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Dit document is het preventieakkoord 

van De Wolden met daarin lokale 

ambities.

Door roken, overgewicht en 

problematisch alcoholgebruik terug 

te dringen kan de gezondheid van 

veel Nederlanders verbeteren. 

Daarom heeft de Rijksoverheid samen 

met meer dan 70 maatschappelijke 

organisaties het Nationaal 

Preventieakkoord gesloten. Daarin 

staan meer dan 200 afspraken om 

Nederland gezonder te maken.

De gemeente De Wolden zet 

in navolging van het Nationaal 

Preventieakkoord in op een lokaal 

preventieakkoord. Uit cijfers blijkt 

dat het terugdringen van roken, 

overmatig alcohol gebruik en inzetten 

op gezond gewicht een bijdrage kan 

leveren aan gezondere inwoners in de 

gemeente De Wolden. 

Daarbij hebben we de volgende drie 

ambities geformuleerd:

1. In De Wolden willen we dat er 

geen alcohol meer wordt gedronken 

door jongeren onder de 18 jaar en 

zwangere vrouwen. Daarvoor zetten 

we in op een cultuurverandering: 

van alcohol drinken hoort erbij, het 

is normaal als je veel drinkt en onder 

de 18 kan je af en toe best een glaasje 

alcohol proberen naar geen alcohol 

onder je 18de en als je zwanger bent. 

Boven de 18 drink je met mate. We 

streven ernaar dat de jongeren van nu, 

in 2040 de boodschap uit de ambitie 

doorgeven aan hun kinderen. 

2. In De Wolden gaan we voor een 

rookvrije generatie in 2040. Daarom 

zetten we in op een rookvrije 

omgeving, voorlichting en hulp bij het 

stoppen met roken.

3. In De Wolden gaan we voor meer 

inwoners met een gezond gewicht. 

Dit doen we door in te zetten op 

een gezonde omgeving om in op te 

groeien en oud te worden. De jeugd 

heeft de toekomst en iedereen zit 

lekker in zijn vel. We stimuleren 

elkaar om gezond te leven. En door 

goede samenwerking, kan wanneer 

het nodig is, ondersteuning worden 

ingezet van professionals. 

Het akkoord is geen doel op zich, 

maar een middel om te komen tot 

samenwerking gericht op preventie, 

waarin verantwoordelijkheden 

worden gedeeld. Daarom is het 

een akkoord tussen inwoners, de 

gemeente en publiek en private 

organisaties uit de gemeente De 

Wolden. In dit preventieakkoord 

zijn uitgangspunten, ambities 

en doelstellingen te vinden die 

gezamenlijk op de drie thema’s zijn 

geformuleerd. 

We stimuleren iedereen van jong 

tot oud om gezond te leven. Dit 

kunnen we alleen bereiken door deze 

uitdaging met elkaar aan te gaan. 

Samen willen we de gezondheid 

bevorderen en beschermen!

De Wolden, april 2021

INLEIDING
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PROCES 
In november 2020 zijn de voorbereidingen voor het 

preventieakkoord van De Wolden gestart. In overleg met 

de gemeente is besloten in te zetten op een gemeente 

brede aanpak en de drie thema’s uit het Nationaal 

Preventieakkoord; roken, overmatig alcohol gebruik 

en overgewicht. We noemen het laatste thema gezond 

gewicht omdat we uitgaan van een positieve boodschap. 

Daarnaast hebben we in De Wolden te maken met 

overgewicht en ondergewicht. 

In januari en februari 2021 is er per thema een online 

bijeenkomst georganiseerd waarvoor professionals en 

inwoners zijn uitgenodigd. Samen met GGD Drenthe 

en VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) is er voor 

elk thema gekeken naar de huidige situatie. Deze cijfers 

zijn op een interactieve manier gepresenteerd bij de 

bijeenkomsten. Daarna is het gesprek gevoerd over 

ambities en doelen. 

