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Veelgenoemd

Andere genoemde onderwerpen

• Psychosociale gezondheid 
• Verkleinen gezondheidsachterstanden
• Opvoeden en ouderschap 
• Vitale ouderen
• Financiële gezondheid

Voor gemeenten zijn de Lokale 
Preventieakkoorden dé kans om zich meer 
in te zetten voor gezondheidspreventie. 
Met het uitvoeringsbudget van de Lokale 
Preventieakkoorden kunnen gemeenten de 
komende jaren (2021 tot 2023) een flinke 
impuls geven aan het positief beïnvloeden 
van de gezondheid van Friese inwoners. 
De 18 Friese gemeenten werken binnen de 
FPA hierop nauw samen en hebben in hun 
aanvraag concrete voorstellen en maatregelen 
opgenomen. Maatregelen op de thema’s 
uit het NPA (zoals Roken, Overgewicht, 
Alcoholgebruik). Daarnaast is er ruimte om in 
te zetten op achterliggende problematiek, zoals 
schulden, armoede en eenzaamheid. De lokale 
behoefte en aanpak is leidend.

Lokale Preventieakkoorden  Waar zetten de Friese gemeenten op in?

Vertrekpunten 

Nationaal Preventieakkoord (NPA) De Friese Preventieaanpak (FPA)  
is hét Friese antwoord op  

het NPA

Alle Friese gemeenten hebben vanuit 
de FPA een aanvraag gedaan voor het 

uitvoeringsbudget van Lokale  
Preventieakkoorden.

Uitvoeringsbudget Lokale  
Preventieakkoorden gehonoreerd 
door Ministerie van VWS en VNG
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Meer informatie over de Friese Preventieaanpak is te vinden via www.friesepreventiaanpak.nl 
Voor vragen over de Lokale Preventieakkoorden of deze infographic, neem dan contact op via info@friesepreventieaanpak.nl

Wat valt op?

Gebiedsteams
Diëtisten Horeca

Onderwijs Jongerenwerk

Welzijnsorganisatie Buurtsportcoaches

GGD SportverenigingenEerstelijnszorg 

Maatschappelijke organisaties

VNNBibliotheken

Met wie zoeken gemeenten (lokaal) verbinding?

Thema’s uit het NPA 
(Roken, Overgewicht, 

Alcoholgebruik) worden 
door de meeste Friese 

gemeenten genoemd. Focus 
ligt met name op jongeren.

Gelijke kansen voor 
iedereen en aandacht voor 
kwetsbare groepen is een 
veel aangegeven ambitie 

van de gemeenten.

Er is aansluiting met de FPA 
en integraliteit tussen  
bestaande activiteiten, 

beleid en sectoren.

Kansen om komende 
jaren in te zetten op 

schuldenproblematiek en 
armoedebestrijding.

Fysieke leefomgeving krijgt 
met oog op de  

Omgevingswet steeds 
meer focus.


