
Met elkaar bewegen naar een gezonde toekomst!



● Team GIMD 

● Ontmoeten | Verbinden | Versterken

● De 4 ambities Gezond in Midden-Drenthe

● Ervaringsverhaal Kleine Molen rookvrij > Peter Daalman

● Gezonde omgeving

→ Op Weg naar een rookvrije generatie in Midden-Drenthe

Programma



Team Gezond in Midden-Drenthe

5 beweeg- en leefstijladviseurs 

Anika, Nathalie, Esther, Luka en Wineke



● 7 Vakleerkrachten  

● 2 Leefstijlcoaches 

● 1 projectleider Gezondheids-

ambassadeurs



Wat doen wij?
Ontmoeten | Verbinden | Versterken

● Aansluiten bij bestaande en nieuwe initiatieven 

● Vanuit het Platform GIMD: website, nieuwsbrief en berichten 

via social media (Facebook en Instagram)

● Samen met inwoners, scholen, bedrijven, 

(sport)verenigingen, speeltuinen en professionals 

● Preventief & Bewustwording versterken en de 

gezondheidsthema’s bespreekbaar maken 



De 4 Ambities van Gezond in Midden-Drenthe

1. Iedereen hoort erbij en kan ook meedoen, vitaal ouder worden.

2. Verkleinen gezondheidsachterstanden door bewegen, gezond eten, drinken en

een rookvrije omgeving → Gezonde omgeving
3.     Sport en beweegaanbieders hebben de basis op orde en handelen toekomstgericht.

4. Kinderen zijn motorisch vaardig en hebben plezier in bewegen als basis voor een leven lang 

bewegen.



1. Iedereen hoort erbij en kan ook meedoen, 
vitaal ouder worden

● Rollator-wandelclub in Beilen én Wandelen met wielen Westerbork

● Leefstijlcoaches geven voorlichting  aan mensen met een sociale en psychische kwetsbaarheid, 

laaggeletterdheid “Voel je goed”, voeding & bewegen en valpreventie ouderen en mantelzorg

● Veilig fietsen tot je 100-tse “Doortrappen” in Smilde & Beilen

● Inwonersinitiatief: Drijber sport4-daagse en MTB clinics

● Gratis bewegen-doeboekje



2. Overal is toegang tot gezond eten & drinken en     
de omgeving is rookvrij

● Rookvrije omgeving gemeente- speeltuin- sport rookvrij borden geplaatst

● Voorlichting en stopondersteuning Leefstijlcoaches middelengebruik roken en alcohol  

campagnes Stoptober en IkPas

● Gezonde (sport)kantine certficaat

● Duurzaam Hooghalen: Zwerfvuil en (sport) verenigingen

● Waterdrinken stimuleren en tappunten realiseren



3. Alle verenigingen hebben de basis op 
orde en handelen toekomstgericht 

● Contact onderhouden via platform

● Midden-Drenthe zomer cup

● Verenigingsondersteuning; scholing: EHBsO vrijwilligers

● Veilig sport klimaat vertrouwenspersoon en gezonde kantine

● Verenigingsondersteuning: Beleidstrajecten  

Aanvragen subsidies en sportbon di



4. Kinderen zijn van jongs af aan vaardig in 
bewegen 

● Inzet vakleerkrachten 1x per week les op alle basisscholen

● Naschoolse (buiten) activiteiten en Vakantieactiviteiten (speeltuinen)

● Clinics: MTB en fietscross spinn-off NK wielrennen EK Veldrijden 

● Buitenspeeldag

● Loopfiets-clinics kinderdagverblijven



Ervaringsverhaal

● De Kleine Molen Smilde rookvrij

● Peter Daalman



Gezonde 
Omgeving

De gezonde omgeving in drie thema’s:

● Rookvrij terrein

● Verantwoord alcoholbeleid

● Gezonder voedingsaanbod

Omgeving creëren waar kinderen gezond kunnen opgroeien

In de sport zoals bij sportverenigingen, sporthallen, zwembaden.
Maar ook in de buurt zoals bij kinderboerderijen, speeltuinen en dorpshuizen.

> Video gezonde omgeving Nationaal Preventieakkoord - YouTube

Zien roken doet roken

https://www.youtube.com/watch?v=INI2_TboBco


Het rookvrije (werk) omgeving programma is van ons 

allemaal!





Rookvrije (werk) omgeving Midden-Drenthe

● Ondersteunen locaties bij bereiken van doelen

● Gestart openbare ruimten en gemeentelijke gebouwen

● Nieuwe wetgeving (1 juli 2021 alle (semi)-publieke en openbare gebouwen inpandige 

rookruimten sluiten) sluit aan.

● Ontmoeten-verbinden-versterken

● Delen good practices

● Elkaar inspireren

1. Gemeentehuis, gemeentewerf & gemeentelijke sportaccommodaties
2. Sportverenigingen, zwembaden, dorpshuizen, MFA’s, speeltuinen, dierenparkjes en 

buurttuinen

Nb. Scholen zijn per 1 augustus 2020 rookvrij



Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

● Hulp bieden bij het rookvrij maken van jullie speeltuin

● Hulp om draagvlak te creëren

● Gratis rookvrije materialen

● Feestelijke onthulling bij het officieel 

openen van de rookvrije speeltuin

● Budget voor activiteit(en) tijdens de onthulling

● Delen van het goede voorbeeld in een 

persbericht, op ons platform en op social media



Hoe zijn wij te bereiken?

Via ons platform:

www.gezondinmiddendrenthe.nl

Via de mail:

contact@gezondinmiddendrenthe.nl

Website rookvrije generatie:

https://rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/speeltuin/

Of zijn er nu al speeltuinverenigingen die een afspraak willen inplannen?

De eerste vijf speeltuinen die met rookvrij aan de slag gaan, willen wij als voorbeeld gebruiken, dus kunnen 

extra financiële ondersteuning krijgen bij de feestelijke onthulling (activiteit).

http://www.gezondinmiddendrenthe.nl/
mailto:contact@gezondinmiddendrenthe.nl
https://rookvrijegeneratie.nl/wat-jij-kunt-doen/speeltuin/


Zijn er nog vragen?


