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1 Inleiding

Voor veel mensen is vitaliteit het aller
belangrijkste in hun leven. Want hoe vitaal  
je bent bepaalt hoe je je leven in kunt richten. 
Of je leuke dingen kunt doen en of  je mee 
kunt doen in de samenleving. Maar vitaliteit  
is niet vanzelfsprekend.  
We weten uit cijfers van CBS StatLine1 dat  
er groot verschil is in (gezonde) levens ver
wachtingen tussen laag en hoog opgeleide 
burgers. We zetten erop in om iedereen  
(los van opleidingsniveau) te verleiden tot 
gezonder gedrag en bij te dragen aan een 
vitaal leven.

Gelukkig ontstaan steeds meer initiatieven 
die mensen helpen om vitaler te leven,  
ook in Altena. Denk aan:
►  De GGD en de huisartsen doen veel aan 

preventie en gezond leven met Positieve 
gezondheid (zie H4) als uitgangspunt; 

►  Scholen bieden schoolfruit aan;

►  Er is een uiteenlopend sport en beweeg
aanbod;

►  Maatschappelijk organisaties bieden tal 
van activiteiten voor verschillende doel
groepen; 

►  Het Alzheimer café is er voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers; 

Met het Leefstijlakkoord Altena willen we 
deze en andere initiatieven versterken. We 
staan pas aan het begin van een vitaler Altena, 
26 professionals uit verschillende organisa
ties en sectoren hebben hier in de afgelopen 
maanden actief over meegedacht. Samen 
zetten we ons in voor een gezonde leefstijl 
voor jong en oud. We willen nog meer organi
saties en inwoners betrekken in de uitvoering 
van dit akkoord. Dit akkoord is van alle 
betrokken partijen. We zetten samen de 
schouders er onder.

1 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezondelevensverwachting/cijferscontext/huidige 
situatie#nodegezondelevensverwachtingbijgeboortenaaropleiding – geraadpleegd 12112021
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We willen inwoners verleiden een vitaler leven 
te leiden, door gezonde keuzes te maken en 
in beweging te blijven of komen. Dat doen  
we door mensen te prikkelen om keuzes voor 
een vitale leefstijl te maken. Door hun 
vaardig heden te versterken. Door gezonde 
keuzes aantrekkelijker te maken en door een 
leef omgeving die vitaliteit stimuleert. Met 
acties op maat, dichtbij, afgestemd op de 
belevingswereld van de doelgroep(en).

In dit Leefstijlakkoord staat waar we nu staan, 
wat we gaan doen en hoe we het inrichten. 

Wie zijn wij? 

►  Altena College
►  Beachsport Vereniging Werkendam
►  CHIEF
►  Fresh Lemon
►  Gemeente Altena
►  GGD WestBrabant
►  Marianne Vos Experience Center
►  Marianne Vos Wielerfestival
►  OBS J. Henri Dunant
►  Stichting Altena Kennispoort
►  Stichting Just Make The Difference
►  Voltena Volleybal
►  Willem van Oranje College Wijk en Aalburg

We nodigen iedereen die hier een rol in wil 
spelen uit om aan te sluiten.
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Op 23 november 2018 presenteerde Paul 
Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezond
heid, Welzijn en Sport, het Nationaal Preventie
akkoord. Daarin hebben meer dan 70 landelijke 
organisaties afspraken gemaakt om de 
gezondheid van alle Nederlanders te bevor
deren. Het akkoord richt zich vooral op het 
terugdringen van gezondheidsschade als 
gevolg van roken, problematisch alcohol
gebruik en overgewicht. 

In Altena is in het verlengde van het Nationale 
Preventieakkoord dit lokale Leefstijlakkoord 
opgesteld. Dit Leefstijlakkoord richt zich op 
twee van de drie thema’s van het Nationale 
Preventieakkoord, te weten roken en overge
wicht. We kijken vanuit het model positieve 
gezondheid (zie H4) en weten dat gezondheid 
veel levensgebieden raakt. Deze brede blik 
maakt dat uiteindelijk gezondheidswinst 
behaald kan worden. Wat leidt tot een vitaler 
Altena.

