
Evaluatie uitvoeringsplan volksgezondheid (incl. jeugdgezondheid) Brabantse Wal 2020 (tot 1 september 2020) 

Inleiding 

In 2018 is door de gemeenteraden in de Brabantse Wal gemeenten het beleidsplan “Sociaal Domein Brabantse Wal 2018 t/m 2021” vastgesteld.  

In het beleidsplan zijn op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) de kaders en hoofddoelstellingen vastgelegd. 

In dit plan wordt aangegeven dat de drie gemeenten op het gebied van gezondheid en preventie zich samen met hun partners willen inzetten om 

de gezondheid van de inwoners te beschermen, bewaken en bevorderen. Daarbij wordt een gezonde leefstijl gestimuleerd en richt men zich op 

een aantal speerpunten zoals overgewicht, roken, schadelijk alcoholgebruik en drugs en daarnaast op preventie psychische problemen. 

 

De speerpunten uit het beleidsplan sociaal domein zijn voor het uitvoeringsplan volksgezondheid Brabantse Wal 2019 t/m 2021 vertaald in de 

volgende twee doelstellingen: 

1. Bevorderen van een gezonde leefstijl en vitaliteit.  

Deze doelstelling heeft de volgende subdoelstellingen: 

1a Het voorkomen en verminderen van overgewicht 

1b Het voorkomen en verminderen van roken 

1c Het voorkomen en verminderen van (schadelijk) alcoholgebruik  

1d Het voorkomen en verminderen  van drugsgebruik 

 

2. Bevorderen van de psychische gezondheid.  

Deze doelstelling heeft de volgende subdoelstellingen: 

2a Preventie van depressie en eenzaamheid 

2b Preventie van overige psychische problemen 

 

Jaarlijks wordt een activiteitenprogramma opgesteld. Hierna treft u een overzicht van de evaluatie van de activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd 

over de periode 1 januari 2020 tot 1 september 2020.  

 

 

 



OVERZICHT EVALUATIE PER ACTIVITEIT UITVOERINGSPLAN VOLKSGEZONDHEID 2020 

THEMA Activiteit Doelstelling activiteit Evaluatie 

NETWERK  Extern netwerk Op de hoogte zijn van elkaars activiteiten 

b.v. via georganiseerd integraal overleg of 

ad hoc overleg aan de hand van een thema 

zoals bereiken ouders, elkaars activiteiten 

kennen. 

Acties bepalen 2021 plus evaluatie 2020 

 

De corona crisis heeft op alle partijen grote invloed 

gehad. Prioriteiten moesten gesteld worden, of 

activiteiten op een alternatieve manier georganiseerd 

konden worden 
  

In Steenbergen is er vanwege de coronacrisis veel 

contact geweest met de samenwerkingspartners over 

mogelijke knelpunten die zij in de uitvoering ervaren 

vanwege corona. (Warm beeld) 

In Woensdrecht en Bergen op Zoom hebben de 

contacten m.n. ad hoc plaatsgevonden en veelal met 

samenwerkingspartners individueel. 

 Overleggen 

tussen gemeenten 

en externe 

partijen zoals 

GGD, TWB en 

Novadic-Kentron 

(regulier) 

Monitoren afspraken/resultaten   Conform afspraak heeft er afstemming plaats 

gevonden in het P.O.B. overleg (Preventie, 

Onderzoek en Beleid). Er hebben twee digitale 

overleggen plaats gevonden gecombineerd over het 

preventie-en handhavingsplan alcohol Brabantse 

Wal en het uitvoeringsplan volksgezondheid 

Brabantse Wal. Hier is de stand van zaken in 

besproken. 

