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1. Leefstijl-
akkoord

Van en voor inwoners 
van de gemeente Kampen
Van sport tot gezonde voeding. Van fysiek tot mentaal welzijn. En van cultuur tot 
omgeving. Het Leefstijlakkoord heeft het allemaal in zich. Daarmee vormt het de 
ultieme basis om samen te werken aan een gezonde leefstijl voor alle inwoners 
van de gemeente Kampen. 

Het Leefstijlakkoord is een document van en voor inwoners van de gemeente 
Kampen. Door over grenzen heen te kijken, hebben de betrokken partners het met 
een brede blik ontwikkeld. Het resultaat? Een inclusief akkoord waarin 
aandacht is voor iedereen. En waarmee we vanuit een gezamenlijke visie 
werken aan ‘positieve gezondheid’.
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Leefstijlakkoord
Samen werken aan een gezonde leefstijl voor alle inwoners van de 
gemeente Kampen, dat is wat we doen. We spreken dan ook niet over  
een Preventieakkoord, zoals Het Rijk aandraagt, maar over een Leefstijl
akkoord. Hierin komen het Preventieakkoord en het Sportakkoord bij 
elkaar. Vanuit een gezamenlijke visie geven we aan de hand van zes 
thema’s invulling aan het concept ‘positieve gezondheid’. Hierbij wordt 
gezondheid niet gezien als de af of aanwezigheid van ziekte, maar als 
het vermogen van inwoners om met fysieke, emotionele en sociale 
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Bewustzijn vergroten
Inwoners kunnen niet van de ene op 

de andere dag overstappen naar een 

gezonde leefstijl. Ze moeten oude  

patronen doorbreken. En dat lukt 

pas als ze zich bewust zijn van deze 

patronen. De partners helpen hierbij. 

Door slim samen te werken, kunnen 

ze  inwoners goed adviseren en waar 

nodig  preventief te handelen.   

Van daaruit ontstaan als vanzelf  

programma’s en interventies waaraan 

in de gemeente Kampen behoefte is. 

Samenwerken
Binnen het Leefstijlakkoord werken de 

betrokken partners nauw samen aan 

zes thema’s. Dit gebeurt domeinover

stijgend en met een brede blik op 

gezondheid. Alleen zo kan op de juiste 

plek en op de juiste manier goede en 

betaalbare zorg geboden worden. 

Belangrijk, want het zorglandschap 

verandert. Het aantal ouderen en 

chronisch zieken neemt toe. De wereld 

om ons heen digitaliseert. En we 

moeten onze uitgaven beheersen. 

Preventie als sleutel tot succes
Aandacht voor preventie vormt een 

belangrijke stap op weg naar een 

gezonde basis: doel is dat inwoners 

gezond blijven door een gezonde leef

stijl te hanteren. Bovendien draagt 

preventie bij aan het voorkomen of in 

een vroeg stadium signaleren van ziek

tes. We kennen verschillende vormen 

van preventie:

Universele 
preventie: 
gericht op 
gezonde 
inwoners

Selectieve 
preventie:
gericht op 

inwoners met 
een verhoogd 

risico
Geïndiceerde 

preventie:
gericht op 

inwoners met 
beginnende 

klachten
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Kwetsbare groepen
Door in te zetten op preventie, kunnen we gezondheidswinst 

behalen. Zeker als we ons richten op de kwetsbare groepen. 

Om een idee te geven: inwoners met een lage sociaalecono

mische status leven gemiddeld zeven jaar korter dan inwoner

met een hoge sociaaleconomische status. Daarom besteden 

we in het Leefstijlakkoord extra aandacht aan onder meer 

laaggeletterden, nieuwkomers, inwoners die in armoede 

leven, jongeren in het speciaal onderwijs, inwoners met 

psychische problemen en minderheden met weinig sociale 

contacten. Zo verkleinen we de gezondheidsverschillen. 

En kunnen we de zorgkosten sterk verlagen.  
Bron: https://www.pharos.nl/nieuws/preventie-vooral-inzetten-waar- 

grootste-gezondheidswinst-te-halen-is/

Levend document
We zijn ons ervan bewust dat gezondheidsbevordering op 

basis van een gezonde leefstijl vraagt om een lange adem 

en een langdurig commitment van alle partners. Precies daar

om is dit Leefstijlakkoord zo belangrijk: het wijst ons de weg. 

