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Onze gezamenlijke ambitie 
Met het Rhenens Preventieakkoord willen we een brede beweging in gang zetten waarin partners in 

gezamenlijkheid werken aan de ambitie: een goede gezondheid en welzijn met gelijke kansen voor 

iedereen in Rhenen. We willen gezond leven in alle levensfases mogelijk maken op de thema’s die in 

de eerste gesprekken met inwoners, vrijwilligers en professionals zijn benoemd: 

 Mentale gezondheid en eenzaamheid 

 Gezond gewicht 

 Social media en gamen 

 Roken, alcohol en drugs 

We willen dat deze thema’s breder gedragen en getrokken worden. Daarbij hebben we aandacht voor 

allerlei factoren die daarmee samenhangen zoals: leefstijl, leefomgeving, opvoeding, financiën, zorg 

en voorzieningen. We zien preventie breed: ‘van voorkomen dat’ tot ‘voorkomen van erger’. Hiermee 

leggen we een gezonde basis voor toekomstige generaties. Inwoners van Rhenen staan daarin 

centraal: zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun gezondheid en het maken van keuzes, binnen de 

grenzen van hun mogelijkheden en die van de fysieke en sociale omgeving. 

We slaan de handen ineen om bijvoorbeeld ook met ondernemers de schouders onder deze thema’s 

te zetten. Vanuit dit Preventieakkoord maken we gezamenlijk een concrete actieagenda voor de 

komende drie jaar. 

Quote van een sportaanbieder uit de gesprekstafels 
“Het beste wat je als vereniging kunt doen is uitdragen. We kunnen kinderen leren bewuste keuzes 
te maken.” 

 

Onze aanpak, samen aan de slag.  
Er gebeurt al veel, maar vanuit dit Preventieakkoord bundelen we kennis en krachten door uit te 

zoeken wat werkt, te delen wat werkt en te doen wat werkt. Het Preventieakkoord wordt in de aanpak 

per kern gedifferentieerd en we richten onze aanpak op alle leeftijdsgroepen. De thema’s kunnen per 

kern verschillend zijn. De algemene aanpak is: 

 We sluiten we aan bij bestaande opgaven en inzet, zoals de uitvoering van het Sportakkoord 

Rhenen, de Alcohol- en drugspreventie aanpak gestart in 2015, de leefbaarheidsplannen in de 

verschillende kernen en bestaande beleidsambities van de gemeente. 

 We werken vanuit de methode ‘waarderend vernieuwen’: op een positieve en onderzoekende 

manier naar de bestaande dingen om je heen kijken. En daarbij ideeën, wensen en dromen 

proberen om te zetten in daadwerkelijke acties om de dromen te verwezenlijken. 

‘Een gezonder en vitaler Rhenen doen we samen’ 
werken aan gezonde en gelijke kansen voor iedereen 
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 Samen stellen we doelen en formuleren we acties. Deze doelen en acties 

dragen bij aan een beweging die we in gang zetten met het akkoord of die al in gang zijn gezet. 

We verbinden deze acties en versterken zo de bestaande inzet. 

 Het werken vanuit de kracht en energie van inwoners van de 3 kernen in Rhenen, partners en 

ondernemers in de gemeente. Door met hen samen te werken en de input uit de gesprekken 

samen te vertalen naar acties.  

 We willen niet alleen zeggen dat het belangrijk is, maar vooral ook doen (bijvoorbeeld: ‘we 

drinken niet als de jeugd op onze club speelt’. 

 We zoeken naar manieren om onze acties te volgen en de impact zichtbaar te maken. Dit doen we 

niet alleen door te kijken naar cijfers, maar juist ook door het gesprek met elkaar en de inwoners 

te voeren: doen we de goede dingen, doen we de dingen goed? Bereiken we de juiste mensen? 

We willen bereiken dat inwoners, vrijwilligers, professionals, het gemeentebestuur, vrijwilligers, 

kerken, scholen en ondernemers, sportverenigingen samen met elkaar bouwen aan onderwerpen die 

voor hen van belang zijn.  

 

We verbinden ons aan het nationaal akkoord en kiezen voor een brede aanpak. 
Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken willen de ondertekenaars 

van het Nationaal Preventieakkoord (bijlage 2) de gezondheid van Nederlanders verbeteren. Dat 

willen wij in Rhenen ook. Naast de thema’s overgewicht, roken en problematisch alcohol- en 

drugsgebruik is breed draagvlak in de Rhenense gemeenschap voor mentale gezondheid en 

eenzaamheid. Deze vier thema’s vragen een brede aanpak waarbij we ons ook willen richten op de 

achterliggende oorzaken van ongezond leven. Daarbij maken we onze eigen doelen en ambities 

passend bij de opgaves in de gemeente.  

 

De pijlers van het Rhenens akkoord 
In dit Preventieakkoord zijn op basis van de uitdagingen en bestaande aandachtspunten de volgende 

pijlers geformuleerd. Uit de gesprekken met de kernen formuleren we per kern specifieke 

aandachtspunten en acties: 

 Mentale gezondheid en eenzaamheid 

 Gezond gewicht 

 Social media en gamen 

 Roken, alcohol en drugs 

Met speciale aandacht voor kwetsbare groepen en andere factoren zoals sociale omgeving, 

leefomgeving, opvoeding, financiën, zorg en voorzieningen. 

