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Inleiding
In de gemeente Amersfoort loopt sinds 2005 het project B.Slim beweeg meer.eet gezond
ter preventie van overgewicht bij kinderen. Vanuit het Grote Steden Beleid 2005-2009
heeft de gemeente Amersfoort extra geld beschikbaar gesteld om het groeiende
overgewicht bij kinderen terug te dringen. Ook zorgverzekeraar Agis subsidieert B.Slim.
De coördinatie van B.Slim ligt in handen van GGD Midden-Nederland, maar B.Slim wordt
in samenwerking met diverse organisaties uitgevoerd (zie achterzijde).

B.Slim gaat uit van een integrale aanpak, waarbij ingestoken is op een breed
samenhangend pakket van middelen, bestaande uit vijf pijlers: draagvlak, voorlichting en
bewustwording, maatregelen gericht op de omgeving, signaleren en adviseren en
preventieve ondersteuning (aanbod voor mensen met klachten). Vervolgens is lokaal
bekeken hoe aan deze pijlers het beste invulling gegeven kon worden. In deze
wijkgerichte aanpak wordt met veel partijen samengewerkt.

In 2005 en 2006 is gestart in de wijk Kruiskamp/Koppel. In 2007 is het project
gecontinueerd in deze wijk. Daarnaast is B.Slim verbreed naar de wijk
Liendert/Rustenburg. In 2008 is het project eveneens van start gegaan in de wijk
Randenbroek en Schuilenburg. In 2009 is B.Slim voortgezet in de drie wijken.

In dit eindverslag wordt teruggeblikt op het projectjaar 2009. Het bestaat uit een
inhoudelijk en een financieel deel. Het verslag is als volgt opgebouwd:

A. Procesevaluatie van de primaire preventie activiteiten in de verschillende wijken
B. Evaluatie van de secundaire preventie activiteiten
C. Evaluatie van de samenwerking
D. Publiciteit
E. Financieel overzicht B.Slim 2009
F. Conclusies

Bijlagen:
I: Artikel in tijdschrift Supplement
II: Flyer gezonde traktaties
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In 2009 zag het integrale programma van B.Slim er als volgt uit:

Doelgroep →

0-4 jaar

4-12 jaar

Ouders/opvoeders

Pijler ↓
Draagvlak
(politiek en
publiek)

Bijwonen Kinderkokkerel door de wethouder Volksgezondheid

Voorlichting en
bewustwording

Ontbijt op de
peuterspeelzalen

Aansluiten bij bestaande netwerken en sleutelfiguren in de wijk
Gezonde Hap
& Stap
Vierdaagse op
de scholen

Betrokkenheid bij
schoolprojecten
(Gezonde Hap & Stap
Vierdaagse, Lekker fit!)

Lekker fit! op
de scholen

Ontbijt en voorlichting
op de peuterspeelzalen

Kinderkokkerel

Food Party’s
Supermarktrondleidingen
Workshop gezonde
hapjes maken

Maatregelen
gericht op de
omgeving

Voldoende speelmogelijkheden in de buurt:
- Sport- en speltoernooien voor kinderen bij de buitenkasten en
de speeltuinen
- Beweeg Speel Inloop voor peuters en hun ouders in het
wijkcentrum
Aanwezigheid van wandelroutes:
- B.Slim routes in het Waterwingebied
- Wandelactiviteiten voor ouders en kinderen
Training Beweegkriebels voor peuterspeelzaalleidsters
Naar een gezond voedselaanbod bij Voedsel Focus Amersfoort
Gezond voedingsbeleid op de basisscholen (fruitbakjes)
(Eetschooltuin)

Signaleren en
adviseren

Overbruggingsplan Integrale Jeugdgezondheidszorg
Betrokkenheid van de huisartsen door o.a. het ontwikkelen van
werkafspraken, het organiseren van het symposium B.Slim en een
sociale kaart via de website www.bslim.nu

Preventieve
ondersteuning

Fit-today-kids: speciale beweegcursus voor kinderen met
overgewicht met ouderbijeenkomsten over gezonde voeding en
opvoedingsaspecten
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Procesevaluatie van de primaire preventie activiteiten in de wijk Kruiskamp/Koppel
Naam activiteit
Sport- en
speltoernooien

Organisatie
SRO

Aantal
4x per jaar
(2x vanuit
B.Slim en 2x
vanuit ABC)

Planning
1. 2 juni 15.30 –
17.30 uur speeltuin
Kruiskampkwartier
2. 1e week van
zomervakantie
3. Herfstvakantie
4. Herfstvakantie

Evaluatie
Aan het sport- en speltoernooi op 2 juni in de speeltuin
hebben ongeveer 50 kinderen deelgenomen. Er waren ook
veel kinderen jonger dan 6 jaar aanwezig. De reacties van
de kinderen, aanwezige ouders en de vrijwilligers van de
speeltuin waren erg positief. Een luchtkussen was de grote
attractie, van de andere beweegspelletjes vonden de
kleine kinderen vooral het ‘mikken’ leuk en de oudere
kinderen het voetballen. Op het eind van de middag
kregen de kinderen een B.Slim springtouw. De activiteit is
zeer geschikt om actief bezig te zijn met kinderen, maar is
te massaal en instuifachtig om kennis over gezond leven
over te brengen.
In de 1e week van de zomervakantie is er een zeskamp in
de wijk gehouden (soort sportinstuif). Hierbij waren 33
kinderen aanwezig (8-12 jaar). Het aantal kinderen lag
wat lager, omdat veel kinderen al op vakantie waren.
Daarom wordt volgend jaar gekozen voor de laatste week
van de zomervakantie. Kinderen zijn geworven via de
school: de combinatiefunctionarissen deelden flyers uit.
Daarnaast zijn de ABC-stuurgroepen geïnformeerd. Op de
dag zelf heeft SRO nog een rondje op de step door de wijk
gemaakt om kinderen te betrekken. Naast de
klimpiramide, werden dit keer de Gladiator fight, het
Vliegend tapijt, de kickbikes en de skippyslangen ingezet.
De kinderen hadden het erg naar hun zin en hebben zich
uitstekend vermaakt. Naast lekker buiten spelen, werd er
een quiz gedaan om kinderen na te laten denken over
gezond eten en bewegen.
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Vervolg sport- en
speltoernooien

In de herfstvakantie is er een B.Slim voetbaltoernooi
gehouden op de Richard Krajicek Playground, waarbij 50
kinderen aanwezig waren. Inmiddels organiseren
studenten van ROC Midden-Nederland hier, samen met
SRO, wekelijks activiteiten voor de kinderen. Ook vindt er
wekelijks op maandag een sportieve activiteit in de
speeltuin in Kruiskamp plaats. Hieraan nemen gemiddeld
20 kinderen deel.

Lespakket Lekker
Fit! voor basisschool
de Vlindervallei

GGD MiddenNederland

1 school

Doorlopend

De school is per brief benaderd en daarna gebeld door de
GGD. Het was erg lastig om de school ‘te pakken te
krijgen’. Uiteindelijk is vlak voor de zomervakantie contact
geweest met de school over de methode Lekker fit! In
eerste instantie gaf de school aan hieraan niet mee te
willen doen, maar na overleg was de school toch bereid
meer informatie en een proefpakketje te ontvangen. In
het najaar heeft de GGD opnieuw contact opgenomen met
de school. Daarbij bleek dat de Vlindervallei alsnog niet wil
meedoen, omdat het niet paste in de planning van dit
schooljaar.

Kinderkokkerel

SWA

2 groepen

4 februari t/m 15 april

In het voorjaar heeft 1 Kinderkokkerel groep
plaatsgevonden voor kinderen uit groep 5 en 6. Iedere
woensdagmiddag van 13.00 -14.00 uur kwamen 6-10
kinderen naar de kookgroep, in de keuken van de bsoruimte op de Vlindervallei in Koppel. Elke keer werd een
gezond gerecht bereid. Aan de hand van de Schijf van Vijf
hebben kinderen geleerd wat gezond en ongezond is. Als
afsluiting werd vaak een sportief spel gedaan.
Tijdens 1 bijeenkomst was er een diëtist van Beweging 3.0
aanwezig (vanuit ZonMw gelden). Ze vertelde iets over
het werk van de diëtist en het belang van elke dag
ontbijten. Naast een suikerklontjestest en een smaaktest,
gingen de kinderen popcorn maken als gezond
tussendoortje. Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond
door wethouder van Daalen, die een werkbezoek aan
B.Slim bracht.

7 oktober t/m 16
december
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Vervolg
kinderkokkerel

In het najaar heeft een 2e Kinderkokkerel groep
plaatsgevonden. Hieraan hebben 11 kinderen
deelgenomen (8 kinderen van de Vlindervallei, 2 kinderen
van de Prins Willem Alexanderschool en 1 kind van de
Tafelronde). De kookgroep vond dit keer plaats in de
keuken van het Vrouw- en kindcentrum Deadia in
Kruiskamp. Voorbeelden van gezonde gerechten die de
kinderen hebben gemaakt zijn: ‘frisse patatjes’ (puntzakje
met komkommer, wortel en kaas), groentesoep en een
fruitegel. De kinderen hebben met veel plezier meegedaan
aan de kookgroep en waren erg gemotiveerd. Ook de
ouders van de kinderen waren zeer betrokken en
enthousiast. Zo kreeg een kind een keer ingrediënten van
thuis mee voor een recept en een ander kind had haar
moeder gevraagd om couscous te komen maken. Ook in
deze kookgroep bracht een diëtist een keer een bezoek.
Hierbij viel het op dat weinig kinderen ’s ochtends
ontbijten.