Omdat de route door omstandigheden kan veranderen, is het 

een levend document: we zetten stappen en stellen de inhoud 

op basis daarvan jaarlijks bij, zodat onze inzet blijft aansluiten 

bij de dagelijkse praktijk.  

s 

Wethouder Jan Peter van der Sluis:
“Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt hoe 
belangrijk een gezonde leefstijl is. Een gezonde 
leefstijl vraagt om voldoende beweging, gevarieerd 
eten en de nodige ontspanning. Dit raakt veel 
onderwerpen. Bovendien spelen onderliggende 
factoren mee, zoals stress, schulden en de leefom-
geving. We kunnen een gezonde leefstijl daarom 
alleen stimuleren door samen te werken. Ik ben 
dan ook erg blij met dit Leefstijlakkoord. Op basis 
hiervan kunnen inwoners, verenigingen, organisa-
ties en ondernemers zich met elkaar inzetten voor 
een gezondere leefstijl voor iedereen.”
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Extra aandacht voor ongezonde keuzes 

Iedereen in de gemeente Kampen heeft recht op een goede start. Toch zijn er 
nog steeds veel inwoners die ongezonde keuzes maken op het gebied van genots
middelen. Gevaarlijk, want hierdoor kunnen ze ziek worden en in het ergste geval 
zelfs overlijden. Daarom krijgen ongezonde keuzes extra aandacht binnen de zes 
thema’s van het Leefstijlakkoord

Problemen nemen toe
Roken, alcohol drinken, slecht eten, te 

weinig bewegen en te veel achter een 

beeldscherm zitten, ze dragen niet bij 

aan een goede gezondheid. Aandacht 

voor deze onderwerpen is essentieel, 

aangezien de problemen toenemen. 

Rokers roken meer. Het aantal inwoners 

met overgewicht neemt toe. En hoewel 

inwoners later beginnen met het drinken 

van alcohol, drinken degenen die dit wel 

doen te vaak en te veel. Deze problemen 

leiden tot schade. Inwoners leven minder

gezond en zijn daardoor vaker ziek. Dat 

is vervelend voor henzelf, maar het kost 

de samenleving ook veel geld.

Gezonde leefstijl promoten
In het Leefstijlakkoord staan manieren 

om de problemen aan te pakken. De 

partners bieden interventies voor zowel 

kinderen als voor hun ouders en verzor

gers. Preventieve interventies zijn naar 

verwachting het meest effectief, zeker 

als kinderen hier al op jonge leeftijd 

mee in aanraking komen. Ook is er veel 

aandacht voor onderliggende factoren, 

zoals gezondheidsvaardigheden, armoe

de en de directe leefomgeving.
 

Bron: Kamerbrief over Nationaal Preventieak-

koord (november 2018), ministerie VWS

Ambities waarmaken
Ambitie is om in 2030 op ieder vlak 

aandacht te hebben voor een gezond 

en gelukkig leven. Met één gebundelde 

aanpak bieden we alle inwoners van de 

gemeente Kampen de kans om mee te 

doen. Doel is dat zij in 2030 veerkrach

tiger zijn, zich vitaler voelen en bewus

ter gezonde keuzes maken. Hierdoor 

bewegen ze vaker, neemt het risico op 

overgewicht af en geven ze zich minder 

gemakkelijk over aan ongezonde 

gewoontes.

Iedereen  
kan  

meedoen

De gemeente Kampen is een overzichtelijke gemeenschap waar inwoners 

zich thuis, veilig, gekend en nodig voelen ongeacht hun achtergrond, 

cultuur, religie, seksuele voorkeur, gender, leeftijd of beperking. Iedereen 

kan zich zoveel mogelijk zelf redden en meedoen, waar nodig met hulp 

uit de omgeving. Lukt dat niet, dan bieden we een steuntje in de rug. 

Dit doen we zo laagdrempelig mogelijk in de vorm van algemene voorzie

ningen in de eigen omgeving. Is er meer of specialistische hulp nodig, dan 

bieden we een oplossing op maat vanuit de Wet maatschappelijke onder

steuning, de Jeugdwet of de Participatiewet. 
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Nationaal Preventieakkoord
Met het Nationaal Preventieakkoord wil 

de overheid gezondheidsverschillen 

terugdringen op drie onderwerpen: 

roken, problematisch alcoholgebruik 

en overgewicht. Deze onderwerpen 

vormen de belangrijkste oorzaken van 

ziekte in Nederland. Dit leidt tot hoge 

zorgkosten, zo’n € 9 miljard per jaar. 

Maar dat niet alleen. Elk jaar overlijden 

er ook zo’n 35.000 mensen. Doel van het 

Nationaal Preventieakkoord is om hier 

wat tegen te doen. Door samen 

te werken, kan er gezondheidswinst 

worden behaald. 

Nationaal Sportakkoord
Er is ook een Nationaal Sportakkoord. 

Doel van dit akkoord is om sport toe

gankelijk te maken voor iedereen, in 

elke gemeente. In een lokaal akkoord 

spreken de gemeente, sportverenigin

gen, maatschappelijke organisaties en 

bedrijven vervolgens af hoe zij invulling 

geven aan hun specifieke sport- en 

beweegambities. 

Landelijke nota 
gezondheidsbeleid
Het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport publiceert elke vier jaar 

een Landelijke Nota Gezondheidsbe

leid. Deze nota beschrijft de landelijke  

prioriteiten op het gebied van publieke 

gezondheid. Gemeenten maken op ba

sis hiervan een lokale  vertaalslag. In de 

huidige nota staan ‘health in all policies’ 

en ‘positieve  gezondheid’ centraal. Er 

zijn dus veel raakvlakken met ambities 

uit het  Nationaal Preventieakkoord en 

het Nationaal Sportakkoord. 