 

Doelstelling/werkwijze  
Gezondheid ( gezonde leefstijl, mentaal welbevinden etc.) is een uitdaging voor iedereen. Er zijn 
koplopers, die dienen als inspiratie, er zijn mensen in de achterhoede die meer aanmoediging nodig 
hebben. Door iedereen aan te spreken maken we ‘een gezonder en vitaler Rhenen’ tot een positieve 
gezamenlijke opdracht. 
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Actieagenda per kern 
  

Thema’s en acties gemeentebreed 
We starten allereerst met zaken die in algemeen belang zijn voor onze inwoners, maar waar we niet 

alleen lokaal invloed op hebben. Toch zijn deze zaken relevant om te benoemen: 

 Gezonde voeding goedkoper maken. 

 Afspreken met supermarkten, detailhandel, horeca etc. dat rekjes bij of voor kassa’s niet vol staan 

met calorierijke snacks maar met gezonde snacks. 

 Maaltijddiensten stimuleren in het aanbieden naar nog gezondere maaltijden. Waaronder 

voorgesneden fruit. 

 

Communicatie en verbinding 

 De website van de gemeente Rhenen met activiteiten voor inwoners in Rhenen 

https://samen.rhenen.nl/  actiever onder de aandacht brengen en houden, ook via social media 

(alle partners Preventieakkoord). 

 De websites www.nuchterachterberg.nl en www.nuchterelst.nl met informatie en activiteiten 

over het alcohol- en drugsgebruik actief onder de aandacht brengen en houden, ook via social 

media (werkgroep Nuchter Achterberg, Werkgroep Nuchter Elst). 

 Een doorgaande en herkenbare lijn van kennis en publicaties op gezondheidsthema’s, 
bijvoorbeeld op gemeentepagina. Met als insteek: wat doe je wel i.p.v. wat moet je vooral niet 
doen (Preventiedeskundige ism. partners). 

 

Gezonde en rookvrije omgeving 

 Uitdragen vanuit diverse organisaties (van bedrijven tot clubs) dat de gezonde keuze de 

gemakkelijke keuze wordt (alle partners Preventieakkoord) op het gebied van eten, drinken 

alcoholgebruik en roken. 

 Creëer in elke buurt één grote en veelzijdige speeltuin waar moeders en vaders graag een eindje 

voor willen lopen met hun kinderen. 

 Verbied roken op het terrein van alle buurthuizen in Rhenen. 

 Senioren beweeg-‘speel’- tuinen creëren in de gemeente. Dit is een ontmoetingsplek tegen 

vereenzaming én door de opzet stimuleert het om te bewegen. Creëer een laagdrempelige opzet 

dus en geen uitgebreide ingewikkelde fitnessopstellingen.   

 

Gezond gewicht bevorderen 

 Voorlichting op scholen over gezondheidsthema’s, bijv. door theater (tgplayback.nl) waarin 

thema’s zoals drugs, alcohol (ook van ouders), zakgeld, seks, roken etc. d.m.v. spel en interactie 

behandeld worden. En mbv. de gezonde schooladviseur (GGDrU) op maat scholen ondersteunen.  
 Vervang koekjes en limonade in de buurthuizen door gezonde alternatieven. Bijvoorbeeld door 

groenten, fruit en hartige, koolhydraatarme hapjes, suikervrije dranken, waar het kan in 

samenwerking met ondernemers (Stichting Welzijn Rivierstroom, Jongerenwerk Mozaïek, Welzijn 

Anne Jan Odinga, Werkplaats de Steiger, de Buurtgarage etc.) 

 Fruit/groente pakketten uitdelen en/of aanbieden aan minder draagkrachtigen 

https://samen.rhenen.nl/
http://www.nuchterachterberg.nl/
http://www.nuchterelst.nl/
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 Het inzetten van de ommetjes-app om wandelen onderling te stimuleren 

in de kernen (bijvoorbeeld tussen jong en oud). (Idee van: Scoutingvereniging Rhenen (als 

meedenker), Albert Heijn René Lukens (als meedenker), Sportservice, etc.) 

 Taakstraf richten op gezonde leefstijl (Preventiewerker i.s.m. met o.a. bureau Halt) 

 Zet vrijwilligerswerk in als middel om mensen te activeren en gezonder te maken en investeer in 

persoonlijke begeleiding hierbij (Maatschappelijke partijen Rhenen). 

 Zet de leefstijlcoaches in Rhenen in de spotlight en benadruk dat zij gratis ingeschakeld kunnen 

worden voor korte of langere tijd, op maat via eerstelijns gezondheidszorg (Sportservice Rhenen 

ism. Leefstijlcoach Paul Schoof en partijen). 

 Meet wat je eet! is de ingang. Concretiseer een week of langer hoeveel je eet, wat dat kost en of 

die hoeveelheid eten in jouw plan past. Wil je ouders bereiken, dan zal de beeldtaal net zo sterk 

moeten zijn als die van de supermarkt. 

 

Alcohol- en drugsgebruik verminderen 

 Sportaanbieders ondersteunen in hun voorbeeldrol wat betreft hun beleid en uitvoering op 

alcohol- en drugsgebruik. Met als voorbeeld hoe de scoutingvereniging dit doet (Sportservice ism. 

de scoutingvereniging en adviseur lokale sport), zie ook acties per kern. Voorbeelden: 

o (sport)kantines helpen om frituur te vervangen door gezonder eten die net zo lekker is. 

Alleen mag dit niet duurder zijn dan gefrituurd eten. 

o (sport)kantines stimuleren en begeleiden in het vervangen van de opstelling van de 

calorierijke snacks, deze wat meer naar achtergrond en de gezondere snacks meer op 

voorgrond plaatsen.  