Gezonde Hap & Stap
Vierdaagse op St.
Jorisschool (nog
vanuit 2008)

GGD MiddenNederland

1 school

2-5 februari

De evaluatie van deze activiteit is reeds beschreven in het
eindverslag van 2008.

Overig

SOVEE

n.v.t.

zomervakantie

Net als andere jaren heeft Slim fruit gesponsord tijdens
het huttenbouwdorp in Kruiskamp. Elke dag kregen de 80
aanwezige kinderen en de vrijwilligers fruit met een B.Slim
sticker erop.
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Procesevaluatie van de primaire preventie activiteiten in de wijk Liendert/Rustenburg
Naam activiteit
Sport- en
speltoernooien

Organisatie
SRO

Aantal
4x per jaar (2x
vanuit B.Slim en
2x vanuit ABC)

Planning
1. 28 april 13.00 –
15.00 uur
buitenkast
Liendert Horsten
2. 1 mei 13.00 –
15.00 uur
buitenkast
Liendert Zuid
3. 1e week van
zomervakantie
4. Herfstvakantie

Evaluatie
Aan het sport- en speltoernooi op 28 april bij de
buitenkast Horsten hebben ongeveer 30
kinderen deelgenomen. Op 1 mei bij de
buitenkast Liendert-Zuid waren er eveneens
ongeveer 30 kinderen. Ook enkele ouders
kwamen langs om te kijken. Het miezerde de
hele dag, hierdoor was de opkomst lager dan
verwacht. Leuk was dat een groepje kinderen
actief andere kinderen in de wijk gingen werven
om mee te doen.
Bij de activiteiten was de combinatiefunctionaris
aanwezig, wat een positief effect had doordat
de kinderen haar kennen. Zie verder ook de
evaluatie van het toernooi in Kruiskamp/Koppel.
In de 1e week van de zomervakantie is er een
zeskamp in de wijk gehouden (soort
sportinstuif). Hierbij waren 52 kinderen
aanwezig (8-12 jaar). Zie verder de evaluatie
van de zeskamp in Kruiskamp/Koppel.
In de herfstvakantie is er een B.Slim
voetbaltoernooi gehouden op het Furglerplein,
waarbij 40 kinderen aanwezig waren.

Lespakket Lekker Fit!
voor de basisscholen
(De Wiekslag, De
Windroos en De
Kinderhof)

GGD MiddenNederland

3 scholen
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Doorlopend

De scholen zijn in maart is per brief benaderd
door de GGD. Vervolgens heeft de GGD de
scholen gebeld om te polsen of er draagvlak is
voor het programma Lekker fit! Basisschool De
Wiekslag en De Windroos hebben hier
enthousiast op gereageerd. De Kinderhof heeft
aangegeven een ander project prioriteit te
geven.
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Vervolg lespakket
Lekker Fit! voor de
basisscholen (De
Wiekslag, De Windroos
en De Kinderhof)

Food Party’s

In het najaar is het lespakket toegelicht aan de
scholen. Ook is overleg geweest met de scholen
hoe ze het pakket gaan inplannen. Bijzonder is
dat De Wiekslag en De Windroos in het najaar
hebben besloten om gezamenlijk op te trekken
in dit project. In het nieuwe jaar (2010) gaan
de scholen starten met de Lekker fit! lessen.
Beweging 3.0
(i.s.m. SWA)

2 keer

25 juni
7 december

Op de Food Party in juni waren 9 vrouwen
aanwezig. De nationaliteiten varieerden van
Marokko (2x), Egypte (1x), Eritrea (1x),
Suriname (1x), Somalië (1x en Irak (3x).
Vooraf zijn de vrouwen actief benaderd door
SWA. Tijdens de activiteit is er interactief
gewerkt en werden er verschillende producten
met elkaar vergeleken en geproefd. De vrouwen
deden enthousiast mee en beoordeelden de
activiteit gemiddeld met een 8,6. Uit de
afgenomen kennisquiz kan geconcludeerd
worden dat de vrouwen veel geleerd hebben
over gezonde voeding. Naast kennis, gaven 6
van de 9 vrouwen aan dat ze van plan zijn meer
gezonde producten te gaan kopen naar
aanleiding van de workshop.
Aan de Food Party in december in wijkcentrum
De Groene Stee hebben 10 vrouwen
deelgenomen (8 van Marokkaanse afkomst en 2
oorspronkelijk uit Irak). SWA speelde een
cruciale rol bij de werving van de vrouwen. Het
was een zeer succesvolle bijeenkomst die de
vrouwen beoordeelden met een 9. Doordat veel
vrouwen niet kunnen lezen of schrijven is de
kennisquiz niet afgenomen. Evaluatie van een
dergelijke bijeenkomst is dus lastig.
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Ontbijt en voorlichting
op de peuterspeelzalen

GGD MiddenNederland

11 ontbijten en 7
voorlichtingen op
4 ochtenden

Beweging 3.0
verzorgt 5
voorlichtingen en
Sovee de andere
2.

6-9 april

In de week van 6 april zijn op alle groepen van
de peuterspeelzalen in Liendert en Rustenburg
B.Slim ontbijten georganiseerd voor de peuters
en hun ouders. Aansluitend gaf een
wijkverpleegkundige voorlichting over gezonde
voeding en beweging aan de ouders met behulp
van het B.Slim Gezond Leven spel.
Wat ging goed?
- De opkomst was zeer goed: 108 ouders
(86%) waren aanwezig bij het ontbijt en
76 ouders (60%) bij de voorlichting.
- Het ontbijt (dat dit keer door de
peuterspeelzalen zelf geregeld en
verzorgd was) zag er zeer goed en
gevarieerd uit (compleet met fruitsalade
en een gekookt eitje).
- De leidsters vonden het erg leuk om te
doen, wel vonden ze de voorbereiding
veel tijd kosten.
- Goed om ABC-logo op de uitnodiging te
zetten.
- Moeders vonden het erg gezellig en
wilden soms niet stoppen met het spel.
- De peuterspeelzalen vonden het prettig
dat het allemaal in 1 week plaatsvond.
Voor Beweging 3.0 was dit echter lastig
te plannen, maar gelukkig kon Sovee
inspringen.
Wat verliep minder goed / wat kan beter?
- Op 1 ochtend hebben 8 kindjes van
kinderdagverblijf De Dobbelsteen
aangehaakt bij het ontbijt, de leidsters
waren hiervan niet op de hoogte. Gevolg
was veel drukte en onrust voor de STAPgroep. Niet voor herhaling vatbaar.
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Vervolg Ontbijt en
voorlichting op de
peuterspeelzalen

-

-

-

-

SWA is vergeten om brood voor Humpie
Dumpie in Rustenburg te bestellen. Er
werd op de maandagochtend dus
gewacht op brood, wat maar niet kwam.
Toen is er nog snel zelf brood gehaald,
waarvan 1 helaas wel wit was.
Soms werd er Karvan cevitam aan de
kinderen gegeven in plaats van melk of
thee. Dit is echter ook limonade en hoort
eigenlijk niet bij een gezond ontbijt.
Ouderbetrokkenheid in Rustenburg is
wat lastiger, daar was de opkomst iets
minder hoog.
Het is handig als de voorlichter al bij het
ontbijt aanwezig is (bijvoorbeeld om
9.00 uur), zodat ze ouders kan
aanspreken en eventueel ook eerder kan
starten als het ontbijt al iets eerder
afgelopen is.

Over de voorlichtingen hebben de wijkverpleegkundigen onderstaande teruggekoppeld:
- Ik merkte dat de ouders het meest
behoefte hadden aan opvoedkundige
zaken. Hier vloeiden gespreksonderwerpen uit voor, bijvoorbeeld: Wat doe
je als je 2 kinderen hebt met
verschillende temperamenten? Hoe zorg
ik dat mijn kind aan tafel blijft zitten?
Hoe zorg ik dat mijn kind aan zijn
beweging toekomt?
- Leuke interactie, duidelijk meer
ontwikkelde ouders dan op de
Leeuwerikstraat, dus info wat aangepast.
Toch nog veel onwetendheid.
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Vervolg Ontbijt en
voorlichting op de
peuterspeelzalen

-

De meeste ouders kenden mij nog, wat
het enthousiasme en het willen leren
voor mijn gevoel zeker verhoogde. De
leiding zei dat er maar 4 ouders bleven,
maar doordat ik mij onder het ontbijt
even introduceerde en zei wat we gingen
doen, bleven er 9. Veel moeders hadden
zelf overgewicht, waardoor er leuke en
ondersteunende tips uitgewisseld
werden. Voor je kind wil je dat later niet.
Fijne groepsgrootte, moeders waren
enthousiast, deden actief mee en zeiden
veel geleerd te hebben.