2.
Bundeling 
van  
krachten

2.1 Landelijke  
ontwikkelingen

De landelijke overheid kent een Nationaal 
Preventieakkoord, een Nationaal Sportakkoord 
en een Landelijke nota gezondheidsbeleid. 
Hierin staan afspraken om de gezondheid 
van Nederlanders te verbeteren
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2.2 Regionale 
ontwikkelingen

Regionaal zien we een mooie ontwikkeling: 
gemeenten, zorgprofessionals, sportvereni
gingen, scholen en bedrijven zetten 
zich samen in om gezondheid op een 
positieve manier te benaderen. 

Samenwerken in de praktijk
In de afgelopen jaren zijn er verschil

lende samenwerkingen ontstaan:

Regionale Zorgalliantie 
regio Zwolle

Bestuurders uit zorg en welzijn  

werken domeinoverstijgend  

samen aan meer (positieve)  

gezondheid voor 

 inwoners. 

Overijssels sport- en 
beweegakkoord

Ambitie is dat Overijssel in 2025  

in de top drie staat van meest  

beweegvriendelijke, sportieve en  

gezonde provincies van 

Nederland.

Agenda Publieke 
gezondheid 2019-2023 

GGD IJssellande

Met deze agenda werkt de GGD  

samen met gemeenten en 

betrokken partijen aan het 

versterken van gezond 

leven.  

2.3 Lokale 
ontwikkelingen

De gemeente Kampen heeft een Leefstijlakkoord. 
Met dit akkoord wil de gemeente een gezonde  leef
stijl bevorderen en het risico op stijgende zorgkosten 
in de toekomst verkleinen. Ambitie is om meer veer
kracht en vitaliteit onder inwoners te creëren, wat 
leidt tot een betekenisvol leven. Van daaruit ontstaat 
als vanzelf gezondheidswinst

Gezonde leefstijl bevorderen
Het Leefstijlakkoord is gebaseerd op 

het Kamper Sportakkoord en het lokale 

gezondheidsbeleid. Het akkoord is een 

document van en voor inwoners. De 

betrokken partners hebben het met een 

brede blik ontwikkeld, zodat vanuit een 

gezamenlijke visie kan worden 

gewerkt aan ‘positieve gezondheid’.

Risico op hoge zorgkosten verkleinen
Het Leefstijlakkoord is nauw verbonden aan het 

sociaal domein van de gemeente Kampen: met 

behulp van het akkoord kan het risico op stijgende 

zorgkosten in de toekomst verkleind worden. Om 

dat uitgangspunt kracht bij te zetten, wordt er een 

gezamenlijke visie gehanteerd. Deze visie heeft geleid 

tot een inclusief Leefstijlakkoord, waarin collectieve 

oplossingen worden gerealiseerd die van betekenis zijn.

Voor iedereen. 
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Lokaal  
gezondheidsbeleid

Gezonde leefstijl 
Gezonde leefomgeving 

Mentale gezondheid 
Vitaal ouder worden 

Gezondheidsverschillen 
verkleinen

Agenda 
publieke 

gezondheid

Nationaal 
Sportakkoord

Inclusief sporten en bewegen 
Duurzame sportinfrastructuur 

Van jongs af aan vaardig in bewegen 
Vitale sportaanbieders 
Positieve sportcultuur 

Topsport inspireert

Overijssels 
sport- en 
beweeg-
akkoord Regionale 

zorgalliantie 
regio Zwolle

Nationaal 
Preventieakkoord
Overmatig alcoholgebruik 

Overgewicht 
Roken Kamper 

Sportakkoord
Inclusief sporten en bewegen 
Duurzame sportinfrastructuur 

Vitale sportaanbieders /  
Positieve sportcultuur 

Bijzondere prestaties inspireren 
Van jongs af aan vaardig 

 in bewegen

Landelijke nota 
gezondheidsbeleid
Gezondheid in de sociale 
en fysieke leefomgeving

Gezondheidsachterstanden verkleinen 
Druk bij jongeren en jongvolwassenen 

Vitaal ouder worden

THEMA’S:

1.
Gezonde 

keuze als 

makkelijkste 

keuze

2.
Werken aan 

fysieke en 

mentale 

gezondheid

3.
Beweging in 

de openbare 

ruimte

4.
Iedereen kan 

meedoen

5.
Vitale sport

aanbieders

6.
Een leven 

lang 

bewegen
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Alle neuzen dezelfde kant op
Het Leefstijlakkoord is een levend document waarin de  
betrokken partners samen werken aan zes thema’s. 
Om dat goed te kunnen doen, is het van belang dat alle 
neuzen dezelfde kant opstaan. Daarom hanteren we 
drie uitgangspunten

Positief en opgavegericht 
samenwerken
Bij positieve gezondheid wordt gezond

heid niet gezien als de af of aanwezig

heid van ziekte, maar als het vermogen 

van mensen om met fysieke, emotionele 

en sociale levensuitdagingen om te 

gaan en zoveel mogelijk eigen regie te 

voeren. Hierdoor ligt de focus op wat 

inwoners wél kunnen en werken we 

opgavegericht samen. Het Participatie

wiel helpt daarbij.

