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Agenda subsessie beweegomgeving (publiek domein) 
datum: 	donderdag iijuni 
locatie: 	VWS, 143:09 
deelnemers: 	WIS, Alliantie Natuur en Gezondheid, Diabetes Vereniging Nederland, Fietsersbond, JOGG 

Vz. Eric van der Burg, procesbegeleiding 	ondersteuning 	 en 

Toelichting 
Doel van de subsessies is om in de periode tot ijuli te komen tot nader uitgewerkte 
plannen/activiteiten/maatregelen/afspraken van deelnemende partijen die bijdragen aan de ambities van het 
Preventieakkoord. De resultaten van alle subsessies wordt op 6juli plenair besproken om vervolgens te bezien of hiermee 
voldoende stappen worden gezet richting de ambities van 2040. Indien geconcludeerd wordt dat het pakket voldoende 
ambitieus is, worden de uitgewerkte plannen omgezet in teksten ten behoeve van het Preventieakkoord. Indien dit nog niet het 
geval is, vindt nadere aanscherping door partijen plaats. 

NB: partijen worden van harte uitgenodigd om elkaars inzet (in een eerdere fase ingevuld in een specifiek "format") vooraf met 
elkaar te delen en om tot 6juli, buiten de subsessies om, plannen verder vorm te geven met elkaar, zowel tussen partijen 
binnen de subsessies, als tussen partijen uit andere subsessies of buiten de plenaire tafel. Dit betekent dus ook dat ook partijen 
die niet bij de plenaire tafel overgewicht aanwezig zijn ook het Preventieakkoord kunnen ondertekenen. 

9:0o 	 Welkom en bespreking proces 

Deadline 	 Resultaat 
1. juli 
	

Uitgewerkte maatregelen delen met deelnemers subsessie, 
voorzitter, secretarissen en expert 
Plenaire bespreking ambities, doelen en maatregelen  
Verdere concretisering en aanscherping gereed 	.  
-,door achterbannen te raadplegen  
- impact analyse expert en RIVM  
Maatregelen en monitoring volledig afgestemd, 
concepttekst voor akkoord gereed  
- door achterbannen te raadplegen 
- aangepaste impact analyse expert en RIVM 

Verwijderd: 
Verwijderd: 

7 september 	 Voorzitters dienen hun akkoord in bij de Staatssecretaris 
Vanaf 7 september 

29 oktober  

Akkoord kabinet (aanleveren 7 september is hiervoor harde 
deadline) 
Voorbereiding ondertekeningsbijeenkomst  
Ondertekeningsbijeenkomst akkoord 

9:05 	 Korte bespreking ambities en verslag eerste en tweede plenaire tafeloverleg 

9:10 	 Bespreking mogelijke onderwerpen Preventieakkoord 
• Omgevingswet & inrichting openbare ruimte (voldoende goede en bereikbare speel-, beweeg-

en sportruimte). Denk aan: bewegende stad, beweegtuintjes, routes, schoolpleinen, 
sportaccommodaties. 

• Verbinding lokaal sport/beweegaanbod, zorg (eerstelijn) en verbinding Buurtsportcoach 
• Inzet op beweegrichtlijn, ook bij specifieke doelgroepen (zoals ouderen/kinderen/mensen met 

beperking) 
• Kennis over sport, bewegen (richtlijn), langdurig stilzitten en gezonde leefstijl bij kinderen en 

volwassenen en professionals 
• Beweegvriendelijke schoolpleinen 

9:45 	 Monitoring afspraken Preventieakkoord 
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9:50 	 Afronding: 
• Vervolgstappen 
• Wvttk 
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Van: 
Aan: 	 ; Erna Mannen; Andre de Jeu; Jelle de Jong; 

n 	 Mjirt - 	 (la devriessoort.n1)"  
Cc: 	 z, 	1,21(aamsterdam.n1; 	Waefinl, 	cagad.amsterdam.n1  
Onderwerp: 	Agenda subsessie sport en bewegen 14 juni PA 
Datum: 	 dinsdag 12 juni 2018 23:08:00 
Bijlagen: 	 Agenda subsessie soort en bewegen 14 juni PA.docx 

Beste deelnemers aan het preventieakkoord, 

Bijgevoegd de agenda voor de subsessie sport en bewegen aanstaande donderdag 14:00-15:00 
uur bij VWS (A13:08). We hebben helaas vanwege de beperkte beschikbaarheid van deelnemers 
maar een uur de tijd, maar we kijken uit naar jullie komst. De agenda is opgesteld op basis van 
eerder ingediende input van deelnemers. 

Indien er naar aanleiding van de agenda nog vragen zijn, of aanvullingen, dan verneem ik het 
graag. Vergeet niet een geldig ID-bewijs mee te nemen voor bij de receptie. 

Met vriendelijke groet 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 
Doc. 88 

Agenda subsessie sport en bewegen 
datum: 	donderdag 14 juni 
locatie: 	VWS, 
deelnemers: 	VWS, Alliantie Natuur en Gezondheid, NOC*NSF, KNVB, NTFU, VSG en Special Heroes 

Vz. Eric van der Burg, procesbegeleiding 	 j„ ondersteuning 	 ti en 

Toelichting 
Doel van de subsessies is om in de periode tot ijuli te komen tot nader uitgewerkte 
plannen/activiteiten/maatregelen/afspraken van deelnemende partijen die bijdragen aan de ambities van het 
Preventieakkoord. De resultaten van alle subsessies wordt op 6juli plenair besproken om vervolgens te bezien of hiermee 
voldoende stappen worden gezet richting de ambities van 2040. Indien geconcludeerd wordt dat het pakket voldoende 
ambitieus is, worden de uitgewerkte plannen omgezet in teksten ten behoeve van het Preventieakkoord,. Indien dit nog niet 
het geval is, vindt nadere aanscherping door partijen plaats. 

NB: partijen worden van harte uitgenodigd om elkaars inzet (in een eerdere fase ingevuld in een specifiek "format") vooraf met 
elkaar te delen en om tot 6juli, buiten de subsessies om, plannen verder vorm te geven met elkaar, zowel tussen partijen 
binnen de subsessies, als tussen partijen uit andere subsessies of buiten de plenaire tafel. Dit betekent dus ook dat ook partijen 
die niet bij de plenaire tafel overgewicht aanwezig zijn ook het Preventieakkoord kunnen ondertekenen. 

14:00 	Welkom en bespreking proces 

Deadline Resultaat 
Uitgewerkte maatregelen delen met deelnemers subsessie, 
voorzitter, secretarissen en expert  
Plenaire bespreking ambities, doelen en maatregelen 
Verdere concretisering en aanscherping gereed 
- door achterbannen te raadplegen 
- impact-analyse expert en RIVM 

juli 

6juli 
1.6 juli 

17 augustus 

7 september 
Vanaf 7 september 

29 oktober  

Maatregelen en monitoring volledig afgestemd, 
concepttekst voor akkoord gereed  
- door achterbannen te raadplegen 
- aangepaste impact analyse expert en RIVM 
Voorzitters dienen hun akkoord in bij de Staatssecretaris 
Akkoord kabinet (aanleveren 7 september is hiervoor harde 
deadline) 
Voorbereiding ondertekeningsbijeenkomst  
Ondertekeningsbijeenkomst akkoord 

14:05 	 Korte bespreking ambities en verslag eerste en tweede plenaire tafeloverleg 

14:10 	 Bespreking mogelijke onderwerpen Preventieakkoord 

• Sport, omgevingsvisie en gemeenten: voldoende goede beweeg- en sportruimte 

• Meer inzet op sport en bewegen in het onderwijs en kinderopvang 

• Gezonde sportkantines / sportverenigingen 

• Aandacht in (zorg)opleidingen voor sport en bewegen 

• Meer en beter sport- en beweegaanbod voor specifieke doelgroepen (zoals mensen met 
overgewicht) 

• Minder sedentair gedrag in diverse domeinen (bijvoorbeeld werk) 

14:45 	Monitoring afspraken Preventieakkoord 

14:50 	 Afronding: 
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• Vervolgstappen 
• Wvttk 



Menkveld-Beukers, Menrike; 

1-Ï 
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	 Doc. 89 

Van: 
Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

E.F.C. van Rossum; 

e 	

a;a1‘.:rjon Bac ra; 
aad .amsterdam. nl, 	 (kwadraad. nl"; 	 azn.n1; 

Agenda Preventieakkoord, overgewicht - subsessie ondersteuning en zorg 
woensdag 13 juni 2018 21:58:27 
Aaenda subsessie zorg en ondersteuning PA 22 iuni (2).docx  

Beste Liesbeth,111, 	, Menrike, Olof, Marjon, 

Bijgevoegd treffen jullie de agenda aan voor de subsessie ondersteuning en zorg in het kader van 
het Preventieakkoord, thema overgewicht. In dit overleg worden de concrete maatregelen 
besproken die we kunnen of willen nemen. Het doel van deze afspraak is om te komen tot een 
concrete set van maatregelen/activiteiten/programma's die bijdragen aan de ambities zoals deze 
besproken zijn in de tweede thematafel en die opgenomen kunnen worden als afspraken onder 
het Preventieakkoord. 

Het overleg vindt plaats op: vrijdag 22 juni, 11:00-12:00 uur, VWS (A13:08). 

We hopen jullie dan te zien. Vergeet niet een geldig ID-bewijs mee te nemen. Indien er nog 
vragen zijn of aanvullingen op de agenda, hoor ik het graag! 

Met vriendelijke groet, mede namens Eric, 
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Agenda subsessie ondersteuning en zorg 
datum: 	vrijdag 22 juni 
locatie: 	VWS, A13:o8 
deelnemers: 	VWS, ZN, VNG, PON, Alliantie Voeding in de Zorg, Sociaal Werk, JOGG, Diabetesvereniging. 

Procesbegeleiding'• 	, ondersteuning 
NB: Eric van der Burg is helaas verhinderd. 

Toelichting 
Doel van de subsessies is om in de periode tot juli te komen tot nader uitgewerkte 
plannen/activiteiten/maatregelen/afspraken van deelnemende partijen die bijdragen aan de ambities van het 
Preventieakkoord. De resultaten van alle subsessies wordt op 6 juli plenair besproken om vervolgens te bezien of hiermee 
voldoende stappen worden gezet richting de ambities van 2040. Indien geconcludeerd wordt dat het pakket voldoende 
ambitieus is, worden de uitgewerkte plannen omgezet in teksten ten behoeve van het Preventieakkoord, Indien dit nog niet het 
geval is, vindt nadere aanscherping door partijen plaats. 

NB: partijen worden van harte uitgenodigd om elkaars inzet (in een eerdere fase ingevuld in een specifiek "format") vooraf met 
elkaar te delen en om tot 6juli, buiten de subsessies om, plannen verder vorm te geven met elkaar, zowel tussen partijen 
binnen de subsessies, als tussen partijen uit andere subsessies of buiten de plenaire tafel. Dit betekent dus ook dat ook partijen 
die niet bij de plenaire tafel overgewicht aanwezig zijn ook het Preventieakkoord kunnen ondertekenen. 

11:00 	 Welkom en bespreking proces 

Deadline 	 Resultaat 
a juli 
	

Uitgewerkte maatregelen delen met deelnemers subsessie, 
voorzitter, secretarissen en expert  

6juli 
	

Plenaire bespreking ambities, doelen en maatregelen 
3.6 juli 
	

Verdere concretisering en aanscherping gereed 
- door achterbannen te raadplegen 
- impact-analyse expert en RIVM  

17 augustus 	 Maatregelen en monitoring volledig afgestemd, 
concepttekst voor akkoord gereed  
- door achterbannen te raadplegen 
- aangepaste impact analyse expert en RIVM 

7 september 	 Voorzitters dienen hun akkoord in bij de Staatssecretaris 
Vanaf 7 september 	Akkoord kabinet (aanleveren 7 september is hiervoor harde 

deadline) 
Voorbereiding ondertekeningsbijeenkomst  

29 oktober 	 Ondertekeningsbijeenkomst akkoord 

11:05 	 Korte bespreking ambities en verslag eerste en tweede plenaire tafeloverleg 

11:10 	 Bespreking mogelijke onderwerpen Preventieakkoord 

• Verbinding en samenwerking tussen zorg- en sociaal, gemeentelijk domein; 

• Landelijk model keten aanpak 

■ Ontwikkeling volwassenen 
■ Implementatie en doorontwikkeling jeugd 
■ Inzet op knelpunten: 

• Inzet van (zorg)cordinatie 

• Implementatie en doorontwikkeling GLI 

• Kennis over voeding bij ziekte en herstel 

• Aandacht voor preventie/voeding/leefstijl (o.a. in opleidingen) 
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11:45 	Monitoring afspraken Preventieakkoord 

11:50 	Afronding: 
• Vervolgstappen 
• Wvttk 
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Van: 
Aan: 
	 Eirafnli.n1;  Hanneke Dessina 1 Diabetes Fonds; ~acbl.n1; 

Cc: 	 Oaad.amsterdam.n1; 	 ; 	 (eamsterdam.nl; Mark Monsma; 
Onderwerp: 	Agenda overleg voeding Preventies koor d. . 19 juni 10-11 uur 
Datum: 	 vrijdag 15 juni 2018 11:43:21 
Bijlagen: 	 Agenda subsessie voeding en voedselomgeving 19 iuni.docx 

Beste deelnemers aan het Preventieakkoord. 

Bijgevoegd treffen jullie de agenda aan voor de subsessie voeding en voedselomgeving in het kader van 
het Preventieakkoord, thema overgewicht. In dit overleg worden de concrete maatregelen besproken die 
we kunnen of willen nemen. Het doel van deze afspraak is om te komen tot een concrete set van 
maatregelen/activiteiten/programma's die bijdragen aan de ambities zoals deze besproken zijn in de 
tweede thematafel en die opgenomen kunnen worden als afspraken onder het Preventieakkoord. 

Daarnaast willen we jullie graag informeren over een onderzoek van EenVandaag naar de mening van 
jongeren (18-34 jaar) over een eventuele frisdranktaks. De staatssecretaris heeft aangegeven de 
uitkomsten van het onderzoek te willen delen met de gesprekspartners op het thema voeding. De 
resultaten van het onderzoek zijn te vinden via: 
httos2/-envandaag.avrotros.n1/fileadmin/user upload/PDF/2018_rapportage_onderzoek_frisdranktaks.pdf. 
Zie onder deze e-mail de volledige reactie van de staatssecretaris. 

Het overleg vindt plaats op:  dinsdag 19 juni, 10:00-11:00 uur, VWS (A13:06). 

We hopen jullie dan te zien. Vergeet niet een geldig ID-bewijs mee te nemen. Indien er nog vragen zijn of 
aanvullingen op de agenda, horen we het graag! 

Met vriendelijke groet, mede namens Eric, 

REACTIE BLOKHUIS EENVANDAAG 

"Ik ben verrast maar zeker ook positief dat tweederde van de jongeren een prijsverhoging van frisdrank 
wel ziet zitten in de strijd tegen overgewicht. Het onderzoek laat wat mij betreft zien dat veel jongeren 
snappen hoe belangrijk het is voor onze gezondheid om overgewicht tegen te gaan. En dat ze daarom ook 
niet zo'n bezwaar hebben tegen maatregelen waar ze zelf concreet iets van merken. 

Dat er onder jongeren draagvlak is voor een dergelijke prijsmaatregel, wil niet zeggen dat we het direct 
gaan invoeren. Maar het is wel een idee dat op tafel komt in de gesprekken over het Nationaal 
Preventieakkoord met alle maatschappelijke organisaties die daar aan tafel zitten. Tegelijkertijd doen 
producenten ook nu al hun best om suiker in frisdrank te verminderen. 

Uiteindelijk gaat het niet om individuele maatregelen maar om een evenwichtig pakket waarmee we 
mensen proberen aan te zetten om gezonder te eten en te drinken en meer te bewegen. Na de zomer 
weten we hoe dat pakket van het Nationaal Preventieakkoord eruit ziet. 

Ik zal de uitkomsten van het EenVandaag onderzoek ook onder de aandacht brengen bij onze 
gesprekspartners." 



Doc. 92 10.2.e, tenzij anders aangegeven 
Agenda subsessie voedingsaanbod en -omgeving, Preventieakkoord 
datum: 	1.9 juni, 1.0:00-11:00 uur 
locatie: 	VWS, 1113:o6 
deelnemers: 	VWS, Diabetesfonds namens de SGF, FNL1, KHN, Veneca (afwezig), CBL. 

Vz Eric van der Burg, procesbegeleiding door 	1„ secretaris n 

Toelichting 
Doel van de subsessies is om in de periode tot ijuli te komen tot nader uitgewerkte 
plannen/activiteiten/maatregelen/afspraken van deelnemende partijen die bijdragen aan de ambities van het 
Preventieakkoord. De resultaten van alle subsessies wordt op 6 juli plenair besproken om vervolgens te bezien of hiermee 
voldoende stappen worden gezet richting de ambities van 204o. Indien geconcludeerd wordt dat het pakket voldoende 
ambitieus is, worden de uitgewerkte plannen omgezet in teksten ten behoeve van het Preventieakkoord. Indien dit nog niet het 
geval is, vindt nadere aanscherping door partijen plaats. 

NB: partijen worden van harte uitgenodigd om elkaars inzet (in een eerdere fase ingevuld in een specifiek "format") vooraf met 
elkaar te delen en om tot 6 juli, buiten de subsessies om, plannen verder vorm te geven met elkaar, zowel tussen partijen 
binnen de subsessies, als tussen partijen uit andere subsessies of buiten de plenaire tafel. Dit betekent dus ook dat ook partijen 
die niet bij de plenaire tafel overgewicht aanwezig zijn ook het Preventieakkoord kunnen ondertekenen. 

10:00 	Welkom en bespreking proces 

Deadline 	 Resultaat 
juli 
	

Uitgewerkte maatregelen delen met deelnemers subsessie, 
voorzitter, secretarissen en expert 

6 juli 
	

Plenaire bespreking ambities, doelen en maatregelen 
26 juli 
	

Verdere concretisering en aanscherping gereed 
- door achterbannen te raadplegen 
- impact-analyse expert en RIVM  

17 augustus 	 Maatregelen en monitoring volledig afgestemd, 
concepttekst voor akkoord gereed 
- door achterbannen te raadplegen 
- aangepaste impact analyse expert en RIVM 

7 september 	 Voorzitters dienen hun akkoord in bij de Staatssecretaris 
Vanaf 7 september 	Akkoord kabinet (aanleveren 7 september is hiervoor harde 

deadline) 
Voorbereiding ondertekeningsbijeenkomst  

29 oktober 	 Ondertekeningsbijeenkomst akkoord 

10:05 	 Korte bespreking ambities en verslag eerste en tweede plenaire tafeloverleg 

10:10 	 Bespreking mogelijke onderwerpen Preventieakkoord 

• Productverbetering (o.a. verz. vet / suiker / kcal), o.a. Akkoord 

• Schijf van Vijf 

• Etikettering (o.a. voedselkeuzelogo) 

• Reclame/promotie/aanbiedingen 

• Portiegrootte 

• Prijsmaatregelen 

• Omgeving voedingsaanbod (beschikbaarheid/toegankelijkheid) in de openbare ruimte en 

kangines/restaurants 

• Verandering voedingspatroon / consumptie 

• Voedselvaardigheden/-educatie/kennis bij professionals 
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10:50 	Monitoring afspraken Preventieakkoord 

10:55 	Afronding: 

• Vervolgstappen: 22 juni e.v. 

• Wvttk 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 
	 Doc. 93 

Van: 
Aan: 

Cc: 

Onderwerp: 
Datum: 

Hanneke Dessin I Diabetes Fonds.; Backx, Hugo; 	 avng.n1:111111pooraad.n1; 
(ffikinderoovang.n1; 

; Mark Monsmq; directiesecretariaateggdghor.nt 
WO am •ri m.n;; 	 m.n 

Datum subsessie preventieakkoord, thema overgewicht 
vrijdag 15 juni 2018 11:23:27 

Beste deelnemers aan het preventieakkoord, 

Inmiddels hebben de eerste twee subsessies plaatsgevonden op de thema's beweegvriendelijke 
omgeving en sport & bewegen. Volgende week staan twee sessies gepland over voeding en een 
sessie over zorg en ondersteuning. Graag wilden we nog een sessie willen plannen met partijen 
die niet specifiek aan 1 thema verbonden zijn (VNG, onderwijsraden, GGD GHOR Nederland, SGF, 
Branchevereniging Kinderopvang en VWS). Hiervoor hebben een aantal van jullie mogelijke data 
en tijden doorgegeven. Op basis hiervan lijkt het volgende moment voor de meeste partijen het 
beste uit te komen: 

Dinsdag 26 juni 15:00-16:00 uur bij VWS (13e  verdieping) 

Het doel van deze afspraak is om te komen tot een concrete set van 
maatregelen/activiteiten/programma's die bijdragen aan de ambities zoals deze besproken zijn 
in de tweede thematafel (nogmaals bijgevoegd voor wie niet aanwezig was) en die opgenomen 
kunnen worden als afspraken onder het Preventieakkoord. 

Graag zien we jullie dan. Vergeet niet een geldig ID-bewijs mee te nemen voor bij de receptie, 
we horen in verband met aanmelding graag de personen die aanschuiven. Jullie krijgen uiteraard 
tijdig een conceptagenda. 

Als er vragen of opmerkingen zijn, hoor ik het graag! 

Met vriendelijke groet 



; Hanneke Dessina I Diabetes 
Van: 
Aan: 

10.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 94 

Cc: 	 (amsterdam.nl; 
Onderwerp: 	Aanvullen concept overzicht mogelijke maatregelen PA overgewicht deel voeding 
Datum: 	 woensdag 20 juni 2018 13:29:14 
Bijlagen: 	 Concept overzicht mogelijke maatregelen PA overgewicht deel voeding.docx 
Prioriteit: 	 Hoog 

Beste allen, 

Nogmaals dank voor jullie komst gisteren naar VWS voor de eerste subsessie over voeding voor 
het Preventieakkoord deel overgewicht. Zoals afgesproken zullen we vrijdag een eerste stap 
maken richting het concretiseren van de maatregelen en deze met elkaar bespreken. Hiertoe 
hebben we in bijgevoegd document een overzicht gemaakt op basis van alles wat ingediend is 
via de formats en gisteren besproken is. Zouden jullie dit kunnen aanvullen en aanpassen op een 
wijze dat dit recht doet aan jullie ideeen over de mogelijke inzet? Als jullie dit allen vervolgens 
naar ons terugsturen, uiterlijk  donderdag a.s. om 16:00 uur,  dan zal ik zorgen dat e.e.a. wordt 
samengevoegd en 's avonds wordt rondgestuurd ter bespreking op vrijdag a.s. Voor wat betreft 
de samenwerkende gezondheidsfondsen: deze heb ik nog niet in het schema verwerkt omdat ik 
inderdaad nog geen format had. Uiteraard is de ruimte er om acties en maatregelen toe te 
voegen (graag zelfs). 

We zien het graag tegemoet, en indien er nog vragen zijn, horen we dat graag, 

Met vriendelijke groet, 



FNLI 

FNLI 

FNLI 

Doc. 95 
Tabel mogelijke maatregelen Preventieakkoord (overgewicht/voeding) 

Hierondertreffen jullie een tabel aan met mogelijke maatregelen/inzet door betrokken partijen in het Preventieakkoord. Dit document is nadrukkelijk 

bedoeld als gesprekstuk om mogelijke inzette concretiseren: de onderwerpen en inzet staan dus nog niet vast- daar dient hetgesprek tussen partijen op 

o.a. vrijdag 22 juni (e.v.) voor. Met andere woorden: op basis van de ingevuldetabel kan gesprek plaatsvinden over of maatregelen opgenomen kunnen 
worden in het preventieakkoord en in welke hoedanigheid. 

Verzoek: 

1) onderwerpen aanvullen indien deze missen en schrappen indien ze er foutief in staan; 

2) inzet en resultaten concretiseren 

Organisatie Onderwerp Concrete inzet ResUltaat 
2020 

Resultaat 2040 Eigen inzet Inzet anderen 

Kleinere portie als norm 
[concreet?]  
Intensivering JOGG 
(meer bedrijven) 

VWS: acceptatie suiker/vet 
vervangers vergoten 
VWS: technische 
ondersteuning 
VWS: lange termijn stabiliteit 
[concreet?]  

VWS: financiële intensivering 
JOGG 
VWS: extra aandacht voor 
loket CGL 
VWS: erkennen dat Schijf van 
Vijf geen realiteit is   

Inzet Smaaklessen 
[wat is de extra 
ambitie?] 

Productverbetering 

Portiegrootte 

PPS 

PPS 

FNLI 

Consumptie 

Productverbetering 

Langdurige campagne 
om consument op eigen 
verantwoordelijkheid op 
consumptie aan te 
spreken  
Robuuster en 
ambitieuzer maken 
[concreet?] 

FNLI 

CBL 

VWS: financiële steun 
VWS: geen nieuwe eisen en 
wensen voor ruime periode op 
kindermarketing 

VWS: andere branches 
betrekken 
VWS: robuustere monitoring 
VWS: WAC inzetten voor 
technische uitdagingen 
VWS: Europese 
claimsverordening aanpassen 
voor meer mogelijkheden om 
te communiceren 

Versnellen en 
intensiveren Akkoord VP 
[concreet?] 
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Kennis/educatie 

Kennis/educatie 

Kennis/educatie 

Kennis/educatie 

Week van Schijf van Vijf 

Kies Ik Gezond-app 
uitbreiden met A-merken 
en info (allergenen) 
Lokale samenwerking 
supermarkten aan JOGG 
[aantal, datum]  
e-learning supermarkt-
medewerkers herzien en 
grootschalig introduceren 
[aantal, datum] 

VWS: nieuw voedselkeuze 
logo  
Voedingscentrum 
VWS: medefinanciering 
materialen 
VWS: mogelijkheid 
etikertering producten als 
Schijf van Vijf product  
Voedingscentrum 
VWS: realiseren structurele 
voedingseducatie op scholen 

Quicksca n uitvoeren 
[resultaat 2020?]  
X restaurants 
deelnemend aan 
driedaagse 
zoutvermindering 
[relatie overgewicht?] 
2020: 1 Dutch Cuisine 
menu in 1000 
restaurants 

Gezond 
voedingsaanbod 

Gezond 
voedingsaanbod 

Uitrol blauwdruk NPP 
gezonde catering. 
[concreet?] 

Gezond 
voedingsaanbod 

I.s.m. Voedingscentrum 
criteria opstellen voor 
gezonde bedrijfsrest. 

