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PREVENTIE IN HALDERBERGE 

Voorwoord van de wethouder 

 
Hierbij bied ik u het eerste Lokale Preventieakkoord van Halderberge aan. 

De afgelopen tijd is door diverse organisaties en inwoners hard gewerkt 

om ambities en doelstellingen binnen het Preventieakkoord voor 

Halderberge vorm te geven. Deze samenwerking levert een belangrijke 

bijdrage om verschillende lopende initiatieven aan elkaar te koppelen om 

zo aan een gezond en vitaal Halderberge te werken. 

 

Wij stimuleren een betere gezondheid voor alle inwoners. Gezondheid 

omhelst niet alleen gezond eten, voldoende bewegen en verminderen 

van genotsmiddelen. Ook welbevinden speelt hierin een belangrijke rol. 

Er gebeurt al veel in Halderberge, zo is het sport- en beweegakkoord en 

beleidsplan Sociaal Domein opgesteld. Diverse partners hebben al 

initiatieven opgezet, maar het zou nog mooier zijn als we elkaar nog beter 

weten te vinden en dat deze goede initiatieven breder worden weggezet 

binnen de gemeente. Dat moeten we stimuleren! 

 

Daarom ben ik enthousiast over de aanpak van het preventieakkoord. Het 

akkoord stimuleert verbinding, zowel tussen partners als tussen thema’s. 

Het heeft mooie verbindingen, ambities en acties opgeleverd die vanaf 

2022 worden uitgevoerd. De partners voeren zelf de projecten uit, 

waarbij de gemeente ondersteunt en verbindt. Ondertussen stimuleren 

we een succesvolle structurele samenwerking tussen diverse partners. 

 

Op naar een gezonder Halderberge! 

 

Thomas Melisse  

Wethouder Volksgezondheid  

September 2021 

 

PREVENTIEAKKOORD 
Van nationaal naar lokaal 
 

In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Binnen dit 

akkoord hebben ruim 70 partijen zich verbonden aan het diverse 

afspraken, gericht op de preventieve aanpak van diverse 

gezondheidsproblemen ten gevolge van alcoholgebruik, overgewicht en 

roken. Die hebben namelijk een grote ziektelast tot gevolg in Nederland. 

 

 

 

 

 

 

In Halderberge zijn we gestart om de vertaalslag te maken naar lokaal. 

Met ruim 15 partners werken we aan een integrale aanpak waarin 

aandacht is voor gezondheid, welzijn en welbevinden van inwoners van 

Halderberge. Samen zetten we ons in voor een gezonde leefstijl voor jong 

en oud. Waarbij we het gebruik van alcohol en drugs zoveel mogelijk 

ontmoedigen. Tevens zetten we ons in om eenzaamheid terug te dringen 

en psychische stress te verminderen.  

 

Het akkoord is geen abstract beleidsplan, het bevat doelen en acties waar 

we als partners gezamenlijk de schouders onder zetten, inclusief 

gemeente. We dragen dus ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid om 

de doelen te bereiken. De inhoud van het sportakkoord sluit hier op een 

aantal punten op aan en versterkt het preventieakkoord waar mogelijk is. 

Hiermee willen we inwoners inspireren om gelukkig te leven, gezondere 

keuzes te maken en hun vaardigheden te versterken. Kinderen en 

jongeren geven we een goede start waar ze hun leven lang profijt van 

hebben. We willen dat volwassenen en ouderen zich zo lang mogelijk 

vitaal en veerkrachtig voelen en mee kunnen blijven doen. Dat is onze 

ambitie voor de komende jaren. 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LOKAAL PREVENTIEAKKOORD 
Proces 

 

In april hebben de eerste voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met 

de projectgroep die bestaat uit Gemeente Halderberge, Sportservice 

Noord-Brabant en GGD West-Brabant. Deze partijen hebben alle 

voorbereidingen getroffen voor de 1e (online) preventiebijeenkomst begin 

juli. Voor deze bijeenkomst zijn inwoners en partners uit diverse sectoren 

uitgenodigd, o.a. onderwijs, sport, zorg,  welzijn en het bedrijfsleven. 

Daarnaast is er input gevraagd van de beleidsmedewerkers van de 

gemeente en via de Adviesraad Sociaal Domein zijn ook de inwoners 

gehoord.  

