
Spelregels aanvragen budget Vlaardings Preventieakkoord

Het Preventieakkoord
Nationaal Preventieakoord: In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken om
Nederlanders gezonder te maken. Dit door roken, overgewicht en problematisch
alcoholgebruik terug te dringen. Inmiddels ook verbreding door in te zetten op mentale
problematiek. De Rijksoverheid heeft deze afspraak met meer dan 70 partijen gemaakt.
Deze partijen zijn afkomstig uit zorg, bedrijfsleven, overheid, onderwijs en maatschappelijke
organisaties.

Vlaardings Preventieakkoord: Vlaardingen vitaal en veerkrachtig!
Voorkomen van gezondheidsproblemen van Vlaardingers. Dit gebeurt door te werken aan 3
thema’s:

● Roken, met focuspunten:
○ Meer rookvrije plekken/zones in Vlaardingen.
○ Beter handhaven op de plekken waar je niet mag roken.
○ Meer inzet plegen op interventies voor stoppen met roken (vooral ook

groepsinterventies).
○ Aandacht voor roken in lage SES gebieden.
○ Aandacht voor roken onder jongeren, bijv. op middelbare scholen.
○ Combinatie roken met andere genotsmiddelen als alcohol en drugs.

● Gezond gewicht, met focuspunten:
○ Vergroten van kennis over de gezonde leefstijl onder alle leeftijdsgroepen in

Vlaardingen.
○ Vindbaarheid van kennis over en aanbod van de gezonde leefstijl.
○ Betaalbaarheid van gezonde voeding.
○ Bieden van praktische handvatten, tips en tools rondom gezonde leefstijl

(denk aan financiën, plannen, boodschappen doen, etc.).
○ Het gezond(er) maken van de leefomgeving van de Vlaardinger.
○ Bewegen onder schooltijd/werktijd/thuis/vrije tijd.
○ Koppeling mentale gezondheid en een ongezonde leefstijl.

● Mentale gezondheid, met focuspunten:
○ Het taboe op het bespreken van mentale problematiek doorbreken.
○ Verstevigen van het informele netwerk rondom kwetsbare mensen waar zij op

terug kunnen/durven vallen als dat nodig is.
○ Eenzaamheid onder kinderen/jongeren/volwassenen/ouderen.
○ De prestatiedruk van de maatschappij. Hoe meer rust, tijd en ontspanning in

het dagelijks leven van mensen creëren?
○ Verbeteren van mentale vaardigheden van mensen (zelfvertrouwen,

veerkracht, omgaan met tegenslagen, etc.).

Budget
Voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van focuspunten van de drie thema’s
van het Vlaardings Preventieakkoord.

● 2022: €45.000
● 2023: €40.000



Kernteam: Bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende domeinen. Bewaakt het proces
en besluit over inzet van het budget.

Spelregels
● Het beschikte budget dient te worden besteed aan activiteiten die bijdragen aan de

focuspunten uit het Vlaardings Preventieakkoord. Personele kosten voor de
overleggen zijn hiervan uitgesloten. Uitgaven worden pas gedaan na goedkeuring
van het kernteam, dit wordt aangetoond door notulen van de overleggen.

● Aanvragen worden ingediend in de vorm van een digitaal aanvraagformulier met als
bijlage een projectplan met daarin minimaal:

○ projectbeschrijving
○ betrokken partijen
○ beschrijving hoe de aanvraag leidt tot structurele/duurzame bijdrage aan

een/de focuspunt(en) van het Vlaardings Preventieakkoord
○ hoe maak je de resultaten meetbaar
○ tijdpad
○ begroting
○ beschrijving van de borging van het project/de activiteit na afloop van de

periode waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.
● Samenwerken met minimaal één andere partij/organisatie is een voorwaarde.
● Minimaal één van de samenwerkende partijen is al actief in Vlaardingen.
● Er moet aantoonbaar draagvlak zijn bij de uit te voeren en/of betrokken organisaties

en/of binnen het betreffende domein of domeinen. Dit blijkt o.a. uit het mede
ondertekenen van de projectaanvraag door de samenwerkingspartner(s).

● Voordat een projectaanvraag wordt ingediend, moet er contact hierover geweest zijn
met de kartrekker van het Vlaardings Preventieakkoord van ViB.

