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We worden steeds ouder en de meeste mensen voelen zich gezond. Toch is er nog veel
te doen in de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik, stimuleren van gezond
gewicht en meer bewegen. We doen al veel. Denk aan Samen gezond in Tiel waarin
organisaties samenwerken om inwoners te stimuleren tot een gezonde en actieve
leefstijl, het Gezonde School vignet dat al een groot deel van de scholen in Tiel heeft.
Denk ook aan de Rookvrije Generatie waarbij organisaties samen ernaar streven dat
kinderen beschermd worden tegen tabaksrook en niet meer in de verleiding komen om
te gaan roken. Maar daarnaast vinden we het belangrijk om gezamenlijk nog meer
kansen te benutten om de inwoners van de gemeente Tiel te stimuleren tot gezonde
keuzes.  
 
De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan afspraken
tussen meer dan 70 verschillende organisaties in Nederland over de aanpak van roken,
problematisch alcoholgebruik en komen tot een gezond gewicht. Ook is er een
Nationaal Sportakkoord, met afspraken om te zorgen dat iedereen een leven lang
zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport kan hebben. 
De gemeente Tiel vertaalt deze nationale akkoorden naar een lokaal Preventie- en
Sportakkoord. Daarbij hebben we specifieke doelen voor ogen. We willen de
gezondheidsverschillen tussen verschillende groepen inwoners verkleinen zodat
kinderen een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben, dat actieve
volwassenen fit hun pensioen in gaan en dat ouderen veel gezonde levensjaren hebben
en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. We zetten daarom in op een
samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van afzonderlijke thema’s: roken,
gezond gewicht en psychisch welbevinden.  
 
We starten niet met iets nieuws maar zorgen voor meer en slimmere verbindingen in
beleid en activiteiten. De gemeente doet dit niet alleen maar we doen dit samen met
lokale partners. We werken daarbij vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid. Dit
betekent dat we het accent niet leggen op eventuele klachten en
gezondheidsproblemen maar op de mens zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven
betekenisvol maakt. Een Gezond Tiel anno 2040 is een samenleving waarin inwoners van
alle leeftijden gestimuleerd worden om gezonde keuzes te maken.  
 
Door de onderlinge samenwerking zetten we ons samen in om de nazaten van Flipje van
Tiel gezond te houden! 
 
Ben van Hees 
Wethouder

1. Voorwoord
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Als wordt gekeken naar wat de inspanningen rondom gezondheid voor gemeente Tiel
hebben gedaan, is te zien dat de inwoners vitaler zijn geworden. We leven langer en het
aantal jaren dat we ons gezond voelen, neemt toe. Toch is langer gezonder leven niet
vanzelfsprekend. De verschillen tussen de sociaaleconomische groepen zijn nauwelijks
afgenomen en op sommige punten zelfs toegenomen.  
 
De meest kwetsbare inwoners in Tiel wonen in de wijken Tiel-Oost en Tiel-West. De
ervaren gezondheid is in deze wijken voor zo'n 39%-40% ‘gaat wel’ tot ‘zeer slecht’.
Inwoners van deze wijken scoren minder goed op gezondheidsgedrag, sociale aspecten,
zelf- en samenredzaamheid en psychische gezondheid dan in andere wijken.
Sociaaleconomische factoren in huishoudens zoals armoede, werkloosheid of scheiding
kunnen maken dat een gezonde leefstijl geen prioriteit krijgt. Welvaartsziekten stijgen
hierdoor en inwoners die een langere periode chronisch ziek zijn, ontwikkelen een
mindere gezondheid en vitaliteit. Gemiddeld gezien hebben deze mensen vaker ernstig
overgewicht, roken ze vaker en bewegen ze minder. Factoren als geld, tijd of iemand om
samen mee te bewegen belemmeren hen vaak om gezonder te gaan leven.   
 
Als inwoners minder vitaal zijn, dan zijn ze ook maatschappelijk minder betrokken. Deze
verminderde betrokkenheid kan naast lichamelijke gevolgen ook psychisch negatieve
gevolgen hebben. Ook dat is te zien bij deze inwoners. Het percentage dat een hoog
risico loopt op een angststoornis of depressie is tussen de 12%-15%; in het algemeen is
het risico op een psychosociale stoornis zelfs meer dan 40%. Naast dat dit een stijging
veroorzaakt van de zorgkosten, worden deze mensen ook belemmerd deel te nemen
aan het maatschappelijk verkeer, waardoor gevoelens van isolatie of sociale uitsluiting
toenemen.  
 
Om gezondheidsverschillen te verkleinen, dienen krachten te worden gebundeld. De
gemeente Tiel heeft een rol in het verkleinen van deze gezondheidsverschillen, maar kan
dit niet alleen. Het is een onderwerp van iedereen. Vitaliteit en gezondheid zijn grote
onderwerpen waar veel groepen en organisaties bij betrokken zijn onder andere
inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, gemeente, zorgorganisaties,
welzijnsorganisaties en zorgverzekeraars spelen een rol. Een positieve verandering op
vitaliteit en gezondheid lukt alleen als we dat in deze grootsheid zien. Als we alleen
instrumentele oplossingen bedenken, krijg je een lappendeken van projecten en
subsidies. 

