijken, 21 buurten (2016).
‘De statusscores in de verschillende buurten van Wassenaar laten een redelijk stabiel beeld zien over
de periode 2008-2016. Daarnaast hebben alle buurten over de gehele periode ten minste een
gemiddelde statusscore. Een buurt met maatschappelijke tekortkomingen kent Wassenaar daarmee
niet. Er zijn wel wat buurten met inwoners met een lagere SEP (Sociaal Economische Positie). We
komen in die groep stress, depressie en eenzaamheid tegen, onderliggende oorzaken van roken,
problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Mensen met een lage SEP hebben vaak een slechtere
gezondheid dan mensen met een hogere SEP. Een wijkaanpak bij de uitvoering van het
preventieakkoord is dus gewenst.
Van de inwoners kent 5% armoede. Wassenaar zit daarmee ver onder het Nederlandse gemiddelde.
25% is laagopgeleid tegenover 31% in Nederland. 12% heeft een niet-westerse herkomst, 22% overig
Westers. In 2015 – 2017 waren er 160 statushouders in Wassenaar, de meeste afkomstig uit Syrië en
Eritrea’.
De Gezondheidsmonitor dateert uit 2016. In september 2021 is er een opvolger van: de
Gezondheidsgids. Deze is op internet te vinden via https://gezondheidsgids.ggdhaaglanden.nl/
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8. Aandacht voor jeugd
Recente onderzoeken laten zien dat het welbevinden van kinderen en jongeren onder druk lijkt te
staan (meer prestatiedruk op scholen en door corona nu weinig sociale contacten).
Een kwart van de jongeren tussen 12-18 jaar voelt zich ’s morgens niet uitgerust.
De cijfers van alcohol en softdrugs, evenals de cijfers van roken liggen in Wassenaar hoger dan in de
rest van Haaglanden.
Dit heeft mede geleid tot de sterker wordende discussie over de rol van het onderwijs binnen
welbevinden en mentale gezondheid. De sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) van kinderen en
jongeren is erg belangrijk. Goede sociaal emotionele vaardigheden zorgen ervoor dat jeugd beter in
haar vel zit, beter opgewassen is tegen problemen en verleidingen in het leven, zich meer verbonden
voelt met school en betere schoolprestaties levert.
Organisaties als jeugdgezondheidszorg, Schooladvies Dienst Wassenaar, schoolmaatschappelijk werk,
GGZ organisaties, passend onderwijs en jongerenwerk zetten zich daarvoor in. Ook hier is
samenwerking essentieel. Om dat te bevorderen hebben de School Advies Dienst Wassenaar en GGD
Haaglanden, samen met andere samenwerkingspartners op het gebied van jeugd, voor het onderwijs
een lokale menukaart op verschillende gezondheidsthema’s gemaakt. Met het lokale aanbod op het
gebied van welbevinden en gezondheid voor het onderwijs. De basis van de lokale menukaarten zijn
de menukaarten van de Gezonde School (GGD Haaglanden).
Er zijn kaarten voor (speciaal) primair en voortgezet onderwijs. Zij beschrijven activiteiten, voor
welke leeftijdsgroep deze bedoeld zijn en welke partners de activiteit uitvoeren. Via het
preventieakkoord kunnen deze verbreed en /of geïntensiveerd worden. De digitale sociale kaart die
in juni 2021 beschikbaar komt kan daar behulpzaam bij zijn.
9. Actueel corona
Corona heeft invloed op gezondheidscijfers. GGD Haaglanden heeft recent regionale
kernboodschappen opgesteld onder de noemer ‘Voor iedereen een gezond leven in en na
coronatijd’. Die kernboodschappen zijn in beleidsadviezen vertaald. Het signaal is: ‘De ongelijkheid
neemt toe en kwetsbare groepen worden nog kwetsbaarder. Jeugd en kwetsbare groepen vereisen
nu extra aandacht’. Activiteiten in het LPA dragen bij aan invulling van de adviezen om
coronaeffecten te dempen en een goede start in de na-coronatijd mogelijk te maken.
De scores van Wassenaar op het gebied van de drie thema’s uit het nationaal preventieakkoord
roken, overgewicht, problematisch alcoholgebruik) steken over de totale Wassenaarse bevolking
gerekend gunstig af t.o.v. regionale en landelijke cijfers, Om die goede positie te behouden of verder
te verbeteren, is niets doen geen optie (stilstand is achteruitgang). Het LPA bevat daarom
preventieactiviteiten voor alle inwoners en schenkt extra aandacht aan jeugd en kwetsbare buurten/
inwoners.

10. Thema’s
Het Nationaal Preventie Akkoord (2018) beoogt de gezondheid van Nederlanders te helpen
verbeteren door aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik te stimuleren en
ondersteunen. Voor Wassenaar voegen we aan die drie thema’s op basis van lokale signalen en onze
ervaring en kennis nog ‘drugs, dementie , mentale veerkracht/weerbaarheid en depressie’ aan toe.