Leeswijzer

In dit document zijn eerst de uitgangspunten te 

lezen. Deze zijn overkoepelend opgehaald tijdens de 

bijeenkomsten en zijn leidend voor de uitvoering. Daarna 

zijn de opbrengsten gebundeld per thema. Als laatst 

is te lezen hoe het vervolg eruit ziet en is de digitale 

ondertekening van alle betrokkenen toegevoegd. 

UITGANGSPUNTEN
We stimuleren iedereen van jong tot oud om gezond te 

leven en hebben extra aandacht voor inwoners bij wie dit 

niet vanzelf gaat. In dit preventieakkoord gaan we in op 

drie thema’s roken, overmatig alcohol gebruik en gezond 

gewicht, maar we kijken breder naar gezondheid. Samen 

willen we de gezondheid van de inwoners in De Wolden 

bevorderen en beschermen. Daarom zijn onderstaande 

vier uitgangspunten leidend. 

1. De mens centraal

We kijken bij onze aanpak naar het gehele leven van 

de inwoners van De Wolden. Daarin zijn de fysieke en 

sociale leefomgeving van invloed op de gezondheid. In 

dit preventieakkoord richten we ons met name op een 

gezonde leefstijl maar gaat het ook over het beschermen 

en bevorderen van de sociale en fysieke gezondheid in en 

met de omgeving. Wanneer de omgeving, wijk of het dorp 

je een duwtje in de rug geeft, voel je je gesteund de juiste 

keuzes te maken en die vol te houden.

2. Samenwerken

We delen kennis en ervaringen, ieder vanuit zijn 

expertise en kwaliteiten en zetten ons in om afzonderlijke 

initiatieven te verbinden en zo elkaar te versterken. 

Waar gewenst trekken we samen op. Enkele initiatieven 

waarmee we nadrukkelijk de samenwerking zoeken zijn:

• Lokaal Sportakkoord De Wolden 

• Ruinen Positief Gezond 

• JOGG De Wolden

• Eén tegen eenzaamheid

• Gezonde scholen

• Gezonde sportomgeving/Team:Fit

• Preventie Handhavingsplan Alcohol

• Motie rookvrije sportaccommodaties

Elk initiatief/samenwerkingsverband investeert in 

preventie op specifieke thema’s voor een specifieke 

doelgroep en draagt zo bij aan de gezondheid en het geluk 

van de inwoners in De Wolden.

3. Positieve Gezondheid

Wij werken vanuit het gedachtengoed van ‘Positieve 

Gezondheid’. Positieve Gezondheid is een benadering die 

niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen 

centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen 

regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet 

op de beperkingen of ziekte1. Positieve Gezondheid gaat 

over het leven op de lange termijn. Het betreft dus niet 

alleen het korte termijn doel, zoals bijvoorbeeld gewicht 

verliezen, minder drinken of stoppen met roken, maar 

een groeiend bewustzijn van eigen regie op veerkracht 

en welbevinden. Door Positieve Gezondheid onderdeel 

te laten zijn van dit preventieakkoord kunnen we de 

gezondheidsbevordering van de inwoners verduurzamen. 

4. Dynamisch document

Een goede gezondheid levert veel op. Gezonde mensen 

hebben over het algemeen een betere kwaliteit van 

leven, zorgen beter voor zichzelf en doen minder beroep 

op de zorg. Daardoor kunnen zij beter meedoen in 

de maatschappij. Het doel is niet alleen dat je met je 

gedrag probeert ziektes te voorkomen. Het gaat om 

gezonde gewoontes en gezonde keuzes maken, zodat je 

een leven kunt leiden waar je je goed bij voelt, met alle 

mogelijkheden en beperkingen die je hebt. Dit maakt dat 

we kijken naar kansen en mogelijkheden en open staan 

voor nieuwe trends en ontwikkelingen. Nieuwe partners 

zijn welkom om op een later moment aan te haken. We 

willen inzetten op de plekken waar energie zit. Daarom 

is het preventieakkoord van De Wolden een dynamisch 

document.

 

1 IPH, Machteld Huber, www.iph.nl
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ALCOHOL
Iedereen kent de risico’s van alcohol gebruik en toch is het nog sociaal geaccepteerd. Kinderen krijgen dat mee als ze 

opgroeien. In De Wolden drinken volwassenen door de weeks en in het weekend vaker dan in de rest van Drenthe en 

Nederland2. 