 Voorlichting geven aan kinderen, jongeren en hun ouders over alcohol en drugs, de risico’s met als 

doel: bewustwording vergroten (Gemeente Rhenen ism. partijen).  

 Ouders direct betrekken als er problemen zijn rond alcohol/drugs/ongewenst gedrag 
(Preventiewerker). 

 

Eenzaamheid / Mentale gezondheid 

 Minder draagkrachtige gezinnen helpen om mee te kunnen doen door hen beter te helpen 

gebruik te maken van bestaande regelingen en deze regelingen overzichtelijk weer te geven 

(Gemeente Rhenen ism. partijen). 

 In samenwerking met CJG en jongerenwerk preventief inzetten op versterken mentale 

weerbaarheid van jongeren (Gemeente Rhenen ism. partijen). 

 Aandacht voor ouderschap en de rol van de ouders bij echtscheidingen in de hele gemeente 
Rhenen, vanwege de forse stijgingen van echtscheidingen: meer bewustwording bij ouders en in 
de gemeenschap creëren (bijvoorbeeld via het begeleiden van ouders en hun rol richting de 
kinderen, het tonen van voorlichtingsfilmpjes) en bijvoorbeeld kiestrainingen op de scholen (CJG 
ism. Gemeente, scholen etc). 

 Zorgen dat sport- en beweegclubs ergens heen kunnen bij signalering van problemen rondom 

kinderen, leden etc. Bijvoorbeeld door contact op te kunnen nemen met het Jongerenwerk of het 

CJG (Gemeente Rhenen, Sportservice ism. partijen) 
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Thema’s en acties Rhenen 
In Rhenen werken we samen vanuit de signaleringswerkgroep NSKG, aangevuld met andere 

betrokkenen die zich in kunnen en willen zetten voor de thema’s die in onze gemeente en de kern 

Rhenen belangrijk zijn. Onze werkgroep bestaat uit een mix van maatschappelijke organisaties, sport- 

en beweegclubs, scholen. Dit zijn onze thema’s:  

 Mentale gezondheid en eenzaamheid jongeren, volwassenen en ouderen verminderen 

 Gezond gewicht bevorderen 

 Alcohol- en drugsgebruik verminderen 

We dragen aan deze thema’s bij op een manier die bij Rhenen past. We schrijven niet voor, we 

verbieden niet. Door gesprekken, door bewustwording en prikkeling kunnen we mensen helpen en 

motiveren om die keuzes te maken die voor hen mogelijk en passend zijn voor de eigen gezondheid.  

We realiseren ons dat ook andere ontwikkelingen zijn zoals het Sportakkoord, Leefbaarheid Rhenen 

etc. Door steeds mogelijke overlap en versterking te signaleren, zorgen we dat we goed afstemmen. 

Tenslotte zijn nieuwe partners en betrokkenen op elk moment welkom als zij ook willen bijdragen aan 

de thema’s die we voor Rhenen belangrijk vinden voor onze gemeenschap. 

 

Voorgestelde ambitie(s) 

Wij vinden het in Rhenen belangrijk om bij te dragen aan de volgende ambities: 

 De mentale gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen bevorderen. Binnen dit thema zijn 

het tegengaan van eenzaamheid en bewust gebruik van digitale middelen belangrijke pijlers. 

 Meer kinderen, jongeren en volwassenen in Rhenen zijn zich bewust van de risico’s rondom 

alcohol- en drugsgebruik, een inactieve leefstijl, ongezonde voedselkeuzes. 

 De oudere generatie in Rhenen geeft het goede voorbeeld aan de jongere generatie wat betreft 

lichaamsbeweging en gezonde voeding. 

 We willen problemen voor zijn en houden daar waar mogelijk zo snel mogelijk ‘vinger aan de 

pols’. Bijzondere aandachtspunten: volwassenen en jongeren die in de put raken. 

 

Oplossingsrichtingen en ideeën per thema 

Eenzaamheid/mentale gezondheid 

 Inrichten van een (tijdelijke) plek voor de jeugd waar jongeren elkaar ontmoeten, waar 

activiteiten plaats kunnen vinden (totdat de definitieve plek er is) (Mozaïek Jongerenwerk, 

gemeente etc.). 

 Een rijdend koffie- en theehuisje starten in Rhenen Noord (met mogelijke gemeente-brede inzet). 

Met een elektrische bakfiets als ludiek vervoersmiddel een rijdend thee- en koffiehuisje starten. 

Inzet kan op velerlei manieren, maar vooral om ontmoetingen te realiseren met bewoners van 

Rhenen, vereenzaamden op te zoeken en als toeleiding te laten fungeren naar reguliere 

ontmoetingsplekken. Maar ook bewoners met vragen hulp te bieden en zichtbaarheid creëren 

(Werkplaats de Steiger – de Westpoort en de Buurtgarage). 

 Extra inzet op preventie en gezondheid in Rhenen Hoog en in delen van Elst door outreachend 

werken: zodat ondersteuning vanuit het wijkteam op multiproblematiek (nu 70%) kan dalen. 

(Werkgroep NSKG).  
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Bijvoorbeeld door inzet van: 
o Een sociaal makelaar die meer zichtbaar kan zijn op het gebied van preventie in de wijk, 

maar die ook meer outreachend kan werken en problemen voor kan zijn. 
o Onderzoek en verbeter samen met inwoners de toegang tot de laagdrempelige 

voorzieningen in de wijken/kernen. 
o Buurthuiskamers versterken: een bredere en meer bruisende locatie van maken die ook 

fysiek gezien uitnodigt om binnen te komen voor een activiteit of gewoon een kopje 
koffie/thee.  