Problematisch alcohol en drugsgebruik is op 
verzoek van de gemeente niet meegenomen. 
In de zomer van 2021 heeft de gemeenteraad 
het meerjarenbeleid Aanpak alcohol en drugs
gebruik 20222026 vastgesteld. In samen
werking met partners wordt aan de slag 
gegaan met de uitvoering van het actieplan. 

De acties in dit akkoord richten zich niet op 
inwoners van specifieke wijken. Altena heeft 
veel verschillende kernen waar overal gewerkt 
kan worden aan het versterken van vitaliteit. 

2 Afkadering
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Volwassen ervaren een goede  
gezondheid:
►  85% van de volwassenen (1864 jaar) 

ervaart de gezondheid als (zeer) goed 

►  67% van de ouderen (65+) ervaart de 

gezondheid als (zeer) goed 

►  80% van de ouderen (65+) voelt zich 

lichamelijk gezond

Dagelijkse porties groente en fruit 
worden door een deel van de kinderen 
niet gehaald:
►  69% van de kinderen (111 jaar)  

eet dagelijks fruit

►  58% van de kinderen (111 jaar)  

eet dagelijks groente

►  98% van de kinderen (111 jaar)  

eet dagelijks ontbijt

Deel van de jongeren drinken teveel 
suiker en/of te weinig water, deel van 
de ouderen drinkt onvoldoende vocht:
►  39% van de jongeren (2e en 4e klas VO) 

drinkt dagelijks drankjes met suiker 

►  68% van de jongeren (2e en 4e klas 

VO) drink dagelijks 1 glas water

►  60% van de ouderen (65+) drinkt  

voldoende vocht

Een kleine groep kinderen wordt nog 
aan roken blootgesteld, roken komt 
meer voor onder oudere leeftijds
groepen: 
►  3% van de kinderen (111 jaar) is de 

afgelopen week in huis aan rook 

blootgesteld 

►  6% van de jongeren (2e en 4e klas VO) 

rookt minstens 1x per week 

►  4% van de jongeren (2e en 4e klas VO) 

gebruikt minstens 1x per week een 

esigaret 

►  16% van de volwassenen (1864 jaar) 

rookt

►  10% van de ouderen (65+) rookt 

Overgewicht is een aandachtspunt 
voor iedereen en zeker voor volwasse
nen en ouderen: 
►  9% van de kinderen (211 jaar) heeft 

overgewicht, 2% heeft obesitas  

(ernstig overgewicht) 

►  12% van de jongeren (1218 jaar) heeft 

overgewicht, 3% heeft obesitas

►  38% van de volwassenen (1964 jaar) 

heeft overgewicht, 15% heeft  

obesitas

►  43% van de ouderen (65+) heeft  

overgewicht, 19% heeft obesitas

Kinderen spelen veel buiten, jongeren 
en de helft van de volwassenen en veel 
senioren bewegen te weinig: 
►  7% van de kinderen (111 jaar) in Altena 

speelt weinig buiten 

►  58% van de kinderen (411 jaar) gaat 

altijd lopend of zelf fietsend naar 

school

►  16% van de jongeren (2e en 4e klas 

VO) beweegt dagelijks minstens 1 uur 

►  48% van de volwassenen (1964 jaar) 

beweegt voldoende 

►  35% van de ouderen (65+) beweegt 

voldoende

3 Hoe gezond is Altena

Om aan te sluiten bij de uitdagingen en kansen in Altena het 
van belang om te weten hoe het nu gaat. Hoe gezond is Altena? 
Waarmee moeten we aan de slag om samen tot een gezondere 
leefstijl te komen? Een paar cijfers maken duidelijk dat dingen 
goed gaan én dat er nog veel te winnen valt2:

2 Bronnen: GGD Jeugdmonitor 011 jarige (2017), GGD Jeugdmonitor 2e en 4e klas VO (2019), 
GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen (2020) en GGD Gezondheidsmonitor Ouderen (2020).
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4.1 Focus en samenhang

Er gebeurt al veel in Altena, dat hebben de gesprekken met de partners 
aangetoond. Nog niet iedereen kent elkaar. Altena is een jonge gemeente. 
Het aanbrengen van focus en samenhang vormen een belangrijke uit
daging. Daarnaast liggen kant en klare initiatieven op de plank wachtend 
op een kickstart om te beginnen. Overzicht ontbreekt en initiatieven zijn 
mogelijk onvoldoende verbonden met elkaar. Daar willen we verandering 
in brengen.