2. Visie van de gemeente op het 
verkleinen van gezondheidsverschillen 
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Het gaat erom om binnen het grote geheel de krachten te bundelen en daarbinnen
kunnen de partijen hun eigen maatschappelijk rol vervullen. Vitaliteit en gezondheid
kunnen we alleen verbeteren door elkaars rol en verantwoordelijkheid te respecteren en
samen, met alle betrokken partijen, vanuit verschillende invalshoeken, te gaan
vernieuwen vanuit elkaars eigen kracht en rol, maar met een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. 
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3. Ondertekende partijen
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Van aanbodgericht naar vraaggestuurd vanuit behoefte en mogelijkheden van de
kwetsbare doelgroep 
Actief betrekken van de doelgroep 
Samenhang: van allerlei losse projecten naar samenhangende preventieaanpak in
de stad en in de wijken. 
Verbinding: van verkokerde aanpak binnen de verschillende domeinen (sociaal,
medisch, sport) naar verbinding van de domeinen en eigenaarschap van zowel
gemeente, als samenwerkende partijen. 

Bij het opstellen van dit akkoord zijn de volgende uitgangpunten leidend: 

 
De gemeente Tiel volgt hierin het gedachtengoed zoals uitgesproken in de inaugurele
rede ‘Stap voor stap naar een gezonder leven voor iedereen’ van Prof. Dr. Gera
Nagelhout (19 maart 2021):  

“Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van zo effectief mogelijke
gezondheidsinterventies. Maar als we geen rekening houden met het bereik, dan lopen
we het risico dat ongelijkheden steeds groter worden. Interventies die slechts bedoeld
zijn om de trap te beklimmen en niet om de trap te bereiken, zijn namelijk vooral
geschikt voor mensen met een hogere sociaaleconomische positie."

4. Uitgangspunten van het akkoord
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Mentale ruimte creëren. Denk aan schuldhulpverlening, hulpverlening voor andere
problematiek, het verbeteren van leefomstandigheden. 
Drempels weghalen. Er mogen geen financiële drempels zijn, ondersteuning moet
dichtbij geboden worden en aanmeldprocedures en taalgebruik moeten eenvoudig
zijn. 
Actieve promotie. Zodat mensen op de hoogte zijn van het bestaan van interventies
die de gezondheid bevorderen. We kunnen er niet vanuit gaan dat alle mensen zelf
op zoek gaan naar ondersteuning. 
Het aantrekkelijk maken om de richting van de trap op te lopen. Interventies moeten
niet alleen effectief maar ook passend, aantrekkelijke en leuk zijn. Want je hebt niks
aan een effectieve interventie die niemand gebruikt of volhoudt.” 

"Om het bereik te verbeteren kunnen we vier dingen doen: 
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Aandacht voor wijken met gezondheidsachterstanden (Tiel-West en Tiel-Oost).  
Drempels voor gebruik en toegankelijkheid in beeld te brengen, op te heffen en hier
middelen ter beschikking voor te stellen. 

Denk bij drempels aan factoren als stress, laaggeletterdheid, gebrek aan
informatie, financiën, beperkende omgeving of een passend aanbod
(laagdrempelig bewegen).  

Bestaande projecten/initiatieven onder de aandacht te brengen bij kwetsbare
doelgroep in het welzijnsdomein. 
Actief organisaties te betrekken als partners van de gemeente, met ieder een eigen
rol en verantwoordelijkheid of regie. 
Actief in te zetten op inwonerbetrokkenheid. 
Zoveel mogelijk de verbinding te zoeken met: 

Het Sportakkoord   
Het Armoedepact  
Het Taalakkoord  
Bedrijven en horeca  
Onderwijs  
Kinderopvang  
Het medisch domein 
Bestaande projecten/initiatieven in de wijken 

We willen de bestaande gezondheidsagenda versterken door het verbinden van lokale
initiatieven en het beter beschikbaar maken van het bestaande preventie aanbod voor
de kwetsbare doelgroep: inwoners met Sociaal Economische Gezondheidsverschillen
(SEGV). De focus ligt daarbij op de rookvrije generatie, gezond gewicht en psychisch
welbevinden door: 

 
De afgelopen jaren hebben we verschillende initiatieven gestart om de
gezondheidsverschillen te verkleinen tussen inwoners met een hoge en lage
sociaaleconomische positie, bezien vanuit verschillende domeinen. Zo zijn er een
(regionaal en lokaal) Sportakkoord, een Armoedepact en een Taalakkoord. Allen bedoeld
om drempels weg te nemen voor de meer kwetsbare doelgroep van Tiel. De bedoeling
van dit preventieakkoord is dat bovengenoemde initiatieven geen losstaande initiatieven
zijn, maar dat ook deze met elkaar worden verbonden. Ze zijn immers gerelateerd aan
elkaar en focussen allemaal op het verkleinen van de gezondheidsverschillen. 