 

Gezond gewicht stimuleren 

 Sport en ontmoeting organiseren voor de jeugd in sportcomplex het Gastland, evt. met E-sports 

(Sportservice, Optisport, Jongerenwerk, Gemeente ism. sociale partners) 

 Programmeer exergames voor alle leeftijden, laat mensen hiermee kennismaken, bijv. Wii Sports 

en Just Dance, niet op zichzelf staand maar bijvoorbeeld tijdens Taalhuisactiviteiten als variatie en 

in de pauzes op scholen en bij bedrijven 

 Mensen met diabetes of somberheid laten aanhaken wandel- en hardloopgroepen 

(Atletiekvereniging Arena, Huisartsen/POH GGZ, PMI Rembrandt fysiotherapie, Sportservice).  

 Het motiveren van mensen om meer te bewegen en hen door te verwijzen naar passende 

activiteiten (PMI Rembrandt, Sportaanbieders, Sportservice, Huisartsen, praktijkondersteuners, 

fysiotherapeuten, leefstijlcoaches en Fit Advies)   

 Programmeer dames-uren in het zwembad om de vrouwen te bereiken die zich ofwel snel 

generen in zwemkleding of liever niet met heren zwemmen 

 Programmeer smakelijke en gezellige workshops in de buurthuizen rond gezonde voeding 

 

Gezonde omgeving 

 Creëer meer moestuingrond, of een buurtmoestuin met vakken op naam, tuinieren is een hele 

goede vorm van bewegen en het spreekt veel Marokkaanse en Syrische Nederlanders aan, de 

Reumershof heeft een wachtlijst. 

 Leg de Beweegroute aan langs ‘lage ses’ huishoudens (Rhenen Hoog). 

 Promoot de Trimbaan in de Stadsbossen en gebied Kwintelooijen en geef aan waar mensen 

kleinschalig mogen barbecueën. 

 

Alcohol en drugs- gebruik verminderen 

 Sportaanbieders ondersteunen in hun voorbeeldrol wat betreft hun beleid en uitvoering op 

alcohol- en drugsgebruik. Met als voorbeeld hoe de scoutingvereniging dit doet (Sportservice ism. 

de scoutingvereniging en adviseur lokale sport).   
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Thema’s en acties Elst 
In Elst werken we samen vanuit de werkgroep Nuchter Elst, aangevuld met andere betrokkenen die 

zich in kunnen en willen zetten voor de thema’s die in onze kern belangrijk zijn. Onze werkgroep 

bestaat uit een mix van inwoners, kerkelijke organisaties, maatschappelijke organisaties, sport- en 

beweegclubs, scholen en raadsleden. Dit zijn onze thema’s:  

 De mentale gezondheid van jeugd, volwassenen en ouderen bevorderen. Binnen dit thema zijn 

het tegengaan van eenzaamheid en bewust gebruik van digitale middelen belangrijke pijlers. 

 Alcohol- en drugsgebruik verminderen 

 Gezond gewicht bevorderen 

We dragen aan deze thema’s bij op een manier die bij Elst past. We schrijven niet voor, we verbieden 

niet. Door gesprekken, door bewustwording en prikkeling kunnen we mensen helpen en motiveren 

om die keuzes te maken die voor hen mogelijk en passend zijn voor de eigen gezondheid.  

We realiseren ons dat er in Elst vele ontwikkelingen zijn zoals ontwikkelingen in Het Bestegoed, 

rondom het Hart van Elst en natuurlijk activiteiten vanuit het Sportakkoord. Door via verschillende 

personen steeds mogelijke overlap en versterking te signaleren, zorgen we dat we goed afstemmen. 

Tenslotte zijn nieuwe partners en betrokkenen op elk moment welkom als zij ook willen bijdragen aan 

de thema’s die we voor Elst belangrijk vinden voor onze gemeenschap. 

 

Voorgestelde ambitie(s) 

Wij vinden het in Elst belangrijk om bij te dragen aan de volgende ambities: 

 Meer ouders en kinderen in Elst zijn zich bewust van de risico’s rondom alcohol- en drugsgebruik, 

een inactieve leefstijl, ongezonde voedselkeuzes en het gebruik van digitale middelen. 

 De oudere generatie in Elst geeft het goede voorbeeld aan de jongere generatie wat betreft 

alcoholgebruik, lichaamsbeweging, gezonde voeding en gebruik van digitale middelen. 

 Via een positieve benadering worden inwoners in Elst uitgenodigd om samen het gesprek aan te 

gaan rondom het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid. 

 Jongeren, volwassenen en ouderen in Elst voelen zich minder eenzaam bijvoorbeeld door het 

organiseren van ontmoetingen/gezamenlijke activiteiten. 

 We willen problemen voor zijn en houden daar waar mogelijk zo snel mogelijk ‘vinger aan de pols’. 

Bijzondere aandachtspunten vanuit CJG/Sociaal team: kinderen in echtscheidingssituaties. 

 

Oplossingsrichtingen en ideeën per thema 

Alcohol- en drugsgebruik verminderen 

 Voorlichtingen hervatten voor ouders en hun kinderen, nav. vernieuwde website 

www.nuchterelst.nl. Zoeken naar manieren om ouders laagdrempelig te bereiken 

(Preventiedeskundige). 