 

Tijdens deze bijeenkomst zijn de cijfers door de GGD gepresenteerd is de 

nadruk komen te liggen op de volgende thema’s: 

- Roken (in mindere mate) 

- Problematisch alcohol (en drugs) gebruik  

- Overgewicht  

- Welbevinden 

 

Tijdens de bijeenkomst zijn 16 gezamenlijke ambities geformuleerd. 

Positieve gezondheid loopt als rode draad door de aanpak heen. We willen 

mensen op een positieve manier bewust maken en inwoners verleiden om 

de betere en/of gezondere keuze te maken. 

 

Bij een 2e gespreksronde is dieper ingegaan op deze ambities en zijn ze 

concreter gemaakt. Als laatste is er nog een controle ronde geweest, 

waarbij alle partners de puntjes op de ‘i’ hebben kunnen zetten voordat 

het Lokale preventieakkoord definitief is bevonden.  

 

Deze bijeenkomst heeft – naast het ophalen van de ambities – ook gezorgd 

voor positieve ontmoetingen en informatiedeling. Hier is ambitie 1 het 

gevolg van. Daarnaast is er vanuit de betrokkenen een stuurgroep 

geformeerd die de komende periode als aanjager gaat fungeren. 

 

LOKAAL PREVENTIEAKKOORD 
De ambities 
 

Hierbij een verkort overzicht van de ambities geprioriteerd op draagvlak, 

haalbaarheid en tijdsbestek. Deze ambities zijn verderop in dit document 

concreter uitgewerkt in de ambitielijst van het preventieakkoord.  
 

1. Netwerk positieve preventie opzetten  

 

Alle thema’s 

2.  Krachten bundelen bestaande 

interventies 

Roken | alcohol | welbevinden 

3.  FITWEEK Halderberge 

 

Alle thema’s 

4.  Onderzoek gezondere vergunningen en 

subsidies 

Roken | alcohol | overgewicht 

5.  Geen rommel in je trommel 

 

Overgewicht | welbevinden 

6.  Heel Halderberge Kookt 

 

Overgewicht | welbevinden 

7.  Laaggeletterdheid de baas 

 

Welbevinden 

8.  Diabetes challenge 

 

Overgewicht | welbevinden 

9.  Gezondere sportkantines en rookvrije 

sportparken en kinderopvanglocaties 

Roken | alcohol | overgewicht 

10.  Praktische thema-avonden 

 

Alle thema’s  

11.  Frisse wind ‘straatspeeldagen’  

 

Overgewicht 

12.  Leefstijlondersteuning 13+ 

 

Overgewicht 

13.  Maatjes project 

 

Welbevinden 

14.  Onderzoeken verbeteren 

preventiemogelijkheden werkplein 

Alle thema’s 

15.  Gezonde werkvloer 

 

Alle thema’s 

16.  Promoten van beweegroutes Overgewicht 

 

 

    

 

 

 

  



FINANCIEN 
 

In het Lokaal Preventieakkoord Halderberge  

zijn mooie ambities omschreven. Er zal door  

de gemeente uitvoeringsbudget worden  

aangevraagd bij het Ministerie van  

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit gaat  

om een jaarlijks budget van €20.000,- voor  

2022 en 2023, dus € 40.000,- in totaal.  

 

Mocht het uitvoeringsbudget worden toegekend, dan is er op de 

ambitielijst van het preventieakkoord een voorlopige verdeling gemaakt 

per omschreven ambitie en actie.  

 

VERVOLG EN ONDERSTEUNING 
 

De partners hebben het waardevol en inspirerend Gevonden om elkaar te 

ontmoeten. Deze positieve energie is van belang voor het vervolgtraject 

en moeten we blijven stimuleren. De stuurgroep zal zodra het mogelijk is 

van start gaan en sturing geven aan het uitwerken van de ambities. We 

zullen samen de agenda moeten gaan bepalen en stimuleren hierin eigen 

verantwoordelijkheid van de betrokken partners. 

 

Voor ondersteuning bij de uitvoering kan gebruik gemaakt worden van de 

expertise van Sportservice Noord-Brabant (SSNB) en GGD West-Brabant. 

Daarnaast zullen er raakvlakken zijn met huidige interventies, het 

beleidsplan Sociaal Domein, de JOGG aanpak en het Lokaal Sportakkoord 

Halderberge. Dit biedt kansen om meer draagvlak te creëren en de 

ambities breder weg te zetten. 