De peuterspeelzaalleidsters hebben in de week
van het ontbijt de Verteltas ‘Nijntje beweegt’
gebruikt (die in 2007/2008 vanuit B.Slim is
gemaakt). In deze tas zitten boekjes om de
kinderen voor te lezen over voeding en
beweging. Ook bevat de tas diverse materialen
om beweegspelletjes met de kinderen te doen.
Wandelactiviteiten
B.Slim routes in het
Waterwingebied

SRO en SWA

1 activiteit voor
kinderen en 3
activiteiten voor
moeders (en
kinderen)

Activiteit voor
kinderen van groep
3/4: speurtocht in
waterwingebied: 1 juli
Activiteiten voor
moeders (en
kinderen):
1. 14 oktober
2. 18 november
3. wekelijks op de
woensdagochtend

Evaluatieverslag B.Slim Amersfoort 2009

Op 1 juli is er door SRO een speurtocht voor
kinderen georganiseerd in het Waterwingebied.
Met de kinderen is een stuk van de groene
B.Slim wandelroute (over de onverharde paden)
gelopen, waarbij onderweg allerlei spelletjes
zijn gedaan, zoals tikkertje, in de sloot uit de
sloot, aarde water vuur en voetbal. Aan de
activiteit hebben 40 kinderen deelgenomen.
Aan het einde kregen de kinderen een B.Slim
frisbee mee naar huis. De kinderen vonden de
spelletjes erg leuk en zijn hopelijk enthousiast
gemaakt om de spelletjes ook op straat te gaan
spelen. De activiteit is goed verlopen, wel was
het erg warm en moet er een volgende keer
meer water meegenomen worden.
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Vervolg
wandelactiviteiten
B.Slim routes in het
Waterwingebied

Op 14 oktober is een wandelexcursie in het
Waterwingebied georganiseerd onder leiding
van een boswachter, vanuit het opbouwwerk
van SWA. Een bso-club met 12 kinderen en 3
begeleiders, 6 kinderen vanuit de buitenkast en
een aantal senioren uit de wijk hebben hieraan
deelgenomen. Helaas is het niet gelukt om
ouders te bereiken. Dit ondanks dat leden van
de bewonerscommissie van de Horsten
persoonlijk langs de voordeuren zijn geweest.
De groep ging de groene B.Slim route lopen
(1,5 km). De deelnemers kregen een B.Slim
rugtasje met daarin een gezonde snack (via
Kalasa Kitchen). Onderweg werden
beweegspelletjes gedaan. De route werd
gelopen onder begeleiding van een IVN gids. De
kinderen deden actief mee en waren
enthousiast.
Op 18 november hebben 15 allochtone vrouwen
(zowel moeders als oma’s) onder leiding van
SRO en SWA de blauwe B.Slim route (3,5 km)
in het Waterwingebied gelopen. Voor deze
activiteit zijn o.a. de vrouwen van de Samen
Voortburgeren groep uitgenodigd. De vrouwen
waren positief en enthousiast over de
wandeling. Ook de afwisseling met de
beweegopdrachten vond men erg leuk. De
deelnemers kregen een B.Slim rugtasje, met
daarin o.a. een stappenteller, flesje water,
appel en DVD van Sportief wandelen. De
activiteit is bij uitstek geschikt om in de
voorzomer te herhalen.
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Vervolg
wandelactiviteiten
B.Slim routes in het
Waterwingebied

Voor de nieuw op te zetten inloopspeelochtend
zijn beweegmaterialen aangeschaft (dansdoek,
blokkenset, speelmatten, ballentunnel,
stapstenen en springzakken).Er is een goede
doorstart gemaakt met de inloopspeelochtend.
Er is veel ruchtbaarheid gegeven aan de nieuwe
materialen en de nieuwe insteek (waarbij o.a.
het bewegen centraal staat). In de 1e weken
van oktober werd de inloop daardoor goed
bezocht: wekelijks ongeveer 10 vrouwen en 14
kinderen. Na de herfstvakantie is het aantal
weer wat afgenomen. De inloopspeelochtend
blijft een punt van zorg, daarom zal er in 2010
gekeken worden welke vorm het meest geschikt
is. De beweegmaterialen worden door de
kinderwerker ook bij andere activiteiten
ingezet: de taalspeelgroep, sociale
vaardigheidstraining en de speel-o-theek. Er
wordt dus veelvuldig en structureel gebruik
gemaakt van de materialen.

Workshop gezonde
hapjes maken (nog
vanuit 2008)

Beweging 3.0

1 keer

25 maart

De evaluatie van deze activiteit is reeds
beschreven in het eindverslag van 2008.

Pilot Eetschooltuin

SWA en Marije
Visser
Cultuureducatie

X

x

In het voorjaar heeft de GGD samen met SWA
en Marije Visser gebrainstormd over het idee
om een pilot op te zetten voor een
Eetschooltuin. Om dit idee in 2009 nog te
realiseren, ging niet meer lukken (verkeerd
seizoen). Wel willen we het meenemen voor het
vervolg van B.Slim na 2009, want er is zeker
animo voor vanuit de scholen in Liendert. De
Wiekslag en de Windroos zijn erg enthousiast
en zien het als mooie kans om aan
ouderbetrokkenheid te werken.
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Workshop gezonde
hapjes maken

Beweging 3.0

2x

Evaluatieverslag B.Slim Amersfoort 2009

20 november
(basisschool De
Wiekslag, locatie
Albatros)

Deze activiteit is op verzoek van basisschool De
Wiekslag in het najaar ingepast in de B.Slim
activiteiten. De leerkrachten en de
directiesecretaressen hebben een belangrijke
rol gespeeld bij de werving van de moeders.

2 december
(basisschool De
Wiekslag, locatie
Trekvogelweg)

Op 20 november waren er 8 vrouwen aanwezig
(van Nederlandse, Afrikaanse, Turkse en
Marokkaanse komaf). Op 2 december waren er
9 vrouwen aanwezig (oorspronkelijk afkomstig
uit Afrika, Marokko en de Nederlandse Antillen).
De diëtist heeft allereerst informatie gegeven
over ontbijten, zoete dranken, voldoende
groente eten en vitamine D. Alle vrouwen
hebben de Schijf van vijf gekregen. Daarna zijn
de vrouwen gezonde traktaties gaan maken,
waarbij ze tussendoor diverse tips over gezonde
hapjes kregen. Het viel de diëtist op dat de
kennis over gezonde voeding is toegenomen.
Ook kende een aantal vrouwen de andere
activiteiten van het B.Slim project. De vrouwen
gaven aan dat ze de workshop leerzaam en
gezellig vonden en beoordeelden de activiteit
met een 8 (20 november) en een 8,6 (2
december). Alles is goed verlopen, wel is het
improviseren in de beschikbare ruimte (geen
keuken aanwezig).
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Procesevaluatie van de primaire preventie activiteiten in de wijk Randenbroek/Schuilenburg
Naam activiteit
Sport- en speltoernooien

Organisatie
SRO

Aantal
4x per jaar
(2x vanuit
B.Slim en
2x vanuit
ABC)

Planning
1. 27 april 13.00 –
15.00 uur
buitenkast
Schuilenburg
Scala
2. 29 april 13.00 –
15.00 uur
buitenkast
Randenbroek
3. 1e week van
zomervakantie
4. Herfstvakantie

Evaluatie
Aan het sport- en speltoernooi op 27 april bij
de buitenkast Schuilenburg hebben ongeveer
40 kinderen deelgenomen. Op 29 april bij de
buitenkast in Randenbroek waren er ongeveer
50 kinderen. Veel van de kinderen waren van
allochtone afkomst. Leuk was dat een groepje
kinderen actief andere kinderen in de wijk
ging werven om mee te doen. Bij de activiteit
in Randenbroek was de combinatiefunctionaris
aanwezig, wat een positief effect had doordat
de kinderen hem kennen. Zie ook de evaluatie
van het toernooi in Kruiskamp/Koppel.
In de 1e week van de zomervakantie is er een
zeskamp in de wijk gehouden (soort
sportinstuif). Hierbij waren 28 kinderen
aanwezig (8-12 jaar). Zie verder de evaluatie
van de zeskamp in Kruiskamp/Koppel.
In de herfstvakantie is er een B.Slim
voetbaltoernooi gehouden op de
voetbalvelden van Quick, waarbij 70 kinderen
aanwezig waren.

Lespakket Lekker Fit! voor
basisschool PWA

GGD MiddenNederland

1 school

Evaluatieverslag B.Slim Amersfoort 2009

Doorlopend

In mei is de school per brief en telefonisch
benaderd door de GGD over deelname aan het
programma Lekker fit! De school heeft
aangegeven niet mee te doen wegens interne
problemen. Er is sprake van een grote
terugloop in leerlingenaantallen. Hieraan moet
de school nu prioriteit geven. PWA is wel
enthousiast over de lesmethode en zou graag
over 1 of 2 jaar mee willen doen.
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Gezonde Hap & Stap
Vierdaagse op overige 3
basisscholen (’t Spectrum,
Caeciliaschool en Anne
Annemaschool)

GGD MiddenNederland

3 scholen

Anne Annemaschool:
2-6 november
Caeciliaschool: 3-13
november
’t Spectrum: 16-26
november

In juni heeft de GGD de scholen benaderd
over deelname aan de vierdaagse. Alle 3 de
scholen gaven aan graag mee te willen doen
in het najaar.
Anne Annema
Basisschool Anne Annema was zeer positief
over de Gezonde Hap & Stap Vierdaagse. Met
de vierdaagse zijn ongeveer 35 kinderen
bereikt. Omdat dit een bijzonder
onderwijsschool betreft, zijn alle lessen voor
de school aangepast aan het niveau van de
kinderen. De school en de kinderen waren erg
enthousiast over de lessen. Deze waren
allemaal zeer geschikt voor de kinderen.
Alleen de dansles bleek wat moeilijk te zijn.
Op de dansdocent na, die merkte dat de
kinderen wat meer moeite hadden met het
dansen dan zij had verwacht, hebben de
gastdocenten geen knelpunten ervaren bij de
uitvoering van de vierdaagse. Ook de
afsluiting van het project is goed verlopen.
Ondanks dat veel kinderen niet in de directe
buurt van de school wonen, waren er relatief
veel ouders aanwezig (ongeveer 30). Tevens
zijn bij de organisatie door de GGD geen
knelpunten ervaren.
Caeciliaschool
Met de vierdaagse op de Caeciliaschool zijn
ongeveer 155 kinderen bereikt. Ook de
Caeciliaschool was enthousiast over het
project, hoewel de leerkrachten van de school
het programma wel erg druk vonden.
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Vervolg Gezonde Hap & Stap
Vierdaagse op overige 3
basisscholen (’t Spectrum,
Caeciliaschool en Anne
Annemaschool)