 Samenwerking met sportverenigingen en rondom alcoholgebruik jeugd: 

 Aanpassingen schenkbeleid rondom sporttijden van de jeugd. (Preventiedeskundige, 

Ondernemers collectief Elst, Sportservice, Sportverenigingen). 

 De gezonde keuze de gemakkelijke keuze maken op clubs: bij clubs 0% alcohol prominenter 

aanbieden bij de bar. (Preventiedeskundige, Sportservice, Sportverenigingen). 

http://www.nuchterelst.nl/
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 Ludieke voorlichtingsacties over alcohol in Elst organiseren (bijvoorbeeld 

door een proeverij alcoholvrije bieren, of winkelen met alcoholbrillen) samen met de supermarkt 

(Preventiedeskundige, Albert Heijn René Lukens).  

 

Eenzaamheid/mentale gezondheid 

 Het netwerk van de kerk inzetten om mensen samen te brengen bijvoorbeeld in een 

wandelinitiatief. (de kerken Elst, Sportservice, Atletiekvereniging Arena) 

 Vanuit het Talenthouse (nog meer) activiteiten met jongeren oppakken (Jongerenwerk) 

o Eenzaamheid bij ouderen en jongeren verminderen in corona-tijd (bijvoorbeeld wandelen 

met..)  

o Leren en toekomstperspectief in de activiteiten voor jongeren inbouwen (Jongerenwerk) 

o Social media gebruik, grenzen stellen in de digitale wereld  

o Activiteit opstarten waar nodig voor speciale groepen zoals meiden (zelfredzaamheid), jonge 

mantelzorgers, ASS-problematiek etc. (Jongerenwerk ism. bijvoorbeeld DES Dance, Optisport, 

VV, Candia ’66, Sportservice etc.) 

 Naast voorlichting inzetten op gezamenlijke activiteiten om ontmoeting tussen mensen te 

stimuleren (werkgroep Nuchter Elst) 

 Het beschikbaar stellen van een laagdrempelige vertrouwenspersoon binnen de (sport-) 

verenigingen, waar kinderen en jongeren met persoonlijke vragen vrijblijvend een gesprek mee 

kunnen voeren (bijv. uitgevoerd door Jongerenwerk). 

 

Gezond gewicht bevorderen 

 Fit door wandelen in een wandelgroep (oa. voor mensen met Diabetes type 2) samen met 

huisartsenpraktijk Elst. Wekelijks wandelen, 20 weken lang. (Huisartsenpraktijk Elst, Volleybal 

Musketiers, Sportservice, BasvdGoor Foundation; Diabeteschallenge ism. DES dance etc.). 

 Wandel en winkelvoorlichting van een diëtiste in de winkel die mensen leert etiketten te lezen, 

meer bewustwording op (on)gezonde voeding. (Albert Heijn René Lukens ism. Preventie-

deskundige en werkgroep Elst). 

 In de buitenruimte van Elst een plek creëren voor sporttoestellen voor jong en oud (wordt al 

opgepakt door gemeenschap). 

 Samenwerking met sportverenigingen, maatschappelijke voorzieningen en bedrijven om mensen 

in beweging te krijgen en een gezond gewicht te stimuleren, bijvoorbeeld door: 

o Organiseren speciale activiteiten voor kwetsbare groepen (idee van Volleybal Musketiers) 

o De gezonde keuze de gemakkelijke keuze maken op clubs; zie ook de actie onder 

alcoholgebruik (Werkgroep Nuchter Elst, ism. Preventiedeskundige, Sportservice, 

Sportverenigingen). 

o Aanbieden van gratis fruit in ontmoetingsruimtes, op evenementen zoals de ‘speeldag 

Elst’ etc. (Werkgroep Nuchter Elst). 

o Op de scholen de thema’s bewegen, gezonde voeding, schermgebruik regelmatig laten 

terugkomen. Bijvoorbeeld door theater (tgplayback.nl) waarin thema’s zoals drugs, 

alcohol (ook van ouders), zakgeld, seks, roken etc. en dmv. spel en interactie met de 

leerlingen uitgewerkt wordt en daarna discussie (Werkgroep Nuchter Elst). 
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Thema’s en acties Achterberg 
In Achterberg werken we samen vanuit de werkgroep Nuchter Achterberg, aangevuld met andere 

betrokkenen die zich in kunnen en willen zetten voor de thema’s die in onze kern belangrijk zijn. Onze 

werkgroep bestaat uit een mix van inwoners, kerkelijke organisaties, maatschappelijke organisaties, 

sport- en beweegclubs, scholen en raadsleden. Dit zijn onze thema’s:  

 Alcoholgebruik verminderen 

 Gezond gewicht bevorderen 

 Gebruik van social media en gamen  

 Rookgedrag verminderen onder kinderen, jongeren en volwassenen 

We dragen aan deze thema’s bij op een manier die bij Achterberg past. We schrijven niet voor, we 

verbieden niet. Door gesprekken, door bewustwording en prikkeling kunnen we mensen helpen en 

motiveren om die keuzes te maken die voor hen mogelijk en passend zijn voor de eigen gezondheid.  

We realiseren ons dat ook andere ontwikkelingen zijn zoals het Sportakkoord. Door steeds mogelijke 

overlap en versterking te signaleren, zorgen we dat we goed afstemmen. Tenslotte zijn nieuwe 

partners en betrokkenen op elk moment welkom als zij ook willen bijdragen aan de thema’s die we 

voor Achterberg belangrijk vinden voor onze gemeenschap. 