Inzet Voedingscentrum (uren 
+ product) 

Gezond 
voedingsaanbod 

Realiseren van aanbod 1 
boterham portieverp. 
[aantal/datum]   

Inzet FNLI 

Productverbetering 
Productverbetering 
Schijf van Vijf 

[concreet?] 

Meer aandacht voor 
Schijf van Vijf 
[concreet?]  

Aanscherping regels 
kidsma rketing 
[concreet op onderdelen 

Indien eigen regulering: 
wettelijke maatregelen en 
inzet EU (level playing field) 

Indien zelfregulering, inzet 
FNLI en mediapartijen 

Etikettering 
Reclame 

Portiegrootte 

Gezond 
voedingsaanbod 

Voedingscentrum/ VWS t.b.v. 
onderzoek 
Nierstichting en een 
voedselkeuzelogo 

CBL 

CBL 

CBL 

KHN 

KHN 

KHN 

KHN 
Veneca 

Veneca 

Veneca 

Veneca 
VWS 
VWS 

VWS 
VWS 



Prijs Suikervrije dranken 
lagere accijns 
[concreet d.d. en wijze 
waarop] 
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Gezonde schoolkantines 
[concreet % d .d .]   
Gezonde sportkantines 
[concreet aantal d.d.]   
Gezonde bedrijfsrest. 
[concreet aantal d.d.] 

Intensivering Gezonde 
School 
[concreet % d.d.]  
Intensivering Gezonde 
kinderopvang 
[concreet % d .d .]   

Voedingsaanbod 

Voedingsaanbod 

Voedingsaanbod 

Consumptie 
Kennis/educatie 

VW S 

VW S 

VW S 

VW S 

VW S 
VW S 

VW S 
VW S 
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Van: 
Aan: 	 (fficbl.n1";  

f nds.n1"; 

Cc: 	 fffiaef.n1; 	faamsterdam.n1; 
Onderwerp: 	Aangevuld concept overzicht mogelijke maatregelen PA overgewicht deel voeding - ter bespreking morgen 
Datum: 	donderdag 21 juni 2018 16:13:01 
Bijlagen: 	Concept overzicht moaeliike maatregelen PA overaewicht deel voeding aang....docx  

Beste allen, 

Op basis van de input van een aantal van jullie is bijgevoegd het aangevulde schema van 

mogelijke maatregelen die eventueel een plek kunnen krijgen in het Preventieakkoord. 

Dit ter bespreking morgen van  10:00-11:00 uur bij VWS in ruimte A13:27. 

Vergeet niet een geldig ID-bewijs mee te nemen. Tot morgen! 

Met vriendelijke groet 

Van: 	 @minvws.nl] 

Verzonden: woensdag 20 iuni 2018 13:29 



Onderwerp 

Productverbetering 

Portieg rootte 

PPS 

PPS 

Consumptie 

Productverbeterin 

Inzet anderen 

VWS: acceptatie suiker/vet 
vervangers vergoten 
VWS: technische 
ondersteuning 
VWS: lange termijn stabiliteit 
[concreet?] 

VWS: financiële intensivering 
JOGG 
VWS: extra aandacht voor 
loket CGL 
VWS: erkennen dat Schijf van 
Vijf geen realiteit is  

VWS: financiële steun 
VWS: geen nieuwe eisen en 
wensen voor ruime periode op 
kindermarketing 

VWS: andere branches 
betrekken 
VWS: robuustere monitoring 
VWS: WAC inzetten voor 
technische uitdagingen 
VWS: Europese 
claimsverordening aanpassen 
voor meer mogelijkheden om  

CBL 

Organisatie 

FNLI 

FNLI 

FNLI 

FNLI 

FNLI 

Eigen inzet Concrete inzet 

Versnellen en 
intensiveren Akkoord VP 
[concreet?] 

Kleinere portie als norm 
[concreet?]  
Intensivering J 
(meer bedrijven 

Inz 	maaklessen 
[wat is de extra 
ambitie?]  

ngd ,rige campagne 
om cons ent op eigen 
verantwoo & `• heid op 
consumptie a• 
spreken  
obuuster en 

bitieuzer ma 
[concreet?] 

Resultaat 
2020 

Resultaat 2040 
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Tabel mogelijke maatregelen Preventieakkoord (overgewicht/voeding) 

Hieronder treffen jullie een tabel aan met mogelijke maatregelen/inzet door betrokken partijen in het 

bedoeld als gesprekstuk om mogelijke inzet te concretiseren: de genoemde maatregelen zijn geenszi 

Preventieakkoord - daar dient het gesprek tussen partijen op o.a. vrijdag 22 juni (e.v.) voor. Met a 

gesprek plaatsvinden over of maatregelen opgenomen kunnen worden in het preventieakkoord 

Verzoek: 

1) onderwerpen aanvullen indien deze missen en schrappen indien ze er foutief in staan; 

2) inzet en resultaten concretiseren 

Pr entieakkoord. Dit document is nadrukkelijk 

aatregelen die 1-op-1 terugkomen in het 

oorden: op basis van de ingevulde tabel kan 

oedanigheid. 
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Kennis/educatie 

Kennis/educatie 

Kennis/educatie 

Kennis/educatie 

Week van Schijf van Vijf 

Kies Ik Gezond-app 
uitbreiden met A-merken 
en info (allergenen) 
Lokale samenwerking 
supermarkten aan JOGG 
[aantal, datum] 
e-learning supermarkt-
medewerkers herzien en 
grootschalig introduceren 
[aantal, datum]  

te communiceren 
VWS: nieuw voedselkeuze 
logo  
Voedingscentrum 
VWS: medefinanciering 
materialen 
VWS: mogelijkheid 
etikertering producten als 
Schijf van Vijf product 
Voedingscentrum 
VWS: realiseren structurele 
voedingseducatie op scholen 

IP` 
Door bewustwording en 
inspiratie 
horecaondernemers 
stimuleren om kleinere 
of verschillende 
portiegroottes o 
menukaart te 

Meer restaurants 
hebben kleinere 
of versc illende 
ortie 	tes op 

en 	t 

- Qu 	can 
itvoeren van een 
erventie door kleinere of 

verschillende portiegroottes 
in de praktijk te testen. 
- Communicatieplan 
opstellen en uitvoeren 2019-
2020. 
- Quickscan herhalen.  

Portiegrootte 

Door 
insp' 
hor 	.nderne 
stip' eren om minder 
zoufl ebruiken. In 

der 	kt KHN samerf  
met de Nierstichting. 
Samen cilkijani,seren we 
de Nierstichti4. *restaurant driedeagse. 
Het doel is om 2'00 

.,restaurants een 
zoutbewust \dn. , egangenme 	laten 
server 

Gezond 	KHN Vs1 	 n met 
voedingsaanbod 	DutchCuisine. Doel is 

ondernemers te 

Ondernemers 
stimuleren meer 
groenten/minder 

Ontwikkelen 
communicatieplan om 
horecaondernemers te 
stimuleren om meer 
zoutbewust te werken. En 
daarnaast zetten we in op 
werving van restaurants 
voor de driedaagse. 

Ontwikkelen 
communicatieplan om 
ondernemers te stimuleren 

Gezond 
voedingsaanbod 

ding 2'  
estaur 
ee aan 

Nierstichting 

rese%rieda 

Nierstichting en een eventuele 
andere partners 

DutchCuisine 

Onderzoekspartner: 
universiteit of hogeschool? 
VWS: (mede)financiering 
interventie. 

CBL 

CBL 

CBL 

CBL 

KHN 

KHN 

KHN 



meer groenten/minder vlees 
te serveren en gebruik te 
maken van verse, lokale 
prigaucten van het seizoen. 
Dit gebeurt ism 
DutchCuisine. 

vlees te serveren 
en gebruik te 
maken van lokale 
producten van 
het seizoen. 

Gezond 
voedingsaanb 

Gezond 
voedingsaanbod 

Productverbeterin g  
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Veneca 

Veneca 

Veneca 

Veneca 
VWS 

VWS 

stimuleren meer 
groenten/minder vlees te 
serveren en gebruik te 
maken van verse, lokale 
producten van het 
seizoen. DC heeft als 
doelstelling dat 1000 
restaurants eind 2020 
een Dutch Cuisine menu 
op de kaart hebben 
staan. KHN ondersteunt  
DC in haar streven meer 
restaurants een DC 
menu op de kaart te 
laten zetten. 

Gezond 
voedingsaanbod 

Productverbetering 

Uitrol blauwdruk NPP 
gezonde catering. 
Samen met AWVN en 
VCN wordt een PPS 
ingediend voor uitrol van 
de strategieën waarbij 
onder andere 2 
workshops per jaar 
(2019-2021) staan 
gepland om 
opdrachtgever 
informeren over 
strategieën. Teven 
wordt ' oed op vita 
ond 
Oo 	dt met 
ge 	n of er nud 
bij 	ood mogelijk 

s.m ,edingscentrurri  
teri 	.tellen voor 

gezonde 	ijfsrest. 
Week 26 eerste overleg 
[d.d.]  

11J- Ve 	 ken 
(gove 
versnellen van het 
akkoord 

AWVN 
WUR 
LBI 
Voedingscentrum 
KHN 

Inzet Voedingscentrum (uren 
+ product) 

Inzet FNLI Realiseren van a 
boterham portieverp. 
aantal/datum]  
[concreet?  

Schijf van Vijf Meer aandacht voor 
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Prijs Accijnsmaatregel op 
specifieke dranken, 
relatie met kcal of suiker 
[concreet d.d. en wijze 
waarop]  

Voedingsaanbod 

Voedingsaan bod 

Voedingsaanbod 

Consumptie 
Kennis/educatie 

Kennis/educatie 

Kennis/educatie 

Productverbetering 

Gezonde schoolkantines 
[concreet % d.d.]  

Schijf van Vijf 
[concreet?]  
Nieuw front of pack logo 
Aanscherping regels 
kidsmarketing 
[concreet op onderdelen 
...] 

Productverbetering 

Productverbeterlin .-:Reductie suiker 
\Voorlichting ov 
gssegO er eten 
minder s 
Verbinden-- 	 artners 
(industrie/retail/onderzo 
ek) en initiëren, 

o.a. Nierstichting, onderdeel 
van het programma 
Gezonde Generatie van de 
SGF, investering van 2,5 
miljoen per jaar 

o.a. Hartstichting, onderdeel 
van het programma 
Gezonde Generatie van de 
SGF, investering van 2,5 
miljoen per jaar 

o.a. Diabetesfonds, en 
onderdeel van het 
programma Gezonde 
Generatie van de SGF, 
investering van 2,5 miljoen 
per jaar 

Goede rol- en taakverdeling 
maken tussen overheid, 
industrie, fondsen en andere 
partijen over de wijze waarop 
ieder zijn deel pakt naar het 
gezamenlijke doel  
Goede rol- en taakverdeling 
maken tussen overheid, 
industrie, fondsen en andere 
partijen over de wijze waarop 
ieder zijn deel pakt naar het 
gezamenlijke doel 
Goede rol- en taakverdeling 
maken tussen overheid, 
industrie, fondsen en andere 
partijen over de wijze waarop 
ieder zijn deel pakt naar het 
gezamenlijke doel 

NL 
gr. Pe 

In 202 
NI'ers 9 gram 
verzadigde 
'.etten 

rvangen door 
nverzadigde 

Etiketterin 
Reclame 

g  

Gezonde sportkantines 
[concreet aantal d.d.]  
Gezonde bedrijfsrest. 
[concreet aantal d.d.] 

Intensivering Gezonde 
School 
[concreet % d.d.] 
Intensivering Gezonde 
kinderopvang 
[concreet % d.d.  
Voeding stevig 
kerndoelen PO e 
Reductie • ut 

Indien zelfregulering, inzet 
FNLI en mediapartijen 

eigen regulering: 
elijke maatregelen en 

et EU (level playing field) 

In 2022 is de 
inname van 
vrije suikers bij 
NL'ers met 30% 
afgenomen. 

Inname van 
suikers door 
consumenten op 
door WHO 
aanbevolen 
hoeveelheid per 
dag  

VWS 
VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 
VWS 

VWS 

VWS 

SGF 

SGF 

SGF 
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faciliteren en versnellen 
van samenwerking rond 
herformulering, kleinere 
portiegrootte en een 
gezonder aanbod in 
winkels. 

Kindermarketing 

Kindermarketing 

Prijs 

Gezond 
voedingsaanbod 

Leeftijd en schijf van 5 

Definitie reclame 
conform artikel 1 NRC 
Prijs beïnvloeding 
ongezonde producten 

School, sport e 
werkkantines 

Marketing voor 
kinderen onder 
13 jaar alleen 
gezonde 
producten 
(schijf van 5) 

Blijft onverkort 
gehanteerd 
Producten uit 
Schijf van 5 
goedkoper en 
ongezonde 
prod cten 
ignifi nt 

rder 

onderdeel van het 
programma Gezonde 
Generatie van de SGF, 
investering van 2,5 miljoen 
per jaar N. 

Goede rol- en taakverdeling 
maken tussen overheid, 
industrie en fondsen en 
andere partijen over de wijze 
waarop ieder zijn deel pakt 
naar het gezamenlijke doel 
o.a. Alliantie Stop 
kindermarketing ongez. 
Producten, industrie  
Rijksoverheid 

Met name rijksoverheid en 
industrie, waarbij er een 
goede rol- en taakverdeling 
komt tussen overheid, 
industrie, fondsen en andere 
partijen over de wijze waarop 
ieder zijn deel pakt naar het 
gezamenlijke doel  
o.a. JOGG/TeamFit, waarbij er 
een goede rol- en 
taakverdeling komt tussen 
overheid, aanbieders, fondsen 
en andere partijen over de 
wijze waarop ieder zijn deel 
pakt naar het gezamenlijke 
doel 
Goede rol- en taakverdeling 
tussen overheid, aanbieders, 
fondsen en andere partijen 
over de wijze waarop ieder 
zijn deel pakt naar het 
gezamenlijke doel  
Partijen Gezonde School, 
JOGG, SGF, waarbij er een 
goede rol- en taakverdeling 
komt tussen overheid, 
aanbieders, fondsen en 
andere partijen over de wijze 
waarop ieder zijn deel pakt 
naar het gezamenlijke doel  

Alle ka 	s 

75% aanbod is 
gezond 

Alle scholen PO, 
VO, MBO en KDV 
zijn "Gezonde 
School" met 
struct. aandacht 
voor voeding 

Gezond 
voedingsaanbod 

etpárken, 
r creatiecentra, 
dierentuinen,etc 

5%• 	•d is 
ezond 

Gezond 
voedingsaanb 

SGF 

SGF 

SGF 

SGF 

SGF 
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Gezond 
voedingsaanbod 

Gezonde omgeving 

Akkoord gezonde 
voeding op scholen 

JOGG-gemeenten 

5-10 meer 
ondertekenaars 

50% 
gemeenten is 
JOGG-
gemeente 

Alle cateraars en 
leveranciers 
leveren volgens 
akkoord 

Vanaf 20 
landel" 
dek 

Met name Voedingscentrum 
en JOGG, waarbij er een 
goede rol- en taakverdeling 
komt tussen overheid, 
aanbieders, fondsen en 
andere partijen over de wijze 
waarop ieder zijn deel pakt 
naar het gezamenlijke doel  
JOGG 

SGF 

SGF 
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Van: 
Aan: 	 Hanneke Dessins 1 Diabetr•Ufasils; 	Ofnli.nt~acbl.n1; Liesbeth Dirven; Barkhof, 

Nicolette; 
Cc: 	 Mark Monsma; Henrieke Crielaard; 

acigd.amsterdam.n1; 
Onderwerp: 	Datum Preventieakkoord sessie voeding + werkdocument 
Datum: 	 donderdag 28 juni 2018 15:05:48 

Beste allen, 

Op basis van de aangegeven beschikbaarheid tot nu toe, lijkt aanstaande maandag 2 juli van 
14:00 uur tot 16:00 uur de beste tijd om verder te spreken over het thema voeding in het kader 
van het Preventieakkoord. Het overleg vindt plaats bij VWS. 

Het is belangrijk dat jullie voor  deze bijeenkomst naar de documenten over het proces in de 
online omgeving hebben kunnen kijken en de tabel met acties/maatregelen hebben kunnen 
aanscherpen. De link naar de omgeving is zojuist aan jullie toegezonden door AEF. Mocht het 
niet lukken om in deze omgeving te geraken, laat dit dan even weten. 

Tenslotte herinner ik jullie graag aan de afspraak om op 6 juli met de brede groep verder te 
praten in de derde plenaire sessie overgewicht. Dit overleg vindt plaats bij VWS van 12:30-16:00 
uur in de Muzenzaal 3. Vanaf 12 uur is er inloop met een broodje. De agenda voor dit overleg 
volgt zo spoedig mogelijk. 

We kijken uit naar jullie aanwezigheid, in eerste instantie aanstaande maandag. 

Als er nog vragen zijn, vernemen we dat graag! 

Met vriendelijke groet 

Van: fi  
Verzonden: woensdag 27 juni 2018 13:24 
Aan: Hanneke Dessing I Diabetes Fonds, :-2..i_ 	@fnli.n1;5 .,,,,  Barkhof, Nicolette; 
CC: Mark Monsma; Bernique 1001 1 maag Lever Darm Stichting; Henrieke Crielaard; 

r 	 @ggd.amsterdarn.ni; r• 
Onderwerp: VergaderverzoeK PreventieaKkbord sessie voeding + we'rkdocument 

Beste deelnemers aan het Preventieakkoord. 

Vorige week hebben we twee goede sessies gehad op het thema voeding. Zoals ter plekke 
aangegeven is het belangrijk om structuur aan te brengen in het proces. Hiertoe hebben we een 
aanzet gemaakt. Later vandaag ontvangen jullie van AEF een uitnodiging om deel te nemen aan  
een online werkomgeving, waarin jullie (hopelijk) meer inzicht krijgen in het proces, de 
randvoorwaarden voor een goede samenwerking, en ruimte krijgen om de door jullie 
aangeleverde inspanningen voor in het Preventieakkoord nader te concretiseren via een tabel 
die we hebben gemaakt op basis van de input van de laatste sessie. Ik verzoek jullie om uiterlijk  
dinsdag 3 juli  (volgende week dinsdag) hier naar te hebben gekeken en een slag over de 
maatregelen en activiteiten in de tabel te hebben gedaan (concretiseren). 

©cbl.n1; Liesbeth Dirven; 
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Daarnaast was er veel draagvlak voor nog een bijeenkomst om dit thema voeding verder te 
brengen voor de grotere bijeenkomst op 6 juli. Het is kort dag, dus er zijn maar een beperkt 
aantal momenten. Ik zie graag jullie reactie tegemoet van mogelijke aanwezigheid: 

SGF  FNLI CBL KHN  Veneca 	VWS 
Maandag 2 juli 
9:00-11:00 uur 
Maandag 2 juli 
14:00-16:00 uur 
Dinsdag 3 juli 
14:00-16:00 uur 
Dinsdag 3 juli 
15:00-17:00 uur 
Dinsdag 3 juli 
16:00-18:00 uur 

Alvast weer veel dank voor jullie inzet. Als er nog vragen zijn, horen we dat uiteraard graag! 

Met vriendelijke groet 

Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Soort 1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en 
Preventie 1 
Teamcoordinator Gezond Gewicht 1'M (070) 	;;:rt-j4- 	 (aminvws.n1 1 www.rijksoverheid.n1 1 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Ontworpen door 

T (070) 
M ( 31) 

@minvws.n1 

nota 	 Datum document 

(ter voorbereiding van een overleg) 

Betreft 

Vergaderdatum en tijd 

Vergaderplaats 

Overleg met voorzitters thematafels preventieakkoord 
5 juli 13.00 — 13.30 uur 

Kenmerk 
1374797-178788-PG 

Bijlage(n) 
5 

Paraaf directeur 

1 Aanleiding en doel overleg 
Op 5 juli heeft u een voortgangsoverleg over het preventieakkoord met de 
voorzitters en secretarissen van de thematafels. 

2 	Deelnemers overleg 
U, de DGV, 
De drie voorzitters: Eric van der Burg, Leon Meijer en Jolande Sap 
De secretarissen: 

3 Te bespreken punten en advies 

Zie de bijgeleverde stukken: 
- agenda 
- annotatie voor u 
- stand van zaken notitie 
- notitie borging en monitoring 

De stukken zijn samen met VGP voorbereid. 

Pagina 1 van 1 



agenda 
Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

Overleg voorzitters preventieakkoord 

5 juli 2018 

Ministerie VWS, zaal 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Openbare en 
Jeugdgezondheidszorg 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 

www.rijksoverheid.n1 

Inlichtingen bij 

VONFA 
Medewerker 

T 070-M1 
M +31(0)6-;;r5lag 
waTa@minvws.ni  

Datum 
27 juni 2018 

Aantal pagina's 
1 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1. Opening en medelingen 

2. Bespreekpunten nav stand van zaken 

- De stand van zaken per thematafel (inclusief planning): zie bijlage 
- Gesprek met de fondsen 
- Themaoverstijgende zaken waar VWS actief bij betrokken is/wordt: 

Afspraken met zorgverzekeraars 
Overleg met supermarkten 
Betrekken gemeenten 

3. 	Borging en monitoring 

- Zie bijlage. Deze notitie is ook geagendeerd voor de verbindingstafel. 

Het verslag is eerder rondgestuurd, daar zijn geen opmerkingen op gekomen. Het 
verslag is ter info bijgevoegd. 

Pagina 1 van 1 
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Annotatie bij agenda overleg met voorzitters thematafels 

2. Bespreekpunten nav stand van zaken 

- De stand van zaken per thematafel is te vinden in de bijlage. 

Op de thematafel roken zijn de doelen concreet, de maatregelen zijn nog in beraad. Op de 
thematafels overgewicht en alcohol geldt voor zowel de doelen als de maatregelen dat deze 
nog niet concreet zijn. Dit maakt dat er nog geen zicht is op de benodigde inzet van middelen. 
Ook is er nog geen zicht op de haalbaarheid van de gestelde doelen en ambities. 

Ik adviseer u bij de voorzitters de voortgang te bespreken en te verzoeken om medio juli de 
doelen gereed te hebben en de maatregelen op hoofdlijnen (conform planning) zodat er zicht 
is op de benodigde middelen, en daartoe een voorstel kan worden uitgewerkt, en zicht is op de 
haalbaarheid van de gestelde doelen. Met Jolande Sap is gesproken over de planning. Het 
aanleveren van de akkoorden op 7 september is daarbij uitgangspunt. 

Ik adviseer u om zo spoedig mogelijk na uw vakantie met de voorzitters een overleg te 
hebben over de stand van zaken, in de week van 19 of 25 augustus (voor 7 september). Het 
eerstvolgende geplande overleg is 13 september. 

- Gesprek met de fondsen 

De fondsen (onder aanvoering van de Bernard van Leer Foundation) hebben met de 
voorzitters afzonderlijk gesprekken gevoerd over mogelijkheden tot financiering. De fondsen 
leveren hiervoor een notitie aan ter bespreking tijdens de verbindingstafel. 

- Themaoverstiigende zaken waar VWS actief bij betrokken is/wordt: 
Afspraken met zorgverzekeraars 
Overleg met supermarkten 
Betrekken gemeenten 

Op een aantal punten die met het preventieakkoord van doen hebben, gaat VWS (hetzij door 
u, hetzij ambtelijk) in gesprek. Het is goed de voorzitters hierover te informeren. 

Het overleg met de zorgverzekeraars betreft het niet meer in rekening brengen van eigen 
risico van stoppogingen en het meer dan één keer vergoeden van een stoppoging, de GLI en 
care for obesity. 

Het overleg met supermarkten betreft het stoppen van de verkoop van rookwaren. 

Wat betreft het betrekken van gemeenten kunt u aangeven dat een voorstel wordt voorbereid. 
Eric vd Burg gaat als ambassadeur in het kader van eenzaamheid voor Minister De Jonge langs 
gemeenten en heeft aangeboden om het onderwerp preventieakkoord hierin mee te nemen. 

Mogelijk dat gevraagd wordt naar de stand van zaken van het overleg met Financiën. Dit 
bespreken we graag met u in het interne overleg op 3 juli aanstaande (waarin oa de 
voorbereiding van het coalitieoverleg met u wordt besproken). 

3. Borging en monitoring 

- Zie bijlage. Deze notitie is ook geagendeerd voor de verbindingstafel. 
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De SER heeft in samenspraak met VWS een voorstel uitgewerkt voor monitoring en borging 
van het preventieakkoord, ter bespreking aan de verbindingstafel van 5 juli. Het voorstel is 
ook gedeeld en besproken met RIVM. 
De aanpak van het Energieakkoord heeft als inspiratie gediend. Kerngedachte is dat partijen 
zelf verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de maatregelen (en het rapporteren 
hierover), en dat het RIVM (waar nodig ism andere partijen) zorgt voor het monitoren op de 
doelen. De doelen zijn leidend. Een borgingscommissie onder leiding van een onafhankelijk 
voorzitter beziet jaarlijks of aanpassing van maatregelen nodig is om de doelen te kunnen 
behalen. Dat doet de voorzitter in samenspraak met alle betrokken partijen, waaronder VWS. 
U rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer. Het voorstel wordt de komende maanden verder 
uitgewerkt en besproken met alle partijen zodat het in het preventieakkoord kan worden 
opgenomen. 
Op deze manier wordt preventie een langer lopend dossier, zijn de doelen die dit kabinet stelt 
leidend en kan zonodig jaarlijks een bijstelling van de maatregelen plaatsvinden door de 
partijen die hun handtekening onder het akkoord hebben gezet. Het preventieakkoord vormt 
daarmee het startschot voor preventiebeleid met een brede coalitie. 
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Stand van zaken aan de deeltafels 
1. Roken 
2. Problematisch alcoholgebruik 
3. Overgewicht 
4. Verbindingstafel 
5. Raakvlakken tussen Sportakkoord en Preventieakkoord 

1. Deeltafel Roken 	 Buiten reikwijdte verzoek 

1 
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2. Deeltafel Problematisch alcoholgebruik 
	Buiten reikwijdte verzoek 

2 
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3. Deeltafel overgewicht 
De thematafel is twee keer (20 april, 25 mei) bij elkaar geweest. Er is veel draagvlak 
voor het formuleren van een gezamenlijk plan op basis van stevige ambities voor 2040 
en maatregelen met specifieke doelstellingen voor 2020. In het proces en de uiteindelijke 
uitwerking van ambities en maatregelen wordt uiteraard rekening gehouden met de 
aangenomen moties op het gebied van voeding uit het Algemeen Overleg Voedsel (t.a.v. 
voeding als volwaardig onderdeel van het Preventieakkoord, inzet op heldere 
etikettering). 