Dit werd veroorzaakt doordat deze school
tegelijkertijd met de Beweegweek meedeed
en ook de fruitbakjes van B.Slim in dezelfde
periode werden uitgereikt. De lessen waar de
kinderen het meest enthousiast over waren
zijn de danslessen en de smaaklessen.
Aangezien er veel kinderen deelnamen aan de
vierdaagse, is op deze school de afsluiting
twee keer gehouden. De eerste keer voor de
ene helft van de kinderen en hun ouders en
de dag erna voor de andere helft. In totaal
zijn tijdens de afsluiting ongeveer 60 ouders
bereikt. De organisatie door de GGD werd als
positief ervaren en door de gastdocenten zijn
bij de uitvoering geen knelpunten ervaren.
Een aantal ouders van groep 4 hebben
achteraf kritische geluiden over de vierdaagse
aan de school afgegeven. Ze zijn van mening
dat het probleem van overgewicht niet via de
kinderen bij ouders gebracht moet worden.
Ook vonden ze dat het accent teveel lag om
wat kun je doen om niet dik te worden. De
quiz die gedaan werd bij de afsluiting, vonden
deze ouders belerend overkomen.
‘t Spectrum
Op ’t Spectrum zijn met de vierdaagse
ongeveer 95 kinderen bereikt. Zowel de
kinderen als de groepsleerkrachten hebben
het project en de vier bijbehorende gastlessen
zeer positief beoordeeld. Wat betreft de
dansles werd wel aangegeven dat enkele
groepsleerkrachten er niet aan toe kwamen
de dans nog een keer te oefenen voor de
afsluitende middag.
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Vervolg Gezonde Hap & Stap
Vierdaagse op overige 3
basisscholen (’t Spectrum,
Caeciliaschool en Anne
Annemaschool)

Kinderkokkerel

De opkomst van ouders tijdens de afsluiting
was laag: slechts 5 ouders waren aanwezig.
De oorzaak hiervan ligt volgens de school in
het feit dat er rond dezelfde periode meerdere
ouderbijeenkomsten zijn geweest en in het
feit dat de afsluiting ’s middags plaatsvond.
De school was erg enthousiast over de Hap &
Stap-quiz die tijdens deze afsluitende middag
werd uitgevoerd. Op deze manier werd de
ouders niet alleen wat geleerd over gezond
eten en bewegen, maar was het ook nog een
herhaling voor de kinderen van wat zij hadden
geleerd. De uitvoering van de dansjes door
elke groep vond de school wat rommelig
verlopen. De organisatie van het project door
de GGD werd zeer positief beoordeeld. Ook de
gastdocenten hebben geen knelpunten
ervaren bij het uitvoeren van de vierdaagse
op ‘t Spectrum.
SWA

2 groepen

1. 1 april t/m 10 juni
(keuken wijkcentrum
Het Klokhuis
Randenbroek)
2. 8 oktober t/m 10
december (keuken op
ABC Scala
Schuilenburg)
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Aan de 1e Kinderkokkerel groep hebben 12
kinderen deelgenomen (10 meiden en 2
jongens in de leeftijd van 8-10 jaar). Binnen
de kookclub was er een grote diversiteit aan
culturen (Antilliaans, Marokkaans, Surinaams,
Turks, Nederlands). Naast het bereiden van
gezonde gerechten, hebben kinderen kennis
gekregen over gezonde voeding. Het
voornemen is om de volgende keer de Schijf
van Vijf wat vaker te herhalen en hieraan
spelletjes te verbinden, waardoor deze kennis
beter onthouden wordt, wat het effect van de
kookclub kan vergroten. Als afsluiting hebben
de kinderen voor de ouders en broertjes/zusjes lekkere gezonde hapjes gemaakt, die
ze op deze middag zelf serveerden.
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Vervolg kinderkokkerel

Op het eind kregen de kinderen een
receptenboek mee naar huis. Ook bij deze
kookgroep is een keer een diëtist van
Beweging 3.0 geweest (vanuit ZonMw
gelden).
Aan de 2e Kinderkokkerel groep hebben 8
kinderen deelgenomen (uit groep 6, 7 en 8).
De kookgroep vond direct na schooltijd plaats.
Het voordeel van dit tijdstip is dat de kinderen
gelijk uit school, op school kunnen blijven.
Eerst werd het recept met de kinderen
doorgenomen. Daarna werden er
boodschappen gedaan. Daarna koken, eten en
opruimen: een tijdvullende middag. Twee
punten die dit keer wat meer aandacht
kregen, waren dat kinderen zelf de recepten
lazen en dat ze mee mochten bedenken wat
ze gingen koken. Ook is de diëtist een keer
geweest voor een les, wat erg interessant en
leerzaam was. Helaas is men er dit keer niet
aan toegekomen om een afsluiting te
organiseren met ouders. Voor de begeleiding
was er altijd een vrijwilliger aanwezig, en vier
van de acht keer waren er twee
maatschappelijke stagiaires aanwezig en
daarnaast de sociaal-cultureel werker als
beroepskracht.

Supermarktrondleiding (‘Slim’
rondje)

Beweging 3.0

3 keer

o
o
o
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26 januari (nog
vanuit 2008)
6 oktober in
Schuilenburg
3 november in
Randenbroek (in
de beweegweek)

De evaluatie van de rondleiding van 26
januari is reeds beschreven in het eindverslag
van 2008.
De andere twee rondleidingen zijn helaas niet
doorgegaan door te weinig aanmeldingen.
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Wandelactiviteiten voor
moeders en kinderen

SWA (kinderwerk
en
volwassenwerk)

2 keer

1. 1 juli
2. najaar

Woensdag 1 juli is met een groepje ouders en
kinderen van de buitenkast en de ABC-school
het Scala gewandeld naar park Randenbroek.
Er waren 12 moeders en 21 kinderen
aanwezig. Er werd gestart met een gezonde
lunch in wijkcentrum Het Klokhuis. Voorafgaand aan het lunchbuffet werd eerst uitleg
gegeven over de B.Slim boodschap. Sommige
moeders waren erg verbaasd om te horen, dat
in sommige producten die zij ingeschat
hadden als hoog calorisch, dat reuze meeviel.
Sandwichspread bijvoorbeeld hadden zij altijd
vermeden omdat zij dachten dat daar erg veel
mayonaise in zit. Na de lunch startte de
wandeling naar het park. Vanwege het
extreme warme weer, werd veel water
meegenomen. De kinderen liepen allemaal
goed mee en hebben in de speeltuin gespeeld.
Tegen het einde van de middag werden alle
kinderen getrakteerd op een waterijsje.
De activiteit in het najaar is helaas niet
doorgegaan door ziekte bij SWA.

Beweegmaterialen voor
peuters voor Beweeg Speel
Inloop in wijkcentrum Het
Klokhuis

SWA
(kinderwerk)

wekelijks

op maandag van 9.30
– 11.00 uur

De Beweeg Speel Inloop is in het voorjaar
opgestart en bedoeld voor kinderen van 0-4
jaar samen met hun ouders.
In totaal heeft de inloop voor de
zomervakantie 12 keer plaatsgevonden, met
gemiddeld 7 ouders met hun kind(eren) per
keer. Deze moeders waren erg enthousiast en
voornemens om na de zomer weer te komen.
Het streven is om de inloop uit te breiden
naar 12 ouders.
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Vervolg beweegmaterialen
voor peuters voor Beweeg
Speel Inloop in wijkcentrum
Het Klokhuis

De ochtend begint altijd met muziek en
dansen. Vervolgens gaan de ouders met hun
dreumes of peuter spelactiviteiten doen.
Samen spelen en bewegen staat centraal. De
ouders hebben tijdens de beweeginloop dus
een actieve rol. Dit wordt sterk gestimuleerd
door de aanwezige welzijnswerkers en ging
naarmate de weken verstreken steeds beter.
De kinderen vinden de spelletjes erg leuk.
Ook merkten de SWA-medewerkers dat de
ouders soms erg verrast zijn wat hun kind al
kan.
Vanuit B.Slim heeft de Beweeg Inloop de
volgende materialen kunnen aanschaffen:
- Bilibo (beweegstoel)
- Pittenzakjes (om te gooien)
- Ballen
- Mega blokkenset (o.a. om een
parcours mee te maken)
- Tastschijven (voor de fijne motoriek)
- Tunnels waar kinderen doorheen
kunnen kruipen
- Cd’s met muziek om op te dansen
NB. De personele inzet voor de inloop valt
onder het welzijnswerk van SWA.
Evaluatie najaar: de beweeg inloop is een
groot succes: er komen steeds meer ouders,
en ook grootouders.
Impressie van de Beweeg inloop:
Na de speelinloop vanaf 9.30 uur starten we
om 10.00 uur het beweeggedeelte in de
speciaal daarvoor ingerichte speelruimte.
Glijden, springen, kruipen, rollen, gooien etc.
komen aan bod.
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Vervolg beweegmaterialen
voor peuters voor Beweeg
Speel Inloop in wijkcentrum
Het Klokhuis