SAMENWER-

KINGSVERBAND 

WEST WEST 

Preventie en 

Leefstijl: aanpak 

overgewicht 

Terugdringen van overgewicht, SMART 

doelstellingen moeten nog worden bepaald 

Er wordt ingezet op de aanpak van overgewicht voor 

de doelgroep inwoners 0-100+. Er is een 

preventiematrix overgewicht per doelgroep 

(kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) 

opgesteld. Zie hiervoor: 



https://lnkd.in/dYsQaUA?trk=public_post_share-

update_update-text 

Verder wordt onderzocht hoe de ketenaanpak op 

overgewicht eruit kan zien in Brabant WestWest. In 

de kern Kruisland (Steenbergen) is een werkgroep 

aan de slag om overgewicht breed (arts, school, 

supermarkt) onder de aandacht te brengen. Er 

worden hiertoe artikelen in krantje geplaatst. Een 

andere groep richt zich op de doelgroep ‘ouderen’ en 

kijkt hoe deze doelgroep het beste te bereiken en te 

informeren over overgewicht. Bijvoorbeeld door het 

plaatsen van artikelen in krantjes.  

JGZ (GGD EN 

TWB) 

Basispakket JGZ 

(jeugdgezondheid

szorg) 

De gezondheid van alle jeugdigen  in de 

regio te bewaken, beschermen en 

bevorderen 

Door middel van de geboden 

contactmomenten ouders en jeugdigen te 

ondersteunen bij het gezond en veilig 

opgroeien van de jeugdigen 

In deze coronatijd is de niet uitstelbare zorg 

gecontinueerd (v.b. hielprik, 

meningokokkenvaccinaties, zorg voor kwetsbare 

kinderen). Contacten gingen waar mogelijk 

telefonisch of digitaal. Vanaf september zijn de 

reguliere contactmomenten 10/11 jarigen en VO2 

weer opgepakt. 

PREVENTIE 

GEZONDHEID 0-

100+ (GVO GGD) 

 

Plustaken GGD 

TWB 

Wordt per activiteit bepaald 

o.a. sociaal gedrag en welbevinden kind is 

verbeterd, gedragsproblemen van kind is 

verminderd, ouders worden vaardiger in 

omgaan met alledaagse 

opvoedingsmoeilijkheden 

Bergen op Zoom: vanaf 2021 neemt Bergen op 

Zoom geen Plustaken meer af van TWB. 

 

In Steenbergen worden als Plustaken de extra inzet 

van de jeugdverpleegkundigen in het CJG en in het 

project Samen Scheiden afgenomen. In het CJG 

worden deze uren besteed aan: casusverdeling, 

oppakken van casussen buiten het BTP, project Piep 

Muis, SOVA trainingen, 0-100+ overleg, aansluiten 

casuïstiek jeugdarts.  De plustaken voor 2021 

moeten nog worden bepaald. 

 

 

https://lnkd.in/dYsQaUA?trk=public_post_share-update_update-text
https://lnkd.in/dYsQaUA?trk=public_post_share-update_update-text


Woensdrecht: 

Baby tot kleutercafé en themabijeenkomsten:  

i.v.m. de coronamaatregelen zijn er minder baby tot 

kleutercafés en themabijeenkomsten uitgevoerd. 

THZ basisscholen: t.g.v. corona niet uitgevoerd. 

Uren jeugdverpleegkundige t.b.v. CJG: conform 

afspraken uitgevoerd. De plustaken voor 2021 

moeten nog worden bepaald. 

 

 Koken met 

culturen 

Het bevorderen van sociale integratie 

tussen Nederlanders en buitenlanders maar 

ook tussen buitenlanders onderling. 

In Woensdrecht was de laatste bijeenkomst met 

genodigden gepland. I.v.m. corona moest dit helaas 

afgezegd worden. Zodra er mogelijkheden zijn, 

wordt dit alsnog opgepakt.  

In Steenbergen is, na een succesvolle bijeenkomst in 

2019 in Dinteloord,  wel al met Vluchtelingenwerk 

gesproken over een nieuwe versie in 2020 maar 

i.v.m. corona worden er op dit moment nog geen 

mogelijkheden gezien.  

 

 Gezonde school • In de lessen is er structurele aandacht 

voor gezondheid. 

• Alle maatregelen voor de gezondheid van 

leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het 

schoolbeleid.  