PARTNERS 
 
Dit preventieakkoord is tot stand gekomen met de medewerking van veel 

waardevolle lokale partners. Gedurende het proces is tevens een 

stuurgroep geformeerd, die bestaat uit de groene partners in 

onderstaande tabel. 

 

Voor het thema bewegen en welbevinden is tevens de link gelegd met het 

Lokaal Sportakkoord Halderberge. Daarnaast zijn er een aantal partners 

die nu niet konden deelnemen, maar in een later stadium aansluiten. 
 

Maatschappelijk Bibliotheek West-Brabant 

 Jongerenwerk Halderberge 

 JOGG Halderberge 

 Adviesraad Sociaal Domein Halderberge 

  

Gemeente Gemeente Halderberge 

  

Zorg & Welzijn GGZ WNB 

 Artemis 

 GGD West-Brabant 

 Novadic Kentron 

 Surplus 

 PMC Halderberge 

 Diëtist / Leefstijlcoach Mieke Vreman 

  

Sport en bewegen SSNB 

  

Onderwijs Curio Prinsentuin Oudenbosch (later stadium) 

 Markland College Oudenbosch 

  

Kinderopvang Kinderopvang Oudenbosch 

  

Bedrijven Albert Heijn Oudenbosch (later stadium) 

 

 

   



AMBITIELIJST PREVENTIEAKKOORD 

  

          

          

   

AMBITIE 1 Netwerk positieve preventie behouden 

‘van verbod tot genot’ 

Thema Alle thema’s  

Omschrijving Tijdens de voorbereiding werd duidelijk dat er meer 

samenwerking moet komen en dat alle partners een 

positieve bijdrage willen leveren aan het welzijn van de 

inwoners van Halderberge. Men weet elkaar en elkaars 

activiteiten nog te weinig te vinden. Er wordt bijv.: 

- 1x per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd  

   rondom het thema positieve gezondheid. 

- 1x per jaar een speeddate bijeenkomst georganiseerd   

   waar men nieuwe ideeën en plannen kan pitchen. 

- aangesloten bij een bestaand evenement om kennis  

   te delen. 

Gewenste resultaat Verbreden en verstevigen van bestaande activiteiten in 

de dorpen door actievere samenwerking. De huidige 

energie behouden. 

Betrokken partijen Stuurgroep (kartrekker) 

Alle andere betrokken organisaties 

Organisatiestructuur De stuurgroep zal deze bijeenkomsten agenderen en 

organiseren. Alle partners (en andere partners uit het 

netwerk) kunnen zich hierbij aansluiten.  

Middelen Ruimte en middelen om de bijeenkomsten te houden: 

€ 800,00 - € 1.200,00 per jaar 

Geschatte realisatie 2x per jaar, start maart 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITIE 2 Krachten bundelen bij bestaande interventies 

Thema Roken - Alcohol 

Omschrijving Er gebeurt al heel veel op deze twee thema’s, zowel op 

landelijk als regionaal niveau. Niet iedereen is hiervan 

op de hoogte, maar kan hier wel een belangrijke rol in 

spelen. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te 

worden. Er wordt een jaarkalender gemaakt met alle 

lokale en landelijke interventies waar op aangesloten 

kan worden. Organisaties kiezen zelf aan welke 

interventies ze deel gaan nemen met hun leden, 

cliënten of collega’s. 

Te denken aan interventies als: 

- Ik Pas 

- We zijn zelf het medicijn 

- Stoptober 

- Zien drinken doet drinken 

- NIX 18 

Gewenste resultaat Dat de bestaande interventies breder gedragen 

worden en meer deelnemers worden geworven.   

Betrokken partijen GGD West-Brabant 

Novadic Kentron 

Alle andere betrokken organisaties 

Organisatiestructuur Er wordt een kalender gemaakt door de stuurgroep 

waarop alle bestaande interventies en evenementen 

(die betrekking hebben op preventie) vermeld worden. 

Deze wordt gedeeld binnen het netwerk positieve 

preventie, zodat partners aan kunnen geven bij  welke 

interventies ze aanhaken. Hier wordt gezamenlijk door 

de partners campagne voor gemaakt. (ter versterking 

van Project 1) 

Middelen Opmaak van de digitale kalender: 

€ 300,00 - € 600,00 per jaar 

Geschatte realisatie De kalender is maart 2022 klaar 

Deze kalender wordt elke jaar opnieuw geüpdatet. 