De beroepskracht doet af en toe leuke
beweegspelletjes en stimuleert hierbij ouders
om het met simpele attributen ook thuis te
kunnen doen. Op de achtergrond klinken de
swingende kinderliedjes van Cowboy Billie
Boem, waarop een aantal opa's en een aantal
kinderen regelmatig gaan dansen. De laatste
20 minuten ruimen we met z'n allen op en
start het zing- en swinggedeelte. Hierbij
gebruiken we een map met platen en daarbij
behorende liedjes. De kinderen met ouders
mogen om de beurt een liedje kiezen. De
nadruk ligt hierbij op beweeg- en
gebarenliedjes, ook voor de ouders die een
andere moedertaal spreken, qua taal en
gebaren erg leerzaam.
Extra activiteiten:
In oktober is er een kleuterdans- en
yogadocente geweest die ouders diverse
mogelijkheden heeft laten zien om samen met
hun kind te bewegen op muziek. De ouders
vonden het erg leuk en leerzaam, het was erg
geslaagd. In december hebben we een
Pietenparcours uitgezet en werden er pakjes
in de stoomboot gegooid, schoorstenen
beklommen en over de daken gesprongen,
met als afsluiting een echt Pietendiploma.

Evaluatieverslag B.Slim Amersfoort 2009

21

Procesevaluatie van de primaire preventie activiteiten in alle 3 de wijken
Naam activiteit
Training Beweegkriebels voor
nieuwe
peuterspeelzaalleidsters

Basisscholen en
peuterspeelzalen adviseren en
ondersteunen bij het invoeren
van een gezond
voedingsbeleid

Organisatie
SRO (via SRO werd
een bevoegde
docent voor de
training ingehuurd,
SRO zorgde voor de
organisatie)

Aantal
1 maal

GGD MiddenNederland en
Beweging 3.0

n.v.t.

Planning
17 november
2009
13.00 – 15.30
uur in
wijkcentrum
De Drietand

Doorlopend

Evaluatie
Aan deze workshop hebben 15 personen
deelgenomen: 4 leidsters van STAP, 6 leidsters van
SWA en 5 leidsters van SKA. De reacties van de
deelnemers waren positief: ze vonden het een
leerzame en praktische training. De leidsters
hebben veel ideeën opgedaan om dagelijks kleine of
grotere beweegspelletjes met de kinderen te doen,
waar maar weinig middelen voor nodig zijn. Ook het
belang van bewegen met peuters heeft aandacht
gekregen. In de toekomst zou deze workshop
aangeboden kunnen worden in combinatie met een
introductie over gezonde voeding. Voorstel is om
standaard jaarlijks 1 workshop te houden. Het
kostte nu veel mailverkeer voordat de definitieve
locatie en deelnemerslijst bekend was.
SWA wil in 2010 gebruik maken van het
ondersteuningsaanbod van B.Slim (bijscholing over
gezonde voeding, waaraan 15-20
peuterspeelzaalleidsters zullen deelnemen). Helaas
lukte het bij SWA niet meer om deze bijscholing in
2009 in te plannen.
Om scholen te ondersteunen bij het invoeren van
een gezond voedingsbeleid zijn speciale B.Slim
fruitbakjes aangeschaft. Met deze fruitbakjes hoopt
B.Slim dat scholen (extra) fruitdagen in gaan
voeren en dat ouders fruit meegeven naar school.
Dit wordt verder beschreven bij onderdeel D.
Publiciteit.
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Naar een gezond
voedselaanbod bij Voedsel
Focus Amersfoort

Voedsel Focus
Amersfoort,
Beweging 3.0 en
GGD MiddenNederland

3
activiteiten

Vervolg
Naar een gezond
voedselaanbod bij Voedsel
Focus Amersfoort

Food Party: 9
november
2009

In april heeft de projectleider van B.Slim een
bijeenkomst van het Jeugdsportfonds in Amersfoort
bijgewoond, waar ze in gesprek raakte met Cieka
Galenkamp van Voedsel Focus Amersfoort.
Vanuit Voedsel Focus zou men graag advies willen
hoe het voedselaanbod van de voedselbank
gezonder gemaakt kan worden. Daarnaast is er ook
behoefte aan voorlichting. In een vervolgoverleg
tussen Voedsel Focus Amersfoort, GGD en
Beweging 3.0 zijn vervolgens onderstaande drie
aanvullende B.Slim activiteiten opgesteld.
1. Algemene informatie en tips over
basisingrediënten voor een gezonde voeding
Tijdens het gesprek met Cieka en de diëtist zijn de
volgende punten aan de orde geweest:
1. Waaruit bestaat nu eigenlijk gezonde voeding?
2. Schijf van Vijf
3. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden
Het accent lag echter vooral op het geven van
advies over gezonde en goedkope producten die
Cieka zelf, met eigen budget in de dozen kan doen.
De dozen zijn namelijk grotendeels gevuld met
ongezonde producten. Bij de advisering kun je
denken aan olijfolie, blikjes vis (tonijn),
peulvruchten in pot, pasta's, tomaten in blik om zelf
een saus te maken etc. Cieka was erg enthousiast
over het gesprek.
2. Voorlichtingsbijeenkomst voor vrijwilligers van
de uitdeelploeg, waarbij de diëtist informatie
geeft over gezonde voeding. In het bijzonder
aandacht voor hoe bepaalde producten gebruikt
kunnen worden, zodat de vrijwilligers tips
kunnen geven als de mensen het voedselpakket
komen afhalen.
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Vervolg
Naar een gezond
voedselaanbod bij Voedsel
Focus Amersfoort

Aan deze zogenaamde Food Party hebben 8
personen deelgenomen (3 mannen en 5 vrouwen).
Meer dan de helft van alle vrijwilligers bij de
Voedselbank waren aanwezig. De mensen waren
erg betrokken tijdens de voorlichting en
beoordeelden de activiteit met een 7,9. De
doelstellingen zijn bereikt zoals blijkt uit de
resultaten van de kennisquiz:
1) 6 van de 8 deelnemers weet wat variatie in
de voeding betekent.
2) Iedereen weet dat vezels ervoor zorgen dat
de darmen goed werken.
3) Iedereen kan benoemen in welke producten
onverzadigde vetten zitten.
4) 7 deelnemers weten dat je 4 opscheplepels
groente per dag nodig hebt.
5) 5 deelnemers kunnen benoemen hoe een
gezond eetpatroon eruit ziet.
6) 7 deelnemers kunnen 1–3 regels uit de
Schijf van Vijf benoemen.
7) Iedereen weet dat er verband is tussen
ongezonde voeding en overgewicht.
8) Iedereen weet dat je op een etiket kunt
lezen of een product gezond is of niet.
9) 4 deelnemers zijn van plan om gezondere
producten te gaan kopen en 3 deden dat al.
3. Voorlichtingsbijeenkomst voor mensen die bij de
Voedselbank komen, waarbij de diëtist
informatie geeft over gezonde voeding. Soort
mix van de bestaande Food Party en
Supermarktrondleiding. Producten uit het
magazijn kunnen erbij gepakt worden en
toegelicht worden.
Op verzoek van Cieka is deze activiteit uitgesteld
naar 2010.
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Procesevaluatie van de primaire preventie activiteiten in de wijk Hoogland
Naam activiteit
Gezonde Hap & Stap
Vierdaagse in het
kader van het project
Hoogland Gezond

Organisatie
GGD Midden-Nederland in
nauwe samenwerking met
de ABC-coördinator van
Hoogland van Sovee

Planning
Week 37 t/m 42
(7 september t/m
17 oktober)
- De Kosmos: in
de week van 7
september
- De Langenoord:
in de week van 14
september
- De Biezen: in de
week van 21
september
- Berkenschool: in
de week van 28
september
- De Bieshaar: in
de week van 5
oktober
- De Horizon: in
de week van 12
oktober

Evaluatie
Alle 6 de basisscholen in Hoogland hebben meegedaan aan de
Gezonde Hap & Stap Vierdaagse:
- De Kosmos: 164 kinderen
- De Langenoord: 150 kinderen en ongeveer 35 ouders
- De Biezen: 151 kinderen en ongeveer 45 ouders
- Berkenschool: 92 kinderen en ongeveer 35 ouders
- De Bieshaar: 108 kinderen en ongeveer 35 ouders
- De Horizon: 105 kinderen en ongeveer 25 ouders
De meeste scholen waren erg enthousiast over de vierdaagse.
De drie gastlessen (gastles diëtist, dansles, spelletjescircuit) zijn
over het algemeen positief beoordeeld. Het meest enthousiast
zijn de scholen over de dansles. Ook de smaaklessen, die de
scholen dit keer zelf hebben verzorgd, zijn over het algemeen
positief beoordeeld. Daarnaast is de afsluiting van de
HAP&STAP-vierdaagse door de meeste scholen positief
ontvangen. Hieronder zijn de reacties per school weergegeven
over het verloop van de projectweek:
De Kosmos: de school gaf aan dat de communicatie rondom de
vierdaagse beter had gekund. De gastles van de diëtist vond
men niet afgestemd op het niveau van groep 4. De school was
erg positief over het spelletjescircuit onderdeel.
De Langenoord: in verband met de Mexicaanse griep heeft de
school besloten om de smaaklessen niet door te laten gaan. De
school was tevreden over de organisatie van het project.
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Vervolg Gezonde Hap
& Stap Vierdaagse in
het kader van het
project Hoogland
Gezond

