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Borging van afspraken uit een Lokaal/Regionaal Preventieakkoord

Borging is het beletten dat iets los of verloren gaat. Met andere woorden: ervoor zorgen dat
iets onder de aandacht blijft en gevestigd is in de reguliere werkwijzen. Bij Lokale
Preventieakkoorden is dit van groot belang. Zaken als een gezond voedingsaanbod in
winkels en eetgelegenheden, rookvrije plekken in de openbare ruimte en het voorkomen
van overmatig alcoholgebruik zijn altijd belangrijk voor publieke gezondheid en zullen dat
ook blijven. Nieuwe generaties jeugdigen groeien op in een samenleving met een hogere
standaard van gezond gedrag en maken die hogere standaard zich eigen. Kortom, het is
zaak om de afspraken uit uw preventieakkoord voor de lange termijn te maken en
regelmatig (met partners) naar de voortgang te kijken en deze te beoordelen.

Projectleider en strategisch adviseur Edith Coomans schreef voor een module Publiek
Private Samenwerking een essay over de borging van Lokale Preventieakkoorden.

Tips voor borging
- Preventie, en een preventieakkoord, is iets van een lange adem. Het is een thema dat nooit

af is. Zorg bijvoorbeeld voor een jaarlijks evenement. Zo blijft er aandacht voor.

- Het is belangrijk om de doelstelling van het akkoord duidelijk, concreet en zo meetbaar
mogelijk te formuleren. Als dat gebeurd is, is het mogelijk om te evalueren, partners aan te
spreken en de borging samen in te richten. De doelstelling moet voor alle partners duidelijk
blijven, ook op de lange termijn. Wat is het publiek belang van het preventieakkoord?

- Actief netwerken tussen de gemeente en de partners (onderling) bevordert leren.
Regelmatige ontmoetingen zorgen ervoor dat partners op de hoogte zijn en in gesprek
gaan over wie wat op welke manier doet omtrent gezondheidsbevordering en preventie. Op
deze manier blijven partners aandacht houden voor de afspraken uit het lokale akkoord, en
kunnen ze van elkaar leren en elkaar inspireren. Dat is, gelet op de beweging die
akkoorden beogen op gang te brengen en te houden, van groot belang.

- Relationele factoren die een positieve bijdrage leveren aan een langdurige succesvolle
samenwerking tussen de gemeente en private partijen zijn vertrouwen, informele
communicatie en openheid. Maak partners van een lokaal akkoord zo veel mogelijk mede-
eigenaar. Zorg ook dat hun achterban op de hoogte blijft.

- Sta toe dat partijen ook nadat het akkoord is gesloten alsnog kunnen aansluiten, mits zij de
doelstelling van het akkoord onderschrijven. Het jaarlijkse evenement is hier een goede
gelegenheid voor. Zo blijft het netwerk zich uitbreiden en blijft het werken aan een gezonde
leefstijl onder de aandacht.
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