Leefstijlakkoord Woudenberg
Voor u ligt het Leefstijlakkoord Woudenberg 2021-2024. Een plan waarmee we ons, samen met
lokale partners, inzetten voor een gezonde gemeente. Want we gunnen dat elke inwoner, van jong
tot oud, gezond kan opgroeien en oud worden.
ln Woudenberg gebeurt al ontzettend veel op het gebied van gezondheid. Zoals 'Woudenberg
beweegt' gericht op meer bewegen en verantwoord eten, de beweegmakelaar en veel activiteiten
om eenzaamheid tegen te gaan. Het Leefstijlakkoord Woudenberg biedt ons de mogelijkheid om de
puntjes op de ite zetten en inwoners die dat nodig hebben te ondersteunen bij een gezonde
levensstijl.
Samen met lokale partners hebben we onderzocht waar we de komende drie jaar aan willen werken.
ln dit akkoord zijn alle plannen opgenomen. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe ideeën.
Iedereen is welkom om aan te sluiten en die nieuwe ideeën in te brenge
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Per thema is aangegevewat we willen bereiken (ambities) en welke acties we daarvoor gaan
ondernemen. De komende jaren breiden we deze ambitiesen acties verderuit metiedereen die wil
meewerken aan een gezonde leefstijl voor onze inwoners.

Gezonde leefstijl, brede aanpak
Ambities:
Een gezonde leefstijl is de standaard.
iedereen kan ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen, verbeteren en onderhouden van een
gezonde leefstijl.
Lokale partners werken samen bij het stimuleren van een gezonde leefstijl omdat
gezondheidsproblemen vaak een optelsom zijn van factoren zoals geen werk, ongezonde
leefstijl, veel zorgen.

Acties:
Centering Pregnancy: Centering Pregnancy is een vorm van prenatale zorg waarbij zwangere
vrouwen tijdens een aantal groepsbijeenkomsten ervaringen met elkaar uitwisselen en
elkaar kunnen ondersteunen bij een gezonde leefstijl. ln de gemeenten Woudenberg,
Renswoude en Scherpenzeel is een verloskundigenpraktijk actief. Samen met deze
gemeenten onderzoeken we hoe we Centering Pregnancy kunnen aanbieden aan aanstaande
ouders in onze gemeenten.
Betrokken partners: Verloskundigenpraktijk De Vallei, gemeenten Renswoude en
Scherpenzeel en Woudenberg, GGDrU, Humanitas.
Gezonde leefstijl kwetsbare groepen: We willen in gesprek gaan met bezoekers van de
Voedselbank, Burgerinitiatief Woudenberg en Schuldhulpverlening. Door inzicht te krijgen in
hun behoeften, weten we beter welke activiteiten en/of ondersteuning zij nodig hebben. De
eerste contacten zijn gelegd.
Betrokken partners. Coöperatie De Kleine Schans, Voedselbank urgerlnltlatlef
Woudenberg, Schuldhulpverlening.
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Betrokken partners: vijf basisscholen, GGDrU, SNO Woudenberg, JOGG.
Gezonde sportkantine: Samen met de sportverenigingen met eigen kantines bekijken we wat
het aanbod is in de gezonde sportkantine en hoe we dit aanbod kunnen verbeteren en
aantrekkelijker kunnen maken.
Betrokken organisaties: sportverenigingen, GGDrU, JOGG.
Stimuleren van fietsgebruik in Woudenberg: fietsen is gezond, draagt bij aan het milieu en
zorgt voor minder parkeeroverlast. Samen met de fietswinkels, bewoners en werkgevers
willen we onderzoeken hoe we het fietsgebruik in Woudenberg nog meer kunnen
stimuleren, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een campagne.
Betrokken partners: dit wordt nog ingevuld.
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Betrokken partners: Buurtsportcoach, huisartsen Eemland, andere betrokkenen bij GLl.
Stoppen met roken
Ambities:
Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend zijn (we beschermen opgroeiende kinderen tegen
de schadelijke gevolgen van (mee)roken en de verleiding om te gaan roken).
Draagvlak voor niet roken vergroten.
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Het percentage volwassenen in Woudenberg dat rookt neemt af.