De Biezen: na het bezoek van de diëtist (informatief goed, maar
didactisch matig) spraken de kinderen veel over wat gezond
eten was en wat niet. Ouders voelden zich betrokken bij het
project en merkten ook aan de kinderen dat er veel gesproken
werd over gezond eten. De school vond de timing van het
project (direct na de zomervakantie) niet handig, waardoor het
project volgens een leerkracht hectisch verliep.
Berkenschool: de activiteiten behorende bij de vierdaagse
werden enthousiast ontvangen bij de kinderen en hun ouders.
Van de ouders kreeg de school terug dat de kinderen thuis ook
met gezond eten bezig waren. Het thema heeft erg geleefd op
de school. De school heeft er zelfs een fruitdag aan over
gehouden. De school vond het jammer dat de vierdaagse alleen
voor de groepen 4, 5 en 6 was.
De Bieshaar: de school vond het project leuk, afwisselend,
passend bij de groepen en men vond dat er goede begeleiding
was. Het bezoek van de diëtist vond men leerzaam. De school
liet het onderwerp regelmatig terugkomen in lessen en
kringgesprekken. Ook werd er getekend en geschilderd rondom
dit thema. De school heeft gemerkt dat meer kleuters na het
project fruit meenemen naar school als tussendoortje. Doordat
een studiedag in de vierdaagse week viel, moesten 2 activiteiten
achter elkaar gehouden worden.
De Horizon: de opzet van de vierdaagse vond de school leuk. De
school was enthousiast over de input van de diëtist en de
danslessen. De organisatie had volgens de school beter gekund:
vooraf was er wat miscommunicatie. Na het project heeft de
school verder gewerkt aan het thema voeding, o.a. door voedsel
in te zamelen voor de voedselbank. Ook heeft de school
gestimuleerd om fruit mee te nemen als tussendoortje.
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Vervolg Gezonde Hap
& Stap Vierdaagse in
het kader van het
project Hoogland
Gezond

Vanuit de scholen zijn enkele verbeterpunten genoemd:
- bij ziekte zorgen voor goede overdracht en
communicatie.
- één contactpersoon die alle gastdocenten informeert.
- planning voor de afsluiting voor ouders maken.
De vierdaagse maakte onderdeel uit van een breed pakket van
activiteiten in het kader van het project ABC Hoogland Gezond,
waar de hele wijk aan meedeed. Naast de projectweek op de
scholen, vonden de volgende activiteiten plaats:
• opening door gezamenlijke dansactiviteit in aanwezigheid
van wethouder Kruyt
• één dag fruit op school voor alle kinderen gedurende de
gehele projectperiode
• ontbijt voor ouder en kind op peuterspeelzalen en
gezamenlijke ouderavond
• beweegspelletjes in de peuterspeelzaal
• sport & spelprogramma voor de buitenschoolse opvang
op het voetbalveld van VV Hoogland
• sport- en spelmiddag in de speeltuin
• activiteiten in het zwembad
• activiteiten van de bibliotheek Hoogland
• gezamenlijke ouderavond van de basisscholen
Alle kinderen ontvingen een stickerkaart. Bij deelname aan een
activiteit, kregen de kinderen een ABC-sticker. Bij 4 stickers,
konden de kinderen een verrassing bij Top 1 Toys afhalen (bijv.
een bal). Maar liefst 340 kinderen hebben dit gedaan!
Oorspronkelijk had de GGD alleen middelen voor de vierdaagse
op 3 scholen. Door samen te werken met ABC Hoogland en alle
middelen bij elkaar te leggen (B.Slim gelden voor de vierdaagse
buiten de prioriteitswijken, activiteitenbudget vanuit ABC en
buurtbudget), kon er een integrale aanpak van gemaakt
worden. Ook de lokale middenstand leverde een bijdrage aan
Hoogland Gezond (Top 1 Toys en sinaasappelman).
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B. Evaluatie van de secundaire preventie activiteiten
Overbruggingsplan JGZ
In de onderstaande tabel staan de uitkomsten van de activiteiten van de afdeling JGZ
voor kinderen met overgewicht, waaronder het Overbruggingsplan.
2007-2008
744

2008-2009
996

(16% van alle kinderen die gezien zijn)

(18% van alle kinderen die gezien zijn)

764

877

(13% van alle kinderen die gezien zijn)

(11% van alle kinderen die gezien zijn)

67

65

(9% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

(7% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

439

446

(58% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

(51% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

352

261

(46% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

(30% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

72

200

(9% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

(23% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

Vervolgactiviteit=
verwijzing
Overbruggingsplan

153

85

(20% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

(10% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

Vervolgactiviteit=
verwijzing poli X

58

36

(8% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

(4% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

54

44

Overgewicht op
basis BMI (inclusief
obesitas)
Bevinding
Gesignaleerd
overgewicht
(inclusief obesitas)
Reeds onder
behandeling
Advies

Vervolgactiviteit=
Follow-up
Vervolgactiviteit=
verwijzing JGZ

Vervolgactiviteit=
verwijzing overig

(7% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)
De JGZ medewerkers konden meerdere acties per kind aangeven.

(5% van het aantal kinderen met
gesignaleerd overgewicht)

Activiteit=Overbruggingsplan 2008-2009:
Aantal oproepen 1e consult: 91. Opkomst: 64 (70%)
Aantal oproepen 2e consult: 73. Opkomst 57 (78%)
Aantal oproepen 3e consult 49. Opkomst 46 (94%)
Deze aantallen komen uit de JIS registratie. Ze zullen niet exact overeenkomen met het aantal ingevulde
formulieren door de verpleegkundigen die de kinderen begeleiden.

Reden niet verwezen naar overbruggingsplan 2008-2009:
Geregistreerd werd wat de reden was als er wél sprake was van een bevinding
overgewicht (877 kinderen totaal) en het kind toch niet verwezen werd naar het
overbruggingsplan. 12% van de kinderen met gesignaleerd overgewicht is niet verwezen,
met als reden ‘zelf met gezonde voeding ed. bezig’, 3% is niet verwezen met als reden
‘(nog) niet gemotiveerd’ en 1% is niet verwezen met als reden ‘overgewicht nu geen
prioriteit’.
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Fit-today-kids

Groep september 2008 – juli 2009
Aan de groep Fit-today-kids van september 2008 – juli 2009 hebben uiteindelijk 4 slechts
kinderen geheel deelgenomen. De BMI van deze kinderen is niet afgenomen. Mogelijk dat
een beweegprogramma waarin wekelijks 1x gesport wordt, niet voldoende intensief is.
Een andere oorzaak kan zijn dat het om multiproblem gezinnen gaat, waar allerlei
problemen spelen en extra hulpverlening gewenst is. Dit had een negatief effect op de
opkomst bij de ouderbijeenkomsten. Weerbaarheid van de kinderen is ook een
aandachtspunt: voor 2 van de 4 kinderen wordt de SOVA–training geadviseerd.

Groep maart – december 2009
In februari 2009 waren er voldoende kinderen (10) om weer een groep Fit-today-kids
van start te laten gaan. In maart is SRO begonnen met het beweegprogramma; de
ouder- en kindbijeenkomsten zijn nog voor de zomervakantie van start gegaan. De
leeftijd van de kinderen varieerde van 6 t/m 12 jaar. Het programma stond gepland van
maart 2009 tot maart 2010. Op verzoek van de gemeente is het programma echter
aangepast en eind december beëindigd. Algemene conclusie is dat het
beweegprogramma wel zeer zinvol is gebleken, maar over gedragsverandering bij ouders
is geen informatie te geven.

Knelpunten
Verschillende factoren hebben ervoor gezorgd dat dit programma heel moeizaam is
verlopen:
o

Een deel van de ouder- en kindbijeenkomsten stond gepland tijdens de Ramadan,
ouders en kinderen kwamen daardoor niet en ook vlak na de Ramadan kostte het de
deelnemers moeite om weer op te starten.

o

In oktober was er sprake van Mexicaanse griepgevallen en ouders waren daardoor
afwezig.

o

De ouder- en kindbijeenkomsten waren op een andere locatie dan de beweeglessen
en dat werkte verwarrend en is een aandachtspunt bij het plannen van de volgende
Fit-today-kids.

o

De intakes waren door een andere MW’er gedaan dan degene die het programma
uitvoerde, het opbouwen van een vertrouwensrelatie verliep daardoor moeizamer.

o

Wisseling van de wacht bij SRO.

o

Ook moet er gekeken worden naar het tijdspad van de ouder- en kind bijeenkomsten:
liever in het begin bijeenkomsten dichter op elkaar om een goede band op te bouwen
met de ouders.
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Verloop van het beweegprogramma
Aan het beweegprogramma zijn 10 kinderen gestart. In het najaar waren er helaas nog
maar 4 kinderen en ouders over (zie verderop). Deze kinderen waren enthousiast en
deden goed mee. Zowel de ouders als de kinderen vonden het daarom ook erg jammer
dat het programma voortijdig stopte. Alle vier de ouders gaven aan dat ze tevreden
waren met de positieve resultaten van het Fit-today-kids programma. Bij 1 kind had de
basisschool zelfs aangegeven dat zij beter in haar vel zat, goed mee kon komen met de
gymlessen en dat er meer acceptatie was bij de klasgenoten.