4.2 Uitgangspunten van onze aanpak voor 
een gezonde leefstijl voor jong en oud

Het bevorderen van een gezonde leefstijl gaat voornamelijk over het  
veranderen van gedrag. Vaak ingeslepen gedrag. Veranderen van gedrag 
moeten inwoners vooral zelf doen. Het maken van gezonde keuzes 
kunnen we wel stimuleren en ondersteunen. Door onze inwoners goed te 
informeren. Door onze basisvoorzieningen op orde te hebben. Door onze 
buitenruimte zo in te richten dat die uitnodigt tot bewegen en ontmoe
ten. Door het scheppen van een positief klimaat waarin mensen zich thuis 
voelen en gewaardeerd worden om wie ze zijn. En door de thema’s integraal 
aan te pakken en als organisaties samen te werken aan meer bewust vitale 
inwoners, mét inwoners, van jong tot oud. 

4 Aanpak

Hoe gaan we aan de slag in Altena? Wat 
zijn onze uitgangspunten en hoe zorgen 
we voor focus en samenhang?
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We werken met een brede kijk op gezondheid 
en specifiek het gedachtengoed van Positieve 
gezondheid. Positieve gezondheid bestaat 
uit 6 dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks 
functioneren, mentaal welbevinden, zin
geving, kwaliteit van leven en sociaal  
maatschappelijk participeren. Positieve 
gezondheid is het vermogen je aan te passen 
en een eigen regie te voeren in het licht van 
de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
van het leven. 

Spinnenweb ‘Mijn Positieve Gezondheid’
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4.3 Van een gezamenlijke ambitie, 
naar actiepunten, naar uitvoering

Tijdens bijeenkomsten en vele andere contactmomenten, 
hebben we in aanloop naar dit Leefstijlakkoord onze ervaringen 
en ideeën gedeeld. Deze vormden de basis voor dit akkoord en 
zijn vertaald naar de thema’s en acties. Daarbij zijn we steeds 
uitgegaan van ‘niet dromen, maar doen en beter doen’. Door 
prikkelend te stimuleren – zonder wijzende vinger – omdat we 
van mening zijn dat dit beter werkt dan dwang. Want een 
gezonde leefstijl mag ook leuk zijn.

Bij het formuleren van thema’s en acties zijn we uitgegaan van 
de volgende uitgangspunten: 
►  Dit Leefstijlakkoord is voor en door Altena; 
►  De aanpak overstijgt domeinen;
►  We prikkelen, inspireren, faciliteren en stimuleren waar nodig 

en mogelijk;
►  We leren met elkaar wat werkt en wat niet. Daarin sturen we 

gezamenlijk actief bij;
►  Er is een gedeeld eigenaarschap;
►  Bij de start van nieuwe initiatieven wordt nagedacht over de 

borging bij succes;
►  Dat wat er al ligt, goed aansluit en middels een kickstart het 

eerste verschil kan maken gaan we inzetten.

4.4 De SWOT van Altena

De SWOT van Altena geeft een mooi beeld waar de sterktes en zwaktes, 
kansen en bedreigingen zitten. Deze nemen we mee in de uitvoering 
van onze actiepunten. We gebruiken de sterktes, zijn ons bewust van 
de zwaktes, zijn alert op bereidingen en sluiten aan op kansen. 
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5.1 Gezonde leefstijl voor jong en oud

Een gezonde leefstijl gaan we stimuleren langs 2 lijnen dat zijn: 
1) inzetten op gezonde voeding 
2) inzetten op voldoende bewegen. 
We stimuleren inwoners van de gemeente Altena om meer te 
bewegen en gezonder te eten. Hierbij is aandacht voor mogelijke 
achterliggende problemen. Met de betrokken organisaties  
stimuleren we gezonde voeding en beweging binnen onze eigen 
organisaties en delen actief onze initiatieven. Samen werken  
we aan het verbinden en versterken van deze initiatieven.
Naast de twee genoemde lijnen willen we nagaan of we een  
overkoepelende aanpak in Altena willen inzetten rondom  
voeding’ en ‘genoeg bewegen’. 