Roken, alcohol en drugs brengen we onder één noemer: genotmiddelen.
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De preventieaanpak in het LPA Wassenaar richt zich op de thema’s genotmiddelen (roken, alcohol,
drugs, lachgas e.d.) overgewicht, dementie, mentale veerkracht/weerbaarheid en depressie.
11. Monitoring
In het uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid Wassenaar 2020-2022 zijn voor de drie
landelijke thema’s ambities benoemd: 10% minder rokers, 10% minder alcoholgebruik en 10% meer
inwoners die aan de beweegnorm voldoen. Voor de monitoring maken we gebruik van gegevens die
de GGD Haaglanden eenmaal in de vier jaar verzamelt in haar Gezondheidsenquȇte en rapporteert in
de Gezondheidsmonitor.
12. Signaleren en aanbieden
We willen natuurlijk dat activiteiten uit het LPA de juiste inwoners helpen en ondersteunen. Voor de
effectiviteit moeten vraag en aanbod dan ook goed op elkaar aansluiten, en is afstemming tussen
signaleerders en activiteitenaanbieders nodig. Om dat voor elkaar te krijgen ondersteunt het LPA
enerzijds dat signaleerders (scholen, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, kinderopvang,
consultatiebureau, sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, jongeren- en ouderenwerkers,
bewonersgroepen, huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, bedrijven enz.) de vraag in beeld brengen.
En anderzijds dat activiteitenaanbieders (maatschappelijke organisaties, gemeente, ondernemers
enz.) hun activiteitenaanbod bundelen. Waarbij de geplande sociale kaart van de School Advies
Dienst Wassenaar opnieuw een goede opmaat is. In een themabijeenkomst (b.v. een speciaal
ontmoetings/sportcafé, een activiteit uit het lokaal sportakkoord Wassenaar in Beweging!) komen
signaleerders en aanbieders bijeen, voor uitwisseling van vraag en aanbod. Zodoende kan het
doorverwijzen van signaleerder naar aanbieder vice versa op gang komen.
13. Vrijwilligers
Aandachtspunt bij alle mooie plannen is ondersteuning van vrijwilligers en organisaties die met
vrijwilligers werken. Er wordt met activiteiten uit het LPA een beroep om inspanningen van hen
gedaan, soms met een ander soort activiteit dan waar men ervaring in en kennis van heeft.
Bijvoorbeeld om mensen met dementie te begeleiden, om eenzaamheid bespreekbaar te maken of
om (zie paragraaf 12) de signaleerdersrol te kunnen vervullen. Met steun vanuit het LPA kunnen de
Stichting maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar (SMOW) en de Vrijwilligerscentrale
Wassenaar (VCW), met wellicht het voorbeeld van de Vrijwilligersacademie in Den Haag in
gedachten, hun opleidingsactiviteiten voor vrijwilligers op gezondheidsthema’s uitbreiden en
versterken.
14. Communicatie
Voor draagvlak, participatie en uitvoering van het LPA is een gedegen communicatiestrategie nodig.
Niet alleen voor communicatie binnen de kerngroep, maar ook voor communicatie met de inwoners,
maatschappelijke organisaties, ondernemers, en het gemeentebestuur. Vooral ook omdat LPA niet
alleen voor de korte termijn (2021-2023) bestemd is maar ook doorontwikkeld wordt voor de lange
termijn is meer nodig dan een traditioneel communicatieplan. Met in gedachten het belang van
structurele netwerkvorming, maatschappelijke gesprekken, domeinoverstijgende samenwerking en
andere rolverdeling wordt voor het LPA de Factor-C methodiek gebruikt. Het Kernteam gaat daarmee
in mei 2021 de communicatiestrategie ontwikkelen.
15. Financiȇn
Het rijk stelt een jaarlijks uitvoeringsbudget beschikbaar van € 20.000,= (in de periode 2021 – 2023,
dus totaal € 60.000,=). De gemeente Wassenaar doet daarvoor jaarlijks de aanvraag bij het ministerie
van VWS. De financiële polsstok kan verder reiken door activiteiten te combineren met activiteiten
uit het lokaal sportakkoord Wassenaar in Beweging of gebruik te maken van en te zoeken naar
andere subsidiebronnen (zoals de provincie Zuid Holland voor ‘Initiatieven voor sport en bewegen in
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de openbare ruimte’; het rijks ‘Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’; of ondersteuning
door het bedrijfsleven). Het LPA fungeert niet als subsidieloket voor losse activiteiten van een
solitaire organisatie, het gaat wel om het ondersteunen van activiteiten die, passend binnen het LPA,
door minimaal drie samenwerkende organisaties (privaat en publiek) worden ontwikkeld en/of
uitgevoerd. Het Kernteam maakt de afweging of een bijdrage uit het uitvoeringsbudget aan een
activiteit wordt toegekend. De financiële afhandeling en eindverantwoordelijkheid ligt bij de School
Advies Dienst Wassenaar met haar projectleider uitvoering (zie paragraaf 4) die het kernteam
begeleidt en ondersteunt.