5. Aanpak
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Door in te zetten op een domein overstijgende samenwerking, proberen we door
middel van dit lokale preventieakkoord een integraal beleid vorm te geven voor de
komende drie jaar. Hierin worden de partners van deze akkoorden, maar ook andere
externe partijen als mede-eigenaren gezien en verantwoordelijk voor de onderlinge
verbindingen en de vervolgstappen die gemaakt zullen worden. Hieronder is te zien
binnen welk kader de gemeente Tiel het preventieakkoord heeft opgezet. 
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Met verschillende partijen in Tiel zijn in maart 2021 sessies gehouden om dit kader en te
presenteren, feedback op te halen en medewerking te krijgen. Partijen waren
enthousiast en leverden input op verschillende niveaus. Hieronder is te zien welke
problematiek door hen wordt gesignaleerd (en waar wij dus komende periode op in
gaan zetten). 
 
 

In de periode die volgde hebben we gesprekken met enthousiaste partijen gevoerd die
bij willen dragen aan het akkoord, ieder op een eigen unieke manier. Deze zijn in dit plan
vastgelegd en worden aangescherpt met gesprekken die we in mei 2021 met de
doelgroep zullen voeren, want dat is essentieel om het definitieve plan vorm te kunnen
geven. Het gaat uiteindelijk om de doelgroep die we proberen te bereiken en voor wie
we gezondheid en vitaliteit willen vergroten. De vraag van de doelgroep en het aanbod
van de deelnemende partijen moet uiteindelijk bij elkaar komen. Hier maken we ons dan
ook hard voor. Over de rollen van de deelnemende partijen, de inwonerbetrokkenheid
en de verdere uitvoering van het akkoord is in de volgende hoofdstukken meer te lezen. 

6. Verzamelen van input
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Het bestaande aanbod te matchen aan hun vraag, mogelijkheden en behoeften. 
Identificeren of het huidige aanbod niet matcht.  
Te bepalen hoe het budget kan worden ingezet om eerdergenoemde drempels weg
te halen.  

Fase 1: Verkennen: waar zit de kwetsbare doelgroep? Dit verkennen gebeurt via
organisaties in de wijk vanuit het sociale domein. Of via aangesloten partners die
lokale initiatieven hebben in Tiel waar de doelgroep bij betrokken is.  
Fase 2: Contact leggen: na identificatie van mogelijke deelnemers worden ze
vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met een vertrouwd persoon. Deze stelt
door middel van gerichte vragen vast wat de drempels voor deelname zijn bij het
bestaande gezondheidsaanbod (mentaal, roken en sporten/bewegen).  
Fase 3: Betrekken: bevragen van geïdentificeerde doelgroep welk aanbod hen het
meeste aanspreekt of waar de noodzaak/het verlangen het hoogst is. 
Fase 4: Aansluiten: aanbieden en aanpassen (waar nodig) van huidig aanbod op de
vraag en situatie van de doelgroep zodat deelname mogelijk wordt. Zoals het
aanpassen van de fysieke ruimte of waar nodig of andere drempels opheffen. 

Om het bestaande aanbod beter bij de vraag te laten aansluiten is het essentieel om de
doelgroep actief te betrekken. We willen weten waar hun behoefte is en deze te
matchen met het bestaande aanbod. Dit met als doel om: 

 
In de Kadernota Vitale wijken en dorpen (2015) hebben we de basis gelegd voor het
wijkgericht werken. Hierin werken we volgens principes waarin de beleving en behoeftes
van de inwoners centraal staan en wordt gericht op integraal en context gedreven
werken. Doel hiervan is om de structuur in de wijk te versterken op het gebied van
welzijn, zorg en leefbaarheid. En om de inwoner meer centraal te stellen. Binnen het
preventieakkoord betrekken we deze manier van werken ook in de vorming van ons
beleid en de uitvoering van het akkoord. 
 
Voor het bevragen van de doelgroep maken we gebruik van vertrouwde intermediairs in
de wijk die de mensen al goed kennen. We gaan als volgt te werk: 
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7. Bereiken en betrekken van de doelgroep



Financiën: de grootste drempel is de een financieel ontoereikende situatie om te
kunnen sporten of gezonde voeding te kopen.
Corona: heeft mogelijkheden tot een gezondere leefstijl belemmerd. Dit maakt ook
dat de motivatie is verminderd en de draad weer oppakken lastig is.   
Communicatie: bestaande projecten op het gebied van gezondheid lijken de
doelgroep (nog) onvoldoende te bereiken. Hierbij zou het inzetten van social media
een rol kunnen spelen.   
Support: mensen in de directe (privé) omgeving lijken belangrijk om gezondere
leefstijl vol te houden. Ook kunnen groepsactiviteiten helpen. Echter zijn er ook
mensen die liever individueel een traject volgen.  
Mentale gezondheid: zichzelf en de eigen gezondheid op nummer één zetten lijkt
voor sommigen moeilijk. Factoren zoals stress bemoeilijken dit. Ook vormen stigma's
en vooroordelen rondom overgewicht drempels om hulp te vragen.  
Bereikbaarheid: huisarts en diëtist zijn goed te vinden, bij het wijkteam en andere
instanties lijkt dit minder.  
Rol huisarts: makkelijk te vinden, maar er wordt benoemd dat niet iedere huisarts
ingespeeld lijkt te zijn op de problematiek achter overgewicht.  
Rol wijkteam: zouden een grotere rol kunnen spelen. Zo wordt geopperd dat ze
meer projecten op het gebied van gezondheid kunnen initiëren en dit promoten om
mensen te motiveren. 
Voorlichting voeding: Er lijkt behoefte aan voorlichting over gevarieerd eten en
koken. 
Beweegmogelijkheden: voor zowel voor buiten als binnen, lijkt behoefte aan
verruiming van faciliteiten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
buitensportmogelijkheden of aanpassing van openingstijden van sportinstanties.