5 Thema’s en acties
In Altena gaan we werken aan twee thema’s 1) gezonde  
leefstijl voor jong en oud en 2) roken verminderen.  
Bij de thema’s beschrijven we een aantal inhoudelijke 
speerpunten. Daarnaast worden lokale voorbeelden  
van acties genoemd.

►  VOORBEELD

GGD WestBrabant, de gemeente Altena, OBS J. Henri Dunant en 

Marianne Vos Experience Center willen onderzoeken of er draag

vlak en budget is voor de gemeente Altena om aan te sluiten bij 

JOGG.

Wanneer een gemeente zich aansluit bij JOGG, gaat een team 

lokaal aan de slag met het implementeren van de aanpak. Samen 

met onderwijs, kinderopvang, sport, welzijn, bedrijfsleven en de 

gemeente werkt JOGG aan het gezonder maken van de fysieke en 

sociale omgeving. Zo kunnen kinderen op de fiets naar school, aan 

de slag met schoolmoestuintjes (spelenderwijs leren genieten van 

het eten van groente en fruit, leren waar groente en fruit vandaan 

komen, leren rekenen en bewegen), lekker buitenspelen en uitge

rust wakker worden. Fruit en water zijn in de kantine verkrijgbaar 

en er liggen gezonde producten in de winkel. In elke gemeente 

biedt JOGG een op maat gesneden plan dat is toegespitst op de 

specifieke situatie in die gemeente.
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Gezonde voeding 

We laten inwoners van Altena laagdrempelig 
kennis maken met gezonde voeding. Inzetten 
van fruit van lokale telers is een praktische 
eerste stap. Denk hierbij aan het aanbieden 
van (gratis) fruit in de leefomgeving. Bijvoor
beeld in de rust van een sportwedstrijd, in de 
pauze op school, in de werkomgeving en in  
de overige vrije tijd. Voor verschillende doel
groepen wordt aangesloten op de beleef
wereld. In het voortgezet onderwijs kunnen 
bijvoorbeeld shakes in combinatie met pro
ductontwikkeling een methode zijn om het 
eten van fruit te stimuleren. 

Naast fruit is ook het stimuleren van gezonde 
tegenhangers van ‘fastfood’ een praktische 
stap. Denk hierbij aan het laten kennismaken 
van inwoners met duurzaam biologisch voed
sel. Bijvoorbeeld bij wekelijkse markten, op 
pleinen, tijdens buurtactiviteiten en bij 
sportclubs. Ook het stimuleren van meer 
plantaardig eten is een praktisch stap naar 
gezonde voeding. CHIEF heeft ideeën om  
de stimulering vorm te geven middels proef
velden, leslokalen, en lesprogramma’s, een 
expositie, en kookruimte voor proeverijen. 

►  VOORBEELD

Het Altena college wil in het kader van het  

stimuleren van een gezonde leefstijl onder de 

eigen leerlingen gezonder eten aanbieden.  

Dit kan middels een gezondere kantine. 

Een eerste stap die we willen inzetten is het 

aanbieden van gratis fruit voor leerlingen.  

Vergelijkbaar met het EUschoolfruit  

programma voor basisscholen. Jongeren 

worden betrokken om te bepalen wat aansluit 

en het meeste kans maakt op succes. Denk  

bijvoorbeeld aan het maken van shakes of 

bakjes gesneden gemengd fruit in plaatst  

van ‘handfruit’. 