Deelnemers 
De volgende organisaties nemen deel aan de thematafel Overgewicht: Partnerschap 
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Overgewicht Nederland, Diabetesvereniging Nederland, Alliantie Voeding in de Zorg, PO-, 
VO- en MBO Raad, Branchevereniging Kinderopvang, Alliantie Natuur en Gezondheid 
(o.a. Staatsbosbeheer, Landschappen NL en IVN), Fietsersbond, Wandelnet, Special 
Heroes, NOC*NSF (mede namens sportbonden), Vereniging Sport en Gemeenten, FNLI, 
CBL, KHN, Veneca, Zorgverzekeraars Nederland, Samenwerkende Gezondheidsfondsen, 
Sociaal Werk Nederland, Jongeren Op Gezond Gewicht, GGD GHOR Nederland, VNG en 
VWS 

Ambities 2040 
Er is afgesproken dat er pas een akkoord is op ambities bij het daadwerkelijk sluiten van 
het akkoord. Hoewel een en ander nog in ontwikkeling is, is momenteel wel breed 
draagvlak voor de volgende ambities als uitgangspunt voor het Preventieakkoord: 

Het is de ambitie om (onder voorbehoud) in de komende 22 jaar het overgewicht- en 
obesitasniveau terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden. 

• Het percentage overgewicht en obesitas bij de Nederlandse jeugd (4-20 jaar) is 
respectievelijk 9,1% en 2,3% of lager. 
Percentages 2016 zijn respectievelijk 13,4% en 2,7%. 

• Het percentage overgewicht en obesitas bij de Nederlandse volwassenen (20 jaar 
en ouder) is respectievelijk 38% en 7,1% of lager. 
Percentages 2016 zijn respectievelijk 50,2% en 14,5%. 

• Bovenstaande daling van overgewicht en obesitas wordt in ieder geval 
bewerkstelligd via de gemeenten en/of wijken waar overgewicht relatief veel voor 
komt (>20% bij jeugd, >50% bij volwassenen) 

Deze ambities worden verwezenlijkt door in te zetten op (onder voorbehoud): 
• Nederlanders eten en drinken op een wijze die bijdraagt aan een gezond gewicht 

en een gezond voedingspatroon2; 
• 75% van de Nederlanders beweegt volgens de Nederlandse richtlijn bewegen; 
• Nederlanders hebben een gezonde sociale-, voedsel- en fysieke- omgeving, die 

gezond leven stimuleert. Dit uit zich expliciet in overheidsgebouwen, 
zorginstellingen, sportaccomodaties, onderwijs, bedrijven, supermarkten, horeca 
en op centrale plekken van het openbaar vervoer; 

• Voor alle Nederlanders met overgewicht of obesitas is een passend sport- en 
beweegaanbod en een passende ondersteuning, begeleiding en zorg toegankelijk; 

• Het aantal Nederlanders dat aan obesitas gerelateerde ziektelasten (diabetes 
mellitus type 2, hart-, vaat- en leverziekten) ervaart is gemiddeld met 40% 
gedaald. 

Maatregelen 2020 
In vijf werkgroepen (voeding, sport & bewegen, gezonde omgeving, zorg & 
ondersteuning en een brede werkgroep) wordt gewerkt aan de formulering van 
maatregelen. Deze werkgroepen zijn de in de laatste twee weken van juni bijeen 
gekomen. Deze werkgroepen dienen uiterlijk op 5 juli de eerste maatregelen op 
hoofdlijnen aan te leveren bij de voorzitter, zodat de wetenschappelijke expert in 
samenwerking met RIVM, Pharos, Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport het geheel 
aan (eerste) maatregelen kan beoordelen. Op 6 juli is vervolgens een thematafel om 
deze maatregelen met elkaar door te spreken. Momenteel zijn er nog geen concrete 

2  De Schijf van Vijf is leidraad. 
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maatregelen ingebracht, hier wordt nog aan gewerkt. Maatregelen en doelen die 
genoemd zijn en op veel draagvlak lijken te kunnen rekenen zijn (onder voorbehoud en 
niet limitatief): 

• Stijging aantal JOGG-gemeenten; 
• Stijging aantal Gezonde Scholen; 
• Stijging aantal Gezonde Kinderopvangcentra; 
• Het verbeteren van het voedingsaanbod op scholen, sportverenigingen en 

bedrijfsrestaurants; 
• De inzet op het behalen van doelstellingen uit het Akkoord Verbetering 

Productsamenstelling. De zorg die geuit wordt over de governance (te groot gat 
tussen de wetenschappers en de industrie) wordt herkend aan tafel en is sowieso 
een belangrijk aspect van de evaluatie van het Akkoord die momenteel 
plaatsvindt. Dit komt, al of niet aan de tafel van het preventieakkoord, aan bod; 

• De inzet van VWS is om met een nieuw logo in een oogopslag de gezonde keuze 
inzichtelijk te maken voor de consument, op voorwaarde dat een nieuw systeem 
draagvlak heeft en begrijpelijk is. NB: wetgeving over wat wel en niet mag op het 
etiket van levensmiddelen is op Europees niveau geregeld, er is weinig tot geen 
ruimte om daar iets in te wijzigen. Het Voedingscentrum biedt informatie over 
hoe de consument het etiket kan lezen en gebruiken, de Kies-ik-gezond?-app is 
daar onderdeel van (via scannen streepjescode op product, informatie, of product 
in schijf van vijf valt). 

• Meer aandacht voor kleinere/passende porties in horeca en voedingsproducten; 
• Het realiseren van passende en sluitende zorg en ondersteuning voor 

volwassenen, kinderen en gezinnen waar obesitas een grote rol speelt, inclusief 
samenwerking tussen professionals in de keten en een eventuele 
doorontwikkeling van de GLI; 

• Het sport- en beweegaanbod toegankelijk maken voor doelgroepen die er nu nog 
geen gebruik van maken (o.a. overgewicht); 

• Het realiseren van een passend sport- en beweegaanbod vanuit doorverwijzing uit 
de eerstelijnszorg. 

4. Verbindingstafel 
De verbindingstafel is één keer bijeen geweest (5 juni). Op de verbindingstafel wordt de 
samenhang tussen de akkoorden besproken en themaoverstijgende onderwerpen zoals 
het bereiken van lage SES-doelgroep, aandacht voor innovatie, communicatie, 
samenwerking met fondsen. De verbindingstafel maakt het voorstel voor monitoring en 
borging van de afspraken uit het preventieakkoord. De ambities, doelen en maatregelen 
worden afgesproken aan de thematafels. 

Deelnemers: de voorzitters van de thematafels, voorzitter SER en klankbordgroep (M. 
Hamer), fondsen (Samenwerkende GezondheidsFondsen, Augeo, Bernard van Leer 
Foundation, Naober Foundation), VNG, VNO NCW en een expert (Onno van Schayk). 

De volgende verbindingstafel is 5 juli. 

5. Raakvlakken tussen het Sportakkoord en Preventieakkoord 
De sportsector kan een belangrijke bijdrage leveren aan diverse maatschappelijke 
uitdagingen. Het sportakkoord beoogt de sport tot een sterke en herkenbare partner voor 
andere maatschappelijke sectoren te maken, zoals het onderwijs, het sociaal domein of 
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de gezondheidszorg alsmede bij integratievraagstukken en het versterken van de 
internationale betrekkingen. VWS, VSG en NOC*NSF hebben in het Sportakkoord 
afgesproken nadrukkelijk bruggen te willen slaan naar deze maatschappelijke 
vraagstukken. Het Preventieakkoord gaat daar voor een belangrijk deel invulling aan 
geven. Het gaat dan om onder andere rookvrije sportparken en sportkantines met een 
gezonder voedingsaanbod en een verantwoord alcoholbeleid. En uiteraard inspanningen 
vanuit het sport- en beweegdomein met betrekking tot het tegengaan van overgewicht. 
Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken of de buurtsportcoachregeling nader uitgebreid kan 
worden in lijn met de maatregelen die uit het preventieakkoord voortvloeien, hoe 
concrete verbindingen kunnen worden gelegd tussen sportwereld en de gezonde school 
en hoe sport beter kan worden benut in de zorg en ondersteuning van mensen met 
overgewicht en obesitas. 

De strategische partners van het Sportakkoord zijn nauw betrokken bij de uitwerking van 
het Preventieakkoord (zie ook de deelnemers aan de deeltafels). 
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Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1. Opening en mededelingen 

• Leon Meijer, voorzitter thematafel problematisch alcoholgebruik, is 
verhinderd. 

• Terugblik AO 17 mei: vanmiddag komen aantal moties in stemming. 
• Onlangs heeft VVD debat aangevraagd nav uitspraken staatssecretaris over 

stoppen met roken op terrassen. Staatssecretaris had aangegeven dat hem 
dat een goede maatregel zou lijken. Zonder te zeggen dat het dus in het 
preventieakkoord moet worden opgenomen. Dat is aan de thematafels. 

• Aan de verbindingstafel zal ook VNO NCW deelnemen. Rookbeleid kan dan 
niet besproken worden in hun bijzijn. De vraag wat te doen met een sector 
die (op termijn) niet meer bestaat uitgaand van de ambitie van een rookvrije 
generatie, lijkt een goed punt zijn om agenderend op te nemen in het 
preventieakkoord. 

• VNG betrokkenheid: voorzitters geven aan dit wel problematisch te vinden 
omdat gemeenten of VNG niet of nauwelijks deelnemen. Terwijl deze wel 
gewenst is. VNG zal wel deelnemen aan verbindingstafel. 

2. Stand van zaken thematafels 
• Tafel overgewicht: nav brief FNLI gaat voorzitter met FNLI praten. 

Verwachting is dat ze er wel uit komen. 
• Tafel roken: Buiten 

reikwijdte 
verzoek 
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3. Inzet financiële middelen 
• Staatssecretaris licht de verschuiving van de Regeerakkoord middelen door 

de jaren heen, kort toe. 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Openbare en 
Jeugdgezondheidszorg 

Datum 
5 juni 2018 

4. Planning 
• Planning wordt als ambitieus gezien. Zeker vanuit tafel problematisch 

alcoholgebruik moeilijk om ambitieuze maatregelen te treffen. Vraag is echter 
of meer tijd de oplossing is. 

• Staatssecretaris geeft aan te willen blijven koersen op deadline van 31 
oktober. DGV wil kijken in hoeverre er ruimte is om 7 september iets naar 
achter geschoven te krijgen als terugvaloptie. 

• Staatssecretaris verzoekt aan de voorzitters hem op de hoogte te stellen als 
het niet haalbaar is om op 7 september met ambitieuze maatregelen te 
komen. 

Pagina 2 van 2 
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Onderwerp: 	Agenda en bijlagen voor overleg a.s. vrijdag Thematafel Overgewicht Preventieakkoord (VWS, 12:30-16:00 

uur) 
Datum: 	 dinsdag 3 juli 2018 17:07:10 
Bijlagen: 	 Programma thematafel overgewicht 6-7-2018 Preventieakkoord.docx  

Bijlage 1 Verslag nav tweede thematafel overgewicht - ter vaststelling 6....docx  
Bijlage 2 Ambities nav tweede thematafel overgewicht - ter vaststelling ....docx 
Outline Overgewicht Preventieakkoord 3 juli aangevuld.pdf 
Schema voeding.pptx 
Schema sport en bewegen.pptx  
Schema omgeving.00tx  
Schema zorg en ondersteuning.00tx  
Schema integraal.00lx   

Beste deelnemers aan het Preventieakkoord, 

Aanstaande vrijdag hebben we de derde thematafel overgewicht gepland in het kader van het 
Preventieakkoord. 

Bijgevoegd treffen jullie de agenda en stukken aan voor deze sessie. Bijlage 1 is het verslag die 
ter vaststelling besproken zal worden. In bijlage 2 treffen jullie de conceptambities aan zoals 
deze ter bespreking en uiteindelijk vast te stellen uitgangspunt zullen zijn. Daarnaast zit er een 
PDF stuk in de bijlage die opgesteld is om tegemoet te komen aan de wens om meer structuur te 
willen. Ook dit stuk is ter bespreking aanstaande vrijdag. Tenslotte treffen jullie een vijftal 
schema's aan waarin een aantal van jullie de eigen inzet heeft geformuleerd, zoals eerder 
verzocht via de e-mail door AEF (online werkomgeving). Zoals jullie zullen zien is dit nog niet 
compleet, maar bij deze de laatste stand van zaken. Uiteraard zullen we aanstaande vrijdag de 
dan actuele stand van zaken bespreken, inclusief de inzet die na vandaag nog wordt toegevoegd. 

Graag zien we jullie aanstaande vrijdag om 12:30 (inloop met broodje vanaf 12:00 uur) in Den 
Haag, VWS, Muzenzaal 3. Indien er nog vragen zijn, horen we dat graag! 

Met vriendelijke groet, mede namens Eric, 
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Programma Thematafel Overgewicht Preventieakkoord 
Den Haag, Ministerie van VWS - Muzenzaal 3, vrijdag 6-7-2018 12:30-16:00 uur 

NB: graag een geldig ID-bewijs mee te nemen. Inloop met lunch is vanaf 12:00 uur. 

12:30-12:40 
	

Welkom en korte toelichting op 

- programma vandaag 

- proces tot nu toe 

- tijdpad tot ondertekening akkoord 

12:4o-12:5o 	Vaststellen verslag 

12:50-13:30 	Bespreking ambities en doelen (bijlage 3.) 

13:30-15:30 	Doorlopen geformuleerde maatregelen tot nu toe, 

aan de hand van de tabellen zoals deze tot dan toe zijn beschreven 

(zie in bijlage 2 en verder de tabellen zoals deze momenteel zijn ingevuld) 

15:30-15:45 	Hoe verder 

15:45-16:00 	Wvttk en afsluiting 



Verwijderd: , waarbij de Schijf van Vijf leidraad is 	1 

Verwijderd: Wetenschappelijke onderbouwing . 
Dit Bovenstaande voedingspatroon wordt gebaseerd op 
richtlijnen van de Gezondheidsraad en uit zich 
daarmee concreet zich onder andere in het eten van 
voldoende groente enen fruit (richtlijn 
Gezondheidsraad) en een daling van de de totale 
consumptie van kilocalorieën tot het niveau dat 
passend is bij de leeftijd en leefstijl en een daling van 
de consumptie van suikerhoudende dranken tot het 
aanbevolen niveau van de richtlijnen van de 
Gezondheidsraad (2015). de consumptie 
suikerhoudende dranken tot het niveau van 100 gram 
per dag of minder.. 
Huidige consumptie groenten is 139 gram, fruit is 113 
gram en suikerhoudende dranken is 336 gram. 

Met opmaak: Lettertype: Vet 
Verwijderd: <#>...% van de Nederlanders slaapt 
voldoende; [VOLGT]li 
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Ambities thematafel overgewicht, Preventieakkoord. 

Aangepast op basis van 2' thematafeloverleg d.d. 25-5-2018 

AMBITIES 2040 

• Het percentage overgewicht en obesitas bij de Nederlandse jeugd (4-20 jaar) is gedaald 
van respectievelijk 13,4% naar 9,1% en van 2,7% naar 2,3% of lager. 
Deze percentages komen overeen met de situatie van 1995. Het is de ambitie van het 
Nationaal Preventieakkoord om in de komende 22 jaar het overgewicht- en obesitasniveau 
terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden. 
NB: doelgroep 4-20 is de meeteenheid, de inzet voor deze ambitie vindt daarnaast ook 
plaats op leeftijd -10 mnd tot 4 jaar. 

• Het percentage overgewicht en obesitas bij de Nederlandse volwassenen (20 jaar en ouder) 
is gedaald van respectievelijk 50,2% naar 38% en van 14,5% naar 7,1% of lager. 
Deze percentages komen overeen met de situatie van 1995. Het is de ambitie van het 
Nationaal Preventieakkoord om in de komende 22 jaar het overgewicht- en obesitasniveau 
terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden. 

• Bovenstaande daling van overgewicht en obesitas wordt in ieder geval bewerkstelligd via 
de gemeenten en/of wijken waar overgewicht relatief veel voor komt (>20% bij jeugd, 
>50% bij volwassenen). 

DOELSTELLINGEN 2040 

Bovenstaande ambities worden verwezenlijkt door in te zetten op de volgende doelstellingen: 

• Nederlanders eten en drinken op een wijze die bijdraagt aan een gezond gewicht en een 
gezond voedingspatrooni, 

11 
• 75% van de Nederlanders beweegt volgens de Nederlandse richtlijn bewegen. 

Wetenschappelijke onderbouwing 
Huidige stand van zaken is dat ongeveer de helft van de Nederlanders voldoet aan de 
richtlijn (2017). 

• .Nederlanders hebben een gezonde sociale-, voedsel- en fysieke- omgeving, die gezond  
leven stimuleert. Dit uit zich expliciet in overheidsgebouwen, zorginstellingen, 
sportaccomodaties, onderwijs, bedrijven, supermarkten, horeca en op centrale plekken van 
het openbaar vervoer; 

• Voor alle Nederlanders met overgewicht of obesitas is een passend sport- en 
beweegaanbod en een passende ondersteuning, begeleiding en zorg toegankelijk; 

• Het aantal Nederlanders dat aan obesitas gerelateerde ziektelasten (diabetes mellitus type 
2, hart-, vaat- en leverziekten) ervaart is gemiddeld met 40% gedaald. 
De daling van 40% is gekozen naar analogie van de ambitie van de WHO om een daling te 
bewerkstelligen van 25% in 2025. 

De Schijf van Viif is hierbij de leidraad 



Andersson Elffers Felix 
Preventieakkoord, 
onderdeel overgewicht 
Uitgangspunten, samenhang en partners 
3 juli 2018 
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Aanpak en ordening thema overgewicht 

1. Vertrekpunt: IBO en kamerbrief 

2. Ambities (als uitgangspunt vast te stellen op 6 juli) 

3. Doelstellingen (als uitgangspunt vast te stellen op 6 juli) 

4. Acties en maatregelen (te completeren en verfijnen) 
— Verwachte bijdrage aan de doelstellingen, 

uitgezet in de tijd 

— Wie verantwoordelijk voor wat 

— Afspraken over monitoring 

5. 	Proces en afstemming akkoord 

2 	 Andersson Elffers Felix 



Breed bereik/Integrale aanpak 

De maatregelen raken alle facetten van de 
obesogene omgeving 2 

Doc. 111 

Uitgangspunten 

De agenda hanteert vijf uitgangspunten 

1 Focus 

Waar de problematiek het grootst is, is de 
inzet dat ook. 

Inzet op resultaat 

Waar geen of onvoldoende resultaat wordt 
bereikt op de besproken doelstellingen, 
wordt stimulering of regelgeving ingezet 

illiiiii~1~~00101~001~~11.~~0~;0111~1.11~.11,1111111.111~~~1,01~1111~.?  

Monitoren en verbeteren 

Het preventie-akkoord gaat uit van leren 
en het steeds opnieuw verbeteren van de 
effectiviteit van de aanpak 

3 
Eigen verantwoordelijkheid 

Alle partners nemen verantwoordelijkheid 
voor hun eigen bijdrage 
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Spelregels totstandkoming akkoord 

Partijen werken samen vanuit vertrouwen 
- Concept voorstellen worden door Jaap Seidell (expert thematafel Overgewicht) en samenwerkende 

kennisintuten (RIVM, Pharos, Voedingscentrum, KC Sport) besproken om inschatting te maken van 
maatregelen op haalbaarheid en te verwachten bijdrage aan ambities en doelstellingen. RIVM 
voert in de zomer een impactanalyse uit op het gehele pakket 

- Cijfers en onderbouwingen kunnen bij twijfel aan juistheid door de 
samenwerkende kennisinstituten worden getoetst 

- Het akkoord is pas een akkoord wanneer in samenhang er vertrouwen is dat doelstellingen worden 
gehaald 

- Partijen die het akkoord ondertekenen nemen verantwoordelijkheid voor hun bijdrage aan het 
akkoord en verbinden zich aan de doelstellingen en ambities van het akkoord 

- Uitgangspunt is maatregelen door partijen zelf. Maar waar dat niet afdoende is kunnen maatregelen 
door overheid worden opgelegd 
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Toekomst 
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— asst 
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Huidige VTV cijfers 2040 
Het huidige toekomstscenario voor overgewicht en obesitas 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

We worden steeds zwaarder; in 2040 
heeft 62 procent van de volwassen 

Nederlanders overgewicht 
Percentage (18+) met overgewicht 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

De toename in overgewicht geldt voor 
alle leeftijdsgroepen vanaf 18 jaar 

Percentage met overgewicht 

Toekomst 

	 65 jaar en ouder 

25-64 

18-24 

9/00/
...""— 

..sof 

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
18-24 ------ 25-64 	65 jaar en ouder 
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Bron: CBS, RIVM 	 Bron: CBS, RIVM 
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Ambities 2040 
Partijen spreken de volgende ambities uit 

- Het percentage overgewicht en obesitas bij de Nederlandse jeugd (4-20 jaar) is gedaald van respectievelijk 13,4% 
(2016) naar 9,1% en van 2,7% (2016) naar 2,3% of lager. 

Deze percentages komen overeen met de situatie van 1995. Het is de ambitie van het Nationaal Preventieakkoord om 
in de komende 22 jaar het overgewicht- en obesitasniveau terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden. NB: 
doelgroep 4-20 is de meeteenheid, de inzet voor deze ambitie vindt daarnaast ook plaats op leeftijd -10 mnd tot 4 jaar. 

- Het percentage overgewicht en obesitas bij de Nederlandse volwassenen (20 jaar en ouder) is gedaald van 
respectievelijk 50,2% (2016) naar 38% en van 14,5% (2016) naar 7,1% of lager. 

Deze percentages komen overeen met de situatie van 1995. Het is de ambitie van het Nationaal Preventieakkoord om 
in de komende 22 jaar het overgewicht- en obesitasniveau terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden. 

Bovenstaande daling van overgewicht en obesitas wordt in ieder geval bewerkstelligd via de plekken waar (mensen 
met) overgewicht relatief veel aanwezig is (zijn) (>20% bij jeugd, >50% bij volwassenen). 

- Het aantal Nederlanders dat aan obesitas gerelateerde ziektelasten (diabetes mellitus type 2, hart-, vaat-, en 
leverziekten) is met 40% gedaald ten opzichte van 2016 

6 	 Andersson Elffers Felix 
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uitgangspunt 
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vast stellen 



Op 6 juli als 
uitgangspunt 
vast stellen Doelstellingen 2040 

De ambities worden verwezenlijkt door in te zetten op de volgende doelstellingen 

- Nederlanders eten en drinken op een wijze die bijdraagt aan een gezond gewicht en een gezond 
voedingspatroon (met een voetnoot: waarbij de Schijf van Vijf leidraad is), door: 

- Voorstel vanuit subsessie Voeding: 
- Consumptie van groente en fruit naar Schijf van Vijf niveau 
- Een daling van consumptie van kcal hoeveelheid naar niveau passend bij leeftijd en leefstijl. 

- 75% van de Nederlanders beweegt volgens de Nederlandse richtlijn bewegen (t.o.v. ongeveer de 
helft in 2016). 

— Nederlanders hebben een gezonde sociale-, voedsel- en fysieke- omgeving, die gezond leven 
stimuleert. Dit uit zich expliciet in overheidsgebouwen, zorginstellingen, sportaccomodaties, 
onderwijs, bedrijven, supermarkten, horeca en op centrale plekken van het openbaar vervoer; 

- Voor alle Nederlanders met overgewicht of obesitas is een passend sport- en beweegaanbod en een 
passende ondersteuning, begeleiding en zorg toegankelijk; 
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Voedin 
FNLI (Voedingsmiddelenindustrie) 

CBL (Retail) 
KHN (Horeca) 

Veneca (Catering) 
SGF (gezondsheidsfondsen) 

VWS 

ort en beween 
NOC NSF (sportbonden) 

VSG (sport en gemeenten) 
Special Heroes (sport met beperking) 

Alliantie Natuur en gezondheid 
Fietsersbond en Wandelnet 

VWS I  ntegra 	spectief 
VNG 

GGD GHOR 
PO VO MBO Raden 

Samenwerkende gezondheidsfondsen 
Branchevereniging Kinderopvang 

VWS 
•u.. e 

Fietsersbond en Wandelnet 
Diabetesvereniging Nederland 

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) 
Alliantie Natuur en Gezondheid 

VWS 
VSG 

0, • : • it • 
Jongeren op Gezond Gewicht 

Sociaal Werk Nederland 
Partnerschap Overgewicht Nederland 

Diabetesvereniging Nederland 
Alliantie Voeding en Zorg 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
VNG 
VWS 
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Thematafels overgewicht en partners 
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Maatregel 	stafel p 

Mate van impact (klein/middel/ho 

Korte/lange termijn 

Risicogroepen 

Doc. 111 

Impact op overgewicht in beeld 
Plotten voorstellen op de beoogde doelgroepen 
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Samenhang 
Er zijn drie aangrijpingspunten: voedsel, beweging en de persoon zelf 
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Concretiseren en 
aanscherpen 

Juli Augustus 
Afstemmen en 

raadplegen experts 

September 
Indienen akkoord 

bij Staatssecretaris 

Oktober 
Ondertekening 

akkoord 

7 september 
Vanaf 7 september 

29 oktober Ondertekeningsbijeenkomst akkoord 

Doc. 111 

Proces 

Deadline 	 Resultaat 
Uitgewerkte maatregelen delen met deelnemers subsessie, voorzitter, secretarissen en expert 
Raadplegen experts en Verbindingstafel met voorzitters en Staatssecretaris 
Plenaire bespreking ambities, doelen en maatregelen 
Verdere concretisering en aanscherping gereed 
- door achterbannen te raadplegen 
- impact-analyse expert en RIVM 
Maatregelen en monitoring volledig afgestemd, 
concepttekst voor akkoord gereed 
- door achterbannen te raadplegen 
- aangepaste impact analyse expert en RIVM 
Voorzitters dienen hun akkoord in bij de Staatssecretaris  41~111~1111~ 
kkoord kabinet (aanleveren 7 september is hiervoor harde deadline) 

Voorbereiding ondertekeningsbijeenkomst 
—,Erememmtwamematenteemmoreamsewaromm il leg , ,!—,,11111111 
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Foto(s) Hollandse Hoogte 

@AEF_NL 

[13 Andersson Elffers 

►%H Mail@aef.nl  

Ad resgegevens 

Maliebaan 16 

Postbus 85198 

3508 AD Utrecht 

(030) 236 30 30 k. 

www.aef.nl  
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Beweging Voeding 

Doc. 111 

Sectoren en partners (reservesheet) 

De agenda werkt over verschillende sectoren en met verschillende partners 

13 	 Andersson Elffers Felix 



1 VVVJ. 'TIM up Timer 
drinken suikervrije dranken 
4.2 VWS: nieuw voedsellogo 
4.3 CBL: e-learning 
medewerkers 
4.4 CBL: voedingscentrum app 
4.5 Ca.: Week Schijf v 5 
supermarkt 
4.6 SGF: producten Schijf 
goedkoper 
4.7 INLLCBL: J OGG aanpak 
4.8 VWS,SGF: Aanscherping 

tegels  kidsmarketing 
W.!9 VWS,SGF: alle gemeent 

JOGG 

sportkantines 
4.17 KHN: samenwerking m 
DutchCuisine: minder vlees 
meer groenten, meer ve 
lokaal en van het seizo 
4.18 KHN: minder zout in 
restaurants dmvNiersticht" 
Restaurant driedaagse. 
4.19 SGF: gezonde voeding 
recreatie 
4.20 VWS,SGF: alle gemeent 
JOGG 

consumptie 
4.22 VWS,SGF: Aanscherping 
regels kidsmarketing 
4.23 VWS,SGF: alle gemeente 
JOGG 

Verzoek aan 
alle partijen: 
voorstellen zo 

SMART moge lijk 
formuleren 

ragsbeïnvlo 
ding (inclusief 
tiket, 
arketing, 

zing) 

11.1~Pnde 
drijfskantines met een 
ttekening van \neca dat 
rheidsrestaurants ook 
ten voldoen aan de 

eucriteria. 
1 Veneca: uitrol strategien 

nd bedrijfrestaurant. 

