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Bij het Nationaal Preventieakkoord tekende de VNG 
ervoor om gemeenten te stimuleren en te ondersteu-
nen bij het tot stand komen van een lokale of regio-
nale aanpak van preventie. Hiertoe hebben we een 
ondersteuningsprogramma voor gemeenten inge-
richt.

In het programma, waarin we samenwerken met 
Pharos, JOGG, Vereniging Sport en Gemeenten, 
GGD GHOR Nederland, RIVM en Alles is Gezondheid, 
gaan we uit van een integrale aanpak. Dat betekent 
dat de beleidsdoelen van een preventieakkoord de 
verbin-ding leggen tussen het sociale, fysieke en het 
gezond-heidsdomein in een publiek-private 
samenwerking. Waar mogelijk wordt verbinding 
gelegd met andere lokale initiatieven, zoals het 
Sportakkoord en Kansrijke Start.

Doel van het programma
Met het Ondersteuningsprogramma Lokale 
Preventieakkoorden (OLPA) is de VNG het eerste 
aanspreekpunt voor regio’s en gemeenten voor 
vragen en ondersteuningsbehoeften. 

De VNG-inzet is vraaggestuurd, 
gemeenten bepalen zelf of ze met 
lokale partners een preventieakkoord 
willen aangaan. Er gebeurt al heel veel 
in gemeenten, we richten ons daarom 
op het verrijken van wat al aanwezig is aan acties en 
samenwerking.

Generieke ondersteuning
De generieke ondersteuning van het OLPA bestaat 
onder andere uit:
• Telefonische en digitale bereikbaarheid voor

gemeenten
• Verbinding maken tussen vragenstellers en des-

kundige partnerorganisaties
• Analyseren van trends in de vragen die gemeen-

ten stellen en aan veel voorkomende vragen extra
aandacht besteden

• Ontwikkelen van publicaties, waaronder een
richtinggevende leidraad voor het lokaal
preventieakkoord

• Delen van veel gestelde vragen met bijbehorende
antwoorden



• Monitoren van resultaten van lokale preventie- 
akkoorden

• In samenwerking met partnerorganisaties lokale 
en regionale themabijeenkomsten organiseren.

Maatwerkondersteuning
Naast de hierboven genoemde ondersteuning 
kunnen gemeenten behoefte hebben aan ondersteu-
ning specifiek in hun gemeente of regio. Voor die 
ondersteuning wordt een netwerk opgebouwd dat 
bestaat uit professionals met specifieke kennis en 
vaardigheden op het gebied van preventie. Deze 
professionals kunnen gemeenten ondersteunen bij de 
totstandkoming van een lokaal preventieakkoord. 
Voorbeelden van deze ondersteuning zijn:
• Procesbegeleiding bij het maken van bestuurlijke 

afspraken tussen gemeenten die willen samenwer-
ken in een regionaal preventieakkoord

• Advisering van gemeenten over hun regierol  
in relatie tot stakeholders waarvan het wenselijk  
is dat deze kunnen aansluiten bij het lokaal  
preventieakkoord. Met deze partijen kunnen er 
tijdens de bijeenkomsten afspraken worden 
gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden

• Meelezen met conceptteksten van het lokaal 
preventieakkoord

• Meedenken met de integrale benadering van 
preventie, bijvoorbeeld door verbreding naar de 
aanpak van schulden/armoede en de 
Omgevingswet

• Inhoudelijke input, bijvoorbeeld vanuit een speci-
fieke deskundigheid rond de effectiviteit van 
maatregelen.

Rookvrije omgeving
In het Nationaal Preventieakkoord heeft de VNG naast 
de inzet op lokale of regionale akkoorden ook enkele 
specifieke maatregelen onderschreven. Eén daarvan 
is het onderdeel Rookvrije Omgeving van het deel- 
akkoord Rookvrije Generatie. Daarom zet het OLPA 
ook specifiek in op ondersteuning rondom een rook-
vrije omgeving. Hierin wordt nauw samengewerkt met 
de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) en GGD GHOR 
Nederland.

De VNG stimuleert gemeenten tot het formuleren van 
een lokale aanpak waar inzet op roken onderdeel van 
uit maakt. Samen met de onderwijsraden spant de 
VNG zich in om afspraken te maken om een omge-
ving van de school te bevorderen, waarin het aanbod 
en de promotie van tabak wordt beperkt of voorko-
men. Tot slot organiseert de VNG samen met de ANR 
lokale en regionale themabijeenkomsten.

Informatie en kennisuitwisseling over gezondheid 
en preventie
Op de website www.vng.nl/lokalepreventieakkoorden 
vindt u relevante informatie. 

Voor vragen aan het landelijke programmateam kunt 
u contact opnemen via lokalepreventieakkoorden@
vng.nl of 070 373 83 93.
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