Normaliseren
We gaan voor inclusiviteit: iedereen 

heeft eigen talenten en mag meedoen. 

Uitgangspunt is dat inwoners zelfred

zaam zijn, eventueel met ondersteuning 

vanuit de eigen omgeving. Waar nodig 

wordt specialistische hulp 

geboden. Daarbij werken we toe naar 

‘normaal’, wat betekent dat we ons 

inzetten voor uitstroom. 

Informele ondersteuning
versterken

 

Door samen te werken, kan de informe

le ondersteuning van inwoners 

de professionele ondersteuning van 

partners versterken. Resultaat is dat 

problemen in de eigen omgeving 

worden opgelost en minder snel esca

leren. We onderscheiden drie niveaus: 

inzicht in elkaars aanbod, kennis delen 

en opgavegericht werken. 

Van Sport- naar Leefstijlakkoord
Sinds 2019 heeft de gemeente 
Kampen een Sportakkoord. 
Binnen dit akkoord werken meer
dan vijftig verschillende partners
samen aan de uitvoering van het
sport en beweegbeleid. En dat 
gaat goed: we merken dat 
gedeelde ambities leiden tot 
gedeeld eigenaarschap. Vanuit 
die sterke basis breiden we het 
bestaande Sportakkoord nu uit 
naar een Leefstijlakkoord.

 
 
 

Werkwijze
Het Kamper Sportakkoord van 2019 bestaat oorspronkelijk  

uit zes deelakkoorden, ook wel thema’s genoemd. Bij elk 

thema hoort een werkgroep, die op basis van de afgespro

ken doelen acties uitvoert. De werkgroep bestaat uit partijen 

uit allerlei sectoren. Denk aan sport, onderwijs, zorg, welzijn, 

overheid en bedrijfsleven. Samen realiseren ze programma’s 

en interventies om de beoogde ambities waar te maken. Deze 

effectieve werkwijze wordt binnen het Leefstijlakkoord voort

gezet. We promoten gezond gedrag, focussen op uitkomsten, 

zijn proactief, handelen autonoom, hebben oog voor iedereen 

en gaan daarbij voor duurzame samenwerkingen.
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3. Samenwerken 
aan thema’s 
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Gezonde keuze als 
3.1 makkelijkste keuze

Thema’s:
Roken, Alcohol, Voeding, Drugs, 

Medicijnen, Gokken, Gamen, 
Schermtijd, Seksualiteit, 

Social media, Opvoeding.

Focus op:
• Van de gezonde keuze de makkelijkste keuze maken.
• Een rookvrije generatie creëren: zwangere vrouwen 
• en jongeren roken niet meer.
• Alcoholproblemen tegengaan: jongeren onder de 
• 18 jaar drinken niet en nog maar 5 procent van 
• de volwassenen drinkt zwaar of overmatig.
• Invloed van social media (zowel positief als negatief) 
• verbeteren en de weerbaarheid van jongeren vergroten.
• Problemen op tijd signaleren bij inwoners met een lage  

sociaaleconomische status.

Mogelijke programma’s en interventies 

Middelengebruik
• Rookvrije generatie 

• Rookvrije accommodatie 

• Stoptober

• Ik Pas campagne

• Stimulans alcoholvrij en alcoholarm aanbod. 

• Zien drinken, doet drinken

• Dry january

• Alcohol aandachtweek

• Leefstijlapotheker

• Moti4 en Moti55

• Boerderij Educatie

Onderwijs
• Gezonde school en voorlichting ouders

• Lespakket gezonde leefstijl 

Overkoepelend
• Investeren in Contact

• Uitdagend vrijetijdsaanbod jongeren

• Opvoedondersteuning

Betrokken partners

• Tactus Verslavingszorg

• GGD IJsselland

• Politie Kampen

• Lectoraat Gezonde Samenleving

• Hoornbeeck college

• Ichthus college

• Almere college

• Pieter Zandt scholengemeenschap

• IRIS

• OOK

• Goedzorg Huisartsen – Goedzorg Apotheek

• Apotheek Flevowijk

• Sportservice Kampen

• WijZ Kampen

• Vitamientje

• In Shape

• Verloskundigenpraktijk Kampen

• Erf 1

• Perron 1

• Gemeente Kampen (onderwijs,  

middelengebruik, jeugd, openbare orde) 
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3.2 Werken aan fysieke en 
mentale gezondheid  

Thema’s:
Overgewicht, Jeugd, Ouderen, 

Re-integratie en werk, Diabetes, 
Laaggeletterdheid, Poli’s en 

carrousels, Psychische gezondheid.