4.12 VWS,SGF: gezonde sch 
en kinderopvang 
4.13 VWS,SGF: gezonde 
schoolkantine 
4.14 VWS: educatie voeding 
curriculum 
4.15 VWS,SGF: alle gemeent 
JOGG 

Veneca: aanpassing van; 
rootte 
stuksver akking aan c

m. 

ortiegroott 
an het produc 

Portiegrootte 
op het bord 

2.1 Waar nodig kijken nar 
kleinere porties 

2.2 KI-IN: stimuleren kleinere 
ofverschillende porties op de 
menukaart ~I 

Retail 
	

Vlérk 
	

School en opvang 
	

Leisure/ 
	

Thuis/ privé 
	

Zorg 
Supermarkt 
	

Bedrijfskantine etc 
	

(voor) school Schoolkantine 	out of home 
	

Eigen inkopen etc 
	

Ziekenhuiscatering etc 
0-oothandel etc 	 etc 

	
Restaurant 
Sportkantine etc 

Omgevingen 

Categorieën 
van 
maatregelen V 

Herformuleren 
	1.1 FNLI, CBI, VWS 
	

1.2 FNLI. Veneca leden passen 
	

1.3 FNLI 
	

1.4 FNLI 
	

1.5 VWS: schijf van 5 
SGF: reductie zout, vetten en 

	
hun recepturen aan (minder 	 campagne 

suiker 	 zout, vet en suiker en meer 
vezels) en kopen geherfo 

Voorstellen voeding en voecise omgevingen 

Concept 
aan te vullen 

voor 6 juli 



Concept 
aan te vullen 

voor 6 juli 

1.2 1.3 1.4 1.5 Toelichting 	1.1 
inzet partijen 
per maatregel 

Afspraak 
bijdrage 
per partij 
Aanvulling 
ten 
opzichte 
van 
huidige 
inzet 
Wie heb je 
hiervoor 
nodig 
Wat heb je 
hiervoor 
nodig 

Verzoek aan 
alle partijen: 

toelichting 
voorstellen 

Doorklikschema voeding en voedsel omgevi nge 
Detail 
	

V\krk 
	

School en opvang 	 Leisure/ 
	

Thuis/ privé 
	

Zorg 
Supermarkt 
	

Bedrijfskantine etc 	(voor) school Schoolkantine 	out of home 	 etc 	 Ziekenhuiscatering etc 
Groothandel etc 	 etc 	 Restaurant 

Sportkantine etc 

Omgevingen 

Categorieën 
van 
maatregelen 
v 
Herformulere 	1.1 FNII, CBI, VWS 	 1.2 FNL1. Veneca leden passen 	1.3 FNU 

	
1.4 FNL1 	 1.5 VVVS: schijf van 5 

n 	 SGF: reductie zout, vetten en 	hun recepturen aan (minder 	 campagne 
suiker 	 zout, vet en suiker en meer 

vezels) en kopen geherfo 
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Concept 
aan te vullen 

voor 6 juli 

Toelichting 
'niet partijen 
er maatregel 

Afspraak 
bijdrage 
per partij 
Aanvullin 
ten 
opzicht 
van 
huidi 
inzet 
Vie heb j 
hiervoor 
nodig 
Wat heb j 
hiervoor 
nodig 

Doorklikschema voeding en voedsel omgevi nge 
Retail 
	

\érk 
	

School en opvang 
	

Leisure/ 
	

Thuis/ privé 
	

Zorg 
Supermarkt 
	

Bedrijfskantine etc 
	

(voor) school Schoolkantine 	out of home 
	

Egen inkopen etc 	 ,enhuiscatering etc 
Groothandel etc 	 etc 

	
Restaurant 
Sportkantine etc 

Omgevingen 

Categorieën 
van 
maatregelen 
V 

2.1 Waar nodig kijken nar •  - 	—  •—•  ----- 	••  " ' 	2.2 KHN: stimuleren kleinere 

mim
aladecoere  porties 	immitnfverschillende  porties o 

• enukaart 

Portiegrootte 
[p  het bord 
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Concept 
aan te vullen 

voor 6 juli 

Retail 
Supermarkt 
Groothandel etc 

11).ërk 
Bedrijfskantine etc 

School en opvang 
(voor) school Schoolkantine 
etc 

Leisure/ 
out of home 
Restaurant 
Sportkantine etc 

Thuis/ privé 
Egen inkopen etc 

Zorg 
Zekenhuiscatering etc 

het produc grootte 
nstuksverpakking aan eeit 

oelichting in 
dijen per 
afregel 
Afspraak 
bijdrage per 
partij 
Aanvulling te 
opzichte van 
huidige inzet 
Wie heb je 
hiervoor nodi 
Wat heb je 
hiervoor nodi 

Doorklikschema voeding en voedselomgevinge 
Omgevingen 

Categorieën van 
maatregelen V 
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Concept 
aan te vullen 

voor 6 juli 

r/S 
portkantines 	 nsumptie 
.17 KHN: samenwerking me 	.22 VWS/SGF: Aansch 

tchCuisine: minder vlees 	gels kidsmarketing 
eer groenten, meer ve 

okaal en van het seizoen. 

VWS/SGF: gezonde 
edrijfskantines met een 

kanttekening van Veneca dai  
overheidsrestaurants ook 
moeten voldoen aan de 
milieucriteria. 

4.12 VWS/SGF: gezonde scho 
en kinderopvang 
4.13 VWS/SGF: gezonde 
schoolkantine 

Gedragsb 
oeding 
tinclusi 
etiket, 
marketing, 
voorlichting 

[Pagina a 

To 
int partij 

ermaatreg 
Afspraak 
bijdrage 
partij 
Aanvullir  
ten 
opzichte 
van huid 
inzet 
Wie heb j 
hiervoor 
nodig 
Wat heb 
hiervoor 
nodi 

4.1 VWS: belastingmaatrege 
4.2 VWS: nieuw voedsellogo 
4.3 CBL e-learning 
medewerkers 
4.4 Ca: voedingscentrum a 

Doorklikschema voeding en voedselomgevinge 
Retail 
	

V\hrk 
	

School en opvang 	 Leisure/ 
	

Thuis/ privé 
	

Zorg 
Supermarkt 
	

Bedrijfskantine etc 	 (voor) school Schoolkantine 	out of home 	 en inkopen etc 	 .,(enhuiscatering etc 
Goothandel etc 	 etc 	 aurant 

Sportkantine etc 

Omgevingen 

Categorieën 
van 
maatregelen V 
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Concept 
aan te vullen 

voor 6 juli 

iG 

Doorklikschema voeding en voedselomgevinge 
Omgevingen 

Categorieën 
van 
maatregelen 
v 

Retai I 
	

‘Abrk 
	

School en opvang 	 Leisure/ 
	

Thuis/ privé 
	

Zorg 
Supermarkt 
	

Bedrijfskantine etc 	 (voor) school Schoolkantine 	out of home 	 Egen inkopen etc 	 _,..enhuiscatering etc 
Groothandel etc 	 etc 	 Restaurant 

a)ortkantine etc 

Cedragsbeïnvi 	 eek Schijfv 5 
oeding 	apermarkt 
(inclusief 	,6 SGF: producten Schijf, 
etiket, 	bedkoper 
marketing, 	7 FNL1/CBL: J OGG aanp 
voorlichting) 	,8 VWS/SGF: Aanscherp 

gels kidsmarketing 
Pagina 2 van 	9 VWS/SGF: alle gemeenten 

Toelichtin 
inzet partijen' 
per maatregel 

Afspraak. 
bijdrage pe 
partij 
Aan vuil' 
ten 
opzicht 
van hui 
inzet 
Wie heb 
hiervoor 
nodig 
Wat he& 
hiervoor 
nodig 

1 Veneca: uitrol strategi 
zond bedrijfrestaurant. 

educatie voe 
iculum 

15 WvS/SGF: alle gem 

er zout in 
taurants dmv Nierstichting 
staurant driedaagse. 

19 SGF: gezonde voed' 
creatie 
20 VWS/SG12: alle gem 
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Voorstellen sport en bewegen 
Concept 

Aan te vullen 
voor 3 juli 

School en 
opvang 

(voor) 
school 

Bedrijfska 
ntine etc 

Werk 

Superm 
a rkt 

Retail 

Verspreiden 
van 
handreiking 
omgevingsvisi 
e voor 
gemeenten 
inzake 
gezondheids-
bevordering 

Omgevingsvisie 

Omgevingen D 

Categorieën van 
maatregelen V 

Sportdomein 
Vereniging, 
club, etc 

Grootha 
ndel etc 

Leisure 

out of 
home 

Restaur 
ant, 
Sport, 
etc 

Thuis/ privé 

Wijk, etc 

Zorg 

Evt. 	 Sleutelpersonen in de 
Werknemer stimuleren 	 randachtswij 	zorg - zoals huisartsen, 
s met 	een leven 	 n(met hoog 	praktijk-ondersteuners, 
(verhoogd 	 ercentage 	GGD, GGZ, diëtisten, 

Voeding 

111 
Sport en Bewegen 

portaanbod 
(door)ontwikkel 

en/of verder 



overgewicht) 
komt voldoen 
de passend 
sport- en 
beweegaanbo 
d 

Sleutelperson 
en uit de 
wijken, zijn 
schakel tusse 
het sport- en 
beweeg-
aanbod en de 
mensen. Zij 
kijken wat 
behoeften en 
mogelijkhede 
zijn en zij 
stimuleren en 
begeleiden 
mensen om 
deel te nemen 
aan het sport-
en 
beweegaanbo.  
d. 

Groene 
leefomgevin 
biedt 
laagdre 
e beweeg-
mogelijkhede 

therapeutenen 
efstijlcoahces (GLI) 

n cliëntenorganisaties'- 
jn bekend met enorme 
ffecten van sporten en 
ewegen (op gezond 
wicht, maar ook vele 

ndere aspecten). Zij 
en het belang van 
port- en bewegen voor 
un 
iënten en verwijzen 
en door naar passend 
port- en 
eweegaanbod. 

orgprofessionales 
ennen het (passend) 
portaanbod in de buurt 
n weten hoe ze 
aarnaar moeten 
oorverwijzen/begeleide 

orgverzekeraars zien 
elang van sporten en 
ewegen ter preventie 
n nemen stimulerende 
aatregelen. 

- Via School 
laten kenni 
maken met 
sportaanbod 
- Na school 
op het 
schoolplei 
sport 
aanbieden 
(verlengde 
schooldag). 
- Op school 
leren hoe leuk 
en belangrij 
sporten en 
bewegen is. 
(De sportie 
school). 
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verspeiden voor 
mensen met 
(vergroot risico 
op) overgewicht. 

et gaat om 
door)ontwikk 

van laagdrempe 
kg' e 
• nstap)sporten 

en die koppelen 
an vervolgsport 

aanbod, waar 
mensen blij 
leizer aa 
eleven (en 

daardoor blijven 
doen). 

port- en 
eweegaanbiede 

rs als open club, 
waarin 
iedereen(!) welk 
m is en zich 

welkom voelt en 
gestimuleerd 
wordt tot 
sportief- 
ctieve leefstijl. 

Sport in 
Nederland wordt 
eter in kaart 
ebracht 

waardoor het 
voor mens 

lang sport 
en bewegen. 

- Voldoende 
kwalitatief 
bewegingso 
erwijs. 

- Bewegend 
leren op 
school 
(daily mile 
toepassen 
beweegvor 
n in de 
lessen) 

- Benutten 
van groene 



e au  
schoolpleinen 
voor beweeg 
en bewegen 
onderwijs. 

Doc. 113 

un 
termediairs 

zorg, school, 
ijk, .. ) 
emakklijker 
m bij hen in de 
uurt een leuke 
port- of 
eweegvorm te 
inden die bij 
en past. 

orgprofessionals 
zoals huisartsen, prakt' 
k- 
ndersteuners, GGD,GG 

diëtisten, 
siotherapeuten 

n GLI's) is veel 
andacht voor 
e enorme effecten van 
porten en bewegen 
op gezond 
ewicht, maar ook 
ele andere aspecten) 
n daarmee 
et belang van 
port- en bewegen 
oor hun cliënten en 
oe je cliënten 
unt verwijzen 
aar passend sport- 

eegaanbo 



Aanbod vo 	ecif k 
groepen 

h 

Mensen met een 
beperking: visueel, 
auditief, verstandelijk, 
lichamelijk, psychisch, 
chronische aandoeningen 

Special Heroes Nederland 
.Ontwikkelen: 

basis programma 

basis extra 

Intensief individueel 
GLI) 

oor mensen met een 
eperking 

. Aanbod pilotten en 
onitoren/evalueren 

.Landelijke uitrol,  
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Kinderopvan 

Speciaal Bali  
Onderwijs 

Speciaal 
Onderwij 

Voortgez 
Speciaal 
Onderwij 

Praktijkonde 
wijs 

Passend 
Onderwij 

Meer 
bewegen en 

v
ge

o
zo
r
nder et 

o 
  

kinderen/jo 
eren met eer  
beperking, 
maat voor d 
verschillendÈ  
doelgroeppr 
ielen 

1.0ntwikkel 
• 

-basis 
programma 
leefstijl 

-basis extra 

org, revalidatie, 
ezondheidscentra 

eer bewegen en 
ezonder eten voor 
ensen met een 

eperking, op maat voor 
e verschillende 
oelgroepprofielen 

e expertise, 
infrastructuur en 
erkzame elementen 
ie wij met onze 
rkende interventies op 
port en bewegen 
ebben zetten we in 
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-Intensief 
individueel 
(GLI) 

Voor kinderen 
en jongeren 
met een 
beperking 

2. Aanbod 
pilotten en 
monitoren/ev 
alueren 

3.Landelijk 
uitrol 

De expertise, 
infrastructuur 
en werkzame 

illementen die 
wij met onze 
erkende 
interventies 
op sport en 
bewegen 
hebben zetten 

mrwe  in 



bewegen in 
groene wijk e 
de natuur d 
kinderen en 
volwassenen 
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Voorstellen omgeving 

Concept 
Aan te vullen 

voor3 juli 
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Voorstellen zorg en ondersteuning 
Concept 

Aan te vullen 
voor 3 juli 
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overgewich 	as. Vanuit ZH en 
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Oncologie) 
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Programma Expertsessie thematafel Overgewicht Preventieakkoord 
Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 200, donderdag 5-7-2018 10:00-11:30 uur 

Aanwezigen: Jaap Seidell, 	(procesbegeleider), 	 en 
(secretarissen), 	 en 

	
(Pharos), 

MEM (KC Sport), 	 (RIVM) en 
(Voedingscentrum) 

10:00-10:10 	Welkom en kennismaking en duiding van deze sessie en rol partijen in het 

Preventieakkoord 

10:10-10:15 	Korte stand van zaken Preventieakkoord op proces 

10:15 11:15 	Bespreking ambities, doelen en maatregelen (zie bijlagen) 

NB: tijdens deze sessie wordt de laatste stand van zaken besproken, 

dit kan op onderdelen dus afwijken/geactualiseerd zijn vergeleken met de 

meegestuurde versie. 

11:15-11:30 	Wvttk en afsluiting 
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Van: 
Aan: 	 ; Seidell,  
Cc: 	 eaetre 
Onderwerp: 	Agenda en bijlagen voor expertsessie aanstaande donderdag 10:00 uur in Amsterdam (Nieuwe Achtergracht 

100) 
Datum: 	 dinsdag 3 juli 2018 16:49:57 
Bijlagen: 	 Programma exoertsessie 5-7-2018 overgewicht Preventieakkoord.docx  

Bijlage 2 Ambities nav tweede thematafel overgewicht - ter vaststelling ....docx 
Outline overgewicht Preventieakkoord 3 juli aangevuld.odf 
Schema voeding.pptx 
Schema sport en bewegen.pptx 
Schema omgeving.pptx 
Schema zorg en ondersteuning.pptx 
Schema intearaal.optx 

Beste allen, 

Aanstaande donderdag hebben we een expertsessie gepland staan voor de thematafel 
overgewicht van het Preventieakkoord. En jullie zijn de experts, waarvoor alvast onze dank! 

Bijgevoegd treffen jullie de agenda en stukken aan ter (eventuele) voorbereiding van deze sessie. 
In bijlage 2 treffen jullie de conceptambities aan zoals deze vrijdag ter bespreking zullen zijn met 
partijen in het Preventieakkoord. Daarnaast treffen jullie in PDF een stuk aan wat mogelijk inzicht 
verschaft in hoe partijen het Preventieakkoord zouden kunnen interpreteren en wat de 
werkwijze kan zijn. Ook deze wordt vrijdag met partijen in het Preventieakkoord besproken, 
maar helpt jullie mogelijk ook om meer gevoel bij het proces te krijgen. Daarnaast treffen jullie 
een vijftal schema's aan waarin partijen uiteindelijk al hun maatregelen moeten formuleren. 
Zoals jullie zullen zien is dit nog niet compleet, maar bij deze de laatste stand van zaken. 
Aanstaande donderdag zullen we de dan actuele stand van zaken bespreken, mogelijk is die dan 
scherper dan de huidige schema's. 

Graag zien we jullie aanstaande donderdag in Amsterdam. Indien er nog vragen zijn, horen we 
dat graag! 

Met vriendelijke groet 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Snort 1 Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en 
Preventie 1 
Teamcoordinator Gezond Gewicht 1 n,  (070) 	 KflOminvws.n1 1 www.rijksoverheid.nl  1 

lipp 	Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Openbare en 
Jeugdgezondheidszorg 

Ontworpen door 
WO:529 

T (070)- 
M ( 31)-6 
Kgf-~ErnInvws.ni 

Datum document 

Kenmerk 
1373098-178642-PG 

Deadline: 02-07-2018 

Buiten reikwijdte verzoek 

10.2.e, tenzij anders aangegeven 

De Staatssecretaris 

nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

Betreft 	 overleg preventieakkoord 
Vergaderdatum en tijd 	3 juli 2018 10 - 11 uur 
Vergaderplaats 	 Kamer staatssecretaris 

Bijlage(n) 

Paraaf directeur 

ca-1. 
Le 1 6 

1 Aanleiding en doel overleg 
Doel is de inzet van VWS op een aantal punten met u te bespreken. 

2 	Deelnemers overleg 
DGV, directeuren, MT-leden en betrokken medewerkers PG en VGP bij het 
preventieakkoord. 

3 Te bespreken punten 
1. Planning en laatste stand van zaken thematafels 
2. Het coalitieoverleg op 4 juli 
3. Overleg met voorzitters thematafels 5 juli 
4. Borging en monitoring van het preventieakkoord 
5. Ondertekening van het preventieakkoord 

4 	Advies en toelichting 
De komende weken voor het zomerreces heeft u nog de volgende overleggen 
rondom het preventieakkoord: 
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datum 
3 juli 
4 juli 
5 juli 
5 juli 

wat 
Klankbordgroep SER cs 
Overleg met woordvoerders coalitie 
Overleg met voorzitters en secretarissen thematafels 
Verbindingstafel 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Openbare en 
Jeugdgezondheidszorg 

Kenmerk 
1373098-178642-PG 

10 juli 
11 juli 

Kennismaking met Topsector Life Science & Health 
Gesprek met kinderen olv Missing Chapter Foundation 

Bespreekpunten 

1. Planning en laatste stand van zaken thematafels  
U heeft bij de nota voor het coalitieoverleg een uitgebreide notitie met de 
stand van zaken ontvangen. U wordt mondeling geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken. 

2. Het coalitieoverleg op 4.juli  
Voorstel is om aan de hand van de nota die u separaat heeft ontvangen 
(1373067-178632-VGP) het overleg voor te bespreken. 

.3. Overleg met voorzitters thematafels 5 juli  
Op de thematafel roken zijn de doelen concreet, de maatregelen nog in 
beraad. Op de thematafels overgewicht en alcohol geldt voor zowel doelen als 
maatregelen dat deze nog niet concreet zijn. Dit maakt dat er nog geen zicht 
is op de benodigde inzet van middelen. Ook is er nog geen zicht op de 
haalbaarheid van de gestelde doelen en ambities. 
Ik adviseer u bij de voorzitters de voortgang te bespreken en te verzoeken 
om medio juli de doelen gereed te hebben en de maatregelen op hoofdlijnen 
(conform planning) zodat er zicht is op de benodigde middelen, en daartoe 
een voorstel kan worden uitgewerkt, en zicht is op de haalbaarheid van de 
gestelde doelen. 
Tevens stel ik u voor om zo spoedig mogglik_na.uw vakantie met...d.e_ 

 	voorzitters een overleg te hebben over de stand van zaken, voordat de 
aldworcTerd~ einingelever~iD:jinber-  et eerstvolgende overleg 
staat nu pas geagendeerd op 13 september. 

4. Borging en monitoring  
De SER heeft in samenspraak met VWS een voorstel uitgewerkt voor 
monitoring en borging van het preventieakkoord, ter bespreking aan de 
verbindingstafel van 5 juli. Hierbij • iende de aanpak van het Energieakkoord 

-1) ter inspiratie. Kerngedachte is da 	erantwoordelijk zijn voorligt 
f., \ uitvoeren van cé~gelen (en 	orteren hierover), en dat h RIVM1) 

(waar nodig ism andere artiienl zorgt voor het  monitoren op de doelen. e 
C,. 	doelen zijn leidend. Een orgjn scommissi4 onder leiding 'van een 

onafhankelijk voorzitter beziet jaarlijks ot aanpassing van maatregelen nodig 
is om de do—eTen te-  kuhner76gialerT.13át doet de voorzitter in samenspraak 
met alle betrokken partijen, waaronder VWS. U rapp,..Q.dgert jaarlijks aan de 
Tweede Kamer. Het voorstel wordt de komende maanden verder uitgewerkt 
en besproken met alle partijen zodat het in het preventieakkoord kan worden 
opgenomen. 
Op deze manier wordt preventie een langer lopend dossier, zijn de doelen die 
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dit kabinet stelt leidend en kan zonodigrlijks een bijstelling van de 
maatregelen plaatsvinden door créVartijeriaie hun haridrerêning onder het 
akkoord hebben gezet. Het preventieakkoord vormt daarmee het startschot 
voor preventiebeleid met een brede coalitie. 

5. Ondertekening van het preventieakkoord  
Voorstel is dat 
- de vertegenwoordigers van partijen die deelnemen aan de thematafels 
namens hun achterban het deelakkoord ondertekenen. 
- de partijen die aan de verbindingstafel deelnemen de mogelijkheid wordt 
geboden om mee te tekenen. 

Er wordt een ondertekeninctsbijeenkomst georganiseerd i.s.m. DCO waarbij 
de partijen die tekenen uitgenodigd worden, alsmede de partijen die hebben 
deelgenomen aan de rondetafelgesprekken (hier zit een grote overlap in). 
Met het oog op publiciteit is de inzet om de ondertekening te doen op een 
aansprekende locatie in het midden van het lanci"een  sportcomplex dat 
net rookvrij is geworden en/of waar iets positiefs op het thema alcohol of 
voeding gebeurt. Op die manier benadrukken we dat het preventieakkoord 
gelijk uit de startblokken kan. Daarnaast biedt dit organisaties en bedrijven 
een kans om positief in het nieuws te komen. 

Overige stand van zaken 
Voor het betrekken van gemeenten wordt een voorstel voorbereid dat u 
binnenkort krijgt 	 Eric van 	Bura heeft aangegeven in zijn 
ronde als.geka_ssadeur eenzaamheid langs gemeenten (iov VWS) ook het 
preventieakkoord  ts rake te brengen. 
Wat betreft communicatie wordt voor de verbindingstafel een notitie met 
stand van zaken opgenomen die ingaat op betrekken van jongeren, 
communicatie tijdens de totstandkoming van het akkoord en de 
ondertekeningsbijeenkomst (conform punt 5 hiervoor) . 
VNO NCW en Topsector Life Science & Health bereiden een presentatie 
voor over innovatie voor de verbindingstafel. Nico van Meeteren zal bij dit 
agendapunt ook aanschuiven. Op 10 juli heeft u een 
kennismakingsoverleg met hem 

Deze nota is opgesteld door PG en VGP gezamenlijk. 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Openbare en 
Jeugdgezondheidszorg 

Kenmerk 
1373098-178642-PG 

Pagina 3 van 3 



h. .1 -m nl 

10.2.e, tenzij anders aangegeven 
	 Doc. 119 

Cafnli.n1; .'-'"---  fr'-44-,•.  acbl.n1; ' ' -''.' `  
; 	.F.C. van ossum; li of King; liMi1=15111~11, -nr 	r 	.n , 

Jon'; Saskia Kluit; 	; Erna Mannen. 	; Andre de 
Hanneke Dessing k a.e es ouds; Mark Monsma, 	ugg; 

a. al, 	 (akwadraad. nl ; Marjan Bachra; 

Cc: 	 Burg, Eric van der; 	(ffiaef.nr  ; 
Seidell, J.C.  