Acties:
Rookvrije omgeving gemeentehuis en gemeentewerf: De gebouwen van de gemeente zijn al
rookvrij, nu willen we ook de omgeving van de gebouwen rookv maken We gaan in
nodig hebben als ook de
gesprek met de rokers binnen de gemeente en vragen hen wa
omgeving van de gebouwen rookvrij worden.
Betrokken partners: gemeente Woudenberg
Rookvrije speeltuinen: Alle speeltuinen zijn eigen
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van ouders en de invloed daarvan op hun kinderen. Het
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we er een vervolg aan kunnen geven.
Betrokken partners: GGDrU, sportverenigingen, gemeente Woudenberg.
Alcohol en ouderen: samen met de ouderenorganisaties in Woudenberg een activiteit
opzetten om ouderen te stimuleren het alcoholgebruik te verminderen. Hierbij wordt een
koppeling gemaakt met leefstijl in het algemeen.
Betrokken partners: GGDrU, SWO Woudenberg, Ouderenbonden, gemeente Woudenberg.
Alcohol en sportverenigingen: tijdens een sportcafé het onderwerp alcoholgebruik op de
agenda zetten en informatie ophalen over mogelijke vervolgacties.
Betrokken partners: sportverenigingen, GGDrU, gemeente Woudenberg.
Samenwerking
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De Kleine Schans (welzijnspartij)
GGD regio Utrecht
SNO Woudenberg (sportieve naschoolse opvang)
Buurtsportcoach Woudenberg/Beweegmakelaar
Kerngroep Lokaal Sportakkoord
Huisartsen Eemland

Deze organisaties hebben aangegeven mee te willen denken in de uitvoering van het
Leefstijlakkoord Woudenberg:
SWO Woudenberg (Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg)
Adviescentrum Voeding en Diëtiek
Basisschool Jan Ligthartschool
Peuteropvang Eigenwijs
Home Start Humanitas
Verloskundigenpraktijk de Vallei
Stichting MEE
Gezond Gewicht Woudenberg
lDH Schuldhulpverlening
Geeresteingroep
Deze organisaties willen graag op de hoog

geh de
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Voedselbank
Basisschool de Olijfboom
Vluchtelingenwerk
Hoogvliet
Kraamzorg Anneke van Wolfswink
MEE qu
RST Zorgverleners

van

De ondertekenaars
het Leefstijlakkoord Woudenberg vormen samen een kernteam. Een deel van
dit kernteam ook betrokken bij het Lokaal Sportakkoord zodat er een goede afstemming is tussen
sport en leefstijl. ln het kernteam zitten de kartrekkers. Het kernteam zoekt andere partners en
vormt daarmee een werkgroepom de acties per thema uit te voeren.
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samen met de ker g
:hetSportakkoord. Waar nodig trekken zij samen op. Gezamenlijk
bepalen zij elk jaar in overlegmet eventuele werkgroepen de verdeling van het uitvoeringsbudget.
Het kernteam is verantwoordelijk voor het geheel en voor de afstemming van de verschillende
activiteiten. De trekkers van een activiteit leggen aan de kernteam verantwoording af over de
activiteiten en ze dienen na afloop van de activiteit een korte evaluatie in (vast format). Jaarlijks
evalueert het kernteam de voortgang. Eventuele verbeterpunten of aanpassingen neemt jet
kernteam mee bij de subsidieaanvraag van het volgende jaar.
De gemeente zorgt voor de rapportages en het afleggen van verantwoordelijkheid naar het Rijk.
Daarnaast heeft de gemeente een beleidsmatige taak als het gaat om het leggen van verbindingen
met het brede sociale domein binnen de gemeente Woudenberg. Verder adviseert de gemeente
over de communicatie om het Leefstijlakkoord en de acties onder de aandacht te brengen van
inwoners en organisaties zodat zij goed worden geïnformeerd/betrokken.
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lvlet relevante lokale partners kan er per actie een werkgroep gevormd... ln de Werkgroep wordt
samen bepaald wie wat gaat doen, Wanneer en Wat het resultaat wordt. Per activiteit wordt een kort
uitvoeringsplan opgezet, aan de hand van de reeds vermelde ambities en acties. De trekker van de
werkgroep rapporteert naar het kernteam over de voortgang en de afronding van de actie. Het
uitvoeringsplan wordt gebruikt voor de monitoring.

Financiering per thema en activiteit
De financiering is afkomstig vanuit de subsidie van het Ministerie van
Voor Woudenberg is er
tot en met 2023 jaarlijks 6 10.000 beschikbaar voor inzet op de ambities en acties. Het kernteam
beheert de financiën en verdeelt het beschikbare budget.. De onderstaande begroting ls de opzet
voor het eerste projectjaar. Waar mogelijk worden slimme verbindingen gemaakt. Bijvoorbeeld door
gebruikte maken van elkaars accommodatie, door een koppeling te maken met andere initiatieven
(zoals het Sportakkoord) en/of andere landelijke regelingen (via bijvoorbeeld Zonlvlw)

Ondertekenaars Leefstijlakkoord Woudenberg (20214024)
Coöperatie De Kleine Schans
GGD regio Utrecht
Jongeren Op Gezond Gewicht
Huisartsen Eemland
SNO Woudenberg
Buurtsportcoach Woudenberg/ Beweegrnakelaar
Kernteam Lokaal Sportakkoord