 

 

 

 



 

AMBITIE 3 FITWEEK Halderberge  

Thema Alcohol - Roken - Overgewicht - Welbevinden 

Omschrijving 1 Week per jaar staat Halderberge in het teken van 

Gezondheid tijdens de FITWEEK. Alle partners kunnen 

op hun eigen manier deelnemen aan deze week door 

gezondheid te promoten of activiteiten aan te bieden 

voor werknemers of klanten.  

Tip GGD: koppeling maken met campagne 30 dagen 

gezonder van 1 t/m 30 maart 2022 

Gewenste resultaat Bewustwording van een gezondere omgeving bij 

inwoners van de gemeente Halderberge. Door samen 

met alle betrokken partijen deze boodschap uit te 

dragen is het bereik groot. Door de FITWEEK elk jaar 

terug te laten komen wordt het een vast gegeven in de 

gemeente. 

Betrokken partijen JOGG Halderberge 

Alle partners 

Organisatiestructuur Deze FITWEEK zal ook op de kalender komen te staan 

van project 2. Door de stuurgroep zullen er tijdig 

activiteiten opgezet worden of promotiematerialen 

beschikbaar zijn, zodat alle partners zich hierbij aan 

kunnen sluiten. 

Middelen Promotiemateriaal, banners, activiteitenbudget: 

Totaal € 1.000,00 - € 1.500,00 per jaar 

Geschatte realisatie 1x per jaar, start april 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

AMBITIE 4 Gezonde voorwaarden vergunningen en subsidies 

Gemeente  

Thema Alcohol - Roken - Overgewicht 

Omschrijving Op dit moment staan er nog geen ‘gezonde’ 

voorwaarden omschreven in bijv. 

evenementenvergunningen en subsidieverstrekking 

vanuit de gemeente. Het is wenselijk om te 

onderzoeken wat hierin mogelijk is rondom de 

onderwerpen rookvrije ruimtes, alcohol schenken en 

gezonde omgeving voor (kinder)activiteiten.  

Gewenste resultaat Dat organisaties van evenementen ook hun bijdrage 

leveren aan een gezondere omgeving tijdens de 

activiteiten. Hier kan de gemeente tips voor geven of 

promotiemateriaal voor leveren. Te denken aan 

duidelijkheid over waar je kunt roken, promotie NIX18, 

watertappunt plaatsen, gezondere traktaties bij 

kinderevenementen. Hiermee verleiden we betrokken 

om de gezondere keuze te maken en het goede 

voorbeeld te geven aan kinderen.  

Betrokken partijen Gemeente Halderberge 

JOGG Halderberge 

Jongerenwerk Halderberge wordt graag op de hoogte 

gehouden. 

Organisatiestructuur De Gemeente gaat intern onderzoeken wat hierin de 

(on)mogelijkheden en wensen zijn. Novadic Kentron 

kan hierin adviseren. 

Middelen Geen specifieke middelen voor het onderzoek. 

Aanschaf van standaard materiaal als promotiestickers, 

watertappunt of borden: 

€ 2.000,00 - € 3.000,00 per jaar 

Geschatte realisatie September 2022 

  

  



          

AMBITIE 5 Actie ‘Geen rommel in je trommel’ 

Thema Overgewicht 

Omschrijving Een campagne om ouders en kinderen meer bewust te 

maken van een gezond ontbijt en een afwisselende 

lunchtrommel voor naar school. Het wordt uitgegeven 

in een boekvorm die speciaal is ontwikkeld voor 

kinderopvang en basisonderwijs. Er staan veel tips, 

ideeën en weetjes in rondom het maken van gezonde 

keuzes. Dit boekje is ook een mooie gesprekstool om 

samen met school te kijken naar gezondere ambities. 

Daarnaast kunnen er ook gastlessen aangevraagd 

worden voor extra ondersteuning via Jong leren Eten.   

Gewenste resultaat Een laagdrempelige manier om ouders, kinderen, 

leerkrachten en begeleiders meer bewust te maken 

van de gezondere keuze en waarom het zo belangrijk 

is.  

Betrokken partijen JOGG Halderberge  

Kinderopvang Oudenbosch 

GGD West-Brabant  

Jongerenwerk Halderberge en Diëtiste / Leefstijlcoach 

(adviesrol en bespreekbaar maken)  

Organisatiestructuur Het boekje wordt door GGD West-Brabant opgemaakt 

en verspreid binnen het onderwijs en kinderopvang in 

de dorpen. Ouders en leerkrachten kunnen er zelf mee 

aan de slag. Ondersteuning is er vanuit JOGG 

Halderberge. 