Onderwerp: 	Verslag 2e thematafel Overgewicht ikv Preventieakkoord, zoals vastgesteld d.d. 6 juli 2018 
Datum: 	vrijdag 6 juli 2018 17:57:19 
Bijlagen: 	Bijlage 1 Verslag nav tweede thematafel overgewicht - vastgesteld d.d. 6....docx 

Bijlage 1 Verslag nav tweede thematafel overgewicht - vastgesteld d.d. 6....docx 

Beste allen, 

Ten eerste allen dank voor de aanwezigheid vandaag bij de derde sessie van de thematafel 
Overgewicht in het kader van het Preventieakkoord en uw inzet hierop. Bijgevoegd treft u het 
vandaag door u allen vastgestelde verslag aan van de vorige sessie (een versie met wijzigingen 
zichtbaar en een schone versie). 

Fijn weekend! 

Met vriendelijke groet, mede namens Eric, 	en 

Van: 
Aan: 
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Verslag thematafel overgewicht, bijeenkomst 21, Preventieakkoord. 
Vrijdag 25 mei 2018, 13:00-16:00 uur, Charybdiszaal, Ministerie van VWS. 

• Welkom 
Voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn een klein aantal afmeldingen. VNG, PON, 
Special Heroes en VSG kunnen er helaas niet bij zijn. De rest is aanwezig. Er volgt een 
korte kennismakingsronde. 

• Terugkoppeling le bijeenkomst d.d. 20 april 2018 
Secretarissen koppelen terug uit de vorige bijeenkomst. Iedereen was destijds aanwezig, 
zowel bij de plenaire opening als bij de thematafel zelf. 

Na een kennismaking lichtte Jaap Seidell de stand van de wetenschap toe. Hierbij is 
ingegaan op welke goede maatregelen mogelijk zijn en hoe verschillende maatregelen 
kunnen leiden tot een daadwerkelijk effect op overgewicht of obesitas. Overgewicht en 
obesitas komen voort uit een complex geheel van gedragingen en omgevingsfactoren. 
Bewegen, voeding, slaap en de omgeving spelen allen een belangrijke rol. Dit maakt het 
noodzakelijk om met een breed pakket van maatregelen te komen om deze verschillende 
factoren te adresseren. Zowel inzet op kinderen als volwassenen is hierbij belangrijk. Na de 
toelichting volgt een discussie over sturende, zelfregulerings- en stimuleringsmaatregelen. 

Vervolgens wordt het proces geschetst door de voorzitter. Doel is om na de zomer een 
ambitieus akkoord te ondertekenen, op de drie verschillende thema's. Deze groep partijen 
heeft aangegeven bij te willen dragen aan een ambitieus akkoord op overgewicht. Dit 
betekent dat partijen hierin ook een verantwoordelijkheid hebben, door zowel bij je zelf als 
bij anderen te bekijken waarop ingezet kan worden, individueel of in gezamenlijkheid, en 
waartoe dit (op termijn) moet leiden. Deze concretiseringslag wordt in de komende 
maanden gemaakt. 

Tenslotte is een rondje langs de partijen gemaakt om nader uit te leggen waar partijen 
over gaan, waarvoor ze aan tafel zitten en wat ze willen bereiken. Op basis van deze 
inbreng is een lijst van ambities en doelstellingen opgezet. Voorstel is dat deze lijst in de 
meivakantie wordt gedeeld, zodat partijen hierop kunnen reageren. Dit voorstel wordt 
aangenomen. 

Om 16:00 uur sluit de voorzitter de tafel af met de afspraak om op 25 mei wederom bijeen 
te komen. In de tussentijd wordt een mail gestuurd aan deelnemers met het verzoek om te 
reageren op de ambities. Op 25 mei worden de ambities, op basis van de reacties, 
besproken. Voorzitter zal in de periode voorafgaand aan deze bijeenkomst met een aantal 
partijen een gesprek voeren. 

• Terugkoppeling AO Preventiebeleid Tweede Kamer d.d. 17 mei 2018 
VWS geeft een korte terugkoppeling van het AO Preventiebeleid. Het Preventieakkoord 
kwam hierin ruimschoots aan de orde. Kern van de beantwoording door de staatssecretaris 
van VWS was dat nog niet ingegaan kon worden op welke maatregelen in het 
Preventieakkoord terecht komen, maar dat staatssecretaris wel aan de lat staat voor het 
ambitieniveau van het Preventieakkoord. Doel is om verder te gaan dan wat we nu met z'n 
allen doen. Welke maatregelen hier aan bijdragen, wordt besproken in de thematafels. 

• Bespreekstuk: ambities 2040 
Op basis van de inbreng van partijen (zie ook terugkoppeling le bijeenkomst) lichten 
secretarissen nieuwe voorgestelde ambities toe. 

' Inclusief terugkoppeling van bijeenkomst 1 d.d. 20 april 2018 
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CBL geeft aan dat de ambities niet reëel zijn. Daarnaast heeft CBL vragen over het proces: 
wat is de rol van de verbindingstafel en zitten wel de juiste partijen daar aan tafel. CBL 
geeft aan graag zelf ook aan de verbindingstafel te willen zitten. Voorzitter en VWS geven 
samen aan welke partijen in de verbindingstafel zitten en dat het doel van deze tafel is om 
de samenhang tussen verschillende thema's te behouden en te bevorderen en te kijken 
naar thema-overstijgende problematieken/kansen. 

KHN geeft ook aan de ambities op overgewicht en obesitas niet reëel te vinden. Daarnaast 
wordt als aandachtspunt meegegeven dat deze thematafel moet gaan over alleen 
overgewichtproblematiek, en niet bredere problematiek (zoals gezonde jeugd of lage SES). 
Aangegeven wordt dat de gezonde omgeving geen ambitie is, maar een doelstelling. 

VeNeCa sluit zich aan bij hetgeen CBL en KHN zeggen. 

NOC*NSF geeft aan dat de ambitie hoog is, maar dat de einddatum 2040 ook ver weg is. 
Als we zo ver weg al niet ambitieus durven te zijn, zegt dat wel wat over waar de afspraken 
in dit akkoord naar toe gaan. 

SGF sluit hier bij aan. De wens is, juist op langere termijn, ook de lat hoog te durven 
leggen. 

De Diabetesvereniging vindt de ambities weliswaar hoog maar acht deze haalbaar als er 
concrete doelstellingen op deelgebieden worden overeengekomen, bijvoorbeeld het 
beperken van de wekelijkse instroom van nieuwe diabetespatiënten en het verlagen van de 
zorokosten per patiënt per jaar. DVN heeft hiervoor reeds concrete voorstellen bij VWS  
ingediend.: 

Jaap geeft aan dat ook WHO ambities de lat hoog leggen (25% by 2025) en dat deze 
ambities daar goed bij kunnen aansluiten. 

GGD GHOR geeft aan dat de ambities weliswaar ambitieus zijn, maar niet onhaalbaar. 
Immers, er is 22 jaar de tijd om dit te realiseren. Een dergelijke tijd geleden (1987) was 
het percentage overgewicht/obesitas veel lager. Terug naar dat niveau in 2040 resulteert in 
dergelijke ambities als nu worden voorgesteld. Wel is het belangrijk om termijnen in te 
bouwen om het realiseerbaar te maken.  baarnaast geeft GGD GHOR aan de volgende  
punten belangrijk te vinden:  
- integrale aanpak tussen verschillende domeinen bevorderen, zoals werk, inkomen, 
bewegen, onderwijs:  
- lokale preventieakkoorden stimuleren  
,- grotere inzet JGZ op bestrijden overgewicht: mogelijke link met sportakkoord en  
bewegingsvaardigheden  
- groei jogg-aanpak, gezonde school, wijkprofielen  
- monitor- functie 
- Omgevingswet, omgevingsvisie die gemeenten gaan maken: stevige plaats voor 
gezondheidsbevordering 
- bepleiten landelijke maatregelen zoals voedselproductie, btw op groente  
- verzekeringswet preventieproof maken: is nu een wet die over ziekte gaat en niet over 
gezondheid  
- pleidooi voor een tweede fase Preventieakkoord waarin onderliggende oorzaken van 
overgewicht meer aan bod komen)  

Fietsersbond geeft aan een gezonde omgeving randvoorwaardelijk te vinden. 

De PO-raad vindt het verlagen van de gezondheidsverschillen wel degelijk een opgave van 

(Met opmerkingen nl]: Toevoeging Diabetesvereniging 

Met opmaak: Lettertype: Verdana, 9 pt 

Met opmerkingen 2]: verzoek GGD GHOR op basis van 
bespreking en vaststelling 6 juli 
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het Preventieakkoord. 

SGF stelt voor het Pharos rapport rond te sturen, die Pharos speciaal voor het 
Preventieakkoord en de thema's gemaakt heeft (zie bijlage). 

Jaap geeft aan het voorstel van GGD GHOR te ondersteunen. Voorstel is om de ambities 
aan te scherpen op basis van de cijfers van een jaartal terug in de tijd. CBL geeft aan dat 
hierbij de onderbouwing belangrijk is en uitkomsten goed gemonitord moeten worden. 

Afgesproken wordt om de ambities aan te passen conform het voorstel om te vergelijken 
met een tijdstip in het verleden en met een degelijke wetenschappelijke  onderbouwing 
door Jaap.  Dit wil zeugen: de ambities zullen niet veranderen, maar de percentages en  
onderbouwing worden op wetenschappelijke basis nader ingevuld. Iedereen is akkoord. Dit 
document is ter bespreking op 6 juli toegevoegd.  

Discussie wordt afgesloten door voorzitter 

• Intermezzo, Common Eye game: Oog van verhalen. 
De groep gaat in 3 clubs van max 5 personen uiteen. Onder begeleiding van een 
spelbegeleider wordt gevraagd welke uitdaging of zorg een partje heeft in het betrekken 
van de eigen achterban bij de net vastgestelde ambities. De overige groepsleden dragen 
oplossingen aan met behulp van spelkaarten. Op deze laagdrempelige en interactieve 
manier heeft kriigen partijen inzicht in elkaars achterban en wordt wederzijds begrip 
gestimuleerd. 

• Clusteren partijen rond ambities d.m.v. eigen inzet 
Op basis van de eigen inbreng door partijen, eerder deels  al ingevuld in specifieke formats 
, wordt in de bijeenkomst de inzet van partijen geclusterd rond ambities.1$chematisch  
komt dit neer OP het volgende overzichtA  Met opmerkingen t' 	verzoek FNLI 



Doc. 120 

Alliantie 
V&Z 
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Voorgesteld wordt om de inzet zoals beschreven in de formats van partijen met elkaar te 
delen. Iedereen is hiermee akkoord. 

FNLI geeft via e-mail  na bijeenkomst aan de voorkeur te hebben om hun format alleen 
te delen binnen de subtafel voeding. Voorgesteld wordt om binnen de subsessies de  
formats met elkaar te delen. 

Naar aanleiding van de clustering wordt door Voorzitter geconcludeerd dat het goed is om 
in kleinere groepen mogelijke maatregelen aan te scherpen. Tijdens de tafel zijn de 
onderwerpen voor de subtafel benoemd (zie onder). Onderstaand voorlopig voorstel voor 
onderwerpen en bemensing staat (tussenhaakjes toegevoegd). 

1) Voeding en voedselomgeving (FNLI, KHN, VeNeCa, CBL, Diabetesvereniging) 
2) Sport en bewegen (NOC*NSF, VSG, Special Heroes, Fietsersbond) 
3) Gezonde beweegomgeving (VSG, Fietsersbond, Alliantie Natuur en Gezondheid, VNG) 
4) Ondersteuning en zorg (PON, Alliantie Voeding en Zorg, Diabetesvereniging, ZN, VNG) 
5) Themabreed (GGD GHOR Nederland, SGF, VNG, Special Heroes, Onderwijsraden) 

Hiervoor zijn verzoeken uitgegaan om beschikbaarheid te polsen. Deze zullen in de 
week van 4-8 juni worden omgezet in vergaderverzoeken. 

• Afronding en afsluiting 
Voorzitter rond af en geeft aan dat er een aantal afspraken zijn gemaakt. Zo spoedig 
mogelijk volgt het verslag met daarin de ambities, aangescherpt op basis van hetgeen 
besproken en besloten is en met onderbouwing door Jaap. Ook volgt een lijst van 
aanwezigen op verzoek van GGD GHOR Nederland. Er wordt door secretarissen een aantal 
subsessies op bovenstaande 4 thema's gepland. Uiteraard worden partijen van harte 
uitgenodigd om al wel voor deze bijeenkomsten plannen nader uit te werken, al dan niet in 
gezamenlijkheid. 
De volgende plenaire bijeenkomst is op 6 juli van 12:30 -16:00 uur (vanaf 12:00 uur 
inloop met een broodje) bij VWS (Den Haag). Op 6 juli worden plenair per subtafel de 
plannen en maatregelen met elkaar gedeeld en besproken. Voor die tijd moet e.e.a. dus 

Verwijderd: Graag vernemen we alsnog akkoord op 
delen van het format per partij. 
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geconcretiseerd worden. 

Er volgt een laatste rondje. Er zijn geen opmerkingen. De voorzitter sluit de vergadering. 
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Verslag thematafel overgewicht, bijeenkomst 21, Preventieakkoord. 
Vrijdag 25 mei 2018, 13:00-16:00 uur, Charybdiszaal, Ministerie van VWS. 

• Welkom 
Voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn een klein aantal afmeldingen. VNG, PON, 
Special Heroes en VSG kunnen er helaas niet bij zijn. De rest is aanwezig. Er volgt een 
korte kennismakingsronde. 

• Terugkoppeling le bijeenkomst d.d. 20 april 2018 
Secretarissen koppelen terug uit de vorige bijeenkomst. Iedereen was destijds aanwezig, 
zowel bij de plenaire opening als bij de thematafel zelf. 

Na een kennismaking lichtte Jaap Seidell de stand van de wetenschap toe. Hierbij is 
ingegaan op welke goede maatregelen mogelijk zijn en hoe verschillende maatregelen 
kunnen leiden tot een daadwerkelijk effect op overgewicht of obesitas. Overgewicht en 
obesitas komen voort uit een complex geheel van gedragingen en omgevingsfactoren. 
Bewegen, voeding, slaap en de omgeving spelen allen een belangrijke rol. Dit maakt het 
noodzakelijk om met een breed pakket van maatregelen te komen om deze verschillende 
factoren te adresseren. Zowel inzet op kinderen als volwassenen is hierbij belangrijk. Na de 
toelichting volgt een discussie over sturende, zelfregulerings- en stimuleringsmaatregelen. 

Vervolgens wordt het proces geschetst door de voorzitter. Doel is om na de zomer een 
ambitieus akkoord te ondertekenen, op de drie verschillende thema's. Deze groep partijen 
heeft aangegeven bij te willen dragen aan een ambitieus akkoord op overgewicht. Dit 
betekent dat partijen hierin ook een verantwoordelijkheid hebben, door zowel bij je zelf als 
bij anderen te bekijken waarop ingezet kan worden, individueel of in gezamenlijkheid, en 
waartoe dit (op termijn) moet leiden. Deze concretiseringslag wordt in de komende 
maanden gemaakt. 

Tenslotte is een rondje langs de partijen gemaakt om nader uit te leggen waar partijen 
over gaan, waarvoor ze aan tafel zitten en wat ze willen bereiken. Op basis van deze 
inbreng is een lijst van ambities en doelstellingen opgezet. Voorstel is dat deze lijst in de 
meivakantie wordt gedeeld, zodat partijen hierop kunnen reageren. Dit voorstel wordt 
aangenomen. 

Om 16:00 uur sluit de voorzitter de tafel af met de afspraak om op 25 mei wederom bijeen 
te komen. In de tussentijd wordt een mail gestuurd aan deelnemers met het verzoek om te 
reageren op de ambities. Op 25 mei worden de ambities, op basis van de reacties, 
besproken. Voorzitter zal in de periode voorafgaand aan deze bijeenkomst met een aantal 
partijen een gesprek voeren. 

• Terugkoppeling AO Preventiebeleid Tweede Kamer d.d. 17 mei 2018 
VWS geeft een korte terugkoppeling van het AO Preventiebeleid. Het Preventieakkoord 
kwam hierin ruimschoots aan de orde. Kern van de beantwoording door de staatssecretaris 
van VWS was dat nog niet ingegaan kon worden op welke maatregelen in het 
Preventieakkoord terecht komen, maar dat staatssecretaris wel aan de lat staat voor het 
ambitieniveau van het Preventieakkoord. Doel is om verder te gaan dan wat we nu met z'n 
allen doen. Welke maatregelen hier aan bijdragen, wordt besproken in de thematafels. 

• Bespreekstuk: ambities 2040 
Op basis van de inbreng van partijen (zie ook terugkoppeling le bijeenkomst) lichten 
secretarissen nieuwe voorgestelde ambities toe. 

1  Inclusief terugkoppeling van bijeenkomst 1 d.d. 20 april 2018 
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CBL geeft aan dat de ambities niet reëel zijn. Daarnaast heeft CBL vragen over het proces: 
wat is de rol van de verbindingstafel en zitten wel de juiste partijen daar aan tafel. CBL 
geeft aan graag zelf ook aan de verbindingstafel te willen zitten. Voorzitter en VWS geven 
samen aan welke partijen in de verbindingstafel zitten en dat het doel van deze tafel is om 
de samenhang tussen verschillende thema's te behouden en te bevorderen en te kijken 
naar thema-overstijgende problematieken/kansen. 

KHN geeft ook aan de ambities op overgewicht en obesitas niet reëel te vinden. Daarnaast 
wordt als aandachtspunt meegegeven dat deze thematafel moet gaan over alleen 
overgewichtproblematiek, en niet bredere problematiek (zoals gezonde jeugd of lage SES). 
Aangegeven wordt dat de gezonde omgeving geen ambitie is, maar een doelstelling. 

VeNeCa sluit zich aan bij hetgeen CBL en KHN zeggen. 

NOC*NSF geeft aan dat de ambitie hoog is, maar dat de einddatum 2040 ook ver weg is. 
Als we zo ver weg al niet ambitieus durven te zijn, zegt dat wel wat over waar de afspraken 
in dit akkoord naar toe gaan. 

SGF sluit hier bij aan. De wens is, juist op langere termijn, ook de lat hoog te durven 
leggen. 

De Diabetesvereniging vindt de ambities weliswaar hoog, maar acht deze haalbaar als er 
concrete doelstellingen op deelgebieden worden overeengekomen, bijvoorbeeld het 
beperken van de wekelijkse instroom van nieuwe diabetespatiënten en het verlagen van de 
zorgkosten per patiënt per jaar. DVN heeft hiervoor reeds concrete voorstellen bij VWS 
ingediend. 

Jaap geeft aan dat ook WHO ambities de lat hoog leggen (25% by 2025) en dat deze 
ambities daar goed bij kunnen aansluiten. 

GGD GHOR geeft aan dat de ambities weliswaar ambitieus zijn, maar niet onhaalbaar. 
Immers, er is 22 jaar de tijd om dit te realiseren. Een dergelijke tijd geleden (1987) was 
het percentage overgewicht/obesitas veel lager. Terug naar dat niveau in 2040 resulteert in 
dergelijke ambities als nu worden voorgesteld. Wel is het belangrijk om termijnen in te 
bouwen om het realiseerbaar te maken. Daarnaast geeft GGD GHOR aan de volgende 
punten belangrijk te vinden: 
- integrale aanpak tussen verschillende domeinen bevorderen, zoals werk, inkomen, 
bewegen, onderwijs; 
- lokale preventieakkoorden stimuleren 
- grotere inzet JGZ op bestrijden overgewicht: mogelijke link met sportakkoord en 
bewegingsvaardigheden 
- groei jogg-aanpak, gezonde school, wijkprofielen 
- monitor- functie 
- Omgevingswet, omgevingsvisie die gemeenten gaan maken: stevige plaats voor 
gezondheidsbevordering 
- bepleiten landelijke maatregelen zoals voedselproductie, btw op groente 
- verzekeringswet preventieproof maken: is nu een wet die over ziekte gaat en niet over 
gezondheid 
- pleidooi voor een, tweede fase Preventieakkoord waarin onderliggende oorzaken van 
overgewicht meer aan bod komen. 

Fietsersbond geeft aan een gezonde omgeving randvoorwaardelijk te vinden. 

De PO-raad vindt het verlagen van de gezondheidsverschillen wel degelijk een opgave van 
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het Preventieakkoord. 

SGF stelt voor het Pharos rapport rond te sturen, die Pharos speciaal voor het 
Preventieakkoord en de thema's gemaakt heeft (zie bijlage). 

Jaap geeft aan het voorstel van GGD GHOR te ondersteunen. Voorstel is om de ambities 
aan te scherpen op basis van de cijfers van een jaartal terug in de tijd. CBL geeft aan dat 
hierbij de onderbouwing belangrijk is en uitkomsten goed gemonitord moeten worden. 

Afgesproken wordt om de ambities aan te passen conform het voorstel om te vergelijken 
met een tijdstip in het verleden en met een degelijke wetenschappelijke onderbouwing 
door Jaap. Dit wil zeggen: de ambities zullen niet veranderen, maar de percentages en 
onderbouwing worden op wetenschappelijke basis nader ingevuld. Iedereen is akkoord. Dit 
document is ter bespreking op 6 juli toegevoegd. 

Discussie wordt afgesloten door voorzitter 

• Intermezzo, Common Eye game: Oog van verhalen. 
De groep gaat in 3 clubs van max 5 personen uiteen. Onder begeleiding van een 
spelbegeleider wordt gevraagd welke uitdaging of zorg een partije heeft in het betrekken 
van de eigen achterban bij de net vastgestelde ambities. De overige groepsleden dragen 
oplossingen aan met behulp van spelkaarten. Op deze laagdrempelige en interactieve 
manier heeft kriigen partijen inzicht in elkaars achterban en wordt wederzijds begrip 
gestimuleerd. 

• Clusteren partijen rond ambities d.m.v. eigen inzet 
Op basis van de eigen inbreng door partijen, eerder deels al ingevuld in specifieke formats, 
wordt in de bijeenkomst de inzet van partijen geclusterd rond ambities. Schematisch komt 
dit neer op het volgende overzicht: 
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Voorgesteld wordt om de inzet zoals beschreven in de formats van partijen met elkaar te 
delen. Iedereen is hiermee akkoord. 
> FNLI geeft via e-mail na bijeenkomst aan de voorkeur te hebben om hun format alleen 

te delen binnen de subtafel voeding. Voorgesteld wordt om binnen de subsessies de 
formats met elkaar te delen. 

Naar aanleiding van de clustering wordt door Voorzitter geconcludeerd dat het goed is om 
in kleinere groepen mogelijke maatregelen aan te scherpen. Tijdens de tafel zijn de 
onderwerpen voor de subtafel benoemd (zie onder). Onderstaand voorlopig voorstel voor 
onderwerpen en bemensing staat (tussenhaakjes toegevoegd). 

1) Voeding en voedselomgeving (FNLI, KHN, VeNeCa, CBL, Diabetesvereniging) 
2) Sport en bewegen (NOC*NSF, VSG, Special Heroes, Fietsersbond) 
3) Gezonde beweegomgeving (VSG, Fietsersbond, Alliantie Natuur en Gezondheid, VNG) 
4) Ondersteuning en zorg (PON, Alliantie Voeding en Zorg, Diabetesvereniging, ZN, VNG) 
5) Themabreed (GGD GHOR Nederland, SGF, VNG, Special Heroes, Onderwijsraden) 

Hiervoor zijn verzoeken uitgegaan om beschikbaarheid te polsen. Deze zullen in de 
week van 4-8 juni worden omgezet in vergaderverzoeken. 

• Afronding en afsluiting 
Voorzitter rond af en geeft aan dat er een aantal afspraken zijn gemaakt. Zo spoedig 
mogelijk volgt het verslag met daarin de ambities, aangescherpt op basis van hetgeen 
besproken en besloten is en met onderbouwing door Jaap. Ook volgt een lijst van 
aanwezigen op verzoek van GGD GHOR Nederland. Er wordt door secretarissen een aantal 
subsessies op bovenstaande 4 thema's gepland. Uiteraard worden partijen van harte 
uitgenodigd om al wel voor deze bijeenkomsten plannen nader uit te werken, al dan niet in 
gezamenlijkheid. 
De volgende plenaire bijeenkomst is op 6 juli van 12:30 -16:00 uur (vanaf 12:00 uur 
inloop met een broodje) bij VWS (Den Haag). Op 6 juli worden plenair per subtafel de 
plannen en maatregelen met elkaar gedeeld en besproken. Voor die tijd moet e.e.a. dus 
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geconcretiseerd worden. 

Er volgt een laatste rondje. Er zijn geen opmerkingen. De voorzitter sluit de vergadering. 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 122 

Van: 	 Marjon Bachra 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	Input preventieakkoord gezonde schoolomgeving.docx 
Datum: 	 woensdag 4 juli 2018 17:20:10 
Bijlagen: 	Input preventieakkoord gezonde schoolomaevina.docx 

ATT00001.txt 

Ha 

Ik heb net je voicemail ingesproken. 
Ik stuur je hierbij onze inzet voor het plan gezonde schoolomgeving. Dit stuk dient wat ons betreft als basis 
waar andere partijen (gezonde school, Fietsersbond etc etc) op kunnen aanvullen zoals we dat ook aan de 
preventietafel besproken hebben. Ik kan dit verhaal niet kwijt in het format dat ik doorgestuurd kreeg via 
sharepoint. Met dit format lijkt het erop dat iedere partij voor zich invult wat hij gaat doen terwijl het wat mij 
betreft juist een integraal verhaal moet zijn (zoals ook aan tafel afgesproken). Hoor graag van je. 
Gr. Marjon 
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jongeren op 
gezond gewicht 

Aan: 	Preventieakkoord 
Van: 	Jongeren Op Gezond Gewicht 
Onderwerp: 	Input preventieakkoord overgewicht — thema gezonde (school)omgeving 
Datum: 	3 juli 2018 

Ieder kind heeft recht op een gezonde jeugd. JOGG gelooft in de kracht van een gezonde omgeving: 
een gezonde jeugd begint bij de omgeving van het kind. Daarom focust JOGG zich niet op het kind 
zelf, maar op de omgeving. Geen enkele partij kan een ongezonde leefstijl in zijn eentje oplossen en 
iedere omgeving vraagt om zijn eigen aanpak. JOGG heeft verschillende initiatieven, waarmee wij de 
omgeving van het kind willen beïnvloeden. Wij richten ons hierbij op omgevingen waar jongeren veel 
verblijven zoals de sport en vrije tijdsomgeving, school, buurt, media, thuis én de werkomgeving voor 
het bereik van (jong)volwassenen. Deze integrale aanpak leidt tot meer kinderen op gezond gewicht. 