• Gezondheidsproblemen worden 

gesignaleerd 

• Gezond gedrag stimuleren door 

aanpassingen in de fysieke en sociale 

omgeving 

In alle 3 de gemeenten is er volop aandacht voor de 

Gezonde school. Scholen worden op de hoogte 

gehouden van allerlei ontwikkelingen zoals bv 

subsidies d.m.v. een nieuwsbrief. Er is een 

nieuwsbrief voor het VO in ontwikkeling. 

Samenwerking met Fitfabriek en sport-

combifunctionaris.  

Ook hier geldt dat voorlichtingen zijn afgezegd 

i.v.m. corona.  

 

 



 Voorlichting aan 

statushouders 

Duidelijkheid geven over onderwerpen die 

voor ons normaal zijn maar voor 

Statushouders veel onduidelijkheid geven. 

In het begin van 2020 zijn nog voorlichtingen 

gegeven in Woensdrecht (onderwerp “Participatie”) 

en Bergen op Zoom. Daarna is het stilgevallen. 

Zodra er weer mogelijkheden zijn, wordt dit weer 

opgepakt.  

 

 Rookvrije 

generatie 

Welke stappen er genomen worden binnen 

de rookvrije generatie zal in onderling 

overleg tussen de GGD en gemeenten 

worden vastgesteld 

Alle drie de gemeenten hebben aangegeven dat ze 

mee willen doen met de rookvrije generatie en waar 

hun prioriteiten liggen. De GGD heeft hiervoor 

subsidie aangevraagd en, met vertraging, is dit 

uiteindelijk gehonoreerd. Binnen het team preventie 

van de GGD wordt een persoon hiervoor 

vrijgemaakt.  (is nog niet opgestart) 

 

 Voorlichtingen 

algemeen, 

organisatie en/of 

uitvoering 

De juiste informatie aan de luisteraars 

geven. 

In januari en februari is er voorlichting gegeven aan 

de medewerkers van Stichting Samen Werken 

(SSW) over voeding en EHBO. Daarnaast is een 

voorlichting gegeven op De Meulenrakkers in 

Woensdrecht. Dit ging over gezondheid in zijn 

algemeenheid maar m.n. over voeding. 

Er zijn contacten gelegd met Stichting Vrouwen 

Integratie Vandaag (VIV) om voorlichtingen te 

(gaan) geven.   

 

Ook hier geldt dat corona “roet in het eten” heeft 

gegooid.  

  

Door de adviseur preventie en gezondheid van de 

GGD is deelgenomen aan vergaderingen (teams) in 3 

gemeenten aan dementie werkgroepen.  

 



De adviseur preventie en gezondheid van de GGD is 

werkzaam geweest bij Call centrum en teststraat 

Corona.  

 

Zij heeft ook deelgenomen aan voorbereidingen 

t.b.v. sportakkoord in Woensdrecht en Steenbergen. 

 

Zowel voor BoZ als Woensdrecht is een programma 

in ontwikkeling voor kinderen met overgewicht. 

Hierin wordt samengewerkt met JGZ, fysiotherapeut, 

sport combifunctionaris. Begin 2020 zijn we 

hierover in gesprek gegaan, recent is dit weer 

opgepakt.Het programma wordt ontwikkeld n.a.v. 

een verzoek van kinderartsen van o.a. Bravis 

 

VERSLAVINGS-

PREVENTIE 

(NOVADIC-

KENTRON) 

Info- en Advies 

gesprekken over 

alcohol, drugs, 

gamen, en 

verslaving 

gerelateerd 

gebruik 

Gebruik en misbruik van alcohol en drugs, 

overmatig gamen,  voorkomen en zo nodig 

vroeg signaleren. Na signalering is 

expertise van N-K preventie laten 

invliegen of verwijzing hulpverlening 

laagdrempelig maken. 

 

Preventie is helaas niet altijd even 

meetbaar. GGD en Novadic-Kentron 

werken met beproefde interventies van het 

Trimbos Instituut. 

-76 contacten Info en Advies gesprekken tot 18 jaar  

-30 contacten Info en Advies gesprekken 18-23 jaar 

-36 contacten Info en Advies gesprekken 24-55 jaar 

Dit zijn contacten Brabantse Wal breed. Sommige 

contacten hebben meerdere gesprekken (zijn dus niet 

allemaal unieke contacten) en kunnen ook met 

betrokkenen van 18- of 18-23 jarigen zijn b.v. 

ouders. 