In de gemeente Altena zijn verschillende fruit

telers gevestigd. We willen in samenwerking 

met de lokale telers een eerste programma 

opzetten voor schoolfruit op het voortgezet 

onderwijs. Hierbij moet nagedacht worden  

over de praktische uitvoering en de finan

ciering. Het budget van het Leefstijlakkoord 

kan een start geven. Cofinanciering van ver

schillende partijen bijvoorbeeld onderwijs,  

de telers en de gemeente moet onderzocht 

worden.

Verschillende betrokkenen willen een rol spelen 
om inwoners in Altena kennis te laten maken 
met gezonde voeding. En ze te stimuleren 
ook over te gaan tot meer gezonde voeding. 
In de uitvoering willen de volgende betrokken 
een rol spelen: 
►  Annelies Karens – de Heer – Altena College
►  Pieter van Dijk – Willem van Oranje College 

Wijk en Aalburg
►  Anika Boswinkel – Gemeente Altena
►  Corine Bossenbroek – CHIEF 
►  Esther Vroeg – Marianne Vos Experience 

Center/ Marianne Vos Wielerfestival

Mogelijk zijn er lokaal meer bedrijven/organi
saties/inwoners die een rol willen spelen. 
Denk aan: 
►  Lokale telers (bv: Oostveen Werkendam 

Kersen, appels en peren, De Ruiter  
Genderen aardbeien

►  Supermarkten
►  Friesland Campina
►  Curio prinsentuin Andel
►  Willem van Oranje College
►  Gerard Hardeman – Bakker Hardeman 
►  Trudy Vlot – Forward to Basics 
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Voldoende bewegen

We stimuleren inwoners van Altena om voldoende te bewegen. We 
willen inwoners (meer) verleiden door het inzetten van voorbeeld
figuren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan topsporters als Marianne Vos 
(Marianne Vos Wielerfestival) en Raïsa Schoon. We kunnen buddy’s en 
1op1 begeleiding vormgeven. We kunnen programma’s inzetten om 
mensen met specifiek belemmeringen te helpen (denk aan chronisch 
zieken of mensen met overgewicht). We kunnen de fysieke omgeving 
zo inrichten dat deze meer uitdaagt tot bewegen. En we kunnen 
mensen stimuleren gebruik maken van (bestaande) beweegapps. 

We kunnen en willen veel. Om te komen tot concrete acties is de  
aanbeveling een ‘kwartiermaker’ of aanjager aan te stellen rondom 
voldoende bewegen. De kwartiermaker heeft als opdracht bestaand 
aanbod in beeld te krijgen en te zoeken naar passende panklare inter
venties die aanvullend zijn op bestaand aanbod. Ook moet samen
werking met het sportakkoord worden vormgeven.

►  VOORBEELD

Kadijk Beach heeft een concept ontwikkeld om met een buddy systeem 

mensen te activeren om in beweging te komen (letterlijk en figuurlijk). 

Dit concept ligt op de plank en kan met een kleine kickstart vanuit het 

Leefstijlakkoord verder ontwikkeld en geïmplementeerd worden. Bij 

verder uitwerken wordt ook gekeken naar vergelijkbare bestaande inter

venties vanuit de verschillende databases bijvoorbeeld op het gebied  

van leefstijlinterventies: www.loketgezondleven.nl en sport en beweeg

interventies: https://www.kenniscentrumsportenbewegen.nl/interven

ties/

►  VOORBEELD

Huisartsen in Altena willen deelname 

verkennen aan het regioakkoord 

Gecombineerde leefstijlinterventie 

(GLI) in samenwerking met VGZ en 

regiogemeenten. 
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Verschillende betrokkenen willen inwoners in Altena stimuleren voldoende te bewegen. 
In de uitvoering willen de volgende betrokken een rol spelen: 
►  Esther Vroeg – Marianne Vos Experience Center/ Marianne Vos Wielerfestival
►  Fientje Bax – Stichting Altena Kennispoort
►  Nicole Roubos – Fresh Lemon/Marianne Vos Experience Center
►  Evelyne de Graaf – Gemeente Altena
►  Corine Bossenbroek – CHIEF 
►  Debora Schoon – Kadijk – Stichting Just Make The Difference 
►  Lenard Huijzer – OBS J. Henri Dunant
►  Simone van Halteren – GGD WestBrabant
►  René van der Giessen – Beachsport Vereniging Werkendam en Voltena Volleybal
►  Kendra Pennings – Gemeente Altena