De gemiddelde leeftijd dat jongeren in Nederland voor het eerst 

in aanraking komen met alcohol is 13,3 jaar. 59% van de jongeren 

in De Wolden uit klas 2 en 4 heeft ooit alcohol gedronken3. Dit is 

vergelijkbaar met de rest van Drenthe. Als je aan deze jongeren, 

die ooit wel eens alcohol hebben gedronken, vraagt of ze dat 

recent (vier weken voor het onderzoek) ook hebben gedaan zie je 

een duidelijk verschil tussen De Wolden en Drenthe en drinken 

de jongeren in De Wolden meer en vaker alcohol. 56% van de 

jongeren uit De Wolden geeft aan dat hun ouder(s) het goed 

vinden dat ze alcohol drinken. Dat percentage ligt aanzienlijk 

hoger dan in de rest van Drenthe waar ruim 40% van de jongeren 

dit aangeeft4. Uit onderzoek blijkt dat jongeren minder drinken 

als ouders duidelijke grenzen stellen. De invloed van ouders op 

kinderen in de puberleeftijd is vaak groter dan ouders zelf denken. 

Jongeren uit De Wolden drinken vooral thuis en bij anderen thuis 

alcohol, op feesten en festivals en in de keten.

Weinig vrouwen drinken alcohol als ze weten dat ze zwanger zijn. Hoogopgeleide vrouwen drinken vaker alcohol tijdens 

de zwangerschap dan laagopgeleide vrouwen5. In de weken voorafgaand aan de zwangerschap drinkt een groot deel van 

de vrouwen nog wel alcohol. Er wordt moeders en vaders in spe aangeraden om geen alcohol te drinken als ze zwanger 

willen worden. 

Ambitie

In De Wolden willen we dat er geen alcohol meer wordt gedronken door jongeren onder de 18 jaar en zwangere vrouwen. 

Daarvoor zetten we in op een cultuurverandering: van alcohol drinken hoort erbij, het is normaal als je veel drinkt en 

onder de 18 kan je af en toe best een glaasje alcohol proberen naar geen alcohol onder je 18e en als je zwanger bent. 

Boven de 18 drink je met mate. We streven ernaar dat de jongeren van nu, in 2040 de boodschap uit de ambitie doorgeven 

aan hun kinderen. 

Doelstellingen

Om de ambitie te realiseren willen we:

• De weerbaarheid van jongeren vergroten

• Vrijwilligers in (sport)kantines meer handvatten geven om drinken onder de 18 jaar tegen te gaan

• Ouders bewust maken van hun voorbeeldfunctie en handvatten geven over hoe ze met hun kind in   

    gesprek kunnen gaan / afspraken kunnen maken over alcoholgebruik

• De samenwerking met verloskundigen, huisarts en VNN versterken zodat signalering en doorverwijzing opgang   

    komt

• Inzetten op bewustwording van de negatieve invloed van alcohol bij het zwanger worden voor man en      

    vrouw en op de ontwikkeling van het kind tijdens de zwangerschap 

• Niet stunten met prijzen van alcoholhoudende dranken in sportkantines en later ook de horeca en supermarkten

2. GGD Drenthe. Volwassenen in Drenthe, Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2016. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse 
     volwassenen. Assen, Juli 2017
3. GGD Drenthe. Jeugd in De Wolden, Resultaten De Wolden van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, Over de gezondheid en leefgewoonten van de  
     Drentse jongeren in klas 2 en 4. Assen, Juli 2020
4. GGD Drenthe. Jeugd in De Wolden, Resultaten De Wolden van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, Over de gezondheid en leefgewoonten van de  
     Drentse jongeren in klas 2 en 4. Assen, Juli 2020
5. Factsheet Riskant alcoholgebruik Nederland 2016, Trimbos Instituut, 2018

THEMA’S
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Ideeën voor concrete acties

• Weerbaarheidstraining door welzijnswerk voor jongeren en gebruik te maken van het preventiepakket van VNN