JOGG gelooft in een integrale aanpak om een gezonde generatie te kunnen bewerkstelligen. Daarom 
werkt JOGG samen met publieke, private en maatschappelijke partijen op landelijk en lokaal niveau. 
JOGG heeft momenteel een bereik van 140 gemeenten die zich hebben aangesloten bij de beweging. 
In dit samenwerkingsvoorstel ligt de focus op het bundelen van krachten voor een gezonde 
schoolomgeving. 

Doel van alle activiteiten die JOGG ontplooit in en rondom scholen in JOGG-gemeenten, is om meer 
gezonde scholen te bewerkstelligen in een gezonde schoolomgeving. Hiervoor werken we expliciet 
samen met verschillende publieke, maatschappelijke en private partijen. Onze ambitie is groot: in 
2040 streven we naar 100% Gezonde Scholen in JOGG-gemeenten. Met een netwerk van nu 140 
JOGG-gemeenten hebben we een stevig netwerk opgebouwd. 

Een gezonde schoolomgeving 
De toegevoegde waarde van JOGG ligt in het integraal gezonder maken van de omgeving waarin 
jongeren zich bevinden. 'It takes a village to raise a child' en de school(omgeving) speelt hierin een 
cruciale rol aangezien alle jongeren naar school gaan en daar een grote tijd van hun jeugd 
doorbrengen en gevormd worden. 

De schoolomgeving is een combinatie van de ruimtelijke indeling en alle actoren (publieke en private 
partijen, omwonenden) die op een manier een relatie hebben met de school. Denk hierbij aan de 
infrastructuur van, naar en rondom de school die fietsen en lopen naar school beïnvloeden, maar ook 
de retailers die op loop- of fietsafstand van school liggen. 

De JOGG-regisseur is de lokale spin in het web die de regie heeft over het gezonder maken van deze 
omgeving. Om hier nog succesvoller in te worden, zal er intensief samengewerkt moeten worden met 
de relevante partijen die van invloed zijn op deze omgeving. Door de kennis van deze partijen te 
bundelen, kan er een integrale visie over een gezonde schoolomgeving opgesteld worden met daarin 
concrete handvatten om hier op een positieve manier invloed op uit te oefenen. Een coordinerende rol 
vanuit JOGG is voor de hand liggend vanwege de bestaande infrastructuur op lokaal niveau enerzijds 
en de expertise en schaalgrootte van de JOGG organisatie anderzijds. 

Concreet betekent dit dat JOGG de volgende rol kan spelen: 

Initiëren en coiirdinern van een brede samenwerking tussen relevante partijen die actief zijn in de 
schoolomgeving. Enkele voorbeelden: de onderwijsraden, Gezonde Schoolprogramma, 
Fietsersbond, retailers, kinderraden, Johan Cruyff Foundation, Kompan, gemeenten, scholen, etc. 
Een integrale visie opstellen over een gezonde schoolomgeving 
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- 	Een concreet actieplan opstellen die landelijk en lokaal implementeerbaar is om de 
schoolomgeving gezonder te maken 

Gezonde Scholen 
Naast de omgeving waarin scholen staan, zal er ook intensiever gewerkt worden aan de 
samenwerking met Gezonde School. 

In 2017 bleek uit onderzoek dat in JOGG-gemeenten het aantal scholen met een 'Vignet Gezonde 
School' harder is gegroeid dan in niet JOGG-gemeenten, maar het verschil was minimaal (16% versus 
12% van de scholen heeft een Gezonde School vignet). Onze ambitie is groter. JOGG kan in 
samenwerking met de Gezonde School-aanpak veel actiever inzetten op meer gezonde scholen in 
JOGG-gemeenten. Dit vraagt op landelijk strategisch niveau, maar ook op uitvoerend lokaal niveau 
een intensievere samenwerking. Door de inzet van de JOGG-infrastructuur naar gemeenten en 
landelijke initiatieven zoals The Daily Mile en het Akkoord 'Gezonde Voeding op Scholen' actiever te 
laten leiden tot de Gezonde school-aanpak, kunnen we versnelt het aantal gezonde scholen in JOGG-
gemeenten vergroten. 

Doel van alle activiteiten die JOGG ontplooit in en rondom scholen in JOGG-gemeenten, is om meer 
gezonde scholen te bewerkstelligen in een gezonde schoolomgeving. De stip aan de horizon is dat 
alle scholen in JOGG gemeenten werken volgens Gezonde School-aanpak en daarbij in een gezonde 
schoolomgeving staan. 

Om de ambitie van 100% Gezonde Scholen in JOGG-gemeenten te bewerkstelligen is een 
intensivering van de samenwerking tussen Gezonde School en JOGG noodzakelijk. Dit is samengevat 
in de volgende speerpunten: 

- Gezonde School legt focus op scholen in JOGG gemeenten 
Extra en structurele ondersteuning vanuit GGD aan scholen in JOGG gemeenten 
Aandeel Gezonde Scholen wordt doelstelling voor JOGG Gemeenten 
Lokale samenwerking tussen JOGG regisseurs, Gezonde Schooladviseurs en andere 
professionals wordt geoptimaliseerd 

- Lokale professionals worden beter uitgerust om scholen aan de slag te laten gaan met de 
Gezonde School-aanpak 
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Van: 
Aan: 	 nacif.n1"  
Onderwerp: 	preventie akkoord format 
Datum: 	 dinsdag 10 juli 2018 15:27:23 
Bijlagen: 	 FORMAT Potentiële deelnemers Preventieakkoord.docx 

Hal M, 
Zoals net besproken, hier vast het format. 
Je hoort snel meer. 
Groet, 

enior le eidsadviseur voeding 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie 
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag 

E 
T 070 s;j 

minvws.nl 
/ M 
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FORMAT Potentiële deelnemers Preventieakkoord 

Thematafel: 

Potentieel deelnemende partij:  

Overgewicht 

Welke ambities heeft u of waaraan zou u/uw sector een bijdrage willen leveren? Opmerkingen? 

Uw inzet? Uw beoogde acties? Wat kan uw partij bijdragen (zo concreet mogelijk met beoogd 
resultaat in 2020, wat kan bijdragen aan de gestelde ambities)? 

Wat en wie heeft u hiervoor nodig? Denk daarbij aan bedrijfsleven, gemeenten, rijksoverheid, 
scholen, zorgsector etcetera 

Op basis van de ingevulde formats wordt inzichtelijk welke maatregelen kansrijk zijn en  
welke partijen van meerwaarde (kunnen) zijn bij de thematafel (resp.  

overgewicht/alcohol/roken).  
U kunt dit format zsm retourneren aan wiQminvws.nl,  cc E~L©minvws.n1 

10.2.e 	10.2.e 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

Marjon Bachra 
33 Y 

RE: Maatregelen in het kader van het Preventieakkoord, thema overgewicht 
donderdag 12 juli 2018 11:01:10 

Ha Marjon, 

In aanvulling op onderstaande mail, zijn we nog de volgende maatregelen tegengekomen vanuit 
ondersteuning en zorg die nadere concretisering nodig hebben: 

In 2020: 50% JOGG gemeenten 
-› Specifieke maatregel tbv inzet pijler 5? 
- Specifieke uitspraak tav inzet doelgroep? 

X% minder verwijzingen naar de jeugdarts 
Concretisering: Verwijzing vanuit wie? Als het vanuit kinderarts is, is het juist wel wenselijk. 

Mogelijk `omdenken' wat willen we 'meer' hebben? (ipv 'minder' verwijzingen) 

in 2020 is er een dekkend netwerk van lokale/regionale preventieakkoorden: o.a. zorgverzekeraars, 
woningsbouw, (pre)onderwijs, VVE, voedingsmiddelen. ->de omgevingsanalyses GGD GHOR zijn 
hiervoor basis. 
- Concretisering; hoeveel en wanneer? Wat moet de inhoud zijn? 

JOGG minder vrijblijvend, 2024 subsidie uitvoer. 
- Concretisering. 
- onderdeel preventieakkoord: opname schulden en armoede aanpak ism sport en wijkteams. 
--> concretisering 
- verbinding maken met klimaat, mobiliteit en omgevingsvisie. 

concretisering; op welke onderwerpen en welke actie/maatregelen zijn nodig? 

Wellicht ontbreken er ook nog maatregelen. 

Als er nog vragen zijn, vernemen we dat graag! 

Groet, mede namens ri..,5"1  

Van: 
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 20:51 
Aan: Marjon Bachra 
CC: 
Onderwerp: Maatregelen in het kader van het Preventieakkoord, thema overgewicht 

Beste Marjon, 

Zoals aangegeven tijdens de laatste thematafel overgewicht van afgelopen vrijdag, kunnen de 
komende dagen benut worden om de ingebrachte maatregelen aan te scherpen waar dit nodig 
is. Op basis van de huidige informatie in de formats in de online omgeving hebben we op de 
maatregel(en) die door jou ingebracht zijn een aantal aanscherpende vragen. Deze hebben we 
hieronder gebundeld. Graag zouden we indien mogelijk, via beantwoording van deze mail en 
online in de werkomgeving, een verdere concretisering tegemoet zien. Wij verzoeken je dit 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 126 

uiterlijk op 16 juli (ma) aanstaande te doen. 

Voorts zullen we mogelijk de komende dagen je nog benaderen om te reflecteren op andermans 
maatregelen, die mogelijk (deels) ook op jouw terrein/expertise/verantwoordelijkheden liggen. 
Hiervoor geldt dezelfde deadline. 

Indien wenselijk kunnen we uiteraard faciliteren met toelichting of overleggen of anderszins. 

Concretiseringsvragen: 

- JOGG: gezond uit in pretparken 
-› hoeveel pretparken, hoe gezond, per wanneer? 

Mogelijk missen we nog bepaalde maatregelen (voornamelijk uit themadeel zorg en 
ondersteuning en integraal perspectief), hier komen we dan later op terug (of kan in 
beantwoording aangevuld worden). 

Tenslotte: in een aantal gevallen vragen partijen nadrukkelijk een actie van andere partijen (zoals 
medewerking, financiele ondersteuning, etc etc). Indien dit het geval is bij een of meerdere van 
bovenstaande maatregelen, verzoeken we jullie dit ook te expliciteren en concretiseren in de 
beantwoording via de mail (niet in de online werkomgeving). 

Met vriendelijke groet, mede namens Eric, 
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Van: 
Aan: 
Cc: 

Marion Bachra 

Onderwerp: 	doelstellingen JOGG tbv preventieakkoord 
Datum: 	 zondag 15 juli 2018 22:03:27 
Bijlagen: 	 doelstellingen JOGG tbv oreventieakkoord.docx 

Zoals besproken stuur ik je hierbij het document met de doelstellingen van JOGG t.b.v. het 
preventieakkoord. Bel of mail me gerust als je vragen hebt of aanvullende info nodig hebt. 
We hebben de doelstellingen wat voorzien van context en geprobeerd zo concreet mogelijk te 
zijn. We hebben nog geen budgetten opgenomen. Maar hebben daar wel een redelijk goed 
beeld van. Totaal zal het vanaf 2019 gaan om ongeveer 3 tot 3,5 miljoen aan extra middelen (incl 
de ketenaanpakmiddelen). Vanzelfsprekend kunnen we dit nader specificeren. Kun jij laten 
weten wanneer je dat nodig hebt? 
Dan als laatste. Zoals je weet zijn wij druk aan de slag geweest de afgelopen maanden met het 
maken van samenwerkingsafspraken met C40, het NJI begeleid door AEF over de verdere 
ontwikkeling en implementatie van het landelijk model om te komen tot een sluitende 
ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas. Jij spreekt Jutka hier morgen over. In 
het document hebben we een aantal voorwaarden verbonden aan het kunnen behalen van de 
doelstellingen. 
Aanvullend daarop heb ik een verzoek ontvangen vanuit C40 en., 	 om in te 
brengen in het preventieakkoord. Zie onder: 

Verzoek aan Marjon Bachra (JOGG) om in te brengen voor het preventie-akkoord: 

In het landelijk model ketenaanpak overgewicht en obesitas voor kinderen is de rol van de 
centrale zorgverlener (CZV) cruciaal. De bekostiging van de centrale zorgverlener is echter nog 
niet geregeld. Dit staat doelmatige uitvoering van de aanpak in de weg. 

Om in te brengen: 
Inzicht in en uitsluitsel over de bekostiging van de centrale zorgverlener voor kinderen uiterlijk 1 
juli 2019. 

Het betreft voor het preventieakkoord een uitzoekverplichting met deadline zonder uitspraken te 
doen over de wijze waarop de bekostiging wordt ingevuld. Dit om alle partijen mee te krijgen. 

Gr. Marjon 
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Doelstellingen JOGG ten behoeve van het Preventieakkoord 

Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, 
leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl in het 
algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder Een samenleving waarin een gezonde leefstijl 
de normaalste zaak van de wereld is en een omgeving waarin de gezonde keuze de gemakkelijke 
keuze is. 

In deze notitie benoemen we zo concreet mogelijk de doelstellingen voor JOGG voor 2020 en waar 
mogelijk voor 2025. Het gaat hierbij om het opschalen en/of versnellen van bestaande activiteiten 
alsmede het verbreden en/of verdiepen van activiteiten. 

Algemene doelstellingen 2020: 

- Het creëren van een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde leefstijl 
in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder, waarmee tenminste 2 miljoen 
kinderen en jongeren bereikt worden met daarbij specifieke aandacht voor de meest 
kwetsbare groepen. 

- Een stijging van het aantal kinderen op gezond gewicht in tenminste 75 JOGG-gemeenten. 

Doelstellingen: overkoepelend of per programma/thema: 

Om de algemene doelstellingen te behalen en ambitieuze doelstellingen te formuleren voor 2025 is 
focus op de kwaliteit en de effectiviteit van JOGG van groot belang. Daarom zullen in de komende 
jaren prdfessionalisering van de dienstverlening, innovatie en het verstevigen van zowel de landelijke 
kracht als de lokale kracht ten behoeve van borging van de aanpak voorop staan. 

Overkoepelend 

De effectiviteit van JOGG: De daling van het BMI die op dit moment wordt bewerkstelligd door JOGG 
in 25 gemeenten willen we in 2020 in 75 JOGG-gemeenten zien en vasthouden. Er is zowel bij JOGG 
als ook bij gemeenten veel behoefte aan een wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit 
van de JOGG-aanpak. Om de effectiviteit van de JOGG-aanpak aan te tonen en iedere gemeente in 
Nederland daarvan te laten profiteren willen we in 2019 twee promotietrajecten starten. Hierbij 
gaat het om enerzijds kwantitatieve en anderzijds kwalitatieve opbrengsten. De uitkomsten hiervan 
zijn in 2022 bekend. Dit gaat bijdragen aan verbetering, versterking en borging van de lokale, 
integrale aanpak, aan het bewerkstelligen van een duurzame daling van het BMI en aan de groei van 
de JOGG-beweging. 

Internationale kennisuitwisseling: de vraagstukken waar JOGG zich mee bezig houdt, stoppen niet bij 
de grens. Internationale kennisuitwisseling staat vanaf de start van JOGG centraal en is van eminent 
belang om de aanpak door te ontwikkelen. Nederland wordt gezien als de voorloper internationaal 
op het gebied van de integrale aanpak overgewicht. Om enerzijds kennis zo optimaal mogelijk te 
delen en anderzijds te leren van integrale aanpakken in andere landen zal JOGG i.s.m. het Epode 
International Network in 2019 een online platform inrichten. 

JOGG-aanpak 

Het bereiken van de meest kwetsbare groepen met de JOGG-aanpak: Uit de monitor 2017 van Mulier 
blijkt dat er meer resultaat te behalen is wanneer de aanpak zich specifiek focust op de buurten en 
wijken waar de inwoners dit het hardst nodig hebben. Kinderen uit achterstandswijken blijven ook in 
2019 een groot aandachtspunt. Daarom starten we samen met VWS, het NJI, Pharos in het kader van 
het programma sociaal domein een driejarige intensieve pilot in 7 JOGG-gemeenten. Hierin 
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onderzoeken en leren we met elkaar hoe we met de integrale JOGG-aanpak er in kunnen slagen ook 
de meest kwetsbare groepen te bereiken. De lessons learned zullen we opnemen in ons 
ondersteuningsaanbod en delen met alle JOGG-gemeenten. 

Groei van de beweging: De komende jaren zal onder meer in het teken staan van het verder laten 
groeien van de JOGG-beweging met als doel de aanpak te borgen, meer kinderen te bereiken en 
versneld resultaten te behalen. Deze groei is terug te zien in het aantal JOGG-gemeenten maar ook in 
de intensivering van samenwerkingsverbanden met relevante stakeholders. 

o We zorgen voor een groei van gemeenten die aan de slag zijn met een integrale 
lokale aanpak van overgewicht bij kinderen en jongeren. Het gaat hierbij om de groei 
van het aantal JOGG-gemeenten alsmede het opschalen van de JOGG-aanpak binnen 
bestaande JOGG-gemeenten naar meerdere wijken. We zetten extra in op 
versteviging van het lokale netwerk en op lokale borging van de aanpak. 

o In 2020 werkt de helft van de Nederlandse gemeenten met de JOGG-aanpak 
o In 2025 streven we naar een landelijk dekkend netwerk van JOGG-gemeenten 

- JOGG wil specifieke aandacht bieden aan de (BES)eilanden van het Caribisch gebied waar de 
problematiek rond overgewicht en obesitas zeer groot is. Met andere relevante stakeholders 
en op verzoek van VWS (directie 12) werkt JOGG momenteel aan een plan voor concrete 
ondersteuning. Specifieke doelstellingen graag iom VWS. 

Een sluitende aanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas: Implementatie van de ketenaanpak 
JOGG krijgt veel vragen en verzoeken om ondersteuning, kennisdeling en inzicht in rollen en 
verantwoordelijkheden over een passend aanbod voor kinderen met overgewicht of obesitas. Het 
'landelijk model t.b.v. een sluitende aanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas' dient als 
instrument om gemeenten hierin te ondersteunen. Dit model is een zeer welkome aanvulling op het 
huidige ondersteuningsaanbod aan gemeenten van JOGG. JOGG ziet het als zijn verantwoordelijkheid 
om, in samenwerking met relevante stakeholders, zorg te dragen voor implementatie van dit model 
in JOGG-gemeenten. Deze implementatie zal bijdragen aan een daling van het BMI. 

Doelstellingen: 
- In 2020 werken 35 JOGG-gemeenten actief aan de implementatie van de 

ketenaanpak 
- In 2025 werkt de helft van het aantal JOGG-gemeenten aan de implementatie van de 

ketenaanpak 

Deze doelstellingen zijn haalbaar indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
- Er is een duidelijke, aanwijsbare basis in wetgeving om de inzet van een centrale 

zorgverlener te kunnen bekostigen (Zvw, WPG of Jeugdwet). Vooralsnog zetten we in 
op de Zvw. 

- Beroepsgroepen krijgen kaders aangereikt (op landelijk niveau) om conform het 
landelijk model te werken. Hiervoor zijn 2 type maatregelen nodig: 

1) Beroepsgerichte richtlijnen, protocollen, werkwijzen etc. sluiten aan bij de 
verantwoordelijkheden, rollen en taken zoals in het landelijk model 
beschreven (zowel voor zorgprofessionals als voor professionals in het 
sociale domein) 

2) Inbedding van het gedachtengoed, de manier van werken, diverse 
verantwoordelijkheden, rollen en taken in curricula van relevante 
onderwijsinstellingen en nascholingstrajecten. 

- Om deze beroepsgroepen de juiste vertaalslag te laten maken naar eigen richtlijnen, 
protocollen e.d. is nodig dat de CBO-richtlijn en de Zorgstandaard Obesitas voor 
kinderen wordt herzien. 
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• Tot slot is het absoluut noodzakelijk dat er goede monitoring en evaluatie plaatsvindt zodat 
we kunnen aantonen dat met inzet op de ketenaanpak we de juiste koers ingezet hebben: 

o De verbeteringen die deze nieuwe manier van werken met zich mee brengt ten 
opzichte van de nu gangbare manier van werken 

o De wijze waarop het implementatie proces lokaal verloopt en hoe dat verbetert en 
versneld kan worden 

Alle genoemde voorwaarden zijn belangrijk en noodzakelijk om tot een vlotte en succesvolle 
implementatie te komen. Alleen één of enkele voorwaarden op orde brengen, zal direct negatieve 
consequenties hebben in de snelheid van implementatie en het succes dat bereikt kan worden. 

Gezonde Omgeving 

Naast de JOGG-aanpak biedt Jongeren Op Gezond Gewicht gemeenten concrete initiatieven om de 
omgeving van kinderen gezonder te maken. We richten ons al intensief op de sport, school en 
werkomgeving. In 2019 verkennen we met publieke en private partners hoe we ook de buurt, huis en 
de (sociale) media gezonder kunnen maken. 

Naast onze focus op het terugdringen van overgewicht bij kinderen, wil JOGG waar mogelijk en 
efficiënt de verbinding maken met de andere thema's. Momenteel verkennen we de samenwerking 
met NOC#NSF, sportbonden, Stichting Jeugd en Alcohol, het Trimbosinstituut en het programma 
Team:Fit om gezamenlijk op te trekken om alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar in de 
sportomgeving terug te dringen. Ook het convenant 'gezonde sportsponsoring' voor een gezondere 
sportomgeving, biedt de mogelijkheid om de verbinding met het thema alcohol te leggen en met een 
rookvrije sportomgeving. 

De sport- en vrije tijdomgeving: 
■ Met het programma Team:Fit worden sportverenigingen/accommodaties 

ondersteund bij het gezonder maken van het aanbod in hun kantine. 
In 2020 zijn 2500 sportverenigingen/accommodaties aan de slag met een 
gezonder voedingsaanbod, waarvan 40% voldoet aan niveau Brons. 

■ De infrastructuur van Team:Fit wordt benut om de sport te ondersteunen bij 
het doorvoeren van het anti-rookbeleid en verantwoord alcoholbeleid. Focus 
ligt hierbij op een betere naleving van de leeftijdsgrens binnen 
sportverenigingen door een gezonder aanbod te bewerkstelligen en door 
bewustwording over de schade van alcoholmisbruik te vergroten. 

■ Het weren van ongezonde reclame-uitingen en het bewerkstellingen van een 
gezond aanbod van eten en drinken tijdens sportevents: 

■ Per 1 januari 2020 voldoen lokale, regionale en nationale sportevenementen 
en daarmee verbonden side-evenementen gericht op kinderen t/m 12 jaar, 
dan wel waar naar verwachting meer dan 25% van de aanwezigen 12 jaar of 
jonger zijn, aan gezonde sportsponsoring (met een verhouding 80% gezonde 
voedselkeuze en 20% uitzonderingskeuzes). 

■ Het aanbod van eten en drinken tijdens deze sportevenementen voldoet aan 
het niveau Goud (80% gezonde voedselkeuze en 20% uitzonderingskeuze) van 
de Richtlijnen Gezondere Kantines. 

Betrokken partijen (G4, Eindhoven, sportmarketingbureaus, NOC*NSF en 
JOGG) spannen zich in om de beweging voor gezonde sportsponsoring en een 
gezond aanbod van eten en drinken, gericht op meer doelgroepen, richting 
2025 en 2030 in te zetten. Dit doen zij, onder meer, door een fasering in 



Doc. 128 

leeftijd en in lokale, regionale, nationale en internationale sportevenementen 
op haalbaarheid verder uit te werken. 
Hiervoor is met de directie sport (foelie Stops) de afspraak gemaakt om in het 
nieuwe beleidskader (vanaf 2019) te sturen op gezonde sportevents. 

De advisering en begeleiding van sportaccommodaties door Team:Fit coaches 
is goed te vertalen naar andere accommodaties. Het initiatief Gezond Uit  
bestaat uit een collectief van attractieparken, dierentuinen en musea. Bij 
meer dan 500 locaties is sprake van een voedingsaanbod. Op moment van 
schrijven wordt de samenwerking verkend met als doel een gezonder 
voedingsaanbod te bewerkstelligen volgens de richtlijnen 'gezondere 
kantines' van het Voedingscentrum. We hebben de ambitie om in 2019 een 
samenwerkingsvorm tot stand te brengen, waarin publieke en private 
partijen zich committeren aan gemaakte afspraken. JOGG zal hier beheerder 
van zijn en focus leggen, in eerste instantie, op locaties in JOGG-gemeenten. 
In 2020 hebben 15% van alle dagattractieparken een gezond voedingsaanbod 
dat minimaal voldoet aan niveau Brons volgens de richtlijnen van het 
Voedingscentrum 

De gezonde schoolomgeving: 
Doel van alle activiteiten die JOGG ontplooit in en rondom scholen in JOGG-gemeenten, is 
om meer gezonde scholen te bewerkstelligen in een gezonde schoolomgeving. Hierbij is een 
intensievere samenwerking gewenst met het programma Gezonde School, zowel op 
landelijk als lokaal niveau. De ambitie is om 100% gezonde scholen in JOGG-gemeenten te 
realiseren in 2030. Dit vraagt de volgende intensivering: 

- Gezonde School legt focus op scholen in JOGG gemeenten/Het wordt voor JOGG-
gemeenten aantrekkelijker gemaakt met de gezonde schoolaanpak aan de slag te 
gaan (financiële prikkel?) 

- Extra en structurele ondersteuning vanuit GGD aan scholen in JOGG gemeenten 
- Aandeel Gezonde Scholen wordt doelstelling voor JOGG Gemeenten 
- Lokale samenwerking tussen JOGG regisseurs, Gezonde Schooladviseurs en andere 

professionals wordt geoptimaliseerd 
- Lokale professionals worden beter uitgerust om scholen aan de slag te laten gaan 

met de Gezonde School-aanpak 
- Samenwerking met partijen die zich inzetten voor een beweegvriendelijke 

schoolomgeving zoals de Fietsersbond, IVN etc. 