16. Preventieaanpak: activiteiten
Onze hiervoor beschreven preventiegedachten concretiseren we in een reeks activiteiten. In de
activiteiten maken we de verdeling:
I. Concrete activiteiten, activiteiten die snel uitgevoerd kunnen worden. Start in 2022.
We beginnen niet ‘op nul’, de thema’s uit het nationaal preventieakkoord en de in dit LPA
toegevoegde thema’s zijn al langer bekend en daar wordt ook al actie op ondernomen. Het LPA biedt
mogelijkheden om deze activiteiten te versterken. Dat kan op vijf manieren (of combinaties daarvan):
1.
2.
3.
4.
5.

Uitbreiden (activiteit aanbieden op meerdere locaties)
Intensiveren (activiteiten vaker aanbieden of de duur van de activiteit verlengen)
Verbreden (samenwerken met meer partners in de activiteit)
Vernieuwen (opzet van de activiteit aanpassen)
Promoten (opnemen activiteit in communicatieplan LPA)

Met het plukken van dit ‘laaghangend fruit’ starten we een snel met de uitvoering van het LPA.
Effecten daarvan zijn het breder bekend worden van het gedachtengoed van het LPA (zoals de
samenwerkingsmogelijkheden van publieke en private partners), enthousiasme bij inwoners en
organisaties (om ook te participeren) en het leren van ervaringen in de uitvoering.
De activiteiten in deze groep worden in 2022 uitgevoerd of starten zelfs al in 2021 met doorloop in
2022, of zelfs 2023.
II. Toekomstige activiteiten, activiteiten nog die ontwikkeld, uitgewerkt en voorbereid worden.
De effecten van de directe activiteiten fungeren a.h.w. als ‘een steen die in het water wordt
gegooid’. Na de start van versterkte directe activiteiten (de plons) raken meer inwoners en
organisaties enthousiast en betrokken, ontstaan vervolgens nieuwe ideeën en wordt het
activiteitenaanbod daarmee uitgebreid (de golfslag). Het LPA stimuleert en ondersteunt deze
beweging. Suggesties voor nieuwe activiteiten bevatten zeven ingrediënten:
1. Thema (waarop activiteit gericht is)
2. Organiserende partners (minimaal drie totaal, waarvan minimaal één publieke en één private
partner)
3. Soort activiteit (doelgroep of doelgebied)
4. Inhoud (gegevens activiteit)
5. Tijdspad (moment van uitvoering)
6. Ondersteuning (welke ondersteuning wordt uit het LPA gevraagd)
7. Doel (wat is het beoogd resultaat)
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Een toekomstige activiteit die wellicht toch al op korte termijn kan worden gerealiseerd (in 2021)
betitelen we ook nog als laaghangend fruit. De nadruk qua uitvoering ervan zal echter gezien
benodigde planvormings- en voorbereidingstijd meestal in 2022 en 2023 liggen.
Effect van toekomstige activiteiten en samenwerkingsverbanden is bredere worteling van de
preventieaanpak. Gedeelde kennis, groeiend vertrouwen en samenwerkingsbereidheid bij partners
uit verschillende domeinen vormen de basis voor een succesvol vervolg van de aanpak na 2023, de
borging.
Aanpassingen
In dit lokaal preventieakkoord Wassenaar 1.0 is een lijst met Directe en een lijst met Toekomstige
activiteiten opgenomen. Beide kunnen gedurende de looptijd van het akkoord door het Kernteam
aangevuld of aangepast worden. B.v. vanwege nieuwe ideeën of toetreden van nieuwe partners,
nieuwe samenwerkingsverbanden, actuele ontwikkelingen of opgedane ervaringen met activiteiten.
17. Vervolg
Onze aanpak is in korte tijd (medio februari t/m medio april) tot stand gekomen, door corona zonder
fysieke bijeenkomsten. Daardoor is het mogelijk om met het lokaal preventieakkoord Wassenaar 1.0
het uitvoeringsbudget 2021 via VNG (advies) tijdig bij het ministerie van VWS aan te vragen en direct
met de uitvoering te starten. In de komende maanden zorgt het Kernteam voor verdere invulling en
verdieping. Worden er meer partners bij het LPA betrokken en wordt het activiteitenprogramma
verder uitgebreid. Ook gaan we meteen al aan de slag met de uitvoering van een aantal directe
activiteiten. Naar verwachting wordt het lokale preventieakkoord Wassenaar 2.0 in december 2021
met alle partners ondertekend.
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