-38 contacten over opvoedingsondersteuning 18- 

-30 contacten over opvoedingsondersteuning 18+ 

Ook bovenstaande contacten zijn Brabantse Wal 

breed. Het zijn geen unieke contacten, soms families 

-14 alcoholintoxicatiegesprekken 

Dit zijn wel unieke contacten Brabantse Wal breed. 

Cijfers komen vanuit het Bravis ziekenhuis. 



 Deskundigheids-

bevordering 

signaleren 

alcohol en drugs 

misbruik 

Gebruik en misbruik van alcohol en drugs, 

overmatig gamen,  voorkomen en zo nodig 

vroeg signaleren. Na signalering expertise 

van N-K preventie laten invliegen of 

verwijzing hulpverlening laagdrempelig 

maken. 

Het aantal deskundigheidbevorderingen 

dat kan plaatvinden, is afhankelijk van de 

actualiteit en de samenhang met andere 

interventies en samenwerkingspartners. 

Hoe meer samen hang en samen werking 

hoe effectiever de training. 

Preventie is helaas niet altijd even 

meetbaar. GGD en Novadic-Kentron 

werken met beproefde interventies van het 

Trimbos Instituut. 

Deskundigheidsbevorderingen hebben vanwege 

corona enkel in januari en februari plaatsgevonden. 

TWB, ’t Rijks, MO Wij Zijn en Kellenbeek Entree 

 Voorlichting en 

signalen 

alcoholgebruik 

<18 jaar en 

overmatig 

alcoholgebruik en 

gebruik drugs 

Het bespreekbaar maken van het gebruik 

van genotsmiddelen en jongeren 

voorlichten over wat de gevaren kunnen 

zijn. 

Jongeren 2x per jaar voorlichten over het 

gebruik van alcohol en drugs binnen de 

(avond) inloop.  

Kennis over de diverse middelen en de 

werking hiervan vergroten 

Signalen bespreken met de veldwerker van 

Kentron over gebruik/ misbruik van 

alcohol en drugs. Jongeren in contact 

brengen met de veldwerker zodat ze aan 

hun verslaving kunnen werken. Bij 

zorgmijders actief (indien nodig samen 

Peerinzet in Steenbergen, 1x 

Er zijn 84 jongeren bereikt met bezoeken aan 

hangplekken door veldwerkers van Novadic-

Kentron. 

Veldwerkers hebben door die bezoeken of door 

signalen van collega instellingen bereikt: 

-8 toeleidingen naar zorg 18- jaar 

-5 toeleiding naar zorg 18-23 jaar 

-8 toeleidingen naar zorg 24-55 jaar. 

 

Aantallen verslaafden in behandeling worden 

jaarlijks inzichtelijk gemaakt door Novadic-Kentron. 



met de veldwerker) de jongeren/groep 

benaderen. 

 Helder op School 

(Nieuwe 

Programma i.p.v. 

De Gezonde 

School en 

Genotmiddelen 

of Middelenvrije 

School ) – VO 

Uitzetten universele preventie en selectieve 

preventie op het VO. 

Gebruik en misbruik van alcohol en drugs, 

overmatig gamen,  voorkomen en zo nodig 

vroeg signaleren. Na signalering expertise 

van N-K preventie laten invliegen of 

verwijzing hulpverlening laagdrempelig 

maken. 

 

Preventie is helaas niet altijd even 

meetbaar. GGD en Novadic-Kentron 

werken met beproefde interventies van het 

Trimbos Instituut. 

In het onderwijs hebben nog drie ouderavonden 

plaatsgevonden: Juvenaat, Roncalli en ’t Rijks.  

 

Daarnaast hebben er adviezen voor onderwijs 

instellingen en advies in casuïstiek voor zorg 

instellingen plaatsgevonden. Ook is N-K preventie 

aanwezig geweest op een 55+ markt. 