Focus op:
•  Veerkracht en mentale weerbaarheid vergroten met speciale  

aandacht voor de psychosociale gezondheid van jongeren.
•  Een daling in overgewicht en obesitas bevorderen door gezonde(re) 

keuzes op het gebied van leefstijl en voeding  
aan te bieden.

• Ehealth uitbreiden en zichtbaarheid vergroten met extra  
aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

• Duurdere zorg voorkomen en actief doorverwijzen naar  
juiste partner om herhaling tegen te gaan.

Mogelijke programma’s en interventies 

• Gecombineerde Leefstijl Interventies 

waaronder SLIMMER

• Cool2Bfit 

• Bewegen op recept

• Fit door de dag in Kampen  

• 2Diabeat 

• Valpreventie 

• Kansrijke start en voorzorg 

• Integrale schuldenaanpak

• Ehealth: Slaap, beweeg en  

diabeteschallenges en econsults

• Verwijzing / poli’s: SOLK, orthopedie,  

COVID19 en hoofdpijn

• Laaggeletterdheid en mediawijs

• Steungroepen

Betrokken partners

• Hanzepraktijk

• Apotheek Flevowijk

• BeBright

• Aalstzorg

• Praktijk voor kinderfysiotherapie

• Ziejou Zwolle

• Dietist van Asselt

• Goedzorg Huisartsen – Goedzorg Fysiotherapie –  

Goedzorg Apotheek Icare thuiszorg

• Samenwerkingsagenda regio IJsselvecht

• Zilveren Kruis

• De Bibliotheek Kampen

• Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar

• Fysiotherapie West

• De Kern

• Lectoraat Gezonde Samenleving

• Pharos

• Proscoop

• Mookus fysiotherapie

• Gemeente Kampen (werk, gezondheid, 

• jeugd, wijkverbinders, sport)

• GGD IJsselland
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3.3 Iedereen 
kan meedoen  

Thema’s:
 Inclusie, Armoede, 

Toegankelijkheid, 
Beweegaanbod voor iedereen, 

Promotie.

Focus op:
• Passend en overzichtelijk aanbod bieden voor iedereen.
• Vraag en aanbod monitoren.
• Randvoorwaarden om te kunnen bewegen op orde houden.   

Mogelijke programma’s en interventies 

• Sam& 

• Uniek Sporten

• Welzijn op recept

• Toegankelijkheid accommodaties

• LHBTI kennisdeling sportaanbieders

• Plussers beweeg aanbodboekje

• Blijf in de benen

• Wandelchallenges

• Training: inclusief sporten normaliseren

• Doorverwijsaanbod via motorische test

• Inclusiecafé

• Onderwijszorgarrangementen

Betrokken partners

• SASK

• Sam& Overijssel

• Geluksacademie

• GoedZorg fysiotherapie

• Sportservice Zwolle

• Sambiq 

• GewoonZes

• WijZ Kampen

• Sportraad Kampen

• Fysiotherapie Papegaaij & Tegelaar

• Lectoraat Gezonde Samenleving

• Gemeente Kampen (inclusie, armoede, 

• sport, werk en inkomen)

• Adviesraad MO Cluster MMB

• Sportservice Kampen 

• Samenwerkingsverband onderwijs
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3.4 Beweging in de 
openbare ruimte 

Thema’s:
Openbare ruimte, 

Sportaccommodaties

Focus op:
•  De openbare ruimte slim inrichten. Beweegvriendelijk,  

uitdagend, duurzaam, toegankelijk, veilig, schoon en groen. 
• Sportaccommodaties	 	efficiënt	exploiteren.	Duurzaam,	
• toegankelijk, uitdagend, functioneel en veilig. 
• Verbinding leggen met de Omgevingsvisie en een  

gezonde leefstijl stimuleren.

Mogelijke programma’s en interventies 

•  Beweegvriendelijke openbare ruimte:  

het Groene Hart

• Speeltuinbeleid 

• Herzien accommodatiebeleid 

• Uitbreiding Sport en speluitleen 

• Kennisdeling en opleiding professionals:  

Bior en Mulier

• Groene schoolpleinen

Betrokken partners

• Gemeente Kampen (omgevingsvisie,  

speelruimtebeleid, sport, gezondheid)

• Sportraad Kampen

• Wijkverbinders

• Sportservice Kampen
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3.5 Vitale
sportaanbieders

Thema’s:
Sportaanbieders, Plezier, 

Veiligheid, Voeding, 
Alcohol, Roken, Opleiden 

en kennisdeling.

Focus op:
•  Sport en beweegaanbieders toekomstbestendig maken  

door middel van innovatief aanbod, lidmaatschapsvormen  
en intervisie. 

• Korte communicatielijnen hanteren met een sterke  
behoeftepeiling onder sportaanbieders.

• Plezier en veiligheid creëren.
• Passend sport en beweegaanbod realiseren voor  

iedere inwoner in de gemeente Kampen.

Mogelijke programma’s en interventies 

• Gezonde sportkantine

• JOGG; TeamFit

• Maatwerksessies

• Clubkadercoach

• HeelKampenBeweegt!