In samenwerking met Santé Partners zijn een tiental inwoners in de wijk Tiel-Noord en
Tiel-Oost geïnterviewd. Hierbij is geïnventariseerd hoe de inwoner de eigen gezondheid
ziet en in hoeverre bestaande projecten op het gebied van gezondheid bekend zijn en
aansluiten op de behoefte die er is. Deze gesprekken leveren niet alleen een
inventarisatie van de gezondheid van deze mensen op, maar ook een monitoring van
het akkoord. We zullen daarom gedurende de uitvoer van het akkoord inwoners via
intermediairs en aanbieders van preventie blijven betrekken. Ook wordt nagedacht over
het opzetten van een inwoners-klankbordgroep die de werkgroep van informatie
voorziet op structurele basis. Binnen de gehouden interviews werden de volgende
drempels en verbeterpunten op gebied van gezondheid benoemd:
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7.1.  Gesprekken inwoners Tiel – 
inventarisatie drempels



Een van de pijlers van het preventieakkoord is 'bewegen’. In 2020 is het Tielse
Sportakkoord voor de periode 2020-2021 tot stand gekomen, met de ondertitel ‘Méér
mensen in de gemeente Tiel in beweging laten komen’. De deelnemende partijen zijn
enthousiast en geloven in de kracht van bewegen, voor iedereen. Iedereen moet kunnen
sporten en bewegen bij een vereniging, een commerciële aanbieder of in de openbare
ruimte, in teamverband of individueel, ongeacht iemands leeftijd, beperking, afkomst,
geloof of sociale positie. 
 
Binnen het Sportakkoord hebben sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en
bedrijven afgesproken om sport en bewegen voor iedere inwoner aantrekkelijker en
toegankelijker te maken. Niemand uitgezonderd, nu en in de toekomst. In projectideeën
is uitgewerkt waar getekende partijen mee aan de slag gaan in 2020 en 2021. Het Tielse
Sportakkoord benoemt de verbinding met het preventieakkoord: ‘Waar mogelijk en
passend is het wenselijk de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord en het Tielse
Sportakkoord verder uit te werken en aan elkaar te verbinden, wellicht met op termijn
het inzetten van de JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) aanpak. 

 

8. Verbinding naar het Sportakkoord
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Uitvoeringsplannen voor 2021 en 2022 zijn
nog niet gemaakt. De regiegroep van het
Tielse Sportakkoord stimuleert dat er in de
nieuwe plannen aandacht is voor het
benaderen en verleiden van (kwetsbare)
doelgroepen. Hiervoor is het aanbieden van
laagdrempelig beweegaanbod een essentieel
onderdeel. Samen met de aangesloten
partijen van zowel het Sportakkoord als het
Preventieakkoord bundelen we in de
komende periode onze krachten om tot
verbinding van bestaande initiatieven te
komen en het laagdrempelige beweegaanbod
te versterken of, indien nodig, uit te breiden
en de juiste doelgroep te bereiken. 



Deelnemende partijen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan het
preventieakkoord. Uitgangspunt hierbij is dat alle betrokken partijen gelijkwaardig aan
elkaar zijn; de gemeente heeft geen leidende rol, maar een faciliterende. Het akkoord
maken we met elkaar, voor elkaar. Hieronder is te zien hoe partijen kunnen bijdragen
aan het akkoord: 
 
Aanbieders van preventie 
Er zijn verschillende partijen die aanbod hebben. Dit aanbod richt zich op de volgende
pijlers: gezond gewicht, roken, mentale gezondheid, (laagdrempelig) bewegen en
gezonde voeding. Binnen het akkoord is het de bedoeling dat het huidige aanbod wordt
versterkt, waar nodig aangevuld en onder de aandacht komt van de doelgroep.  
 
Ondernemers 
Ondernemers kunnen zich aansluiten bij het akkoord. Uitgangspunt hierbij heeft
voornamelijk betrekking op het faciliteren van gezonde werkvloeren en medewerkers
zowel op de verschillende pijlers te stimuleren een gezondere leefstijl aan te nemen. 
 