Middelen Drukken van het boekwerk en gastlessen op scholen: 

€ 1200,00 - € 2.000,00 per jaar 

Geschatte realisatie Januari 2022 

          

          

   

 

 

 

 

 

AMBITIE 6 Heel Halderberge Kookt 

Thema Overgewicht 

Omschrijving Een programma voor oudere jeugd (10-18 jaar) om 

deel te nemen aan een kookuitdaging. Ook kinderen 

uit een armoede situatie worden ondersteund om mee 

te kunnen koken. De recepten worden gejureerd door 

restauranteigenaren uit de gemeente. Het is een 

jaarlijks terugkerend programma. 

Tip GGD: Koppeling maken met Steunpunt Hoeven 

Gewenste resultaat Dat meer kinderen zelf gaan koken en vers gaan koken. 

Zeker voor de kinderen in achterstandsgezinnen is het 

belangrijk dat zij verse producten kunnen eten en 

weten hoe ze basisrecepten kunnen bereiden.  

Daarnaast wordt gestimuleerd om samen met ouders 

te koken, zodat ook zij het belang zien van een 

gezonde en verse maaltijd.   

Betrokken partijen JOGG Halderberge 

Jongerenwerk Halderberge  

Markland College 

Lokale horeca en supermarkten 

Organisatiestructuur JOGG Halderberge organiseert het project samen met 

het jongerenwerk. Lokale restauranteigenaren, 

middelbare scholen en de plaatselijke supermarkt zijn 

belangrijke partners. Tevens worden via 

samenwerkingspartners de kinderen uit 

achterstandsgezinnen betrokken.  

Middelen Kooktasjes voor kinderen in armoede, 

communicatiemiddelen en prijsjes: 

€ 1.000,00 - € 1.500,00 per editie 

Geschatte realisatie Maart 2022 1e editie 

 

  



  

AMBITIE 7 Laag geletterdheid de baas 

Thema Alle thema’s 

Omschrijving Alles start bij de basis. Als men de basisvaardigheden 

(taal en digitale vaardigheden) niet of onvoldoende 

machtig is, dan zal heel veel informatie over thema’s 

rondom het preventieakkoord deze doelgroep niet 

bereiken. Taalachterstanden hebben invloed op de 

gezondheid. Dat begint bijvoorbeeld al bij de mate 

waarin laaggeletterden en anderstaligen hun weg in 

het Nederlandse zorgsysteem vinden.  

Er wordt samen met GGZ WNB gekeken of er binnen 

de huidige inloopgroepen cliënten in aanmerking 

komen om bij de bibliotheek te starten met een 

taalcursus. JGZ heeft een signalerende en doorverwijs 

rol tijdens huisbezoeken.  

Tip GGD: interventie Huh? Wat bedoelt u? 

Gewenste resultaat - Verbeteren van de toegankelijkheid van informatie 

over thema’s rondom het preventieakkoord; 

- Het agenderen van de aanpak van 

laaggeletterdheid Halderberge bij alliantiepartners; 

- De partners signaleren taalachterstanden / 

gebrekkige digitale vaardigheden en dragen zorg 

voor de doorverwijzing van laaggeletterden en 

anderstaligen naar het taalspreekuur. 

Betrokken partijen Bibliotheek 

Markland College - JGZ – GGZ WNB - Adviesraad 

Sociaal Domein   

Kinderopvang Oudenbosch, Jongerenwerk, PMC, 

Surplus, Artemis, diëtiste / leefstijlcoach willen 

doorverwijzen.  

Organisatiestructuur Bibliotheek organiseert taalcursussen. JGZ en GGZWNB 

gaan bekijken welke mogelijkheden er zijn om fysiek 

meer samen te werken binnen de bibliotheek. Dit om 

meer verbinding te zoeken en meer mensen te kunnen 

verleiden tot een taalcursus of psychisch kwetsbaren 

deel te laten nemen aan activiteiten bij de bibliotheek.  

Middelen Communicatiemiddelen:  

€ 1.500,00 - € 3.000,00 per jaar 

Geschatte realisatie September 2022 en keert jaarlijks terug. 

