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Geachte dames en heren, 

 

A.s. donderdag 4 juli debatteert met staatssecretaris Blokhuis over ‘concrete maatregelen in het 

kader van het preventieakkoord’. De VNG heeft in eerdere reacties aangegeven positief te zijn over 

het preventieakkoord, maar ziet het vooral als eerste stap in een beweging naar inzet op preventie. 

We willen op drie onderdelen opmerkingen maken: 

• Voorzie in kennisontwikkeling 

• Voorzie in budget voor gemeenten 

• Faciliteer de Agenda van de Toekomst 

 

Kennisontwikkeling 

De VNG heeft zelf ingebracht om gemeenten te zullen stimuleren om tot lokale of regionale 

preventieakkoorden te komen. Het gaat ons daarbij vooral om de aanpak van de meer complexe 

en  bredere achterliggende problematiek zoals armoede en werkloosheid. Een lokale, integrale 

aanpak door gemeenten is dan ook belangrijk om gezondheidswinst te behalen. Hiervoor is het 

nodig dat kennis ontwikkeld wordt. Hierin voorziet het Preventieakkoord nu niet.  

 

Budget 

Een belangrijk knelpunt voor gemeenten is echter dat het ontbreekt aan budget. Ook hierin voorziet 

het preventieakkoord niet.  

Voor het duurzaam investeren in preventie is een flinke financiële impuls nodig. Gelet op de 

tekorten die veel gemeenten hebben vanwege de hoge zorguitgaven is het niet realistisch er van uit 

te gaan dat veel gemeenten echt werk kunnen maken van preventie. Wellicht zal inzet op preventie 

uiteindelijk leiden tot een betere beheersing van de zorgbudgetten, maar om daar te komen is in elk 

geval tijdelijk extra budget nodig. De VNG heeft daarom in het preventieakkoord aangegeven een 

voorstel voor een preventiefonds te zullen ontwikkelen. Daartoe wordt momenteel een advies 

voorbereid.  

 

Agenda van de Toekomst 

Het nationaal preventieakkoord zien we als een eerste stap in een maatschappelijke beweging naar 

een gezonder Nederland. Wij vragen daarom aandacht voor de Agenda van de Toekomst. ‘Het zal 

de nodige inspanning van iedereen vragen om deze afspraken uit te voeren. Bovendien willen 

partijen met elkaar een omslag bereiken van ad hoc initiatieven naar een breed gedragen, integrale 

en samenhangende aanpak, die evidence-based is. Samenwerking met de wetenschap (Nationale 

Wetenschapsagenda) en kennisinstituten is daarbij van groot belang, zodat beleid, praktijk en 

wetenschap verbonden worden en een lerend proces ontstaat. ‘ Hiervoor is het nodig dat de 

staatsecretaris deze agenda faciliteert. Voor de ontwikkeling in gemeenten helpt het als het 

rijk  inzet op monitoring en kennisontwikkeling van het proces op lokaal niveau. 
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