Effect op de BMI en conditie
De BMI is bij 2 kinderen een klein beetje gedaald. Van 1 kind was de BMI bij het aanvang
niet bekend, maar volgens moeder is zij afgevallen. Bij 1 kind is de BMI hetzelfde
gebleven.
De conditie van de kinderen is niet heel veel verbeterd. De belangrijkste reden voor het
uitblijven van grote vorderingen, is de diversiteit van de gymlessen en de frequentie van
de beweegmomenten. Om een duidelijke conditionele verbetering te bewerkstelligen is
twee of drie maal in de week gericht trainen nodig. De bewegingslessen vonden één maal
per week plaats. De verkregen verbetering (na herstel van de inspanning) is na zeven
dagen weer terug naar het beginniveau. Verder waren de bewegingslessen ook gericht op
veelzijdig bewegen, om zo de kinderen enthousiast te maken voor het bewegen.

Doorgaan met sporten na afloop van het programma
Naast conditieverbetering is het doel vooral kinderen ook na het Fit-today-kids
programma door te laten gaan met sporten bij een sportclub in de buurt of anderszins.
Dat is gelukt bij alle 4 de kinderen. Ze sporten bij Fitkids, Club Extra (2x) en bij SRO
“Sterrenplan zwemactiviteiten”.

Verloop van de ouder- en kindbijeenkomsten
Vrij kort na de start van het beweegdeel is één van de oudste kinderen verwezen naar
het Meander Medisch Centrum. Moeder was wel gemotiveerd voor de
ouderbijeenkomsten, maar is uiteindelijk toch ook naar Meander gegaan voor
begeleiding. Een ander kind is ook gestopt, de ouders hadden andere verwachtingen van
het programma. Zij waren echter wel gemotiveerd voor meer bewegen en gezonde
voeding en hadden de intentie daar ook mee aan de slag te gaan. Hiermee kwam het
aantal kinderen op 8. Door factoren hierboven genoemd zijn we in september/oktober
met 4 kinderen verder gegaan. En zelfs bij de 4 overgebleven kinderen was de opkomst
niet goed.
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De diëtist en maatschappelijk werker hebben tevergeefs heel vaak gebeld met ouders en
getracht hen te motiveren, hetgeen uiteindelijk dus maar deels gelukt is. Het meten van
gedragsverandering bij deze ouders was daardoor ook niet mogelijk.

Groep september 2009 – juli 2010
Er is besloten dat de Fit-today-kids groep die in september 2009 zou starten en zou
eindigen in juli 2010, niet doorging. Reden is dat de gemeente als eis heeft gesteld dat
de B.Slim activiteiten van het Grote Steden traject 2005-2009 in december 2009
afgerond dienen te worden en niet mogen doorlopen in 2010. De vraag van de gemeente
was of het mogelijk is om het programma te intensiveren en over een kortere periode te
doen (september-december). De regiegroep B.Slim vond echter dat Fit-today-kids niet
ingekort moet worden, daar gedragsverandering echt tijd nodig heeft.

Tot nu toe is gebleken dat het erg lastig is om de Fit-today-kids groepen vol te krijgen.
Daarnaast was het lastig om de ouders bij het programma te betrekken: de opkomst bij
de ouderbijeenkomsten van de groepen die gestart zijn liet te wensen over. Dit ondanks
alle inspanningen die zijn gedaan door de medewerkers van SRO en Beweging 3.0. We
hebben geconcludeerd dat het programma van Fit-today-kids inhoudelijk gezien voldoet,
maar dat we te maken hebben met een zeer moeilijke groep. Motivatie bij de ouders is
een groot knelpunt. Dit kan een verklaring zijn dat het erg lastig is om de groepen vol te
krijgen. Ook is er sprake van multiproblematiek bij deze gezinnen. Dit kan een verklaring
zijn voor het afhaken van kinderen en ouders. De resultaten van de evaluatie vallen
tegen. Maar deze evaluatie betreft een zeer kleine groep, waardoor er nog geen harde
conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van het programma.

Voorgesteld is om overgebleven bedrag van 10.375,- euro in te gaan zetten voor de
ontwikkeling van een nieuw concept van Fit-today-kids, om het programma alsnog tot
een succes te maken in 2010 en verder. Een werkgroep heeft dit in november en
december uitgewerkt, zodat er een goed plan klaarligt voor de aanpak van kinderen met
overgewicht in 2010. In dit nieuwe plan staan de volgende uitgangspunten centraal. Voor
een succesvolle aanpak moet je o.a.:
-

een programma van 1 schooljaar aanbieden;

-

meer gezinsbezoeken (persoonlijke begeleiding) geven;

-

bewegingsgedeelte inrichten op conditieverbetering mét werkkaarten voor thuis;

-

contributie bij goede afsluiting (alle keren aanwezig, of bepaald percentage)
terugbetalen in een lidmaatschap voor een sportvereniging gedurende 1 jaar;

-

meer aandacht besteden aan de werving en communicatie naar de deelnemers
toe.
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Symposium B.Slim 18 november 2009

Op woensdagmiddag 18 november 2009 is in zaal De Open Hof van verpleeghuis De
Lichtenberg te Amersfoort het symposium ‘Hot or Not: B.Slim. Samen werken aan een
gezond gewicht bij kinderen’ georganiseerd. Organisatoren waren GGD MiddenNederland, Beweging 3.0, SRO, Meander Medisch Centrum, Huisartsen Vereniging
Eemland en de Federatie WDH Midden Nederland. De Amersfoortse wethouder Hans van
Daalen van Stedelijk Beheer, Zorg en Volksgezondheid opende het B.Slim symposium
(zie foto op voorpagina rapport).

Het symposium was bedoeld voor huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, diëtisten,
praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, psychologen, gynaecologen, medewerkers van
de jeugdgezondheidszorg en daarnaast voor beleidsmakers van de gemeenten. Er was
veel belangstelling voor het symposium: ongeveer 80 mensen waren aanwezig. Een
mooie mix van verschillende disciplines was vertegenwoordigd.

Na de opening door de dagvoorzitter (Arno Innemee van SRO) en de wethouder, die liet
weten dat het preventieprogramma B.Slim ook de komende vijf jaar weer subsidie van
de gemeente Amersfoort krijgt, was het woord aan de projectleider van B.Slim. In deze
presentatie werd ingegaan op de successen en learnings uit de integrale wijkgerichte
B.Slim aanpak. Daarna nam Jitze Duk, gynaecoloog van het Meander medisch Centrum
het stokje over. Zijn motto was dat overgewicht bij de jeugd een groot probleem is,
waarmee zo vroeg mogelijk begonnen dient te worden: bij basisschoolkinderen, bij
peuters, maar zelfs al bij zwangere vrouwen. Een B.Slim plan voor zwangeren moet er
komen dus. Een andere interessante duopresentatie was die van huisarts Françoise
Langens en kinderarts Roos Nuboer. Uit onderzoek van Polikliniek X blijkt dat bij een
groot deel van de obese kinderen sprake is van comorbiditeit. Zo blijkt 48% een te hoge
systolische bloeddruk te hebben en is er in 60% van de gevallen sprake van
insulineresistentie (als voorloper van diabetes). Ander belangrijk aandachtspunt is dat
veel obese kinderen een vitamine D deficiëntie hebben, wat moeheid en spierzwakte tot
gevolg kan hebben. Na een blok van 6 presentaties volgde een kort beweegintermezzo,
waar iedereen aan moest geloven.

Voor het symposium hadden we een speciale gastspreker uitgenodigd: Prof. Jaap Seidel,
hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de VU). Hij vertelde over de Franse aanpak:
Epode (Ensemble, Prévenons l’Obesité Des Enfants): een effectieve geïntegreerde lokale
aanpak om overgewicht bij kinderen en volwassenen terug te dringen.
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Epode is in Frankrijk al zo’n 20 jaar geleden gestart. Inmiddels zijn er 225 Epodegemeentes met een bereik van 6 miljoen inwoners (op een totaal van 60 miljoen). Stevig
politiek draagvlak, publiek-private samenwerking, sociale marketing en onafhankelijke
wetenschappelijke evaluatie en kennis zijn de vier belangrijkste peilers van de aanpak.
Onlangs is hier een vijfde pijler aan toegevoegd: verbinding tussen preventie en zorg.
Elementen uit de Epode aanpak kunnen B.Slim de komende jaren zeker nog versterken.

Door de vele presentaties was het veel luisteren. Maar er was ook nog een interactief
deel waarbij we met elkaar in gesprek gingen. Deze rondetafelgesprekken gingen vooral
over wat er de komende jaren verder nodig is voor een effectieve aanpak van
overgewicht en obesitas bij kinderen. Dit werd gedaan aan de hand van een casus.

Inspirerend was vaak het woord dat we terug kregen tijdens de afsluitende borrel in de
wintertuin. Dat maakte het symposium als zeer geslaagd. De organisatie van het
symposium was echt een teamprestatie, waarbij de partijen wederom hebben laten zien
dat er echt goed samengewerkt wordt.