• Bestuurlijke vernieuwing

• Nationale Sportweek

• Sportcafé / kennisevent

• Gereedschapskist

• Aanbod voor de wachtende ouder

• Open Club

Betrokken partners

• Gemeente Kampen (sport)

• Sportraad Kampen

• Diverse sportaanbieders 

• Sportservice Kampen 
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3.6 Een leven lang 
bewegen

Thema’s:
Beweegnorm, Motoriek, 
Rol ouders/verzorgers, 

Beweegplezier en sportdeelname.

Focus op:
•  Een goede, plezierige en veilige basis realiseren met  

als doel een leven lang sporten.
• De motorische vaardigheid van de jeugd verbeteren  

(021 jaar met extra aandacht voor 06 jaar en 1221 jaar).
• Bewustzijn onder ouders vergroten op het gebied van  

gezondheid en bewegen.

Mogelijke programma’s en interventies 

• BLOC beweegtest (in het PO)

• Doorverwijs aanbod (talenten en unieke sporters)

• JOGG

• Nijntje beweegdiploma

• Urban Adventure

• Bewustwording ouders 

Betrokken partners

• Gemeente Kampen (onderwijs, sport)

• Praktijk voor Kinderfysiotherapie Kampen

• Sportraad Kampen

• Sportservice Zwolle 

• Landstede Sport & Bewegen

• RK DOS Kampen

• GGD IJsselland

• Sportservice Kampen

• Gastouderbureau Tante Vroesh

4.
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4. Organisatie

4.1 Aansturing

Monitoring
Een werkgroep bestaat uit meerdere partners. 

Elke partner brengt bevindingen in vanuit zijn of 

haar expertisegebied. De monitoring van deze 

bevindingen verloopt via de programmacoördina

tor van de werkgroep in samenwerking met de 

regiegroep. De programmacoördinatoren delen 

elke maand een overzicht van de gerealiseerde 

programma’s en interventies. Waar mogelijk 

wordt dit in de toekomst gedaan via een dash

board dat alle partners kunnen inzien. De regis

seur beschikt over een totaaloverzicht van alle 

bevindingen en stelt jaarlijks een advies op met 

de regiegroep. Daarbij worden regionale en

landelijke ontwikkelingen op de voet gevolgd. 

Zo worden binnen de werkgroepen onderzoeks

gegevens van onder meer GGD IJsselland 

geanalyseerd en toegepast. 

Werkgroep
Het Leefstijlakkoord bestaat uit zes deelakkoor

den, ook wel thema’s genoemd. Bij elk thema 

hoort een werkgroep met partners. De partners 

komen maandelijks samen om bevindingen te 

delen, acties te bespreken en met elkaar mee te 

denken. Van daaruit realiseren ze programma’s 

en interventies om de beoogde ambities waar te 

maken. Deze werkwijze is gelijk aan de werkwijze 

binnen het bestaande Kamper Sportakkoord.

Programmacoördinator
Elke werkgroep heeft een programmacoördinator 

die maandelijks een bijeenkomst organiseert. 

De coördinator geeft updates en biedt ruimte aan 

ontmoeting en kennisdeling. Na elke bijeenkomst 

stemmen de coördinatoren onderling af wat er is 

gebeurd en zetten ze waar nodig acties bij elkaar 

uit. Bij iedere bijeenkomst is iemand uit de regie

groep aanwezig en twee keer per jaar wordt er 

gespard met de regiegroep.
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Partners
Partijen die het Leefstijlakkoord ondertekenen, 

sluiten zich aan bij de voor hen relevante werk

groepen. Als partners houden ze lokale en regio

nale initiatieven in de gaten en bouwen ze voort 

op bestaande netwerken. Daarbij werken ze vóór, 

maar bovenal mét inwoners. Inwoners staan 

centraal en denken mee over de inhoud, uitvoe

ring, evaluatie en doorontwikkeling van nieuwe 

initiatieven.

Regiegroep
Het Leefstijlakkoord is een document van en voor 

inwoners van de gemeente Kampen. Inbreng, 

zeggenschap, kennis en inzet uit diverse sectoren 

is essentieel. In de regiegroep zitten daarom part

ners die de verschillende sectoren vertegenwoor

digen. Deze partners behartigen de belangen van 

alle werkgroepen. Dit doen ze door te signaleren, 

middelen te verdelen en zorg te dragen voor 

voldoende personeel. De regisseur regelt de 

onderlinge afstemming tussen de partners.

Regisseur
De regisseur is een onafhankelijke partij die de 

schakelt vormt tussen de werkgroepen. Hij of zij 

brengt de inhoud van de zes thema’s bij elkaar. 

De regisseur legt daarnaast de verbinding tussen 

landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen, 

maakt per thema tussenrapportages voor de 

regiegroep en stelt in december een advies op 

voor het volgende jaar. Dit advies gebruiken de 

werkgroepen bij het uitvoeren en optimaliseren 

van hun programma’s en interventies. 