• Trainingsaanbod voor barvrijwilligers van (sport) verenigingen en dorpshuizen

• In kaart brengen wat voor hulp er is en dit uitdragen naar de inwoners en instanties zodat iedereen weet waar hij of zij  

    terecht kan

• Inzetten van Positieve Gezondheid om het andere gesprek te voeren om te signaleren

• Preventief signaleren en informeren bij zwangerschap; bijvoorbeeld huisarts bij stoppen met de pil

• Cursusaanbod vroegsignalering alcoholproblematiek van VNN voor hulpverleners

• Inzetten op campagnes als Ik Pas, NIX18 en voorbeeldfunctie van ouders

• Meer aandacht voor ondersteuning van de naasten van problematisch drinkende mensen (dit kan jong en oud zijn)

• Inzetten op verantwoord alcohol gebruik bij de dorpsfeesten

ROKEN 
Jaarlijks overlijden er bijna 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van (mee)roken. Bijna 13% van alle sterfgevallen bij 

mensen van 20 jaar en ouder kan aan roken worden toegeschreven6. Dan gaat het niet alleen om longkanker of hart- en 

vaatziekten, maar ook om andere longziekten, kanker op andere plekken in het lichaam, een beroerte of de ziekte van 

Alzheimer. Roken is echt een verslaving. Als je kijkt naar de top 3 van meest verslavende middelen, staat nicotine op de 

derde plek na cocaïne en heroïne. Nicotine geeft een fysieke en psychische afhankelijkheid en daarom is stoppen erg 

moeilijk. 

Roken tijdens een zwangerschap heeft veel risico’s voor een 

ongeboren kind. De baby krijgt door roken minder zuurstof 

en voedingsstoffen. Vrouwen die roken hebben een groter 

risico op een miskraam en vroeggeboorte. Ongeveer 7% van 

de vrouwen rookt op enig moment tijdens de zwangerschap. 

Ruim 3% rookte gedurende de hele zwangerschap7.

Meer dan 20% van de jongeren uit De Wolden heeft wel eens 

gerookt. Dat is significant meer dan in de rest van Drenthe 

en in Nederland. Van de jongeren die ooit wel eens heeft 

gerookt, is de groep die blijft roken en dat dagelijks doet in 

De Wolden groter dan in de rest van Drenthe. Gelukkig zien 

we wel een daling in het percentage jongeren dat rookt in 

vergelijking met 20138. 

Als volwassene heb je een voorbeeldfunctie naar jongeren 

toe als het gaat om roken. De kans dat een puber gaat experimenteren met roken, wordt sterk bepaald door de mate 

waarin het roken geaccepteerd wordt in zijn omgeving. In De Wolden rookt een kwart van de volwassenen. In De Wolden 

springt de leeftijdsgroep 19 – 34 jaar eruit en zien we dat naarmate de mensen ouder worden het percentage rokers af 

neemt9. Ongeveer 80% van de rokers wil graag stoppen. De meeste rokers hebben 5 tot 7 serieuze stoppogingen nodig 

voordat het hen lukt om definitief te stoppen. De effectiviteit van de hulp bij stoppen met roken is groter als deze wordt 

uitgevoerd door daartoe opgeleide begeleiders.

Ambitie

In De Wolden gaan we voor een rookvrije generatie in 2040. Daarom zetten we in op een rookvrije omgeving, voorlichting 

en hulp bij het stoppen met roken.

6. RIVM. Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV), juni 2018
7. VNN. Kennisbank, https://www.vnn.nl/kennisbank/alcohol-en-roken-bij-zwangerschap
8 GGD Drenthe. Jeugd in De Wolden, Resultaten De Wolden van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019, Over de gezondheid en leefgewoonten van de  
    Drentse jongeren in klas 2 en 4. Assen, Juli 2020
9 GGD Drenthe. Volwassenen in Drenthe, Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2016. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse 
    volwassenen. Assen, Juli 2017
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Doelstellingen

Om de ambitie te realiseren willen we:

• Rookvrije speeltuinen

• Rookvrije sportverenigingen/accommodaties, waarbij we op korte termijn streven naar niet roken tijdens    

    jeugdwedstrijden en op lange termijn helemaal rookvrij

• Rookvrije keten

• Rookvrije zones op publieke locaties zoals rondom supermarkten

• Rookvrije evenementen, waarbij we op korte termijn streven naar niet roken tijdens jeugdevenementen en op       

    lange termijn naar helemaal rookvrije evenementen

• Rookvrije schoolpleinen inclusief het gebied er direct omheen

• Samenwerking zoeken met de middelbare scholen in Hoogeveen, Meppel en Dedemsvaart voor voorlichting over roken

• De samenwerking met organisaties die signaleren en organisaties die hulp bij het stoppen aanbieden versterken

• Inzetten op bewustwording van de negatieve invloed van roken bij het zwanger worden voor man en vrouw

• Zwangere vrouwen roken niet, bij voorkeur de partner ook niet

Ideeën voor concrete acties

• Training en ondersteuning voor vrijwilligers over invoeren en handhaven rookvrije plekken 

• Borden rookvrije plek neerzetten bij de verschillende omgevingen

• Jeugd de ouders laten aanspreken als er toch gerookt wordt op een rookvrije plek

• In kaart brengen wat voor hulp er is voor het stoppen met roken en hierover communiceren

• Preventief signaleren en informeren bij zwangerschap vanuit huisarts, verloskundige en kraamzorg en indien nodig  

    doorverwijzen naar VNN

• Inzetten op campagnes als Stoptober en boodschap van rookvrije generatie, voorbeeldgedrag

GEZOND GEWICHT 
Overgewicht en obesitas zijn, na roken, de belangrijkste 

oorzaak van ziekten in Nederland. Het is een risicofactor 

voor bijvoorbeeld een hoge bloeddruk en een hoge 

bloedsuikerspiegel en leidt zo tot hart- en vaatklachten 

en diabetes. Naast fysieke klachten kan stigmatisering 

van mensen met overgewicht of obesitas mede leiden tot 

psychische klachten. 

Het percentage kinderen in groep 7 met overgewicht of 

obesitas in De Wolden is 16,3% en ondergewicht 7,7%10. 

Ondergewicht komt meer voor bij kinderen in De Wolden 

dan gemiddeld in de rest van Drenthe. Al is het verschil in klas 

2 van de middelbare school tussen De Wolden en Drenthe 

verdwenen. In De Wolden is 13% van de volwassenen en 16% 

van de ouderen fors te zwaar, zij hebben obesitas. De groep 

met matig overgewicht is groter: 33% van de volwassenen en 

46% van de ouderen11 12 . Met het toenemen van de leeftijd 

neemt ook het percentage inwoners met overgewicht en obesitas toe.

Sinds 1981 is er een forse toename van ernstig overgewicht in Nederland te zien. Het RIVM verwacht in de 

volksgezondheidstoekomstverkenning dat dit in ieder geval tot 2040 nog verder toeneemt als we er niets aan doen. Deze 

forse toename van obesitas heeft vooral te maken met de zogenaamde obesogene samenleving. Dit is een wereldwijde 

ontwikkeling, denk aan economische groei, technologische ontwikkelingen en de globalisering van voedselmarkten. 

Iedereen heeft te maken met een enorm aanbod aan gezond en ongezond voedsel en met leef- en werkomstandigheden 

waarin weinig bewogen hoeft te worden. Bewuste keuzes zijn nodig om overgewicht te voorkomen, maar niet iedereen 

10. GGD Drenthe. BMI-gegevens van de jeugd in De Wolden in de periode 2011-2020
11. GGD Drenthe. Ouderen in Drenthe, Basisrapport van het ouderenonderzoek 2016, Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse ouderen. Assen, 
Juli 2017.
12. GGD Drenthe. Volwassenen in Drenthe, Basisrapport van het volwassenenonderzoek 2016. Over de 
      gezondheid en leefgewoonten van Drentse volwassenen. Assen, Juli 2017
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in de samenleving is in de omstandigheden en beschikt over de vaardigheden om gezonde keuzes te maken. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om materiële omstandigheden, de directe leefomgeving, gezondheidsvaardigheden en de impact van 

chronische stress. Vooral hoger opgeleiden profiteren tot nu toe van preventieve programma’s. Daarmee worden de 

gezondheidsverschillen tussen hoog en laagopgeleiden alleen maar groter. Het is daarom belangrijk te zorgen voor een 

leefomgeving die een gezonde leefstijl mogelijk en gemakkelijk maakt. 