    

AMBITIE 8 Diabetes challenge 

Thema Overgewicht - welbevinden 

Omschrijving Een wandeluitdaging specifiek bedoeld voor mensen 

met diabetes. In samenwerking met SSNB, een 

fysiotherapeut en huisarts wordt in 2 dorpen de 

diabetes challenge opgezet.   

Deze ambitie is tevens opgenomen in het Lokaal 

Sportakkoord Halderberge. 

Gewenste resultaat Dat lotgenoten elkaar treffen en elkaar kunnen 

stimuleren tot bewegen onder professionele 

begeleiding. Het doel is om overgewicht tegen te gaan 

en mensen te stimuleren tot een gezondere leefstijl. 

Betrokken partijen SSNB (Uniek sporten en buurtsportcoaches) 

Diëtiste en leefstijlcoach Mieke Vreman 

PMC 

Surplus (betrekken van de wijkzusters) 

Organisatiestructuur SSNB start in samenwerking met professionals de 

challenge op, werving wordt gedaan door alle 

betrokken partners. 

Middelen Communicatiemiddelen en ondersteuning:  

€ 500,00 - € 1.000,00 per jaar 

Geschatte realisatie 1e project: april 2022 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMBITIE 9 Gezondere kantines en rookvrije sportparken en 

kinderopvanglocaties 

Thema Roken - Overgewicht 

Omschrijving Veel kinderen brengen een groot deel van hun tijd 

door op de sportvereniging. Zien roken, doet roken. 

We gaan werken aan een rookvrije sportomgeving, 

zowel binnen als buiten op het terrein voor alle leden.  

 

Daarnaast werken we aan een gezonder aanbod in de 

kantine. Deze ambitie is tevens opgenomen in het 

Lokaal Sportakkoord Halderberge. 

 

Ook de kinderopvang wil in 2022 100% rookvrije 

terreinen hebben. 

Gewenste resultaat Eind 2023 zijn alle sportterreinen rookvrij.  

 

Er is meer gevarieerd aanbod in de kantine. Jongere 

leden en ouders worden verleid worden om de 

gezondere keuze te maken in de kantine.   

 

Kinderopvang wil in 2022 voor 100% rookvrije 

terreinen hebben. 

Betrokken partijen JOGG Halderberge  

Markland College 

GGD West-Brabant 

Kinderopvang Oudenbosch 

Jongerenwerk Halderberge (aan de slag met eigen 

aanbod) 

Novadic Kentron voor ondersteuning bij thema Alcohol 

PMC (adviesrol richting verenigingen) 

Organisatiestructuur JOGG Halderberge zal info avonden organiseren voor 

sportverenigingen samen met Team:Fit. Het beleid 

hierop, de informatieavonden en het plaatsen van 

borden zal in samenspraak met de gemeente gedaan 

worden.  

Middelen Ruimte voor bijeenkomsten, Promotiematerialen  en 

aanleg rookplaatsen buiten sportpark:  

€ 1.500 - € 2.500 per jaar 

Geschatte realisatie December 2023 

 

AMBITIE 10 Praktische thema-avonden 

Thema Roken – Alcohol - Overgewicht 

Omschrijving Alle partners hebben een eigen netwerk en vaak 

overlappende boodschappen die ze willen 

verkondigen. Partners gaan samen thema-avonden 

organiseren voor jongeren en hun ouders, dit op een 

actieve en praktische manier. Bijv: 

- Agogisch boksen zijn met een thema voor ouders 

- Quiz voor jongeren met bijv. thema alcohol.  

- Happy Ouders, alternatieve kroegentocht met  

   workshops voor ouders 

 

Andere belangrijke besproken punten: 

- online bijeenkomsten zijn ook een optie 

- vergeet niet cultuur hierin mee te nemen 

- ervaringsdeskundigen van de GGZWNB kunnen een   

   rol spelen. 

- aanhaken bij preventieprogramma ‘Helder op school’ 

- social media is ook een belangrijk onderwerp 

- denk aan de interventies: #Thatslife en educatieve 

escaperoom (bespreekbaar maken van Shame Sexting) 

Gewenste resultaat Bewustwording, kennisoverdracht, in gesprek met 

jongeren en ouders. 