Mogelijk zijn er lokaal meer bedrijven/organisaties/inwoners die een rol willen spelen.  
Denk aan: 
►  Bibliotheek
►  Primair onderwijs
►  Voorgezet onderwijs 
►  JGZ
►  Senioren verenigingen
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5.2 Roken verminderen

Het verminderen van roken gaan we stimuleren 
langs 2 lijnen, dat zijn: 
1) verminderen roken in de openbare ruimte
2) verzorgen van voorlichting en stimuleren van 
stoppen met roken trajecten. 

We stimuleren inwoners van de gemeente 
Altena die roken om te stoppen met roken. 
Waarbij ook aandacht is voor de gehele cirkel 
van positieve gezondheid. Waar staat ‘stoppen 
met roken’ voor een betreffende inwoner ten 
opzicht van andere aspecten van positieve 
gezondheid? Mogelijk hebben andere dimensies 
van positieve gezondheid eerst aandacht nodig 
voordat een inwoner kan stoppen met roken. 
Met de betrokken organisaties stimuleren we 
‘stoppen met roken’ trajecten binnen onze 
eigen organisaties en delen actief onze initiatie
ven. Samen werken we aan het verbinden en 
versterken van deze initiatieven. 

Daarnaast willen we dat minder inwoners (voor 
namelijk kinderen en jongeren) starten met 
roken. Dit doen we door rookvrije omgevingen 
te realiseren voor onze kinderen en jongeren. 
Denk aan rookvrije sport en speelomgeving.

Verminderen van openbare rookplekken
We willen dat minder inwoners (voornamelijk kinderen en jongeren) 
starten met roken. Dit doen we door rookvrije omgevingen te realise
ren voor onze kinderen en jongeren. Denk aan rookvrije sportomgeving 
en andere omgevingen zoals speeltuinen, kinderboerderijen, buiten
zwembaden en scoutinggroepen. De landelijke campagne ‘op weg 
naar een rookvrije generatie’ biedt hiervoor veel kennis en tools. Ook 
zal gekeken worden in hoeverre in deze lijn aansluiting gevonden kan 
worden bij acties uit het lokale sportakkoord. Ook zal in deze lijn de 
aansluiting worden gemaakt met de acties in het lokale sportakkoord.

►  VOORBEELD

De GGDWest Brabant en de gemeente Altena willen inzetten op het 

rookvrij maken van openbare plekken in Altena. Het creëren van draag

vlak is een belangrijke eerste stap. Daarom zal op zoek gegaan worden 

naar organisaties die mee willen doen en naar ambassadeurs in de 

gemeente.

Verzorgen van voorlichting en stimuleren  
stoppen met roken trajecten
We stimuleren inwoners van de gemeente Altena die roken om te 
stoppen met roken. Dit doen we door het geven van voorlichting en 
het stimuleren van stoppen met roken trajecten. Er zijn verschillende 
omgevingen waar voorlichting kan plaatsvinden en stoppen met 
roken trajecten gestimuleerd kunnen worden. Denk aan consultatie
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bureau, huisartsenpraktijk, zorginstelling, 
voortgezet onderwijs, bedrijfsleven, sport
aanbieders, dorpshuizen en OnsAltena. 

►  VOORBEELD

Het Altena college en het Willem van Oranje 

College willen meer inzetten op voorlichting 

rondom roken. Het Willem van Oranje College 

heeft een lessenreeks rondom roken die 

gedeeld kan worden met het Altena college.  

De GGD WestBrabant wil met verschillende 

programma’s de voorlichting op de VOscholen 

ondersteunen. 