Ambitie

In De Wolden gaan we voor meer inwoners met een gezond gewicht. Dit doen we door in te zetten op een gezonde 

omgeving om in op te groeien en oud te worden. De jeugd heeft de toekomst en iedereen zit lekker in zijn vel. We 

stimuleren elkaar om gezond te leven. En door goede samenwerking, kan wanneer het nodig is, ondersteuning worden 

ingezet van professionals. 

Doelstellingen

Om de ambitie te realiseren willen we:

• Een openbare omgeving die uitdaagt, uitnodigt en verleidt om meer te bewegen

• De speeltuin een veilige plek maken voor iedereen in de dorpen

• Meer gezonde scholen en gezonde kinderopvanglocaties met groene schoolpleinen

• Een eenduidige boodschap over gezonde voeding/gezonde leefstijl uitspreken

• Laagdrempelig aanbod voor sport en bewegen en toegankelijk voor iedereen

• Gezonder aanbod in (sport)kantines

• Gezondere supers in de gemeente

• Stimuleren van buiten bewegen door het inrichten van de ruimte met veilige fiets- en wandelpaden, goede verlichting en  

    banken om uit te rusten

• Een goede sociale kaart zodat het aanbod inzichtelijk is en partners elkaar weten te vinden

• Op tijd overgewicht signaleren

• De samenwerking tussen organisaties die ongezond gewicht signaleren en organisaties die aanbod voor ondersteuning  

    hebben versterken 

• Aandacht voor het mentale aspect van gezondheid en dit bespreekbaar maken

• De GLI verder uitrollen in De Wolden

• Inzetten op de JOGG-aanpak 

• Vergroten van de voedselvaardigheid
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Ideeën voor concrete acties

• Stimuleren van water drinken

• Ondersteuning bij gezonde scholen, kinderopvang en (sport)kantines door GGD en Team:Fit

• Gezonde voeding bij activiteiten en evenementen

• Sociale kaart maken

• Een extra meetmoment door de GGD in groep 4 of 5 van de basisschool

• Organiseren van sportinstuiven 

• Voorlichting geven op scholen en aan ouders

• Een stimuleringsbijdrage voor activiteiten die inzetten op rookvrij, alcoholvrij, gezond aanbod en beweegstimulering 

• Inzetten op campagnes om naar elkaar om te zien

• Groepsactiviteiten waarbij mensen werken aan de (mentale) gezondheid

• Inzetten op bewustwording gezonde leefstijl via sociale media

• Een netwerk van preventie en zorg dat elkaar op de hoogte houdt over ontwikkelingen

• Een extra consult gericht op gezond gewicht en zwangerschap
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VERVOLG 
Er is een projectgroep opgezet om te zorgen dat het beschikbare uitvoeringsbudget van €20.000,- voor 2021, 2022 

en 2023 wordt ingezet voor het realiseren van de ambities en doelen uit het akkoord en het levendig houden van het 

akkoord. De projectgroep komt vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een gemêleerd gezelschap.