- Doelstellingen Akkoord 'Gezonde Voeding Op Scholen' 2016-2020 

- Het aantal ondertekenaars van het Akkoord uitbreiden met 10 aanbodsleverende 
partijen voor een groter bereik; 

Alle ondertekenaars van het Akkoord voldoen aan minimaal niveau 'Zilver' volgens de 
richtlijnen 'Gezondere kantines' van het Voedingscentrum; 

De gezonde werkomgeving 
Het belang van de doelgroep ouders en jongvolwassenen maakt het stimuleren van vitaliteit en 
duurzame inzetbaarheid ook voor JOGG een interessante opgave. Gezonde ouders creëren gezonde 
kinderen. Daarnaast zijn JOGG-gemeenten ook zelf werkgever en zijn zij de eerste die onder het 
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motto: 'practice what you preach', aan de slag moeten gaan met vitaliteitsbeleid voor hun 
werknemers. Behoefte vanuit JOGG-gemeenten om het programma te intensiveren is groot. 

Met een intensivering hebben we de volgende doelstellingen: 
Ons richten op JOGG-gemeenten als werkgever en hen ondersteunen bij het 
realiseren van een gezonde werkomgeving en publieke ruimte; 

De ontwikkeling van een 'Gezonde Werkvloer'-scan voor JOGG-gemeenten; 

JOGG-regisseurs faciliteren in het borgen van aandacht voor een gezonde 
werkomgeving binnen de JOGG-aanpak; 

Het online platform Gezondewerkvloer.nl beter benutten als inspiratiebron voor 
werkgevers, waarbij focus ligt op het doorvertalen van de JOGG-leefstijlcampagnes 
naar de werkomgeving. 

Verbreding van omgevingen 
De afgelopen jaren richten we ons al intensief op de sport, school en werkomgeving. Om meer 
kinderen te bereiken willen we meer plekken waar kinderen leven, leren of spelen gezonder maken. 
In 2019 willen we verkennen, met publieke en private partners, hoe we ook de buurt, thuis en de 
(sociale)media gezonder kunnen maken. 

In het ruimtelijk domein worden keuzes gemaakt over ontwerp en de inrichting van de leefomgeving. 
De leefomgeving, ofwel fysieke omgeving, heeft een grote impact op een -gezonde- leefstijl. We 
hebben de ambitie om een gezonde leefomgeving te verbinden aan de ruimtelijk opgaven in JOGG-
gemeenten door gebiedsontwikkelaars, bouwers en gemeenten te betrekken. Dit moet leiden tot het 
vaststellen van beleidskaders en structureel borgen van gezondheidsbevorderend beleid. 

In 2019-2020 hebben we de volgende doelstellingen: 
- JOGG-regisseurs en beleidsmedewerkers worden gefaciliteerd om een gezonde 

leefomgeving op gemeenteniveau te verbinden aan het ruimtelijke domein 
- JOGG formuleert en structureert met publieke en private partners interventies die 

gericht zijn op het borgen van een gezonde leefomgeving voor jongeren en die door 
gemeenten direct kunnen worden toegepast bij ruimtelijke opgaven 

- JOGG richt een publiek-privaat platform op voor het borgen van een gezonde 
leefomgeving voor jongeren 
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Van: 
Aan: 	 <,-;. 	 ; Seidell, 3.C.; 	2a voedingscentrum  
Cc: 	 (aaef.n1;  _ 	 ; Mik 	 ;Fet„~; 
Onderwerp: 	Agenda en overzicht ambities en maatregelen Preventieakkoord thema overgewicht 
Datum: 	 woensdag 18 juli 2018 00:00:13 
Bijlagen: 	 Agenda exoertteam NPA overgewicht 19-7.docx 

Overzicht maatregelen.docx 

Besten 	~,,, Gerda,,, 	10 en Jaap, 

Bijgevoegd treffen jullie een agenda en een overzicht van huidige maatregelen en 
ambities+doelstellingen (laatste stand van zaken, uiteraard in vertrouwen) van de thematafel 
overgewicht van het Preventieakkoord. Hierover gaan we graag met jullie in gesprek aanstaande 
donderdag bij VWS, kamer 13:08, van 11:30-13:00 uur inclusief lunch (zoals beloofd). Pf 

(in cc) zal de vergadering wederom voorzitten. 

Als er nog vragen zijn, vernemen we dat graag van jullie. 
Vergeet niet een geldig ID-bewijs mee te nemen voor bij de receptie. 

Met vriendelijke groet, mede namens Eric, 



(KCS), Jaap Seidell (expert tafel 

(RIVM), 
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Agenda Expertsessie thematafel Overgewicht Preventieakkoord 

Datum: 	19 juli 

Tijd: 	11:3o —13:oo, Inclusief Lunch 

Locatie: 	VWS 	Parnassusplein 5, Den Haag 

Genodigden: Gerda Feunekes (Voedingscentrum),  

(Pharos), 

overgewicht), 
(secretarissen). 

11.30-11.40 	Opening en mededelingen 

11.40-11.45 	Korte stand van zaken Preventieakkoord op proces 

11.45-12.15 	Doornemen maatregelen totaalpakket. 

(procesbegeleider),, 	(AEF), 

Reactie totaal pakket (tot nu toe) ingebrachte maatregelen 

Samenhang van maatregelen 

Wat is nog nodig om ambities te bereiken? 

12.15-12.45 	Doornemen maatregelen per subtafel 

Omgeving 

Ondersteuning en zorg 

Integraal 

Voeding en voedselomgeving 

Bewegen en sport 

12.45-12.55 	Vervolg afspraken 

12.55-13.0o 	Afsluiting en rondvraag 
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- 	Het percentage overgewicht en obesitas bij de Nederlandse jeugd (4-20 jaar) is gedaald van respectievelijk 13,4% (2016, 
potentieel XX% in 2040) naar 9,1% en van 2,7% (2016, potentieel XX% in 2040) naar 2,3% of lager. 

Deze percentages komen overeen met de situatie van 1995. Het is de ambitie van het Nationaal Preventieakkoord om in de komende 22 jaar het 
overgewicht- en obesitasniveau terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden. NB: doelgroep 4-20 is de meeteenheid, de inzet voor deze 
ambitie vindt daarnaast ook plaats op leeftijd -10 mnd tot 4 jaar. 

- 	Het percentage overgewicht en obesitas bij de Nederlandse volwassenen (20 jaar en ouder) is gedaald van respectievelijk 50,2% 
(2016, of potentieel 62% in 2040) naar 38% en van 14,5% (2016) naar 7,1% of lager. 

Deze percentages komen overeen met de situatie van 1995. Het is de ambitie van het Nationaal Preventieakkoord om in de komende 22 jaar het 
overgewicht- en obesitasniveau terug te brengen naar het niveau van 22 jaar geleden. 
Bovenstaande daling van overgewicht en obesitas wordt in ieder geval bewerkstelligd via de plekken waar (mensen met) overgewicht relatief veel 
aanwezig is (zijn) (>20% bij jeugd, >50% bij volwassenen). 

- Het aantal Nederlanders dat lijdt aan obesitas gerelateerde ziektelasten is met 40% gedaald ten opzichte van 2016 (zoals 
diabetes mellitus type 2, hart-, vaat-, en leverziekten). 

Onderbouwing van het genoemde percentage volgt nog. 

- Alle inwoners van Nederland eten en drinken op een wijze die bijdraagt aan een gezond gewicht en een gezond voedingspatroon 
(met een voetnoot: waarbij de Schijf van Vijf leidraad is), door: 

- Consumptie van groente en fruit naar Schijf van Vijf niveau en een stijging van het drinken van water [suggestie VWS] 
(2016: 1-12 jaar = ca 40%, gemiddelde consumptie alle leeftijden is resp. 127 en 112 gram) 

- Een consumptie van kcal hoeveelheid naar niveau passend bij leeftijd en leefstijl. 
(dit cijfer verschilt per persoon en behoefte en leent zich niet voor een gemiddelde ) 
Huidige aantallen en percentage dat minimaal nodig is om ambities te halen worden nog aangevuld. 

75% van de inwoners van Nederland beweegt (inclusief intensief bewegen) volgens de Nederlandse Beweegrichtlijn (t.o.v. 47% 
in 2017); 

Nederlandse inwoners hebben een gezonde sociaaleconomische [suggestie Sociaal Werk], sociale-, voedsel- en fysieke-
omgeving, die gezond leven stimuleert. Dit uit zich expliciet in buurten, zorginstellingen, sportaccomodaties, onderwijs, 
bedrijven, overheidsgebouwen, supermarkten, horeca en op centrale plekken van het (openbaar) vervoer; 

Voor alle inwoners van Nederland met overgewicht of obesitas is een passend sport- en beweegaanbod en een passende 
ondersteuning, begeleiding en zorg toegankelijk. 

Partij 
Alliantie N&G (Natuur en 
Gezondheid, o.a. IVN) 

Wil 
In 2020 150 Gezonde Schoolpleinen 
(groei +50), in 2025 500 en 
in 2040 2000 Gezonde Schoolpleinen 

Doet Vraagt 

Alliantie N&G In 2020 15 Gezonde Buurten, in 2040 100 



Gezonde Buurten 
In 2020 in 20 gemeenten, in 2025 100 en 
in 2040 250 gemeenten fysieke groene 
gezondheidsroutes en 
wandelprogramma's 
EN 
Wandelinterventies op maat voor mensen 
met overgewicht en diabetes  
In 2025 hebben 5 ziekenhuizen een 
gezond aanbod voor patiënten, personeel 
en bezoekers 

Alliantie N&G 

Alliantie Voeding en Zorg 
& PON 

NB: VWS ondersteunt dit, 
maar richt eigen beleid in 
eerste instantie op 
gezonde restaurants in 
ziekenhuizen 

In 2040 is in het onderwijs voor 
zorgprofessionals aandacht voor voeding, 
leefstijl, obesitas en context. 
In 2020 en 2025 is dit in resp. 2 en 5 
opleidingen gerealiseerd en is het resp. 
opgenomen in het Raamplan Artsopleiding 
(2020) en FMS en NHG nascholingsplan 
(2025)  
Doorontwikkeling e-health applicatie 
Eetscore en uitrol in de zorg 

Alliantie V&Z & PON 

Alliantie V&Z 

Doorontwikkeling interventie GO! en uitrol 
in gemeenten via JOGG en C40  
AVP in 2020 versneld en geïntensiveerd 
uitgevoerd 

In 2020 een nieuw integraal systeem voor 
productverbetering 

In 2040 heeft XX% van de supermarkten 
in JOGG wijk gezond beleid 

Alliantie V&Z 

CBL & FNLI 

CBL & FNLI & VWS 

CBL 

Voor afloop 
convenant 
zijn 
afspraken 
gemaakt 
over de 
groepen die 
grootste 
bijdrage 
leveren aan 
calorieën 
(incl. 
suiker)  

- Inzet op acceptatie suiker-, vet- 
en zoutvervangers. 
- Verbetering monitoring 

- commitment Veneca en KHN 
- ondersteuning VWS ad hoc 
commissie criteria 
In 2020 50% JOGG gemeenten 

CBL & FNLI & VWS 

CBL 

In 2020 een nieuw voedselkeuzelogo 

Jaarlijks 750 trainingen medewerkers 
retail 

Inzet CBL, SGF, FNLI en VWS Consumenten-onderzoek, 
notificatie en campagne 
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Uitbreiding App 'Kies ik gezond' naar food 
service 

CBL Elk jaar aandacht voor Schijf van Vijf bij 
het schap in supermarkt 

Financierin 	S Schijf van Vijf 
Campagne VC, goedkeuring 
OWS/NVWA) gebruik Schijf van 
Wijf 

Zie in in 
Vijf 

Aanscherping regels kidsmarketing ook op 
branded characters 

CBL Alleen CBL leden of ook 
FNLI? 

Onder voorbehoud van 
financiering VWS en 
zorgverzekeraars 

DiabetesVN In 2020 in 3 regio's (Zuid-Limburg, evt 
Haaglanden en evt Groningen) 50 
groepstrainingen voor 15 mensen met 
Diabetes M2 

GroentenFruit Huis 
GroentenFruit Huis 

Intensivering groente en fruit op scholen 
Intensivering groente en fruit op de 
werkvloer 

Fietsersbond + WN In 2020 +3,4 miljard fietskilometers en 
200-600.000 werknemers in beweging 

Oprichting 
Alliantie 
Werken in 
beweging 

Financiering VWS Aanvullend aan 
Klimaatakkoord I&W 

Fietsersbond + WN 

Fietsersbond + WN 

In 2020 een platform met 10 beste 
maatregelen op actieve mobiliteit naar/op 
werk, evt aangevuld met campagne 
In 2020 250 gecertificeerde 
fietsvriendelijke werkgevers 

Kosten: 
160 en 
240k 
(2019/202 
0) 

Zie ook maatregel 
JOGG/NOC*NSF 
Zie ook maatregel CBL 

FNLI 

FNLI 

In 2020 minder sportsponsoring gericht 
op kinderen in sportomgeving 
In 2020 licensed media characters voor 
kinderen uitgefaseerd 

FNLI 
	

Marketing om gematigde consumptie de 
norm te maken 

GGD GHOR NL 
In 2020 50% JOGG gemeenten, in 2025 
alle gemeenten JOGG 

In 2020 is duidelijkheid over de 
bekostiging van de centrale zorgverlener 
bij kinderen met obesitas 
In 2020 een stijging van gezond gewicht 
in tenminste 75 JOGG gemeenten  
In 2020 werken 35 JOGG gemeenten aan 
een sluitende ketenaanpak op kinderen 
met obesitas 
In 2025 heeft de helft van alle JOGG-
gemeenten een sluitende ketenaanpak 

Financi~dele 
(geldt voor alle JOGG 
onderdelen)  

Er is duidelijkheid over 
bekostiging centrale zorgverlener 
(VWS, VNG, ZN) 

Richtlijnen zijn aangepast (VWS, 

Overlapt deels met inzet 
VWS en PON 

JOGG 

JOGG 

JOGG, FNLI, CBL, VWS 

JOGG, PON, VWS 
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KHN X X In 2020 hebben meer ondernemers 
kleinere porties op de menukaart  

KHN kan er geen getal 
aan hangen 

JOGG In 2020 hebben alle sportevenementen 
gericht op kinderen gezonde 
sportsponsoring (80% gezond) en 
voedingsaanbod is niveau goud (80% 
gezond)  

JOGG In 2020 hebben 15% van alle 
dagattractiesparken een gezond 
voedingsaanbod niveau brons van 
Voedingscentrum  

JOGG In 2030 100% gezonde scholen in JOGG-
gemeenten  

JOGG In 2020 voldoen alle ondertekenaars 
(huidig aantal + 10) van het Akkoord 
Gezonde Voeding op Scholen aan niveau 
zilver van Voedingscentrum  

JOGG Gezonde Werkvloer integraal onderdeel 
van JOGG-aanpak in gemeenten  

KHN In 2020 hebben 1000 restaurants een 
Dutch Cuisine menu op de kaart (van de 
11.000 restaurants)  

KHN In 2019 doen 200 restaurants mee aan de 
Nierstichting Restaurant Driedaagse  

In 2020 2500 sportverenigingen aan de 
slag met gezondere omgeving (incl. roken 
en alcohol), 40% brons niveau 
Voedingscentrum  
In 2020 op maat aanpak op BES eilanden 
en in 2025 zicht op resultaat  

JOGG, VWS 

JOGG 

Samenwerking NOC*NSF en FNLI 
+ alcohol 

Kinderopvang 

X X 

In 2025 weten zorgverleners en 
wijkprofessionals de effecten van sport en 
bewegen, kunnen ze doorverwijzen naar 
lokaal passend aanbod  
In 2025 zijn laagdrempelige instapsporten 
aanwezig voor de nog niet-sportende 
doelgroep 

NOC*NSF + bonden Samen met VWS,  VNG, VSG 

NOC*NSF, VWS 

Let op overlap bij 
uitvoering op activiteiten 
PON en Sociaal Werk NL 
en JOGG en VWS 

In 2025 stimuleert 40% van de 
sportverenigingen een gezond aanbod en 
zijn 40 modelkantines gerealiseerd, in 
2040 is dat 80%, waarvan 1,5 miljoen 
sporters in modelkantines komen 

NOC*NSF 
Overlapt deels met VWS 

PON) 

Inbedding in 
curricula/opleidingen 



X Wens om contractering van zorg 
gebieds/populatie gebonden te maken 
(aanpak en inkoop)  

Doc. 132 
PO, VO, MBO 

In 2025 is er een multidisciplinaire GLI 
gerealiseerd voor hoogcomplexe zorg.  
In 2025 is een landelijk model obesitas bij 
volwassenen ontwikkeld (in lijn met 
ketenaanpak op kinderen)  
In 2020 is de richtlijn overgewicht en 
obesitas (2008) aangepast op basis van 
meest recente inzichten 

Effectmonitoring noodzakelijk 
(VWS) 

In 2020 zijn tussendoortjes niet meer dan 
110 kcal per stuk 

In 2025 75 kcal 

Inzet en 
expertise 

Inzet FNLI, CBL, VWS SGF 

In 2020 suikerhoudende dranken enkel in 
verpakkingen 1 liter en 250 ml  
In 2020 geen marketing meer voor 
suikerhoudende dranken en zuivel 

Inzet en 
expertise 
Inzet en 
expertise 

In 2020 Reclamecode Voedingsmiddelen 
aangescherpt op niveau Schijf van Vijf en 
verbod op frisdrank, koek, chips en ijs  
In 2020 is het aantal leden van Sociaal 
Werk dat actief aanbod heeft op het 
gebied van sport en bewegen 
gestegen van 430 naar 650.  
In 2020 is 50% van de gemeenten 
JOGG-gemeente, een derde hiervan 
heeft een sluitende ketenaanpak  
Zorgprofessionals (i.i.g.) huisartsen beter 
laten doorverwijzen naar lokale wijkteams 
-› sociale kaart 

Sociaal Werk NL 

Sociaal Werk NL 

Inzet FNLI, CBL, VWS 

Doorontwikkeling Gezonde School aanbod 
voor kinderen met een beperking, en pilot 
doen in 2019 en 2020 

Uitrol leidt tot 250 gemeenten in 2030 en 
400 passend onderwijsscholen 
(VSO+SBO+ passend onderwijs)  
Idem voor volwassenen, leidt in 2030 tot: 

15 revalidatiecentra, 25 ziekenhuizen, 40 
zorginstellingen, 40 gezondheidscentra in 

Special Heroes 

-> rol ZN 

PON 

PON, VWS 

PON, VWS 

SGF 

SGF 

Inzet FNLI, CBL, VWS 

Inzet FNLI, CBL, VWS 

SGF 

Sociaal Werk NL 

Inzet en 
expertise 

X 

X 

X 

Sociaal Werk NL 

Special Heroes 
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40 gemeenten, met deelname van 
300.000 volwassenen met een beperking. 

Veneca 

"wielden handreiking omgevingsvisie 
VNG 
VSG 

2020: 25% Gezonde Scholen 
(van 6800 PO, 635 VO, + 50 MBO 
scholen, NB * locaties )  
2020: 50% Gezonde Schoolkantines 
(van 1800 locaties en kantine) 
2025: 80% Gezonde Schoolkantines 
2020: Aangescherpt convenant 
sponsoring PO en VO op voeding conform 
Akkoord Gezonde Voeding op Scholen 
2020: Verschuiving naar meer water 
drinken, o.a. door: 
- 65% VO en MBO hebben 

watertappunt (huidig percentage 50%) 
- evt belastingmaatregel 
- gezonder aanbod 

(zie andere maatregelen)  
2020: 50% Kinderopvang geschoold 
Gezonde KO 
(van 7500 KO-locaties)  
2020: in inkoopdatabases groothandels 
gezonde keuze herkenbaar 

Inzet PO, VO, MBO, JOGG en 
b7cW. 

- Inzet JOGG, VO, MBO, VC 

- X 

Inzet Br. KO, JOGG, instituten 

Inzet Veneca, KHN (afnemer), 
CBL en FNLI + ondersteuning 
Voedingsc.  

VWS Convenant 

2020: start gezonder aanbod op 
vervoersplekken (weg+spoor) 

Inzet CBL, KHN, SGF, en via 
Voedingscentrum (ontwikkeling 
richtlijn) 
+NS, Bovag, BeTa 

2025: alle restaurants in ziekenhuizen 
gezond 
2020: Gezonder aanbod in horeca door 
o.a. gastvrij water schenken 
2020: Schijf van Vijf aanbod herkenbaar 
in supermarkt en groothandel 
2020: Verbetering handelingsperspectief 
consument: Schijf van Vijf 

Inzet Veneca, en 
Voedingscentrum 
Inzet KHN, en via 
Voedingscentrum  
Inzet CBL, FNLI en via reguliere 
inzet VC (Schijf van Vijf) 
Inzet CBL, SGF en Veneca, en 
subsidie Voedingscentrum 

In 2020: alle kantines Rijksoverheid 
gezond  
2025: een passend sport en 
beweegaanbod voor mensen met 
overgewicht en obesitas 
2020: voor elke relevante beroepsgroep 

Inzet Veneca en VWS 

Overlapt met inzet 
NOC*NSF en Fietsersbond 
en Alliantie N&G  
Overlapt deels met inzet VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

Inzet PO, VO, MBO, JOGG 
Subsidie VWS 

Inzet VO, MBO, JOGG 
Subsidie VWS 

Zie oo 



in de zorg wordt lokaal sport- en 
beweegaanbod en ondersteuningsaanbod 
inzichtelijk en gebruikt  
2025: sluitende ketenaanpak en inzet op 
kinderen met obesitas in 50% JOGG-gem. 

2025: kennis over obesitas, voeding, 
leefstijl en samenwerking in keten in 
onderwijs zorgprofessionals  

VWS 

VWS 

NOC*NSF 

Overlapt deels met inzet 
Alliantie V&Z, Sociaal 
Werk NL, PON en JOGG 
Overlapt deels met inzet 
PON en Alliantie V&Z 
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Buiten de tafel, maar wel concreet ingediend: 

• Integrale leefstijlaanpak op diabetes type 2 (NDF, Diabetesfonds, LUMC, BeBright en Bas vd Goor): 
Doel: halvering DM2 in 2023 
Middelen: 500.000 in 2018, PPS-bijdrage voor 2019-2023 (ad XXX per jaar) 

• Platform Gezonde Voeding 0-4 jaar (o.a. zorgprofessionals, Groentenfruit Huis, RIVM, JOGG, Voedingscentrum) 
Doel: ontwikkeling screeningsinstrument voeding bij kinderen 0-4 jaar, in wachtkamer in te vullen. NB: sluit aan bij wens van andere partijen om iets dergelijks 
te ontwikkelen op meer thema's (o.a. brede anamnese) 
Middelen: 500.000 in periode 2019-2021 
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Van: 
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Cc: 	 Buro, Eric van der, 	aa aef.nI"; 
Seidell, J.C.  

Onderwerp: 	Informatie over 4e thematafel overgewicht: vrijdag 27 juli 12:00-16:00 uur, VWS, Apollozaal 2 
Datum: 	 vrijdag 20 juli 2018 13:50:54 

Beste deelnemers van de thematafel Overgewicht van het Preventieakkoord, 

Zoals afgesproken in het vorige overleg, vindt volgende week vrijdag 27 juli van 12 tot 16 uur het 
volgende overleg plaats. De stukken hiervoor zullen jullie uiterlijk dinsdag a.s. ontvangen 
(agenda, verslag en bijlagen). 

Op basis van de voorgaande sessies en het feit dat het stimuleren van eten van groenten en fruit 
in de doelstellingen voor 2040 is opgenomen en akkoord is bevonden door alle partijen, heeft 
VWS de wens geuit om het GroentenFruit Huis aan te laten sluiten bij de thematafel. Dit is 
akkoord bevonden door de voorzitter, aangezien het belangrijk is dat er een partij aanwezig is bij 
de overleggen om inhoud te geven aan deze doelstelling. GroentenFruit Huis staat voor de 
belangen van bedrijven die actief zijn in de afzet van groenten en fruit. 

Ik ga er van uit dat we jullie hiermee voldoende hebben geinformeerd en we kijken uit naar 
volgende week vrijdag. Een fijn weekend gewenst. Als er nog vragen zijn, vernemen we die 
graag. 

Met vriendelijke groet, mede namens Eric, 
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Tabel mogelijke maatregelen Preventieakkoord (overgewicht/voeding) 
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Hieronder treffen jullie een tabel aan met mogelijke maatregelen/inzet door betrokken partijen in het Preventieakkoord. Dit document is nadrukkelijk 

bedoeld als gesprekstuk om mogelijke inzet te concretiseren: de onderwerpen en inzet staan dus nog niet vast - daar dient het gesprek tussen partijen op 

o.a. vrijdag 22 juni (e.v.) voor. Met andere woorden: op basis van de ingevulde tabel kan gesprek plaatsvinden over of maatregelen opgenomen kunnen 

worden in het preventieakkoord en in welke hoedanigheid. 

Verzoek: 

1) onderwerpen aanvullen indien deze missen en schrappen indien ze er foutief in staan; 

2) inzet en resultaten concretiseren 

Organisatie Onderwerp Concrete inzet Resultaat 
2020 

Resultaat 2040 Eigen inzet Inzet anderen 

FNLI Productverbetering Versnellen en 
intensiveren Akkoord VP 
[concreet?] 

VWS: acceptatie suiker/vet 
vervangers vergoten 
VWS: technische 
ondersteuning 
VWS: lange termijn stabiliteit 
[concreet?] 

VWS: financiële intensivering 
JOGG 
VWS: extra aandacht voor 
loket CGL 
VWS: erkennen dat Schijf van 
Vijf geen realiteit is 

Portiegrootte 

PPS 

Kleinere portie als norm 
[concreet?]  
Intensivering JOGG 
(meer bedrijven) 

PPS 
	

Inzet Smaaklessen 
[wat is de extra 
ambitie?] 

FNLI 

VWS: financiële steun 
VWS: geen nieuwe eisen en 
wensen voor ruime periode op 
kindermarketing 

FNLI Langdurige campagne 
om consument op eigen 
verantwoordelijkheid op 
consumptie aan te 
spreken 

Consumptie 

CBL Productverbetering Robuuster en 
ambitieuzer maken 
[concreet?] 