Verschillende betrokkenen willen inwoners in Altena stimuleren 
te stoppen met roken en een rookvrije omgeving creëren. 
In de uitvoering willen de volgende betrokken een rol spelen: 
►  Annelies Karens – de Heer – Altena College
►  Pieter van Dijk – Willem van Oranje College Wijk en Aalburg
►  Noor Pleging – GGD WestBrabant
►  Alina Kuiper – Gemeente Altena
►  Evelyne de Graaf – Gemeente Altena

Mogelijk zijn er lokaal meer bedrijven/organisaties/inwoners die 
een rol willen spelen. Denk aan: 
►  Bibliotheek
►  Primair onderwijs
►  Voorgezet onderwijs 
►  JGZ
►  Senioren verenigingen
►  Welzijnsorganisaties
►  Huisartsen
►  Zorgcentra
►  Ondernemers
►  Sportaanbieders

14



15

Via het Citizenlab van de gemeente Altena, de sportraad, de jongerenraad, de BASDA,  
de dorpsraden, de lokale media en de medewerkers van de gemeente die werken aan 
kern gericht werken en bestuurlijke vernieuwing kunnen inwoners in het vervolgtraject 
worden betrokken op specifieke vraagstukken.

6 Betrekken van inwoners 7 Financiering

Om de ambities te realiseren uit lokale of regionale 
preventieakkoorden (in Altena Leefstijl akkoord) is 
vanaf 2021 uitvoeringsbudget beschikbaar. 

De hoogte van het uitvoeringsbudget is afhan
kelijk van het inwoneraantal. Altena heeft ruim 
55.000 inwoners. Daarmee is voor Altena in 2021 
€ 30.000 uitvoeringsbudget beschikbaar. Ook 
voor 2022 is er € 30.000 vanuit het Rijk toe gekend. 
In 2023 is ditzelfde bedrag beschikbaar. Dit dient 
in 2022 aangevraagd te worden. De taak om het 
budget aan te vragen ligt bij de gemeente Altena. 
Het beheer van het budget kan bij de gemeente  
of een andere partner neergelegd worden. Het is 
gelabeld aan het Leefstijlakkoord en kan niet in 
gezet worden voor andere doeleinden. 

Er is geen concrete verdeling van middelen 
gemaakt op basis van bovengenoemde thema’s 
en acties. Dit omdat de thema’s nog verdere uit
werking vragen en we ruimte willen bieden aan 
nieuwe acties die bijdragen aan de genoemde 
thema’s. 
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Organisatie, monitoring en evaluatie van de uitvoering van het Leef
stijlakkoord dient nog vormgegeven te worden. 

Uit de ervaringen met de lokale sportakkoorden weten we dat het 
zeer waardevol is voor het draagvlak, de uitvoering en de borging van 
een dergelijk akkoord om een kerngroep te hebben. De leden en de 
taken van deze kerngroep zijn nog niet ingevuld. 

Wat betreft leden, valt onder andere te denken aan een vertegen
woordiger vanuit onderwijs, zorg, betrokken stichtingen, het  
bedrijfsleven en de gemeente. Wat betreft taken, valt te denken  
aan budgetbeheer, opstellen van criteria voor toekenning budget, 
aanjagen en monitoren van de uitvoering, communicatie en  
positionering Leefstijlakkoord in de gemeente.

8 Organisatie, monitoring en evaluatie
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De volgende partijen zijn partner in het Leefstijlakkoord Altena, 
hebben meegedacht in de ontwikkeling en willen een rol spelen in de 
uitvoering: 
►  Altena College
►  Beachsport Vereniging Werkendam
►  CHIEF
►  Fresh Lemon
►  Gemeente Altena
►  GGD WestBrabant
►  Marianne Vos Experience Center
►  Marianne Vos Wielerfestival
►  OBS J. Henri Dunant
►  Stichting Altena Kennispoort
►  Stichting Just Make The Difference
►  Voltena Volleybal
►  Willem van Oranje College Wijk en Aalburg

De volgende partijen hebben meegedacht in de totstandkoming van 
dit Leefstijlakkoord
►  Basisschool de Bolderik
►  Basisschool De Halm

9 Partners
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Leefstijlakkoord Altena  
is tot stand gekomen onder 
regie van formateur Marja 
Nieuwenhuis – SSNB, 
november 2021