 

ACTIVITEITEN 

LOKAAL 

Bergen op Zoom 

Uitvoeringsplan 

De F!tfabriek 

Beweeggedrag:80% van de kinderen in 

Bergen op Zoom in de basisschoolleeftijd 

sport/beweegt voldoende volgens de 

beweegrichtlijnen. In 2020 is het 

percentage van de kinderen in de 

leeftijdscategorie 12 t/m 18 wat voldoende 

sport/beweegt volgens de NNGB gestegen. 

(gezondheidsprofiel BoZ 2017:28%) 

Sportvereniging: In 2020 zijn er 10 sterke 

verenigingen. Het aantal kinderen en 

jongeren dat lid is van tenminste één 

sportvereniging of sportaanbieder is 

gestegen. (gezondheidsprofiel BoZ 2017: 

87% in de leeftijd t/m 11 jaar, 57% in 

leeftijd 12 t/m 18 jaar. 

Maatschappelijke bijdrage: Het percentage 

kinderen (4-12) en jongeren (12-18) met 

 

De uitvoering loopt buiten de “intelligente 

lockdown” volgens planning. We zijn vanaf dit 

schooljaar gestart met 16 basisscholen die de 

gecombineerde leefstijlinterventie B-Fit volgen. Dit 

is een combinatie tussen voeding en bewegen. Voor 

volwassen zijn we nu ism met een leefstijlcoach 

bezig om ook de 18+ doelgroep met overgewicht te 

bereiken en ondersteunen. 

 

 



 

Conclusie  

Een aantal activiteiten in 2020 zijn ten gevolge van COVID-19 nog niet opgestart. Desalniettemin zijn een aantal activiteiten ook wel door 

gegaan of is nagegaan hoe dit op een aangepaste wijze kon plaats vinden. Van de tot nu toe doorgegane activiteiten (zoals inzet veldwerkers, 

info-en adviesgesprekken t.b.v. verslavingspreventie, voorlichting aan statushouders), kan worden geconcludeerd dat deze een bijdrage hebben 

geleverd aan de genoemde doelstellingen. Het betreft de doelstellingen zoals deze per actiekaart in het uitvoeringsplan volksgezondheid 

Brabantse Wal zijn weergegeven. Onlangs zijn de corona maatregelen opnieuw aangescherpt. De partijen die de actiekaarten uitvoeren spannen 

zich in om zoveel mogelijk de activiteiten dit jaar nog uit te kunnen uitvoeren. 

 

Vervolg  

Het advies is om de activiteiten uit het activiteitenprogramma 2020 te continueren. Verwacht wordt dat ook in 2021 de activiteiten ten gevolge 

van de corona maatregelen nog gevolgen ondervinden. De partijen proberen de activiteiten zoveel mogelijk (op een alternatieve manier) te 

overgewicht (inclusief ernstig 

overgewicht) is volgens onderzoek van de 

GGD in 2020 niet toegenomen. 

(gezondheidsprofiel BoZ 2016: 14% in de 

leeftijd t/m 11 jaar, 18% in de leeftijd 12 

t/m 18 jaar) 

Er wordt bijgedragen aan het bevorderen 

van de gezondheid in de wijk. 

 

 Steenbergen  In Steenbergen is het sport- en beweegakkoord 

getekend. Hierin staat positieve gezondheid als rode 

draad opgenomen en heeft preventie van gezondheid 

een prominente plek gekregen via de werkgroep 

‘Meer en beter bewegen door iedereen’. Bij de 

totstandkoming van het akkoord is de GVO’er GGD 

betrokken geweest.   Zie verder bij WestWest.  

 Woensdrecht In de gemeente Woensdrecht zullen de 

lokale activiteiten via een separaat 

uitvoeringsprogramma worden geregeld. 

De lokale activiteiten worden op basis van het lokale 

uitvoeringsprogramma separaat geëvalueerd. 



continueren, waarbij ze inspelen op de actuele ontwikkelingen naar aanleiding van COVID-19. Het uitvoeringsplan volksgezondheid Brabantse 

Wal  heeft een looptijd tot en met 2021. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden van de activiteiten die in 2021 hebben plaatsgevonden. 