Ambassadeur
Elke partner en elke inwoner die zich betrokken 

voelt bij het Leefstijlakkoord, is een ambassadeur. 

Daarnaast is er vanuit de gemeente Kampen altijd 

een wethouder bij het akkoord betrokken. Hij of 

zij brengt het akkoord op bestuurlijk vlak onder 

de aandacht. 

De formateur
De gemeente Kampen is initiatiefnemer van het 

Leefstijlakkoord en heeft het, samen met de 

partners, ontwikkeld op basis van informatie van 

de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Dit 

proces is begeleid door een onafhankelijke forma

teur. De formateur is tot eind 2021 betrokken om 

met het uitvoeringsplan te starten en de lokale 

verbinding te waarborgen. 

Uitvoeringsplan
De thema’s worden uitgewerkt in een uitvoerings

plan. In dit plan staat per thema aangegeven wie 

wat doet en wanneer dat gebeurt. De middelen 

worden verdeeld en de taken van de regiegroep 

staan omschreven. Na elke bijeenkomst wordt 

het uitvoeringsplan bijgewerkt op basis van de 

actuele situatie. 



20 21

4.2 Financiën

Samenwerking, kennisdeling en tijd  
van partners zijn waardevolle factoren 
bij de uitvoering van het Leefstijl
akkoord. Daarnaast gebruiken we  
budgetten van Het Rijk voor een 
aantal programma’s. Ook maken we 
budget vrij voor communicatie, rap
portages en de inzet van kartrekkers. 

Onderstaand budget is momenteel beschikbaar  

voor de uitvoering van het Leefstijlakkoord. 

Inkomsten Tot en met Budget per 

kalenderjaar

Kamper Leefstijlakkoord 2023 € 30.000

Kamper Sportakkoord 2022 € 30.000
Aanvulling gemeente 

Kamper Sportakkoord 2022 € 50.000

Totaal € 110.000

4.3 Communicatie
Gezondheidsbevordering op basis 
van een gezonde leefstijl vraagt  
om een lange adem en een 
langdurig commitment van alle 
partners. Goed communiceren is 
daarom essentieel. Vanuit het Kam
per Sportakkoord geven we  
hier invulling aan door succesverha
len en belangrijke updates te delen. 
Om te zorgen voor 
betrokkenheid onder 
zowel inwoners als 
partners, blijven 
we dat doen. 

 

We weten dat 
bijzondere prestaties 

motiveren en inspireren.  
Daarom zetten we onder meer 

sporttalenten in om succes-
verhalen en updates op het 

gebied van gezondheid, 
leefstijl en sport opvallen  

onder de aandacht 
te brengen.

We communiceren 
via allerlei kanalen. Denk 
aan social media en de 

websites van Sport-service 
Kampen en de gemeente  
Kampen. Daarnaast doen 

we een beroep op de 
netwerken van 
onze partners.

We delen verhalen 
via lokale media: 

• Zes keer per jaar plaatsen 
we een inspirerend artikel 

over een bijzondere 
prestatie.

• Zes keer per jaar plaatsen 
we een verdiepend 

artikel over een mooi 
programma. 
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5. Uitvoering

Op 4 november 2021 is het Leefstijlakkoord door alle betrokken partners onder-
tekend. De ondertekening vormde hét moment om te starten met de uitvoering. 

Aan de slag
We bekijken op dit moment per werkgroep welke 

programma’s en acties urgent zijn en wie wat 

samen kan oppakken. De programmacoördinato

ren houden de ontwikkelingen maandelijks bij in 

het uitvoeringsplan. Dit plan wordt gedeeld met 

de regisseur, alle programmacoördinatoren en 

de betrokken partners. 

Levend document
Om grip te houden op onze ambities, volgen we 

alle ontwikkelingen op de voet. Daarmee is het 

Leefstijlakkoord een levend document: we zetten 

stappen en stellen de inhoud op basis daarvan 

jaarlijks bij, zodat onze inzet blijft aansluiten bij 

de dagelijkse praktijk.  
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6. Bijlagen

6.1 Bronnen

• Beleidskader sociaal domein Scherp 
aan de wind (juli 2020)

• Kansrijke Start
• Gezonde School 
• Rookvrije generatie 
• Kamper Sportakkoord
• De lokale gezondheidsagenda  

20222025 ‘Gezondheid voorop!’.
• Plan van aanpak middelengebruik 

20192022 (februari 2019)
• Kamper Sportakkoord  

(december 2019)
• Beweegteam  

(www.heelkampenbeweegt.nl) 
• Beweging Jongeren Op  

Gezond Gewicht (JOGG)
• Proeftuin Hanzewijk/ Project  

Samen in beweging met kwetsbare 
• inwoners (Welzijn op Recept)
• Project Bewegen op Recept
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6.2 Waar staan
we nu? percentage  

in Kampen

K
IN

D
ER

EN

Percentage kinderen dat wekelijks minimaal 7 uur beweegt 70%
Percentage 0 tot 4jarigen dat dagelijks fruit eet 77%
Percentage 0 tot 4jarigen dat dagelijks groente eet 57%
Percentage 4 tot 12jarigen dat dagelijks fruit eet 50%
Percentage 4 tot 12jarigen dat dagelijks groente eet 33%
Percentage 5,5jarigen met overgewicht 10%
Percentage 10,5jarigen met overgewicht 20%
Percentage kinderen met een verhoogd risico op psychosociale problemen 13%
Percentage ouders dat behoefte heeft aan deskundige hulp bij de opvoeding 15%