VWS: andere branches 
betrekken 
VWS: robuustere monitoring 
VWS: WAC inzetten voor 
technische uitdagingen 
VWS: Europese 
claimsverordening aanpassen 
voor meer mogelijkheden om 
te communiceren 



VWS: nieRPFtrels4titeuze 
logo 
Voedingscentrum 
VWS: medefinanciering 
materialen 
VWS: mogelijkheid 
etikertering producten als 
Schijf van Vijf product 

Kennis/educatie Week van Schijf van Vijf 

Kennis/educatie 

Kennis/educatie  

Kies Ik Gezond-app 
uitbreiden met A-merken 
en info (allergenen) 
Lokale samenwerking 
supermarkten aan JOGG 
[aantal, datum] 

Voedingscentrum 
VWS: realiseren structurele 
voedingseducatie op scholen 

Kennis/educatie  e-learning supermarkt-
medewerkers herzien en 
grootschalig introduceren 
[aantal, datum] 

Portiegrootte  Quickscan uitvoeren 
[resultaat 2020?]  

Voedingscentrum / VWS t.b.v. 
onderzoek 

Gezond 
voedingsaanbod 

Gezond 
voedingsaanbod  

X restaurants 
deelnemend aan 
driedaagse 
zoutvermindering 
[relatie overgewicht?] 
2020: 1 Dutch Cuisine 
menu in 1000 
restaurants 

Nierstichting en een 
voedselkeuzelogo 

Gezond 
voedingsaanbod  

Uitrol blauwdruk NPP 
gezonde catering. 
[concreet?] 

Gezond 
voedingsaanbod 

Gezond 
voedingsaanbod 

I.s.m. Voedingscentrum 
criteria opstellen voor 
gezonde bedrijfsrest. 
[d.d.] 
Realiseren van aanbod 1 
boterham portieverp. 
[aantal/datum] 

Inzet Voedingscentrum (uren 
+ product) 

Inzet FNLI 

Productverbetering 
Productverbetering 
Schijf van Vijf  

[concreet?] 

Meer aandacht voor 
Schijf van Vijf 
[concreet?] 

Aanscherping regels 
kidsmarketing 
[concreet op onderdelen  

Indien eigen regulering: 
wettelijke maatregelen en 
inzet EU (level playing field)  

Indien zelfregulering, inzet 
FNLI en mediapartijen 

Etiketterin g 
Reclame 

CBL 

CBL 

CBL 

KHN 

KHN 

KHN 

KHN 
Veneca 

Veneca 

Veneca 

Veneca 
VWS 
VWS 

VWS 
VWS 



Prijs Suikervrije dranken 
lagere accijns 
[concreet d.d. en wijze 
waarop] 
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Gezonde schoolkantines 
[concreet % d.d.]   
Gezonde sportkantines 
[concreet aantal d.d.]   
Gezonde bedrijfsrest. 
[concreet aantal d.d.] 

Intensivering Gezonde 
School 
[concreet % d.d.]  
Intensivering Gezonde 
kinderopvang 
[concreet % d.d.]   

Voedingsaanbod 

Voedingsaanbod 

Voedingsaanbod 

Consumptie 
Kennis/educatie 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 

VWS 
VWS 

VWS 
VWS 



Deadline: 21-08-2018 

Ter bespreking op dinsdag 21 augustus 10:45 uur 

10.2.e, tenzij anders aangegeven 

Staatssecretaris 

nota 
(ter beslissing) 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Ontworpen door 
mr. 
Senior beleidsmedewerker 

T (070) 
M ( 

Datum Document 

Directie Voeding 
Gezondheidsbescherming 
en Preventie 

Preventieakkoord - ambities, maatregelen, teksten en Kenmerk 
1389101-179513-VGP 

begroting 

Bijlage(n) 

PG 
	

VGP 	 DGV 
	 6 

1 	Aanleiding voor deze nota 
In de afgelopen maanden is door veel partijen aan de verschillende tafels 
hard gewerkt aan een concept-Preventieakkoord, met ambities, 
doelstellingen, maatregelen, teksten en een passende begroting. Door middel 
van deze nota wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken. 

Bespreking van deze nota en bijbehorende stukken vindt plaats op 21 
augustus van 10:45 uur tot 12:45 uur met de betrokken VWS-medewerkers 
van PG, VGP, DCo en DGV. Op basis van deze bespreking kunnen wijzigingen 
worden doorgevoerd en kan worden toegewerkt naar een versie van het 
Preventieakkoord die kan worden gecommuniceerd met de achterban van 
partijen. De definitieve teksten van de akkoorden ontvangt u op 7 september 
van de voorzitters. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Voor u liggen de teksten van de visie (preambule), de drie thematafels met 
daarin de ambities, doelen en maatregelen en een voorstel van de 
verbindingstafel op de borging, monitoring en governance van het 
Preventieakkoord. Het proces voor de komende weken is als volgt: 

• 21 augustus: - Bespreking Preventieakkoord en 
eventuele aanscherpingen. 

- Start achterbanraadpleging door partijen. 
- RIVM maakt impactbeoordeling van de 

maatregelen 

Pagina 1 van 14 



10.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 135 

• Uiterlijk voor 7 sept: 	- Coalitieoverleg 	 Directie Voeding 
• 7 september: 	- Laatste thematafels, accorderen teksten, 	Gezondheidsbescherming en 

doorgeleiding teksten naar VWS. 	Preventie 

• week van 10 september: - Voorzitters Sap, Meijer en Van der Burg 
Kenmerk 

bieden u namens de thematafels de 	1389101-179513-VGP 
akkoordteksten aan (wordt gepland). 

• 13 september: 	- Aanleveren teksten t.b.v. CWIZO, RWIZO 
en Ministerraad. 

• Doorlopend na 14 sept: - Uitwerken communicatie en lancering 
Preventieakkoord. 

Bespreking van het concept Preventieakkoord kan op 21 augustus 
plaatsvinden langs de lijn van: 

1. Huidige conceptteksten en inhoud (ambities, doelen en maatregelen) 
van de 
a) visie/preambule (uit de verbindingstafel, bijlage 1) en 
b) akkoordteksten met alle maatregelen (bijlage 2, 3 en 4); 

2. Mogelijke knelpunten en kansen die extra inzet vergen 
(zie onder 3. Samenvatting en conclusies); 

3. Conceptbegroting op hoofdlijnen 
(zie onder 6. Financiële en personele gevolgen); 

4. Governance, monitoring en borging van het Preventieakkoord 
(uit de verbindingstafel, bijlage 5); 

1.1% 

3 Samenvatting en conclusies 

10.2.g 

1. Conceptteksten, ambities, doelstellingen en maatregelen  
In de bijlagen treft u de conceptteksten aan van de verbindingstafel 
(visie/preambule) en de thematafels (thema-akkoorden) zoals deze 
momenteel uitgewerkt zijn door partijen aan de tafels. De teksten zijn onder-
ling nog niet volledig eenvormig in taalgebruik en opzet. Deze slag moet de 
komende dagen nog gemaakt worden. Tevens zijn deze teksten nog niet 
geaccordeerd door partijen. Het proces is formeel zo geregeld dat partijen 
aan de thematafels de achterbanraadpleging inzetten na bespreking met u, 
dus van 21 augustus tot en met 7 september. De (hoogte van de) verschil-
lende ambities verschillen tussen de verschillende thema's. Zo worden de 
ambities van de overgewichttafel door het RIVM als onhaalbaar hoog geschat 
(RIVM heeft aangegeven stabilisatie van overgewicht in 2040 het maximaal 
haalbare te achten. Aan de thematafel is geconcludeerd dat stabilisatie niet 
het hoogste doel zou moeten zijn). 

Op de verschillende thema's zijn er enkele bespreekpunten voor u geformu-
leerd, te herkennen aan de omkaderde tekst. 

-› Bent u akkoord met bijgevoerde, door partijen geformuleerde teksten, met 
daarin opgenomen ambities, doelstellingen en de inzet op genoemde sectoren 
en onderwerpen? 
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NB: enkele maatregelen met een doelstelling tot 2025 kunnen mogelijk ook 
financiering tot dat jaar betekenen (denk aan Jongeren Op Gezond Gewicht). 
Uiteraard wordt in dat geval gezorgd voor passende financiering binnen de 
kaders van het Preventieakkoord en bestedingsplannen VWS (en eventueel 
andere partijen). 

2. Mogeliike knelpunten en kansen 

Partijen 
Tot op heden zijn een aantal partijen afhoudend geweest in mogelijke betrok- 
kenheid bij de totstandkoming van het Preventieakkoord. 

Directie Voeding 
Gezondheidsbescherming en 
Preventie 

Kenmerk 
1389101-179513-VGP 

t a 

ir 	ia 

4,24; 

y. 

gaiklAW 	 j,k 

"-im44,z 
7?- .W '" • 4," w 

Daarnaast heeft u een brief ontvangen van CBL (bijlage 6). Een (evt telefo-
nisch) overleg met CBL en FNLI over hun inzet en uw inzet, o.a. via de belas-
tingmaatregel op frisdranken en sappen, kan bijdragen aan een stevig Pre-
ventieakkoord (zie ook toelichting bij thema overgewicht, blz. 5). 

Bent u akkoord met een gesprek met 

1. Ella Kalsbeek, voorzitter van de LHV; 
2. Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland; 
3. Yvonne van Rooy, voorzitter van de NVZ. 
4. Marc Janssen van CBL en Marian Geluk van de FNLI, en/of Hans de Boer 
van VNO NCW. 

Alternatief kan mogelijk zijn om een deel van bovenstaande gesprekken nog 
door voorzitters te laten uitvoeren. 

Voor het behalen van de ambities op de thema's roken, alcohol en overge-
wicht zijn gemeenten een belangrijke doelgroep en partner. Bij overgewicht 
en alcohol is de VNG aangesloten, bij tabak zijn de G4 en Groningen aange-
sloten. Dit laatste betekent beperkte verbinding met lokale overheden. Mo-
menteel vinden een aantal gesprekken plaats met de VNG om ook op het 
thema roken een stimulerende rol te pakken. 

Buiten 
reikwijdte 
verzoek 

Buiten 
reikwijdte 
verzoek 
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VNG heeft zelf de wens om, in navolging van het nationale Preventieakkoord, 
te komen tot lokale preventieakkoorden door gemeenten. Direct aansluitend 
op uw gesprek op 21 augustus over het Preventieakkoord vindt een gesprek 
plaats tussen DGV en VNG. Dit biedt gelegenheid om de inzet via deze lokale 
preventieakkoorden nader te concretiseren, zodat er een daadwerkelijke 
meerwaarde ontstaat. Deze meerwaarde zou met name kunnen ontstaan 
wanneer VNG zich zou verbinden aan de thema-akkoorden en de lokale rol op 
deze drie thema's centraal zou zetten in de lokale preventieakkoorden, om te 
voorkomen dat de lokale preventieakkoorden thematisch niet aansluiten bij 
het nationale Preventieakkoord. Uiteraard op een wijze die aansluit bij de 
bredere inzet van gemeenten vanuit het sociaal domein (achterliggende pro-
blematiek). De VNG vraagt om een financiële bijdrage in het Gemeentefonds. 
Een tekstvoorstel is in 
bijlage opgenomen. 
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Buiten reikwijdte 
verzoek 

- Bent u akkoord met het opnemen van lokale preventieakkoorden door 
gemeenten als onderdeel van het nationale Preventieakkoord, mits VNG de 
thema-akkoorden onderschrijft en zich verbindt aan lokale preventieakkoor-
den op in ieder geval deze drie thema's? 

NB: voor de totstandkoming van lokale Preventieakkoorden is nu budget 
opgenomen in de begroting van het Preventieakkoord (1,5 mln. in 2019 en 
2020, daarna 0,5 mln., zie 3. Conceptbegroting (blz. 10) 

In de beginfase is met u gesproken over wanneer partijen kunnen participe-
ren in het Preventieakkoord. Besloten is dat aan de tafels van het Preventie-
akkoord partijen deelnemen die forse stappen willen nemen. Inmiddels blijkt 
dat er verschillen zijn tussen de mate van inzet tussen partijen. Aan de the-
matafel overgewicht zijn partijen die geen (voor het behalen van de ambities 
noemenswaardige) stappen willen nemen. Dit leidt bij enkele partijen tot de 
discussie in hoeverre aan de ondertekening van het Preventieakkoord voor-
waarden zijn verbonden. Zo zijn momenteel de Veneca, KHN, onderwijsraden 
(PO, VO en MBO), samenwerkende gezondheidsfondsen en brancheorganisa-
tie Kinderopvang terughoudend met het formuleren van eigen inzet. Bent u 
akkoord om, wanneer de situatie ongewijzigd blijft, dat het ondertekenen van 
het Preventieakkoord voorbehouden is aan partijen die betekenisvolle stap-
pen (willen) zetten? 

- Graag gaan we met u in overleg hoe we hier mee omgaan. In de tussentijd 
blijven we partijen uitdagen tot zo concreet en impactvolle bijdragen. 

Roken  Buiten reikwijdte verzoek 
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Problematisch alcoholgebruik  Buiten reikwijdte verzoek 
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Overgewicht 
Aansluitend op bovenstaande passage over prijsmaatregelen aan de alcohol-
tafel is de insteek om ook bij de overgewichttafel de belastingmaatregel op 
suikerloze en suikerhoudende dranken te concretiseren. Partijen als FNLI en 
CBL hebben aangegeven discriminerende maatregelen (zoals een belasting-
maatregel) onwenselijk te vinden en hebben gedreigd met opstappen. FNLI 
en CBL willen graag met u in overleg over een (vervangend) alternatief vanuit 
hun eigen inzet. Hun alternatief (verdere suikerreductie op frisdranken en 
zuivelproducten en - nog niet nader geconcretiseerde - verkleining van por-
tiegrootte in snoep, koek en chocolade) lijkt echter tot op heden nog niet vol-
doende ambitieus om dit alternatief te overwegen. Er liggen twee opties voor: 
of vasthouden aan de voorgenomen belastingmaatregel of onderzoeken in 
hoeverre FNLI en CBL met een serieus alternatief kunnen komen. 

- Bent u akkoord met het informeren van partijen over de voorgenomen 
belastingmaatregel op suikervrije dranken en waters? 

De voorgenomen belastingmaatregel om suikervrije dranken en waters vrij te 
stellen zou passen binnen een breder pakket waarmee het drinken van water 
wordt gestimuleerd. Op deze wijze kan het geheel van maatregelen (de be-
lastingmaatregel en andere stimulerende maatregelen) als een samenhan-
gend pakket worden gepresenteerd om water drinken te stimuleren. Dit kan 
door afspraken over en stimulering van de beschikbaarheid van kraanwater 
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op scholen (fonteintjes), horeca en publieke ruimtes. Momenteel is deze bre-
dere stimulering, afhankelijk van het eventueel inzetten op de voorgenomen 
belastingmaatregel, nog niet opgenomen in de begroting van het Preventie-
akkoord. Dit heeft te maken met het ontbreken van inzet van relevante par-
tijen hierop (onderwijspartijen brengen het niet in, noch de horeca) en ont-
breken van informatie richting partijen over hoe de eventuele belastingmaat-
regel er uit kan komen te zien. 

d r5 

•-• 

Bent u akkoord met, indien de belastingmaatregel doorgang vindt, een 
breder pakket aan maatregelen om het drinken van water te stimuleren? 

3. Conceptbegroting 
Onder 6. Financiële en personele gevolgen treft u de conceptbegroting op 
hoofdlijnen aan. Deze begroting is tot stand gekomen op basis van de opge-
stelde ambities, doelstellingen en ingebrachte maatregelen van partijen. Wij-
ziging van de begroting betekent logischerwijs een wijziging in de maatrege-
len (en mogelijk ambities en doelstellingen) en vice versa. Een en ander is 
nog 'work in progress, het is nog niet afgestemd met achterbannen en geac-
cordeerd door partijen zelf. Deze begroting moet eind augustus klaar zijn 
voor afstemming met Financiën. De definitieve begroting wordt nog een keer 
separaat schriftelijk aan u voorgelegd. 

4. Governance, monitorinq en borging  
In bijlage 5 treft u de tekst aan zoals deze aan de verbindingstafel van 5 juli 
is voorgelegd. Hierin wordt geschetst hoe de komende jaren de doelen uit het 
Preventieakkoord worden gemonitord, dat partijen rapporteren op de voort-
gang van hun maatregelen en hoe ervoor gezorgd kan worden dat er de am-
bities gerealiseerd worden. De opzet is akkoord bevonden en afgesproken is 
om het voorstel te delen en te bespreken in de thematafels. En in de verbin-
dingstafel van 23 augustus te spreken over de verdere invulling. 

Veel partijen ondersteunen de wens om te komen tot een onafhankelijke bor-
ging van de monitoring van de door deze partijen ingezette maatregelen in 
het Preventieakkoord. In de alcohol- en overgewichttafel werd een eventuele 
rol van de SER als organisator van de eventuele borgingscommissie niet om-
armd. Met name vanwege de ervaring die er op de thema's zelf al is met de 
borging en monitoring van akkoorden en convenanten. En omdat vanuit de 
werkgevershoek de inzet op deze drie thema's niet hoog is. 

U kunt in de verbindingstafel van 23 augustus aangeven dat u voor de invul-
ling van een borgingscommissie wilt spreken met de drie voorzitters van de 
thematafels (in de week van 10 september). Dit geeft gelegenheid om dit on-
derdeel nader uit te werken op een wijze die aansluit bij de behoeften en 
verwachtingen van partijen en uw rol hierin. De uitkomst kan in de verbin- 
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dingstafel van 13 september worden ingebracht. 

-3 Bent u akkoord in de invulling van de borging eerst te bespreken met de 
voorzitters en de uitkomsten hiervan te delen in de verbindingstafel van 13 
september? 
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4 	Draagvlak politiek 

Op hoofdlijnen lijkt veel draagvlak te zijn voor het Preventieakkoord. Over de 
eventuele dwingende maatregelen (accijns op tabaksproducten, uitbreiding 
reclame, neutrale verpakkingen en rookverboden, indexatie en beperking van 
prijsacties bij alcohol en een belastingmaatregel ten aanzien van suikervrije 
dranken en waters) zal mogelijk discussie kunnen ontstaan. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 

DCo werkt samen met PG en VGP aan een communicatieaanpak op twee 
sporen. Het eerste spoor richt zich op bekendheid geven aan het Nationaal 
Preventieakkoord. Het draait hier om het sluiten van het akkoord en de 
inhoud ervan. Het tweede spoor gaat over communicatie als 
beleidsinstrument. Hoe we met behulp van communicatie de ambitie van het 
Nationaal Preventieakkoord te halen. Hierover wordt in september nog 
separaat met u overlegd, ruim voor ondertekening van het Preventieakkoord. 

6 	Financiële en personele gevolgen 

In 2018 is reeds voor 6 mln. EUR geïnvesteerd in de intensivering al lopende 
programma's en maatregelen die aansluiten bij het brede draagvlak aan de 
thematafels. De overige beschikbare middelen zijn "doorgeschoven" naar de 
volgende jaren. Voor het Preventieakkoord zijn voor de periode 2019-2021 de 
vo►gende middelen beschikbaar: 

2019: 23 mln. EUR 
2020: 23 mln. EUR 
2021: 10 mln. EUR 
2022: 5 mln. EUR (structureel) 
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Daarnaast zijn er nog middelen - voor 2019 en 2020 6 mln. EUR per jaar -
beschikbaar vanuit het Regeerakkoord voor Effectieve interventies. Deze 
budgetten zijn gereserveerd voor het doorontwikkelen en het doen van 
onderzoeken op de thema's uit het Preventieakkoord. Een aantal van de 
activiteiten in het Preventieakkoord kunnen worden bekostigd uit dit budget, 
waarna nog budget over blijft voor aanvullende activiteiten gericht op 
effectieve interventies. 

Partijen hebben in de thematafels en de verbindingstafel maatregelen 
ingebracht. Bij een aantal maatregelen is financiering gevraagd. De 
verzoeken om financiering was bij alle thematafels hoger dan de begroting 
toelaat. Op basis van feedback door experts en een inschatting op 
haalbaarheid, schaalbaarheid en draagvlak zijn middelen naar beneden 
bijgesteld tot een passende begroting. Partijen worden en zijn hier continu 
over geïnformeerd. 

Op basis van bovenstaande bedragen en de eerder beschreven ambities, 
doelstellingen en maatregelen, is op hoofdlijnen tot de volgende begroting 
gekomen. Uiteraard wordt u separaat geïnformeerd om te beslissen over de 
volledige begrotingen van het Preventieakkoord en Effectieve Interventies, 
zoals deze bij het ministerie van Financiën zullen worden ingediend. 

Roken (onder voorbehoud)  Buiten reikwijdte verzoek 
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Alcohol (onder voorbehoud)  Buiten reikwijdte verzoek 

Overgewicht (onder voorbehoud) 
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Borging, monitoring, governance en lokale Preventieakkoorden 
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-› Bent u akkoord met deze voorlopige inzet van de middelen, voortvloeiend 
uit en passend bij de ambities, doelstellingen en maatregelen op de drie 
thema's roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht? 

De bedragen zijn passend bij de beschikbare financiële middelen voor het 
Preventieakkoord en Effectieve Interventies en de eventuele middelen die 
beschikbaar zijn vanuit de bestedingsplannen van VWS. De inzet vanuit 
Effectieve Interventies wordt nog verder verhoogd (tot de maximaal 
beschikbare 6 min EUR in 2019 en 2020). 

Tot op heden zijn diverse fondsen, zoals de samenwerkende 
gezondheidsfondsen (SGF), Bernard van Leer Foundation en de Noaber 
foundation positief en constructief betrokken geweest bij de verbindingstafel. 
Deze fondsen hebben allen financiële middelen tot hun beschikking. In de 
uitwerking van het Preventieakkoord is tot op heden echter nog niet het 
aanbod geweest om het Preventieakkoord, of op onderdelen, te 
(co)financieren. Tot op heden heeft de ANR als enige partij aangegeven 
financiële bijdrage te willen leveren, vanuit de thematafel roken. 
In eerdere stadia heeft u gecommuniceerd dat u een Preventieakkoord wenst 
te sluiten met organisaties die van belang zijn op de thema's uit het 
Preventieakkoord en hierop een stapje extra willen zetten om zodoende 
dichter bij de ambities uit te komen. In dat kader kunnen de fondsen 
gevraagd worden om hun bijdrage aan het Preventieakkoord te concretiseren. 

Bent u akkoord met het delen van het concept-Preventieakkoord met de 
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fondsen uit de verbindingstafel - die gepland staat op 23 augustus - en hun 
concreet te vragen naar hun inzet op (onderdelen van) dit akkoord, vanuit 
hun inzet als basis voor ondertekening van het Preventieakkoord? 
-> Bent u akkoord met het expliciet vragen van de financiële inzet van de 
fondsen aan de verbindingstafel? 

7 Juridische aspecten en haalbaarheid 

Een aantal maatregelen uit de thematafels moeten nog op juridische aspecten 
worden getoetst door WJZ. Dit zal voor 7 september gebeuren. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 

Huidige teksten, ambities en maatregelen zijn tot stand gekomen in 
samenwerking met partijen van de relevante tafels (3 thematafels, 
verbindingstafel). Op basis daarvan is een passende begroting gemaakt. Het 
geheel is nog niet afgestemd met de achterbannen van de betrokken partijen. 

Intern zijn relevante onderdelen besproken met directie Sport 
(Sportakkoord), FEZ, Curatieve Zorg, Zorgverzekeringen en Communicatie. 
De afgelopen maanden zijn in klankborden meer relevante directies van VWS 
uiteraard ook betrokken. Na bespreking van deze nota op 21 augustus 
worden directies nog een laatste maal betrokken bij het concept 
Preventieakkoord. 

Interdepartementaal zijn relevante onderdelen ambtelijk besproken met 
ministeries van Financiën, OCW, SZW, LNV en I&W. Op 29 augustus wordt een 
interdepartementaal directeurenoverleg gehouden over het preventieakkoord. 
Het is aan te raden om nog, voor behandeling in de ministerraad, met uw 
collega-bewindspersonen te spreken van in ieder geval Financiën, OCW en 
LNV voor het vergroten van draagvlak en het leggen van verbindingen tussen 
beleidslijnen (zoals de eerder genoemde verbinding tussen Preventieakkoord, 
Sportakkoord en het Werkdrukakkoord van OCW). 

-› Bent u akkoord met overleg met uw relevante collega bewindslieden om 
het Preventieakkoord op de voor hen relevante onderdelen te bespreken, 

indien mogelijk voor 7 september of in ieder geval voor behandeling in de 
Ministerraad? 

9 	Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

10 Toezeggingen 
N.v.t. 

11 Fraudetoets 
N.v.t. 

Deze nota is tot stand gekomen door directies PG en VGP gezamenlijk. 
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Met vriendelijke groet, 

Er wordt momenteel door verschillende organisaties hard gewerkt aan het nationaal preventieakkoord. Het CBL, 
de belangenbehartiger van de supermarktbranche en food service bedrijven, is een van de deelnemers aan de 
gesprekken over het vormgeven van dit akkoord. 

Preventie gaat naast het voorkomen van ziekte, wat ons betreft ook over het bevorderen van een gezonde 
leefstijl. Gezonde voeding is hier uiteraard een onderdeel van. Supermarkten vervullen een belangrijke rol in het 
stimuleren van consumenten om gezond te leven. De consument maakt op de winkelvloer een keuze wat hij of zij 
gaat eten, laat zich door de consumentenbladen en online inspireren en vindt op verpakkingen en in de webshops 
van supermarkten alle informatie over de samenstelling en voedingswaarde van producten. 

Supermarktorganisaties zetten tal van activiteiten in om gezond eten makkelijker te maken en de aandacht te 
vestigen op gezonde keuzes. Hierbij kunt u denken aan een aantrekkelijk aanbod van groenten en fruit, steeds 
gezondere varianten van bestaande producten (herformulering), gezonde recepten in consumentenbladen en 
duidelijke communicatie over de Schijf van Vijf. 

Ook wat betreft de verkoop van alcohol en tabak nemen supermarkten hun verantwoordelijkheid. Supermarkten 
willen geen alcohol of tabak verkopen aan minderjarigen. Uit alle nalevingsonderzoeken blijkt keer op keer dat 
supermarkten het hoogste nalevingscijfer behalen van alle verkoopkanalen. Ook houden alle leden van het CBL 
zich aan de (vrijwillige) reclamecode voor alcoholhoudende dranken en hebben supermarkten zich altijd 
bereidwillend opgesteld ten aanzien van de naderende displayban voor tabaksproducten. 

Nu de inhoudelijke gesprekken over het nationaal preventieakkoord in de laatste fase zijn beland, zouden wij u 
graag verzoeken tot een gesprek. Graag maken onze voorzitter Bert Roetert en ondergetekende een afspraak om 
de rol van supermarkten in het preventieakkoord met u te bespreken in een kennismakingsgesprek. 

Marc Jansen 
Directeur 
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