Bijlage bij Voortgangsbrief: voortgang Agenda voor de Toekomst
Hieronder wordt kort ingegaan op de voortgang van acties die niet in de Voortgangsbrief zijn toegelicht.
Nr
1

Actie (tekst preventieakkoord)
Doorvertaling naar lokale afspraken

Voortgang
Voortgang is toegelicht in de brief.

Op basis van het Nationaal Preventieakkoord wordt gestimuleerd en
ondersteund dat er bij (samenwerkende) gemeenten een lokale of regionale
aanpak op preventie komt. Bij reeds lopende initiatieven wordt gekeken naar
innovatieve werkwijzen en resultaten daarvan inclusief de vraag hoe deze
dan te bevorderen.
2

Gesprek op basis van de Voortgangsrapportage

Voortgang is toegelicht in de brief.

Partijen bespreken de kansen en bedreigingen voor de gezondheid en
vitaliteit op basis van de jaarlijkse voortgangsrapportage (met vierjaarlijks
een doorkijk naar de ambities in 2040). Ook de vraag of aanvullende
afspraken nodig zijn over aanvullende thema’s of projecten.
3

Ambassadeurs
Partijen verkennen de mogelijkheid om een aantal aansprekende
ambassadeurs aan te stellen, die de brede beweging naar meer gezondheid
en vitaliteit ondersteunen, stimuleren en agenderen.

4

Inzet van technologie en e-health
Partijen bespreken de inzet van technologie en e-health met het oog op
preventie. Hierbij wordt aangesloten bij reeds lopende initiatieven zoals het
Topsectorenbeleid en de Kennisagenda preventie.

5

Private fondsen
Private fondsen zorgen voor synergie tussen de uitvoering en monitoring van
het Preventieakkoord en de eigen activiteiten/investeringen, en dragen bij
aan specifieke maatregelen waar zij ten opzichte van het bedrijfsleven en
overheid een meerwaarde hebben, en die aansluiten bij hun missie en
strategie.

De voorbereidingsgroep van NOC*NSF, GGD GHOR NL, de
gezondheidsfondsen en de Bernard van Leer Stichting en NOC*NSF
heeft een plan van aanpak opgemaakt voor de inzet van
ambassadeurs in het kader van het NPA. De volgende stap is de
uitwerking van dit plan van aanpak en de werving van de landelijke en
lokale ambassadeurs.
- Zie de brief voor de recente ontwikkelingen wat betreft het
Nederlands toetsingskader voor gezondheidsapps.
- Daarnaast blijven we de mogelijkheden verkennen voor de
opschaling van kansrijke initiatieven op het gebied van eHealth en
preventie.
- Vanuit het communicatieplatform Zorg van Nu wordt voor elke pijler
van het NPA een filmpje gemaakt over digitale ondersteuning. Ook is
een specifieke coronapagina gemaakt op de website van Zorg van Nu
met slimme zorgoplossingen die in deze tijden extra van belang zijn.
Met de fondsen is afgesproken dat dit geen apart actiepunt van de
Agenda voor de Toekomst meer betreft: het gaat om doorlopende
activiteiten.

Nr

6

Actie (tekst preventieakkoord)
Omslag naar meer inzet van preventie
Partijen bespreken verdergaande stappen om te komen tot een omslag van
het bestrijden van ziekte naar het bevorderen van gezondheid. Dat vergt in
de curatieve sector meer aandacht voor preventie en de financiering daarvan.
VWS start hierover een discussie met deskundigen, professionals,
stakeholders en betrokken burgers

7

Mentale weerbaarheid jeugd
Onze jongste jeugd (6 tot 10 jaar) geeft aan dat om gezonde keuzes te
maken je vooral veel zelfvertrouwen moet hebben. We willen met de
jongeren nagaan wat we kunnen doen om hen mentaal weerbaarder te
maken.

8

Vitaal bedrijf
In gesprekken met het bedrijfsleven is gesproken over de mogelijkheid om
gezondheid op het werk meer te stimuleren. Samen met VNO-NCW MKBNederland en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt,
vergelijkbaar met de aanpak van de Gezonde School, de opzet van een
aanpak Vitaal Bedrijf verkend. Hierover is ook gesproken met
werknemersorganisaties.

Voortgang
De bewindslieden van VWS hebben op Prinsjesdag 2019 bekend
gemaakt met voorstellen te komen hoe de zorg in de toekomst het
best te organiseren en ook betaalbaar te houden. Deze voorstellen
komen terecht in de Contourennota. Hierin wordt ook ingegaan op
vraagstukken rondom de inzet van preventie en de focus op
gezondheid. De SER is gevraagd een advies uit te brengen. Vanwege
de corona-crisis is de publicatie van de Contourennota (eerder
aangekondigd voor de zomer van 2020) uitgesteld.
Er lopen op dit thema een aantal acties:
- Prioritair thema in Landelijke Nota Gezondheidsbeleid
- Informele gesprekken met jongeren over mentale druk in het
dagelijks leven op 3/9/2019 en 28/01/2020.
- Focus op versterken van het sociaal netwerk van jongeren en het bij
elkaar brengen van initiatieven voor en door jongeren gericht op de
mentale gezondheid.
- Veldpartijen (AiG, NCJ) onderzoeken een Alliantie mentale
gezondheid jeugd en betrekken daar actief deze jongeren bij.
Voortgang is toegelicht in de brief.