● Indieners van projectaanvragen hebben het Vlaardings Preventieakkoord
ondertekend of zullen dit ondertekenen. Daarnaast sluiten zij aan bij
preventieakkoord bijeenkomsten om met andere van gedachten te wisselen over hun
plan en na indiening hun ervaringen te delen.

● Het kernteam kan de aanvrager(s) verzoeken om extra informatie aan te leveren
en/of een mondelinge toelichting op de aanvraag te geven. De aanvrager dient hier
binnen twee weken op te reageren.

● Er wordt per activiteit/project éénmalig budget verstrekt.
● Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.
● Afgewezen aanvragen kunnen na verwerking van de feedback van het kernteam één

keer opnieuw worden ingediend in een volgende aanvraagperiode.

Beoordelingscriteria
De criteria die bij de beoordeling en toekenning van het stimuleringsbudget worden
gehanteerd zijn:

● In welke mate dragen de activiteiten/het project duurzaam/structureel bij aan de
focuspunten van het Vlaardings Preventieakkoord?

● In hoeverre is er sprake van borging van de activiteit/het project en de te behalen
doelstellingen na afloop van de periode waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd
(ook financieel)?

● In hoeverre wordt door organisaties samengewerkt?



● Hoe groot is de eigen inzet en/of (financiële) bijdrage van de aanvrager?
● Komt het initiatief ten goede van Vlaardingen en/of zijn inwoners?
● Valt het initiatief en de uitvoering ervan binnen de wet en regelgeving?
● Doorkruist het initiatief geen bestaande projecten of activiteiten?
● Indien het een al bestaand project of activiteit betreft is het dan een aanvulling,

verbreding, doorontwikkeling of innovatie?

Indieningstermijn
Aanvragen kunnen vanaf 20 oktober 2022 ingediend worden.

● De deadline voor het indienen van de 1e tranche aanvragen is uiterlijk 15 november
2022. Het kan uiteraard ook altijd eerder.

● De deadlines van de volgende tranches (in 2023) worden nog door het kernteam
vastgesteld.

● Aanvragers ontvangen uiterlijk binnen 4 weken na de betreffende deadline uitsluitsel.
De toegekende bedragen worden vervolgens z.s.m. uitgekeerd.

Verdeling budget
● Aanvragen die voldoen aan de criteria komen in aanmerking voor een bijdrage,

zolang het voor de betreffende tranche beschikbare plafond niet is bereikt.
● Indien voor het project al (gemeentelijke) subsidie en/of via bijvoorbeeld een fonds

een bijdrage wordt ontvangen dan wordt kritisch gekeken of er geen sprake is van
dubbele financiering.

● Het kernteam behoudt zich het recht voor om het toegewezen budget in meerdere
termijnen uit te betalen.

● Als in een periode te veel budget wordt aangevraagd, kan het kernteam besluiten de
aanvraag c.q. de beslissing op de aanvraag door te schuiven naar de volgende
tranche.

● Als in enige periode er te weinig wordt aangevraagd kan het kernteam besluiten het
restant van het budget te reserveren voor een volgende tranche.

● Als meer organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van een project/activiteit dan
draagt de aanvrager van het budget zorg voor de eventuele verdeling van het geld.

● De aanvrager stort de ontvangen bijdrage of een deel daarvan terug wanneer blijkt
dat het project of de activiteit niet, of niet volledig, is uitgevoerd. Het kernteam beslist
over de hoogte van de teruggave.

● Ook wanneer niet wordt voldaan aan de hieronder beschreven verantwoordingseisen
kan het kernteam besluiten dat een deel van het bedrag teruggestort moet worden.

Verantwoording
● Nadat een financiële bijdrage is toegekend informeert de aanvrager het kernteam

z.s.m. wanneer en hoe het project of de activiteit daadwerkelijk gaat starten.
● Mocht het project of de activiteit vertraging oplopen of geen doorgang vinden dan

wordt het kernteam z.s.m. door de aanvrager geïnformeerd.
● Binnen 2 maanden na afloop van de periode waarvoor een bijdrage is verstrekt vult

de ontvanger van het budget het digitale verantwoordingsformulier in met daarbij een
kort en bondige verslag waarin minimaal terugkomen:

○ de betrokken partijen
○ de structurele/duurzame bijdrage aan het/de focuspunten(en) van het

Vlaardings Preventieakkoord



○ het behaalde resultaat
○ de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten t.o.v. de begroting
○ een beschrijving van het vervolg (de borging).