 

Voorgestelde ambitie(s) 

Wij vinden het in Achterberg belangrijk om bij te dragen aan de volgende ambities: 

 Meer ouders en kinderen in Achterberg zijn zich bewust van de risico’s rondom alcoholgebruik, 

roken, een inactieve leefstijl, ongezonde voedselkeuzes en het gebruik van digitale middelen. 

 De oudere generatie in Achterberg geeft het goede voorbeeld aan de jongere generatie wat 

betreft alcoholgebruik, roken, lichaamsbeweging, gezonde voeding en gebruik van digitale 

middelen. 

 We willen problemen voor zijn en houden daar waar mogelijk zo snel mogelijk ‘vinger aan de 

pols’. Bijzondere aandachtspunten: jongeren die in de put raken. 

 

Oplossingsrichtingen en ideeën per thema 

De werkgroep Nuchter Achterberg adopteert onderstaande ideeën als werkgroep. Dit betekent dat zij 

als werkgroep onderstaande ideeën gezamenlijk oppakken naast de inzet die zij al sinds de oprichting 

van de werkgroep plegen (zie bijlage 3). 

 

Alcoholgebruik verminderen 

 Samenwerking met sportverenigingen, bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en zorgcentra 

voor aanpassingen op het gebied van alcoholnuttiging: 

 schenkbeleid rondom sporttijden van de jeugd aanscherpen op clubs cremeren en toezien op 

naleving daarop 

 gezonde dranken en alcoholvrije dranken zichtbaar plaatsen en deze als standaard aan laten 

bieden in o.a. (sport)kantines, dorpshuizen en andere maatschappelijke voorzieningen. Zodat 

men expliciet moet vragen naar alcoholhoudende dranken.  
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 Voorlichting  geven binnen de kerken, op de scholen, bij de voetbalclub 

over de effecten van alcoholgebruik (Preventiedeskundige). 

 Vanuit gesprekken met Achterbergse ondernemers verkennen van mogelijkheden zijn om 

gezonde producten en bijv. alcoholvrij bier ook op lokale evenementen aan te gaan bieden.   

 APV opnieuw bekijken. Met concrete voorstellen komen om het aan te passen richting de raad. 

Dit opnieuw bespreken in de werkgroep welke concrete suggesties wij hebben die aangepast 

moeten worden: 

 Bijv. niet drinken als jeugd traint of wedstrijden speelt 

 Schenktijden in zorgcentra verlaten in plaats van 10 uur ’s ochtends. 

 

Gezond gewicht bevorderen 

 We dragen ‘matigheid’ uit in algemene zin en koppelen dit aan verschillende momenten zoals de 

vastentijd, de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid in het voorjaar, een dankdag in het najaar.   

 Als kerkengemeenschappen geven we zelf het goede voorbeeld voor gezonde leefgewoonten. 

We doen dat op een voor ons passende manier.   

 Gezond voedselbeleid op school nastreven. Bijvoorbeeld door dagelijks fruit en groente uitdelen 

in basisscholen, stapsgewijs invoeren gezond fruit- en traktatiebeleid (starten bij de kleuters, elk 

jaar verder) of door andere manier van kijken bij ouders onder de aandacht brengen: ik verrijk 

juist de gezondheid van mijn kind met matigheid, minder suiker verhoogt de concentratie. 

 Kinderen op de school kennis laten maken met verschillende soorten fruit in samenwerking met 

de plaatselijke fruit- en groentekwekers.  

 Aandacht voor preventie op de huisartsenpraktijken nastreven (gezondheidscentrum Nieuw 

Schoneveld heeft in Achterberg spreekuren). Bijvoorbeeld door inzet van een leefstijlcoach bij de 

huisarts, Welzijn op Recept, een Diabeteschallenge organiseren, referaten in het dorpshuis over 

gezondheidsthema’s geven (ism. diëtist) of een ronde met huisartsen over de 

cholesterolverlagers. 

 Gezonde en lekkere alternatieven aanbieden vanuit de maaltijdvoorziening in het zorgcentrum.  

 Bij lokale evenementen zoals koningsdag streven we zoveel mogelijk gezond aanbod van eten na 

zoals fruit, gezonde snacks, smoothies etc. 

 

Rookgedrag verminderen 

 Stoppen met roken ook meenemen als thema in voorlichting (ideeën en methodes die goed 

werken benoemen). 

 Het beter ondersteunen van mensen om te stoppen met roken, bijvoorbeeld vanuit stoppen met 

roken-consulenten.  

 

Gebruik sociale media en gamen 

 Voorlichting over het gebruik digitale middelen aanbieden (samen met Yona in Veenendaal) op 

bijvoorbeeld groep 7-8 van de school, vanuit de kerken of anders.  
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Betrokken partners  
Zonder partijen geen actie op dit akkoord. Samen zijn we verantwoordelijk voor het succes van het 

Preventieakkoord in Rhenen. De belangrijkste partijen staan in dit hoofdstuk. Ook staat beschreven 

(zie bijlage 1), daar waar van belang, in welke hoedanigheid zij partner in dit akkoord zijn. Andere 

partijen kunnen ieder moment nog aanhaken op de ambities van dit akkoord.  