Intermediairs 
De intermediairs vormen een cruciale schakel tussen het akkoord en de uitvoering
ervan. Input vanuit de doelgroep is nodig om beleid en uitvoering vorm te kunnen
geven. De intermediairs zijn diegenen die de doelgroep kunnen bereiken en inzicht
kunnen geven in wat er nodig is.  
 
Gemeente 
Zoals benoemd is de gemeente een facilitator en medepartij in het vormgeven en
uitvoeren van het akkoord. Ze verbindt de partijen en de doelgroep met elkaar en zorgt
ook voor een interne vertaalslag van het akkoord. Zo geeft ze het juiste voorbeeld.  

9. Bijdragen aan het preventieakkoord
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In 2021 en 2022 gaan we verder met het (zichtbaar) rookvrij maken van
(kind)omgevingen in Tiel: scholen, sportverenigingen, speeltuinen, kinderopvang en
consultatiebureau-locaties. 
Eind 2022 is ook het binnenterrein van het stadhuis rookvrij. Daarbij inventariseren
we welke andere organisaties zich hierbij willen aansluiten, zoals sportverenigingen
die nu nog niet rookvrij zijn.  
Eind 2022 zijn de eerstelijns verloskundigen en JGZ-medewerkers bijgeschoold
rondom stoppen-met-roken ondersteuning en maken zij gebruik van de kennis en
praktische hulpmiddelen/materialen van de Taskforce Rookvrije Start. Ook verwijzen
zij vaker naar specifiek stoppen-met-roken aanbod voor (aanstaande) ouders, zoals
Rookvrije ouders.  
We stimuleren zoveel mogelijk organisaties om hun gebouwen en bedrijven rookvrij
te maken en stoppen-met-roken aanbod onder werknemers te motiveren. 
De gemeentes in de regio Rivierenland doen in 2021 gezamenlijk mee aan
Stoptober. 

Alle deelnemende partijen kunnen naast deze manieren van input er tevens voor kiezen
om zich bij de projectgroep aan te sluiten. Deze is opgezet om een borging van de
uitvoering van het akkoord te kunnen garanderen. Hier is in hoofdstuk 11 meer over te
lezen. Voor het bereiken van de gestelde ambitie – gezondheidsverschillen verkleinen –
maken we op 3 niveaus afspraken: collectief, specifiek voor de gemeente en specifiek
voor de partners van dit akkoord. 

 

Wij willen met elkaar dat er voor de doelgroep, van jong tot oud doorlopend aandacht is voor
positieve gezondheid en een gezonde leefstijl; thuis, op de kinderopvang, op school, op de
opleiding, op het werk, in de wijk en in de stad.

10. Afspraken en acties deelnemende partijen
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10.1.1. Tiel
Rookvrij

We werken samen toe naar een rookvrije generatie in 2040.
We focussen zowel op een rookvrije omgeving voor kinderen
en jongeren als op ondersteuningsmogelijkheden om te
stoppen met roken. Hierbij maken we de volgende afspraken: 

10.1. Collectieve
ambities

De ondertekenaars van dit akkoord committeren zich aan de
volgende ambities en afspraken: 



Het verbinden van het Sportakkoord en Preventieakkoord, zodat aanbod en
behoefte van laagdrempelig beweegaanbod bij elkaar komen.  
Het Lingecollege en verschillende basisscholen in Tiel werken in 2021 en 2022 toe
naar een Gezonde School vignet voor het thema voeding en/of bewegen.  
We onderzoeken of de Gemeente Tiel de JOGG-aanpak (jongeren op gezond
gewicht) kan implementeren (per 2022). Met de JOGG-aanpak bouwen we aan een
werknet om samen de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken.
Hierdoor kan onder andere gebruik worden gemaakt van Team:Fit. Dit is de
werkwijze waarmee JOGG zich inzet voor een gezondere sportomgeving. Ze maken
het voedingsaanbod in sportkantines en horeca van sportaccommodaties gezonder.
Daarnaast is er aandacht voor een rookvrij sportterrein en verantwoord
alcoholgebruik.  
Cool Gecombineerde leefstijl Interventies (GLI’s) aanvullen met een
beweegprogramma vanaf september 2021. 
Onderzoeken of de twee bestaande GLI’s aangevuld kunnen worden met een derde:
Samen Sportief in Beweging. Dit is een erkende GLI die zich richt op de meer
kwetsbare doelgroep (lage SEP). 
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10.1.2. Gezond
gewicht

We willen een stijgende trend in het aantal mensen met een
gezond gewicht bij alle leeftijdsgroepen, waarbij de focus ligt op
de kwetsbare groepen waar de meeste gezondheidswinst te
behalen is. We stimuleren de doelgroep om meer te bewegen
en gezonder te eten, waarbij er aandacht is voor mogelijke
achterliggende problemen van mensen (zoals stress en
armoede). We stimuleren gezonde kantines en daarin het
aanbod van gezonde voeding (sportkantines, schoolkantines,
bedrijfsrestaurants). Hierbij zijn verschillende doelen
vormgegeven: 



Het voortzetten van het leefstijlspreekuur en het initiatief Welzijn op Recept van de
GGD. Hier zijn ontzettend veel positieve reacties op geweest. Om ook achterliggende
problematiek boven tafel te krijgen, zijn deze projecten essentieel om in te zetten.
Vanuit positieve gezondheid wordt vanuit een breed perspectief gekeken naar de
ervaren gezondheidsproblemen.  