Betrokken partijen Novadic Kentron 

Markland College 

GGD West-Brabant (adviesrol) 

PMC (voor stressreductie, mindfulness, depressie) 

Kinderopvang Oudenbosch (voor BSO ouders) 

Jongerenwerk Halderberge (koppelt activiteiten aan 

het thema) 

Diëtiste en Leefstijlcoach (voedingslessen) 

Organisatiestructuur Partners gaan samen aan de slag met thema’s en 

maken samen afspraken voor het schooljaar. Er 

worden per jaar minimaal 3 thema-avonden 

georganiseerd voor jongeren en ouders. 

Middelen Communicatiemiddelen, workshops, ruimtes:  

€ 1.500,00 - € 3.000,00 per jaar 

Geschatte realisatie Maart 2022 1e editie 

 



 

AMBITIE 11 Impuls Straatspeeldag/Buitenspeeldag 

Thema Overgewicht  

Omschrijving De dag waarop we vieren dat buitenspelen een feestje 

is. Vanuit de partners is er behoefte om deze dag weer 

nieuw leven in te blazen. Op diverse plaatsen worden 

er straatactiviteiten aangeboden voor jongere 

kinderen tijdens de straatspeeldag.   

Gewenste resultaat Dat kinderen weer gestimuleerd worden om 

laagdrempelig buiten te spelen, elkaar weer te 

ontmoeten en veel plezier te hebben. 

Betrokken partijen Kinderopvang Oudenbosch 

SSNB 

Jongerenwerk Halderberge 

Organisatiestructuur Kinderopvang Oudenbosch zal het voortouw nemen 

voor dit initiatief. Samen met de andere partners 

wordt gekeken hoe dit vorm te geven. 

Middelen Communicatiemiddelen en spelmaterialen:  

€ 500,00 - € 1.000 elk jaar 

Geschatte realisatie 1e project: juni 2022 (8 juni landelijke buitenspeeldag) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITIE 12 Leefstijlinterventie 13+ 

Thema Overgewicht – welbevinden 

Omschrijving Er is op de middelbare scholen best wat zorg over het 

stijgende percentage overgewicht van de jongeren. Er 

is behoefte aan samenwerking om de leefstijl van 

jongeren te verbeteren en meer te gaan bewegen. Dit 

zou kunnen middels individuele begeleiding door 

professionals onder en na schooltijd. 

Gewenste resultaat Dat jongeren beter in hun vel komen te zitten, 

gezondere keuzes kunnen maken en uiteindelijk het 

overgewicht ook zal dalen.  

Betrokken partijen Markland College 

SSNB 

PMC 

Diëtiste / Leefstijlcoach (advies) 

Jongerenwerk Halderberge 

JOGG Halderberge 

GGD West-Brabant 

Novadic Kentron (ondersteunt bij onderwerp Gamen) 

Organisatiestructuur Samen met een aantal partners zal bekeken worden 

welke constructie wenselijk is, waar jongeren behoefte 

aan hebben en op welke manier het uitvoerbaar is. 

Middelen Communicatiemiddelen en personeelskosten:  

€ 1.500,00 - € 2.500,00 per jaar 

Geschatte realisatie 1e project: juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AMBITIE 13 Maatjes project 

Thema Welbevinden - Positieve gezondheid 

Omschrijving Kwetsbare ouderen worden gekoppeld aan een maatje 

die samen met enige regelmaat een activiteit 

ondernemen. Dit kunnen studenten, middelbare 

scholieren of andere vrijwilligers zijn.  

Tip GGD: Cultuur/kunst betrekken: zoals Portretten vol 

verhalen 

Gewenste resultaat Ouderen uit isolement halen, contact met diverse 

doelgroepen die van elkaar kunnen leren 

Betrokken partijen Surplus 

Markland College  

GGZ WNB (bekijkt wat mogelijk is vanuit eigen cliënten) 

Gemeente Halderberge (vanuit kerngroep naar een 

hechte gemeenschap) 

SSNB (Fontys partnership) 

Kinderopvang Oudenbosch (zijn al actief, willen dit 

doorzetten) 

Jongerenwerk Halderberge (koppelt hun activiteiten 

koken voor ouderen en heitje voor karweitje) 

Organisatiestructuur Om dit project structureel op te zetten zal er 

geïnventariseerd moeten worden welke initiatieven er al 

zijn. Daarnaast zal een partner het project moeten 

omarmen, zodat de coördinatie geborgd is. Wellicht dat 

hier in de toekomst een budget aan gekoppeld dient te 

worden voor de uitvoering.  