Gemeentebreed 

 Gemeente Rhenen  

 Sociaal Team gemeente Rhenen 

 Centrum Jeugd en Gezin  

 Preventiedeskundige Rhenen 

 Stichting Welzijn Rivierstroom  

 Jongerenwerk Mozaïek en Welzijn  

Anne Jan Odinga 

 Sportservice Rhenen 

 GGDrU  

 Atletiekvereniging Arena 

 PMI Rembrandt fysiotherapie 

 Leefstijlcoach Paul Schoof 

 Rozemarijn voedingsadvies 

 Preventiedeskundige  

 
Elst 

 Albert Heijn René Lukens 

 Werkgroep Nuchter Elst 

o Oud Ger. Gem. in Ned. Elst 

o Hervormde Gemeente Elst 

o Geref. Gem. in Ned. Elst 

o Hersteld Hervormde Gem. Elst 

o Voetbalvereniging Oranje Wit 

o Volleybalvereniging Musketiers 

o Voetbalvereniging Musketiers 

o DES Dance 

o DVDE 

o Bewoners/ SGP 

o Bewoners/ VVD 

o Bewoners/ PVDA 

o Jongerenwerk Mozaïek  

 

 

 

Achterberg 

 Ondernemersvereniging Achterberg 

 Coöp Duijzer Achterberg 

 Werkgroep Nuchter Achterberg 

o Geref. Gem. Rhenen 

o Geref. Gem. in Ned. Rhenen 

o Hersteld Hervormde Gem. Achterberg 

o Oud Geref. Gem. in Ned. te Achterberg 

o Hervormde Gem. Achterberg 

o Voetbalvereniging Achterberg (VVA) 

o W.T. school 

o Ericaschool 

o Bewoners/ SGP 

o Bewoners/ Christen Unie 

o Bewoners/ Rhenens Belang 

o Welzijn Anne Jan Odinga  

 

Rhenen 

 Scouting Rhenen 

 Optisport  

 Stichting Welzijn Rivierstroom  

 Jongerenwerk Mozaïek 

 Werkplaats de Steiger – de Westpoort 

 De Buurtgarage 

 Buurthuiskamer Rhenen 

 Buurtgezinnen 
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Implementatie en borging: hoe we werken met elkaar 
Dit Rhenens Preventieakkoord is een belangrijke stap naar een gezonder en vitaler Rhenen. Maar zoals 

alle betrokken tijdens het opstellen ervan al concludeerden: het moet gaan over dóen! Alle 

ondertekenaars gaan de komende drie jaar aan de slag om de acties en ambities uit dit akkoord te 

realiseren. Ondertekenen is mooi, maar dóen is waar het om gaat. We zijn allemaal eigenaar! 

In Rhenen maken we per kern een actieagenda met nieuwe acties of bestaande acties die we 

versterken. De implementatie richten we per kern in.  

 

Financiering 
De gemeente Rhenen ontvangt met het Preventieakkoord jaarlijkse tot en met 2023 

implementatiebudget van het Rijk. Hiermee worden acties en speerpunten uit het Preventieakkoord 

opgepakt. Het gaat om een jaarlijks budget van €10.000 euro. Dit budget wordt beheerd door een 

regiegroep met een relevante afspiegeling vanuit de kernen, gefaciliteerd door de gemeente Rhenen.  

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het aandragen van nieuwe ideeën en het aanwenden van 

het budget daarvoor blijft bij de kernen zelf. Eventueel kan de regiegroep ondersteunen in een korte 

beschrijving aan de hand van het aanvraagformulier voor budget.  

Het budget wordt toegekend door middel van het volgende proces: aanvragers dienen hun idee in bij 

de regiegroep aan de hand van een formulier. De kerngroep toetst zo snel als mogelijk het idee op 

basis van vaste criteria en doet een uitspraak voor implementatiebudget en overig advies. 

Om overlap tussen het preventieakkoord, het sportakkoord en andere ontwikkelingen te voorkomen is 

de delegatie van de kerngroep breed en gevarieerd genoeg om goed op de hoogte te zijn van deze 

ontwikkelingen. 

Jaarlijks bepalen de werkgroepen in de kernen op basis van de actuele stand van zaken de accenten 

om in te spelen op relevante ontwikkelingen. Dat is ook het moment om te actualiseren.  
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Bijlage 1  Preambule door Platform van Kerken 

 

Vertegenwoordigers van verschillende kerken uit de gemeente Rhenen hebben deelgenomen aan 

overleggen over het Preventieakkoord. Daarbij bleek dat een aantal onderwerpen, die in het 

Preventieakkoord worden genoemd, door hen al langer als zorgpunt worden gezien. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan alcohol- en drugsgebruik, (de gevolgen van) echtscheidingen, eenzaamheid, en 

misbruik van moderne media. Kerken proberen vanuit hun eigen positie ook iets aan deze problemen 

te doen.  

Kerken hebben in het Nederlandse staatsbestel een onafhankelijke positie (de scheiding van kerk en 

staat). Dat betekent dat kerken geen formele invloed hebben op besluitvorming van overheden. 

Andersom betekent het dat de overheid geen formele zeggenschap heeft over kerken. In het 

Preventieakkoord worden verschillende kerken als partner genoemd. Het woord ‘partner’ kan hierbij 

tot misverstanden leiden. De kerken hebben in dit kader aangegeven dat zij hun genoemde 

onafhankelijke positie van groot belang vinden. Een goede overlegrelatie vinden zij echter even 

belangrijk. Het woord partner betekent voor kerken dus niet dat zij verantwoording aan de gemeente 

schuldig zijn over de manier waarop zij met genoemde zorgpunten uit het Preventieakkoord omgaan. 