Vanuit deze initiatieven wordt vervolgens toegewerkt naar laagdrempelig aanbod
in de wijk op alle leefstijlaspecten. Er zal worden ingezet op het bereiken van de
doelgroep. 

Onderzoeken van de haalbaarheid van het opzetten van een gezondheids- en
vitaliteitsplatform, waar goedkope of gratis, gezonde informatie en activiteiten staan
gericht op alle pijlers van het akkoord en op B1-niveau. Bestaande initiatieven krijgen
hier een podium en worden met elkaar verbonden.  
Meer aandacht voor het verweven van mentale gezondheid in bestaand beweeg- en
voedingsaanbod. Voorbeelden zijn een informatieavond voor NDC (Tielse Wandel
Challenge)-lopers of bij lokale eettafels over omgaan met stress. Hierbij wordt ook
verbinding gezocht met bijvoorbeeld Werkzaak en de afdeling Werk en Inkomen en
de schuldhulpverlening. 
Te starten met het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ in samenwerking met
een adviseur van Movisie. Doel hiervan is om van zoveel mogelijke mensen die
eenzaamheid ervaren te bereiken, hun welzijn te verhogen én daarmee dus
gezondheidsklachten zien te voorkomen. 
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We zetten in op het versterken van de mentale veerkracht.
Dit doen we door het risico op psychosociale problemen bij
kinderen en jongeren te verkleinen, door volwassenen
ondersteuning te bieden bij mantelzorg en door
eenzaamheid tegen te gaan bij volwassenen en ouderen.
We bouwen voort op reeds ingezette activiteiten zoals
‘Liever bewegen dan moe’ en The Daily Mile, waarin sport en
bewegen, gezonde voeding en stoppen met roken
gecombineerd wordt met het verbeteren van psychisch- en
sociaal welbevinden. Ook hierin zetten we verschillende
stappen: 

gezondheid en
sociaal welzijn

10.1.3. Mentale 



Gezamenlijk met partners optrekken in en aanjager zijn van het Lokaal Preventie
Akkoord; 
Drempels wegnemen zodat de doelgroep de stap kan zetten om gezonder te gaan
leven. Dit doen we door: 

Samen te werken binnen de gemeente op verschillende beleidsterreinen en
hierin actief verbindingen te maken tussen de verschillende pijlers: roken,
bewegen, voeding en mentale gezondheid; 
Doelgroep betrokkenheid te stimuleren door te onderzoeken wat men voor
behoeften heeft, welke drempels zij ervaren en hoe we die kunnen wegnemen. 
De fysieke omgeving waar nodig aan te passen zodat laagdrempelig bewegen in
de omgeving makkelijker wordt. 
Het Volwassenenfonds en Jeugdfonds Sport en Cultuur in te zetten, zodat
financiële drempels afnemen;  
Te zorgen dat alle informatie op B1 niveau wordt aangeboden en te zoeken naar
andere vormen om informatie aan te bieden zodat het voor iedere inwoner
toegankelijk en begrijpelijk is. 
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Als gemeente willen wij het goede voorbeeld geven op
gebied van gezondheid en vitaliteit. Zo zetten we in op een
rookvrij terrein en een gezonde bedrijfskantine. Ook wordt
aandacht besteed aan gezondheid voor onze
medewerkers. 

10.2. Specifieke
gemeentelijke

ambities

We hebben met de gezondheidsagenda laten zien dat we het ontwikkelen van een
gezonde leefstijl serieus nemen. Met het LPA gaan we een stap verder: we gaan
bestaande gezondheidsverschillen tussen inwoners verkleinen. Hiervoor zullen we de
komende drie jaar: 



Bibliotheek Rivierenland: stelt een gratis cursusruimtes beschikbaar voor
organisaties of initiatieven die een cursus, lezing of workshop etc. willen organiseren.  
Menzis: werkt samen met gemeente en zorgaanbieders. Er is onder andere
samenwerking bij de GLI en Menzis geeft via het eurofonds een impuls aan het
Volwassenenfonds Sport en Cultuur. 
Ondernemers Coöperatie Tiel: organiseert in oktober 2021 een
netwerkbijeenkomst waarin de nadruk ligt op de gezondheid en vitaliteit voor
werknemers.  
Villa Kakelbont: zetten hun activiteiten op het gebied van bewegen, gezonde
voeding en het ontmoedigen van roken voort. Zij fungeert als voorbeeld voor andere
kinderdagverblijven/kindvriendelijke omgevingen. 
Mozaïek Welzijn: gaat in kaart brengen wat er gebeurt op de pijler bewegen en
gaat dit beter promoten; zetten in op wandelen als camouflage activiteit voor het
bespreken van gezondheidsonderwerpen, gaan gezond koken voor verschillende
doelgroepen en zijn aangesloten bij twee onderzoeken over bereiken van de NT1
doelgroep en cultuursensitief werken. 
Betuwe In Zaken: wil een actieve partner zijn in de jaarlijkse actieweek. 
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10.3.1.
Overkoepelend:

Alle pijlers

10.3. Specifieke  
 
 deelnemende partijen

ambities van de Onze partners hebben ook zelf acties en
ambities geformuleerd op basis van de
verschillende pijlers, die hieronder
toegelicht worden.
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Prins Mauritsschool Tiel: wil inzetten op een gezonde levensstijl voor kinderen, en
hier ook de ouders bij betrekken. Ook stelt de school haar aula open, waar externe
activiteiten kunnen plaatsvinden. Hier zit een keuken bij, waardoor het thema
‘gezond eten’ ook meer op de kaart kan worden gezet. 
Van der Valk Vitaal: Doel is om een vitale en energieke toekomst voor zowel mens
als bedrijf te creëren door programma's/activiteiten aan te bieden en initiëren
rondom bewegen, roken en andere thema's. 
Healthclub Juliën: zet interventie 'Rookvrij en Fitter' in en wil hiermee zowel het
bedrijfsleven als sportverenigingen bereiken. Zet ook in op het leefstijlprogramma
Fit4Life, dat inspeelt op alle pijlers die een gezonde leefstijl aangaan. Allerlaatst de
inzet van de 'Fitness Thuishulp', waarbij senioren worden gemotiveerd om te
bewegen. Ook draagt dit indirect bij aan het verminderen van eenzaamheid.
GGD: Zet in op het voortzetten van het leefstijlspreekuur. Het leefstijlspreekuur is
zeker sinds corona een urgentie, waar de doelgroep van het Preventieakkoord op
afkomt. Ook draagt de GGD bij aan het ontwikkelen van een vitaliteitsplatform, waar
vraag en aanbod op gebied van gezondheid (online) bij elkaar komen. Verder draagt
de GGD bij aan het akkoord door met partners op te trekken, bijv. bij het
programma Rookvrije Start en Kansrijke Start.
Santé Partners: stimuleert gezondere generaties en het zo lang mogelijk gezond
thuis te kunnen wonen, in samenwerking met de ketenpartners. Zet in op 4
verschillende gratis cursussen over onderwerpen als stress en financiën en het
bereiken van de doelgroep. Verder draagt Santé Partners een rookvrij beleid uit
binnen de organisatie en biedt ze mensen de mogelijkheid om beweeglessen te
geven binnen hun dagcentra. 



Kinderfysiopraktijk van Garderen: gaan actief inzetten op het laten bewegen van
kinderen thuis en laagdrempelig bewegen voor zowel ouders als kinderen. Willen
hiernaast inzetten op het vergroten van het aantal deelnemers aan het programma
Goed Bezig voor kinderen met overgewicht.  
Cultuurbedrijf Tiel: doen in 2021 mee aan verschillende actieweken en hebben
ook subsidie gekregen voor het Cultuur Cruijff Court waarbij ze 3 weken activiteiten
gratis beweegactiviteiten aanbiedt aan kinderen. Gaan aanbod ontwikkelen voor
ouders en gaan hen betrekken via het Volwassenenfonds. 
MA Lifestyle: gaat in 2021 inzetten op het trekken van jongeren met overgewicht
naar de sportschool via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Gaat aparte lessen
opzetten voor Turkse en Marokkaanse gemeenschap en een aparte groepsles
gericht op laagdrempelig bewegen. 
Gemeente Tiel: onderzoeken of Tiel per 2022 JOGG-gemeente kan worden. 
Werkzaak: wil inzetten op het verlagen van het ziekteverzuimpercentage onder de
werknemers dat sinds corona is gestegen. Werkzaak wil kijken naar manieren om
bewegingsaanbod te integreren om dit te bewerkstelligen. 
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en gezond 
gewicht

10.3.2. Bewegen 

ECT: zet in 2021 in op bewegen. Faciliteert laagdrempelig aanbod, hebben een
leefstijlcoach en aanbod van GLI's (willen dit op termijn ook uitbreiden). Nadruk ligt
op bewegen, zowel individueel als voor groepen.  
Bas van de Goor Foundation: organisatie van de Tielse Wandelchallenge (NDC) en
monitoren de deelnemers op motivationele beweegfactoren met een
vragenlijstafname voor en na de challenge. Zo wordt gemonitord welke factoren
helpend zijn om in beweging te komen, wat werkt en wat nog ontbreekt. 
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Verloskundig centrum Meno: gaan de gehele geboortezorg bijscholen rondom
stoppen-met-roken ondersteuning en zetten in op het gebruiken van de kennis en
praktische hulpmiddelen/materialen van de Taskforce Rookvrije Start. Ook maken ze
gebruik van een co meter waarmee heel inzichtelijk wordt dat roken in de omgeving
van het kind ook schadelijk is. Wens is om deze meters uit te breiden.

