
Hulp nodig bij een aanvraag 
voor de brede SPUK?
Wilt u als gemeente gebruik maken van de brede 
SPUK? Maar heeft u geen tijd om te inventariseren 
welke onderdelen van toepassing zijn op uw 
gemeente? Of wilt u hulp bij het opstellen van een 
integraal plan van aanpak? Dan schiet Wyzer te 
hulp! 

Hier zorgen wij voor:

Interesse? Neem dan contact met ons op!

✓ Een vrijblijvende inventarisatie naar de inzet van de brede SPUK
Wij inventariseren de huidige situatie, zoals aan welke programma’s u al 
deelneemt en in hoeverre de brede SPUK aansluit op uw coalitieakkoord. 

✓ Het aanvragen van het ondersteuningsbudget 
Wij vragen het ondersteuningsbudget ter waarde van maximaal € 7.400,- aan.

✓ Het opstellen van een integraal plan van aanpak 
Wij gaan aan de slag met:
• Een heldere nulmeting en formulering van een visie (met oog voor lokaal 

draagvlak); 
• Een inventarisatie van de benodigde inzet om deze visie te realiseren. Hierbij 

houden wij rekening met gemeente-specifieke uitdagingen en lokale/
regionale wensen en ambities.

Larissa Willemse, Managing Consultant

lwillemse@wyzer.nl 

0612071379



Meer over de brede SPUK

Wat betekent de brede SPUK voor uw gemeente?
De brede SPUK biedt kansen om het gezondheids- en preventiebeleid op 
integrale wijze in te zetten, maar vraagt tegelijkertijd veel van gemeenten. Om 
voor de brede SPUK in aanmerking te komen, is het noodzakelijk om: 
• Het eerste kwartaal van 2023 een aanvraag te doen, waarin u als gemeente 

aangeeft op welke programma’s u zich wilt richten.
• Op 30 september 2023 een integraal plan van aanpak op te leveren voor de 

periode 2024-2026. Het is belangrijk dat u als gemeente dit plan goed en 
zorgvuldig vormgeeft.

Waarom kiezen voor Wyzer?
Bij Wyzer werken adviseurs met veel ervaring op de thema’s gezondheid en 
preventie en verwante programma’s die onder de brede SPUK vallen. Wij 
hebben daarom alles in huis om gemeenten te ondersteunen bij de brede 
SPUK. Onze domeinoverstijgende manier van werken en denken, onze 
ruime ervaring en onze hands-on mentaliteit maken dat we in korte tijd een 
concreet resultaat kunnen bieden, waarmee uw gemeente écht geholpen is.

Wat is de brede SPUK?
Om uitvoering te geven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en 
het Sportakkoord II, heeft het Rijk de brede SPUK ingevoerd. Deze brede 
SPUK bundelt de financiering van een groot aantal programma’s op het vlak 
van gezondheid en preventie en bestaat uit 3 hoofdthema’s: Sport en bewegen, 
Gezondheid en preventie en Sociale basis. Naast bekende programma’s zoals 
het Sportakkoord, Kansrijke start en Eén tegen Eenzaamheid bevat de brede 
SPUK ook budget voor nieuwe thema’s, waaronder valpreventie, fysieke 
leefomgeving en de wijkaanpak voor de sociale basis.