Het betekent wel dat kerk en overheid vanuit hun eigen positie beide proberen te werken aan 

vermindering van bepaalde problematiek. Ook is het streven om regelmatig met de gemeente te 

overleggen, om elkaar wederzijds te kunnen informeren.  
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Bijlage 2 Nationaal Preventieakkoord (2018) 

Dit kader beschrijft een korte samenvatting van het Nationale Preventieakkoord dat in 2018 gesloten is 

met vele landelijke organisaties en bedrijven uit verschillende domeinen.  

Alle kinderen hebben recht op een goede start. Een start waar zij een leven lang profijt van hebben. 

Volwassenen willen lang actief zijn en fit hun pensioen halen. Langer in goede gezondheid leven. Dan 

kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving. Wie wil dat nou niet? 

 

Ambitie 

Met het Nationaal Preventieakkoord richten we ons op het terugdringen van roken, overgewicht en 

problematisch alcoholgebruik. Dat doen wij met bindende afspraken in drie deelakkoorden. Onze 

ambities zijn vastgelegd in het Nationaal Preventieakkoord.  Het akkoord is gesloten met een groot 

aantal partijen, zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, 

sportbonden, bedrijven, fondsen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid. 

 

Wat willen we bereiken? 

We richten ons op het jaar 2040. In dat jaar is een gezonde leefstijl de norm: 

- In 2040 begint geen enkel kind met roken. In de buurt van kinderen en jongeren wordt niet meer 

gerookt. Niet op het schoolplein. Niet bij de sportclub. Op het werk zijn geen rookruimtes meer.  

- Jongeren onder de 18 jaar vinden het in 2040 heel normaal om geen alcohol te drinken. 

- Volwassenen zijn zich ervan bewust dat je af en toe best kunt genieten van een biertje of een glas 

wijn, maar dat alcohol ook grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.  

- Overgewicht komt in 2040 minder voor dan nu. Wie obesitas heeft, kan rekenen op goede zorg en 

ondersteuning. Mensen kiezen vooral voor gezonde voeding. Kinderen en jongeren bewegen veel. 

Thuis, op de kinderopvang, op school en bij de sportvereniging. Ook volwassenen bewegen meer. 

We doen veel meer op de fiets en de omgeving nodigt uit om gezonde keuzes te maken. 

Niet vrijblijvend 

Dit Preventieakkoord bestaat uit drie deelakkoorden. Organisaties die één of meer deelakkoorden 

ondertekenen, gaan er alles aan doen om de doelstellingen te behalen. Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt de voortgang in de gaten en of de genomen maatregelen 

inderdaad leiden tot de gestelde ambities voor 2040. Zodat we, als dat nodig is, nieuwe maatregelen 

kunnen nemen of de bestaande kunnen bijstellen. 
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Bijlage 3 Bestaande activiteiten vanuit de werkgroepen ‘Nuchter    

Achterberg’ en ‘Nuchter Elst’ 

Sinds 2015 samen met de werkgroep alcohol- en drugspreventie in de kernen Achterberg en in Elst. 
Hieronder staan bestaande acties beschreven. Enkele acties gelden alleen voor Achterberg. Dit is 
specifiek vermeld. 
 

Lokale ambassadeurs: 
 Opbouwen van een groep lokale ambassadeurs per kern in Elst en Achterberg die met regelmatig 

bij elkaar komen, bestaande uit betrokken vertegenwoordigers van de kerken, scholen, 
sportverenigingen, inwoners/raadsleden, politie en jongerenwerk.  

 Leden van deze werkgroepen hebben kennis van de gevolgen en risico’s van alcohol- en 
drugsgebruik en bespreken dit met hun achterban. 

 Alleen in Achterberg: Er is een groep vrijwilligers ontstaan (nachtwachten Achterberg) die tijdens 
oud & nieuw hun betrokkenheid tonen en dorpsgenoten aanspreken op een veilig en gezellig feest 
voor iedereen. 

 Evenementen in Achterberg: tijdens de jaarlijkse Trekkertrek zijn leden van de werkgroep 
aanwezig en worden er gerichte PR acties uitgevoerd. Het gevoerde alcoholbeleid wordt 
geëvalueerd; het beleid is stringenter geworden ‘zero tolerance voor minderjarigen en alcohol’.  

 
Voorlichting: 
 Constante voorlichting aan ouders, kinderen en jongeren: scholen, sportverenigingen, kerken en 

bij mensen thuis. 
 In Achterberg zijn drankketen in beeld, ze worden regelmatig bezocht en alcoholgebruik gaat naar 

beneden. 
 Problematisch drinkende jongeren zijn en komen in beeld bij jongerenwerk, en er worden 

gesprekken thuis gevoerd met de ouders. 
 Nascholing georganiseerd voor huisartsen van Rhenen, Elst en Achterberg over alcohol- & 

middelengebruik en behandeling 
 De Ondernemersvereniging Achterberg is voorgelicht over de risico’s en de verantwoordelijkheid 

van alcoholgebruik door werknemers na werktijd. 
 Meerdere ondernemers in Achterberg zijn individueel bezocht om het gesprek te voeren over de 

‘vrijdagmiddagborrel’: één bedrijf heeft het aantal drankjes gemaximaliseerd naar 2, een ander 
bedrijf heeft de duur van de vrijdagmiddagborrel ingekort naar 19 uur en er zijn regelingen 
getroffen om veilig thuis te komen. Deze gesprekken worden gecontinueerd. 
 
PR: 

 Structurele frequente publicaties in dorpskranten Achterberg en Elst en in gemeentenieuws 
 Onderhouden websites NuchterAchterberg.nl en NuchterElst.nl 
 

 

 