roken

10.3.4.
Ontmoedigen

MEE Gelderse Poort: werkt in Tiel Oost samen met Mozaïek Welzijn aan een
nieuwe inloop voor bewoners, waar wordt ingezet op zelfredzaamheid en
laaggeletterdheid. Verdere programma's richten zich op thema's als (financiële)
weerbaarheid, leefstijlinterventies voor moeilijk lerenden en de inzet van methode
'vriendengroep.' Ook is een eerste pilot van het programma 2DiaBeat gestart.
Allerlaatst wil MEE Gelderse Poort inzetten op toegankelijke dienstverlening en
eenvoudige communicatie, een overzichtelijk aanbod en bewustwording. 
Gemeente Tiel: gaat i.s.m. welzijnsorganisatie Mozaïek en een adviseur van Movisie
het actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ starten. Doel is om van zoveel
mogelijke mensen die eenzaamheid ervaren te bereiken, hun welzijn te verhogen én
daarmee dus gezondheidsklachten zien te voorkomen. 

ondersteuning
10.3.3. Mentale



Om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken in dit project ook worden nagekomen
worden de volgende zaken georganiseerd: 
 
11.1. Inventarisatie en in kaart brengen van het huidige aanbod
De gemeente zorgt voor een overzicht van het bestaande aanbod op thema niveau,
zodat de samenwerkende partijen elkaar goed weten te vinden en de juiste
zorg/interventie op de juiste plek gebeurt. De werkgroep sociale poort is hier
momenteel mee bezig.

11.2. Projectgroep 
Om afspraken te borgen, tot integraliteit te komen en het verdere proces nader af te
stemmen is gekozen voor het opzetten van een projectgroep. Partijen die het akkoord
hebben ondertekend, kunnen zich hierbij aansluiten. De projectgroep zal periodiek
vergaderen. De projectgroep start als één geheel, zonder subgroepen ingedeeld aan de
hand van de pijlers, omdat we graag in willen zetten op domeinoverstijgend en integraal
werken. Gezondheid en vitaliteit zijn immers ook onderwerpen die in het verlengde van
elkaar liggen. Expertise op verschillende gebieden kan elkaar versterken. Zo leren we
samen van elkaar, met elkaar. Hierbij is oog voor de verschillende pijlers, maar verliezen
we het gezamenlijk belang en het grotere geheel niet uit het oog. Mocht na verloop van
tijd blijken dat onderverdelen van partijen op enige manier toch verstandiger lijkt, zal dit
worden aangepast.  
 
Zoals partijen op een eigen manier kunnen bijdragen aan het akkoord, zo kunnen zij dat
ook binnen de projectroep. Sluiten partijen aan bij de projectgroep, dan kunnen zij
kiezen uit verschillende rollen: aanvoerders, spelers en supporters. De aanvoerders van
de projectgroep hebben een leidende rol en bewaken de voortgang. Ook kan hierbij
gedacht worden aan het aanjagen van de gezamenlijke jaarlijkse actieweek. Deze week
zal ervoor zorgen dat het thema gezondheid voldoende energie blijft geven en een
impuls geeft aan alles dat al gebeurt in Tiel.  
 
Afhankelijk van de deelnemende partijen wordt besproken wie welke rol op zich neemt,
in ieder geval in het eerste jaar. De spelers van de projectgroep denken en doen mee en
nemen deel aan de periodieke vergaderingen. Ze proberen lijnen en verbindingen te
creëren tussen partijen, initiatieven en verschillende pijlers. De supporters staan achter
het idee van het preventieakkoord, hebben deze ook ondertekend, en volgen de
ontwikkelingen ervan.

11. Projectborging
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Inclusie van de doelgroep bij de acties zoals geformuleerd in hoofdstuk 10 
Effectiviteit van/tevredenheid over het aanbod bij de doelgroep 
Nodige aanpassingen op het bestaande aanbod om werkbaar te zijn voor de
doelgroep 
Doelmatige inzet van het budget 
Afnemende vraag bij de huisarts van de doelgroep 
Domein overstijgend gebruik van het aanbod 
Welke verbindingen zijn er gemaakt, kruisbestuiving en nieuwe samenwerkingen 

Ook zij krijgen de vrijheid op enig ander moment aan te haken en op een actievere
manier bij te dragen aan de uitvoering van het akkoord. Momenteel wordt gewerkt aan
een verdere uitwerking van het vervolgproces en de opzet van deze projectgroep. Als de
projectgroep van start gaat, zal ook de besteding van het budget gezamenlijk worden
besproken. 

11.3. Communicatie  
De werkgroep zorgt voor updates van de verschillende projecten via nieuwsbrieven, de
website van de gemeente en communicatiekanalen van de deelnemende partijen
(digitaal en hard copy).  
 
11.4. Monitoring 
De projectgroep vergadert periodiek en ook met de aangesloten partners is er minimaal
2x per jaar een afspraak op voortgang van gemaakte afspraken. Ook monitoren we door
storytelling met de doelgroep en worden uitkomsten van experimenten besproken met
elkaar, en waar nodig aangepast. 
 
11.5. Evaluatie projecten 
De deelnemende projecten worden geëvalueerd op: 
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