JO
N

G
ER

EN

Percentage jongeren dat 5 dagen per week 1 uur beweegt 39%
Percentage jongeren dat minimaal 5 dagen per week fruit eet 46%
Percentage jongeren dat minimaal 5 dagen per week groente eet 73%
Percentage jongeren met overgewicht 13%
Percentage jongeren dat weleens alcohol heeft gedronken 57%
Percentage jongeren dat recent alcohol heeft gedronken 29%
Percentage jongeren dat weleens aangeschoten is geweest 23%
Percentage jongeren dat weleens heeft bingegedronken 20%
Percentage jongeren met een verhoogd risico op psychosociale problemen 12%
Percentage jongeren dat zich gelukkig voelt 83%

W
A

S
S

EN
EN

O
L

V

51%
78%
15%
21%
50%
46%
81%
64%
41%
84%
55%

Percentage volwassenen dat minimaal 2,5 uur per week matig intensief beweegt 

Percentage volwassenen dat in de afgelopen 12 maanden alcohol heeft gedronken 

Percentage volwassenen dat overmatig drinkt

Percentage volwassenen dat rookt

Percentage volwassenen met overgewicht

Percentage volwassenen met een matig of hoog risico op een angststoornis of depressie 

Percentage volwassenen dat het leven zinvol vindt

Percentage volwassenen dat zich gelukkig voelt

Percentage volwassenen dat zich eenzaam voelt

Percentage volwassenen dat de woonomgeving gezond vindt

Percentage volwassenen dat meer beweegt dankzij de groene omgeving

Percentage volwassenen dat vindt dat er voldoende groen in de buurt is 69%
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13%
van de inwoners 
 is mantelzorger.

11%
van de inwoners 

voelt zich weleens 
gediscrimineerd 
vanwege geloof, 

huidskleur of seksuele 
voorkeur. 

v
32
an de in

%
woners 

doet vrijwilligers-
werk

64%
van de inwoners 
heeft minimaal 
1 uur per week 
betaald werk.

12%
van de inwoners heeft 

moeite om rond te komen.

20%
van de inwoners heeft 
het gevoel buiten de 

samenleving te staan. 

42%
van hen ervaart een matige 

of slechte gezondheid. 
Ter vergelijking: onder inwoners 

die geen moeite hebben om 
rond te komen is dit ‘slechts’ 

18 procent.

De postcode-
gebieden 8265 

(Flevowijk/Cellesbroek) 
en 8262 (Brunnepe) 

hebben in vergelijking 
met andere gebieden 

een lage sociaal-
economische 
statusscore.
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6.3 Organisatieschema
Kamper Leefstijlakkoord

Regiegroep
WijZ Kampen 

Sportcentrum Sonnenberch 

Sportraad 

Gemeente Kampen 

Ichthus COllege 

IRIS 

GoedZorg 

Tactus Verslavingszorg 

Kinderfysiotherapie Kampen 

GGD IJsselland

Vacature

Regisseur

Werkgroep 1 
Gezonde keuze als makkelijkste keuze
Projectcoördinator 

Sparring regiegroep

Lokale partners

Vacature

Gemeente Kampen, 

Tactus, Iris 

Werkgroep 2 
Werken aan mentale gezondheid
Projectcoördinator 

Sparring regiegroep

Lokale partners

Vacature

Gemeente Kampen, GoedZorg, 

WijZ Kampen, de Kern
Divers

Werkgroep 4 
Beweging in de leefomgeving
Projectcoördinator 

Sparring regiegroep

Lokale partners

Sportservice Kampen
Gemeente Kampen, Sportraad 

Divers

Werkgroep 5 
Virale sportaanbieders vanuit een 
positieve sportcultuur
Projectcoördinator 

Sparring regiegroep

Lokale partners

Sportservice Kampen
Sportraad

Divers
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Vacature

Regisseur
Wethouders

Ambassadeur

Gemeente Kampen 

Sportservice Kampen

Communicatie

Werkgroep 3 
Iedereen kan meedoen
Projectcoördinator 

Sparring regiegroep

Lokale partners

Sportservice Kampen

Gemeente Kampen, Sportraad

Divers

Werkgroep 6 
Een leven lang bewegen
Projectcoördinator 

Sparring regiegroep
Lokale partners

Gemeente Kampen, Sportraad

Divers

Sportservice Kampen



COLOFON

Teksten Tekstuele input van alle partners 

in samenwerking met  

Typisch Sandra Communicatie

Idem Dito KampenOntwerp
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