 

Naam Organisatie/inwoner

Christina Tijmens Inwoner Koekange

Roelina Salomons Verslavingszorg Noord Nederland (VNN)

Trea ten Kate-Mulder Korfbalvereniging KIA Koekange en Vitaal personeel

Linda Veltman Speeltuinstichting Ravotti Ruinen

Berber Jansen Welzijn De Wolden

Margaret Makaske Stichting Icare

Tineke Vasbinder Veerkracht en Vitaliteit

Carlijn Oostermeijer GGD Drenthe

Leoni Pleiter Projectleider preventieakkoord gemeente De Wolden

De projectgroep leden:

• Zorgen voor de nodige energie de komende jaren bij de betrokken organisaties/inwoners

• Zijn de ambassadeur van het preventieakkoord en kunnen afhankelijk van de behoefte aanjagen en/of inspireren

• Beheren in gezamenlijkheid het uitvoeringsbudget

• Beoordelen aanvragen die zijn ingediend voor preventie activiteiten, ect. op het gebied van roken, alcohol en      

    gezond gewicht en nemen samen een beslissing over de toewijzing van budget op basis van een aantal criteria en de  

    uitgangspunten

• Zorgen voor afstemming van de ambities en andere ontwikkelingen

• Zijn beschikbaar om te adviseren of te dienen als klankbord

• Kunnen zelf een aanvraag indienen, maar zullen deze dan niet beoordelen

Initiatief indienen

Inwoners en professionals uit De Wolden kunnen een aanvraag doen voor het uitvoeringsbudget. Voor 2021, 2022 

en 2023 is er € 20.000,- beschikbaar. Elk kwartaal is er € 5.000,- beschikbaar. De projectgroep leden beoordelen de 

aanvragen aan de hand van onderstaande criteria en houden rekening met spreiding van het budget over de dorpen en de 

thema’s. 

Criteria:

• Het moet bijdragen aan de ambities en uitgaan van de uitgangspunten die in het preventieakkoord van De Wolden zijn  

    geformuleerd

• Er moet een samenwerking tussen meerdere partijen zijn

• Het moet laagdrempelig en realistisch zijn

• Een aanvraag kan voor zowel groeps- als individuele activiteiten

• Cofinanciering, eigen financiering of inzet in uren is een pré

• Aanvragen hebben een kop en een staart, maar we kijken wel naar een structurele borging (van effecten)

Meer informatie

Heeft u vragen over het preventieakkoord of wilt u een initiatief indienen? Neem dan contact op met Leoni Pleiter via 

l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.
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Naam Organisatie/inwoner

Roelina Salamons VNN Preventiemedewerker

Geralda Perdon Voedingsadviesbureau Diadem Eigenaar

Jan Blaauw Noorderboog Manager

Greet Anholts Huisartsen De Wolden Huisarts

Martin Eising Rabobank Het Drentse Land Directeur

Mariëtte Buning VV Zuidwolde Secretaris

Christina Tijmens Inwoner

Wim Kromdijk Adviesraad Sociaal Domein Voorzitter

Mascha Konterman Welzijnswerk De Wolden Buurtwerker

Mirjam Remmelts Speeltuinvereniging De Woldklimmers Ruinerwold Bestuurslid

Trea ten Kate-Mulder VitaalPersoneel Eigenaar

Karlijn Meijerink IVN natuureducatie en Jong Leren Eten Projectleider Onderwijs / Makelaar 
Jong Leren Eten Drenthe

Reinier Havinga Fysiotherapie en trainings centrum Zuidwolde Praktijkeigenaar en fysiotherapeut

Ellen Groen MEE Drenthe Regiomanager

Ingrid Koekoek Sportcafé De Marse Beheerder

Linda Veltman Speeltuinvereniging Ravotti Secretaris

Tineke Vasbinder Vitaliteit & Veerkracht Eigenaar

Carlijn Oostermeijer GGD Drenthe Jeugdarts

Heleen Veerbeek GGD Drenthe Jeugdverpleegkundige

Jeannet Roos Stichting Wolderwijs Directeur IKC Het Groene Hart

Erwin Eulen Prima Life Praktijkmanager en fysiotherapeut

Alexander Brakke Speeltuinvereniging De Hommel Bestuurslid

Leoni Pleiter JOGG De Wolden JOGG-regisseur

Wilco Stevens Sportfunctionarissen De Wolden Sportfunctionaris

Margaret Makaske Icare Beleidsmedewerker en projectleider

Gert Boverhof ‘t Wapen van Ruinen Eigenaar

Egbert van Dijk Gemeente De Wolden Wethouder

Hilda Mulder Gemeente De Wolden Wethouder
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