 

Middelen Uitvoeringsbudget en communicatiemiddelen: 

€ 2.000,00 - € 4.000,00 

Geschatte realisatie Start met een kleine groep ouderen juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITIE 14 Verbeteren preventiemogelijkheden Werkplein 

Thema Overgewicht - welbevinden 

Omschrijving We willen de mogelijkheden onderzoeken hoe we de 

kwetsbare doelgroep die aangesloten is bij het 

Werkplein kunnen ondersteunen op het gebied van 

gezondere leefstijl. Dit kan bijv. met extra inzet van 

een diëtiste of een te ontwikkelen leefstijlprogramma.  

In dit onderzoek meenemen of de medewerkers van 

het Werkplein ondersteund kunnen worden door een 

training/cursus positieve gezondheid vanuit GGD 

West-Brabant. 

Gewenste resultaat Gezondheidsondersteuning van mensen die een 

uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet 

door het stimuleren van een gezonde leefstijl als 

onderdeel van het activerings- dan wel re-

integratieprogramma.   

Betrokken partijen Gemeente Halderberge / Werkplein 

Advisering Artemis en diëtiste / leefstijlcoach 

GGD West-Brabant 

Organisatiestructuur Aangezien het Werkplein in opdracht van 6 gemeentes 

werkt zal er gekeken moeten worden of er een pilot in 

Halderberge kan starten.  

Middelen Nog niet inzichtelijk 

Geschatte realisatie Eind 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AMBITIE 15 Gezonde werkvloer 

Thema Overgewicht – roken - welbevinden 

Omschrijving Alle projecten zijn gericht op inwoners van 

Halderberge, maar organisaties willen ook graag aan 

de slag om een gezondere omgeving voor hun eigen 

personeel te verbeteren. Te denken aan gezondere 

kantines, stimuleren van beweegactiviteiten op de 

werkvloer, stressreductie en een dynamischere 

werkplek.  

Gewenste resultaat Meer bewustwording creëren bij werkgevers over het 

belang van gezonde en fitte werknemers. Daarnaast 

hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het 

percentage ziekteverzuim bij werknemers. 

Betrokken partijen JOGG Halderberge 

Kinderopvang Oudenbosch 

Gemeente Halderberge 

Surplus 

PMC 

Diëtiste en Leefstijlcoach 

Bibliotheek West-Brabant 

Organisatiestructuur Met elkaar bekijken op welke manier we stap voor stap 

die gezonde werkvloer kunnen gaan realiseren. Waar is 

behoefte aan en wat is haalbaar. Er kan gebruik 

gemaakt worden van www.mijngezondewerkvloer.nl. 

Ook kan er deelgenomen worden aan de interventies 

die genoemd zijn bij project 2. 

Middelen Bijeenkomsten, sprekers en challenges: 

€ 1.200,00 - € 2.000,00 

Geschatte realisatie Begin 2023 en daarna jaarlijks terugkerend 

 

 

 

 

  

 

 

AMBITIE 16 Promoten van beweegroutes 

Thema Overgewicht - welbevinden 

Omschrijving De gemeente heeft in 2020 in Oud Gastel in 

samenwerking met Stichting Groenhuysen een 

beweegroute aangelegd. Deze route is voor alle 

leeftijden is en bestaat uit 3 afstanden. In Oudenbosch 

en Hoeven wordt in 2023 en 2024 een route aangelegd. 

De insteek is preventie, herstel en zelfstandig blijven 

bewegen in de buitenruimte. Dit op een eenvoudige en 

leuke manier waarbij elkaar ontmoeten gestimuleerd 

wordt.  

Tip GGD: alert op valpreventie ouderen 

Gewenste resultaat De beweegroutes zijn bekend onder en worden 

gebruikt door de Halderbergse inwoners. 

Betrokken partijen Gemeente Halderberge (aanleggen beweegroutes) 

Jongerenwerk Halderberge 

SSNB (uniek sporten en buurtsportcoaches) 

Surplus 

PMC 

Adviesraad Sociaal Domein (inwoners worden 

betrokken) 

Organisatiestructuur De gemeente legt de beweegroutes in 2023 en 2024 in 

Oudenbosch en Hoeven aan. Het is de taak van de 

partners om ervoor te zorgen dat alle routes 

gepromoot en gebruikt worden. 

Middelen Voor de promotie is het volgende nodig: € 1.000,00 - € 

1.500,00. De aanleg wordt bekostigd uit een ander 

budget. 

Geschatte realisatie 2023 - 2024 
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