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Leefkracht
De Aletta Jacobs School of Public Health, Menzis en UMCG geloven in het belang van het versterken 

van de leefkracht van ieder mens. De positieve kracht van gezond leven, meedoen in de maatschappij 

en mensen helpen bij het maken van gezondere keuzes als de sleutel tot gezond ouder worden. 

Zo leefkrachtig mogelijk in het leven staan. Met zo min mogelijk zorg en balans tussen medische 

mogelijkheden en menselijke wenselijkheid. Die omslag van ziekte en zorg naar gezondheid en 

gedrag - preventie dus - levert veel gezondheidswinst op en leidt niet alleen tot meer gezonde jaren 

maar is minstens zo belangrijk als iemand al ziek is. Interventies kunnen helpen om meer regie, grip 

en kwaliteit van leven te ervaren. 

Nationale Leefkracht Award
De meest effectieve manier om meer gezonde jaren te realiseren is door de inzet van effectieve 

preventieve interventies. Daarom organiseert de PreventieVersneller de Nationale Leefkracht Award 

en hebben we alle op kleine schaal bewezen preventieve initiatieven opgeroepen op om zich aan te 

melden. Het beste initiatief krijgt een begeleidings- en exposurepakket van de PreventieVersneller 

met een waarde van €25.000!

De beoordeling door de jury
De jury bestaat uit een brede vertegenwoordiging van deskundigen die zich een oordeel hebben 

gevormd over:

•  de mate waarin het initiatief naar verwachting bijdraagt aan meer gezonde jaren tegen lagere of

    gelijke zorgkosten,

•  de mate waarin sprake is van een haalbaar economisch model,

•  de verwachte impact op basis van voldoende potentieel (schaal) en impact,

•  de verwachte tijd waarbinnen de interventie gerealiseerd kan worden,

•  het unieke karakter,

•  de mate waarin binnen het initiatief sprake is van burgerparticipatie.

Voor de eerste editie van de Nationale Leefkracht Award hebben zich 15 initiatieven aangemeld. 

Vanwege de hoge kwaliteit van de inzendingen is er voor gekozen om geen shortlist te maken van de 

top 3 maar om alle 15 initiatieven als longlist voor te leggen aan de jury. 

Op basis van de aangeleverde informatie en de informatie die online beschikbaar was hebben de 

juryleden hun eigen top 3 samengesteld waarna de individuele jurybeoordelingen met de juryleden 

zijn verwerkt tot een totaal beoordeling.
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Door de jury is het ingezonden initiatief van Stichting Wedde dat ’t lukt ‘De Dorpsondersteuner’ 
als overtuigende winnaar uitgekozen met een ruimte voorsprong op de gedeelde nummer twee.

Jury overwegingen bij de dorpsondersteuner
De dorpsondersteuner is een persoon die:

•  zich inzet voor het dorp om de leefbaarheid in het dorp te optimaliseren, 

•  werkt aan de organisatie van informele zorg,

•  verbinding legt tussen sociaal en medisch domein ,

•  dorpsbewoners bijstaat  in hun relaties met zorgorganisaties en overheid ,

•  zich inzet voor de versterking van het verenigingsleven en de organisatie van (andere) sociale  

    activiteiten.

De jury is enthousiast over het gegeven dat in het concept elke dorpsondersteuner uniek is en zich 

inzet naar gelang de behoeften van het dorp. 

Door de vraag en aanbod van informele en formele zorg te koppelen zorgt de dorpsondersteuner er 

voor dat de werkdruk van bijvoorbeeld de huisarts wordt verlaagd en kunnen zorgkosten bespaard 

worden. De vroegtijdige inzet van vrijwilligers kan ook hogere kosten op langere termijn voorkomen. 

De dorpsondersteuner kan dorpsbewoners helpen bij het nemen van (betere) beslissingen en 

bewoners bijstaan in hun relatie tot de overheid of zorginstanties. Daarnaast worden sociale 

structuren in het dorp versterkt door de inzet van de dorpsondersteuner.

Citaten uit de beoordeling door de Juryleden

Juryleden
• Karine van ’t Land zorgexpert Leefkracht binnen Menzis

• Josine van ’t Klooster, Manager Team Strategy & External Relations van het UMCG

• Jochen Mierau, Wetenschappelijk directeur Aletta Jacobs School of Public Health

• Pim Assendelft, Hoogleraar Preventie in de zorg aan het Radboudumc te Nijmegen

“Stichting Wedde dat ’t lukt is een mooi en praktisch initiatief, past goed in context van krimpregio’s 

met hun taaie problematiek rond vergrijzing en gebrek aan zorgverleners, werkzaamheid goed 

onderbouwd, maar nog een duidelijk vraagstuk in de financiering, zodat de begeleiding goed besteed 

zal zijn.”

“De Dorpsondersteuner laat zien hoe vanuit een burgerinitiatief via een wetenschappelijke evaluatie 

toegewerkt kan worden naar een schaalbaar en herhaalbaar programma. De basis daarvoor is nu 

gelegd en in de komende jaren zal het verder opgewerkt kunnen worden naar een landelijke dekkend 

initiatief.”

“Een mooi en op te schalen concept (naar lokale context elders, wel bevlogen huisarts nodig 

overigens!), bewezen effectief, kosten reducerend voor de eerste lijn, huisarts kan doen wat ie echt moet 

doen, draagvlak in maatschappij, vanuit burger en zorgprofessional.’’
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