Het evaluatieformulier is door 26 personen ingevuld. Zij beoordeelden het symposium
gemiddeld als volgt:
Presentatie Successtories en learnings uit de integrale B.Slim aanpak: 7,7
Presentatie Prenatale Preventie: 7,8
Presentatie Jeugdgezondheidszorg in de praktijk: 7,4
Presentatie Over gewicht en bewegen: 8,1
Presentatie Voeding en opvoeding: 6
Presentatie Poli X: wat hebben we geleerd: 7,9
Gastspreker Jaap Seidell: 7,9
Rondetafelgesprekken ‘Ketenaanpak in de regio Eemland’: 7,6
Inhoud van het totale programma: 7,9
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C. Evaluatie van de samenwerking

Regiegroep B.Slim

Oordeel over de samenwerking
De regiegroepleden zijn erg tevreden over de samenwerking. Elke organisatie beseft dat
je het probleem van overgewicht niet als één partij kan aanpakken, en dat we elkaar
echt nodig hebben. Door de samenwerking in de regiegroep, kijken we gezamenlijk twee
keer per jaar met een helikopter blik naar het probleem, wat erg belangrijk is.
Bijkomstigheid is dat we elkaar leren kennen en elkaar vinden. De regiegroep zorgt
ervoor dat initiatieven tot stand komen (waarvoor draagvlak is) en dat er samenhang is
(waarbij zaken gebundeld worden).

“De samenwerking in het B.Slim project is uitstekend door de organisatievorm. In de
regiegroep zitten de instellingen die lokaal een sleutelpositie vervullen bij de preventie en
de aanpak van overgewicht bij kinderen. De personen die zitting hebben in de regiegroep
zijn te typeren als middenmanagement; in staat om mee te denken op strategischtactisch niveau, in staat om in de eigen organisatie beslissingen te nemen en, door hun
kennis van de praktijk, in staat om medewerkers die in de projectgroepen van B.Slim
werken aan te sturen. Met andere woorden: ze zijn bekend met beleidsontwikkeling,
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Doordat de leden van de groep elkaar hebben
leren kennen en waarderen is de samenwerking goed op gang gekomen met de
organisatie van het symposium als een uitstekend en exemplarisch voorbeeld. Ik vind het
een unieke samenwerking die het verdiend om te worden gekoesterd“.
(Arno Innemee, SRO)
Over de coördinatie
Goede coördinatie vanuit de GGD. Er is een duidelijke trekker: een projectleider die
iedereen informeert en mensen op de hoogte houdt.

Suggesties voor verbetering
o

Kritisch kijken naar de samenstelling van de stuurgroep. De groep niet te groot
maken.

o

Betrekken van een schoolcoördinator.

o

Meer contact via de e-mail en zo nog slagvaardiger worden.
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Werkgroep B.Slim primaire preventie

Oordeel over de samenwerking
De meeste werkgroepleden zijn erg tevreden over de samenwerking. Alles gaat in goed
overleg. Iedereen beseft dat we elkaar heel hard nodig hebben in deze strijd. Het plezier
van iedereen om het project naar een succes te werken is groot.

Over de coördinatie
De werkgroepleden vinden het van belang dat de regie in handen is van één partij. Men
is tevreden hoe de GGD de afgelopen jaren hieraan gestalte heeft gegeven. De GGD zit
er bovenop, de communicatie en verslaglegging vanuit de GGD verloopt goed. De
projectleider stimuleert en enthousiasmeert, aldus de werkgroep. Ook is voor iedereen
de taakverdeling duidelijk en bestaan er duidelijke afspraken over de activiteiten.

Suggesties voor verbetering
Sommige werkgroepleden geven aan door te willen gaan op zelfde voet. Anderen hebben
een aantal verbetersuggesties:
-

Van belang is om de werkgroepvergaderingen vroegtijdig te plannen, zodat we
met alle wijken bij elkaar kunnen zitten. Dit vindt men heel waardevol.

-

Van belang is dat B.Slim in de toekomst nog meer aansluiting zoekt bij de ABCpartners. B.Slim dient dan ook meer samen te gaan werken met de ABCstuurgroepen en aan te haken bij de vergaderingen van de ABC-stuurgroepen.

-

Tot nu toe bestaat B.Slim teveel uit losse onderdelen: het moet meer als
totaalprogramma in de wijk opgenomen worden, geïntegreerd in de ABCactiviteiten. Op deze wijze kunnen we beter werken aan een structurele,
duurzame aanpak.

-

Nog meer samenwerken met vrijwilligersorganisaties in de wijk.

-

Afstemming blijven zoeken tussen B.Slim Amersfoort en B.Slim Baarn.
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D. Publiciteit

B.Slim in de media
Gedurende het project is op verschillende momenten en op verschillende manieren de
publiciteit gezocht:
•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 2 september 2009 ‘Startschot voor Hoogland Gezond’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 16 september 2009 ‘Swingend begin Hoogland Gezond’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 25 september 2009 ‘Gezond bezig’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 14 oktober 2009 ‘Beweeg je rot!’

•

Krantenartikel in De Stad Amersfoort, 4 november 2009 ‘B.Slim: Gezonde Hap & Stap
Vierdaagse’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 4 november 2009 ‘Scholieren aan de slag met gezond
leefpatroon’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 11 november 2009 ‘Gezonde fruitbakjes’

•

Reportage op Omroep Amersfoort op 19 november 2009 over het B.Slim symposium op 18
november 2009

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 25 november 2009 ‘Het Spectrum hapt gezond en beweegt’

•

Krantenartikel in Amersfoort Nu 11 december 2009 ‘Sporten in het nieuw’

•

Krantenartikel in De Stad Amersfoort 16 december 2009 ‘Sportbuurtclubs in het nieuw’

•

Kabelkrant Amersfoort: Gezonde Hap & Stap Vierdaagse op de Anne Annemaschool en de
Caeciliaschool

Landelijke bekendheid voor B.Slim
Ook in 2009 heeft B.Slim landelijk weer van zich laten horen: in een masterclass
Overgewicht van de NSPOH op 11 mei 2009, heeft de projectleider van B.Slim een
presentatie gegeven over de integrale aanpak in Amersfoort.

De interventie B.Slim is bij het Centrum Gezond Leven van het RIVM ingediend voor
beoordeling en heeft op 6 november 2009 het oordeel ‘goed beschreven’ gekregen. Deze
beoordeling is gepubliceerd op www.loketgezondleven.nl. Ook in de landelijke I-database
is het oordeel gepubliceerd.

Daarnaast is de projectleider van B.Slim geïnterviewd door het Centrum Gezond Leven,
waarbij de ervaringen rondom het wijkgericht werken centraal stonden. B.Slim is
daarmee ook opgenomen in het RIVM rapport ‘Gezond wonen en werken: een oriëntatie
op gezondheidsbevordering in de settings wijk en werk in Nederland (2009)’.
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Huisarts Françoise Langens en de projectleider van B.Slim hebben in december 2009 een
interview voor het landelijke tijdschrift Supplement (tijdschrift voor de integratie van
geneeswijzen) gegeven. Dit artikel is begin januari 2010 verschenen (‘Samenwerking is
de sleutel tot succes in de strijd tegen overgewicht bij kinderen’), zie bijlage I.

B.Slim website
In 2009 is de B.Slim website (Amersfoort) ruim 2.000 keer bezocht. Op deze website is
o.a. een sociale kaart met doorverwijsmogelijkheden opgenomen, evenals de MCCE
werkafspraken overgewicht en obesitas voor huisartsen.

PR-materialen
Om een gezond voedingsbeleid op de basisscholen te ondersteunen, zijn er in de
zomerperiode 1.600 fruitbakjes besteld met daarop een sticker met het logo van B.Slim.
Zes

basisscholen

(De

Vlindervallei,

’t

Spectrum,

De

Wiekslag,

De

Windroos,

Caeciliaschool en de Anne Annemaschool) hebben aangegeven aan deze actie mee te
willen werken. Bij de fruitbakjes is ook een brief voor ouders en een flyer met gezonde
tussendoortjes en traktatietips toegevoegd. Deze flyer is binnen het B.Slim Baarn
project ontwikkeld en is voor B.Slim Amersfoort overgenomen, door 2.000 exemplaren
extra te bestellen, zie bijlage II.
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Op 5 november 2009 hebben alle kinderen van de Caeciliaschool en de Anne
Annemaschool in Amersfoort een B.Slim fruitbakje gevuld met fruit ontvangen. Vanaf
donderdag 12 november zijn alle ouders van de kinderen van de Anne Annemaschool en
de Caeciliaschool gevraagd het fruitbakje met hapklaar fruit te vullen. Hiermee is
donderdag fruitdag geworden.

Bij het instellen van de fruitdag zijn behalve deze scholen ook de andere ABC-partners
uit Randenbroek betrokken (peuterspeelzalen van SWA en STAP, Prins Willem
Alexanderschool, Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA), Stichting Kinderopvang
Nederland (SKON)). Ook hier is het voornemen om op de donderdag een fruitdag in te
stellen. De ABC-partners hebben ook geregeld dat het fruitbakje op de Caeciliaschool en
de Anne Annemaschool de eerste dag gevuld aan de kinderen werd uitgedeeld. Ook bij
de andere ABC-partners werd fruit uitgedeeld. Dit is mede mogelijk gemaakt door
sponsoring van Raymonds groente en fruit uit Amersfoort.

Na het uitdelen van de fruitbakjes is er contact opgenomen met de scholen. Uit dit
gesprek bleek dat veel kinderen een gevuld bakje fruit van thuis hadden meegenomen.

De Ceaciliaschool en de Anne Annemaschool zijn de eerste scholen in Amersfoort die
vanuit B.Slim de fruitbakjes kregen uitgedeeld (zie foto op voorpagina rapport). In
december hebben de andere vier scholen (Vlindervallei, Windroos, Wiekslag en ’t
Spectrum) de fruitbakjes ontvangen. Met het uitdelen van de fruitbakjes willen B.Slim en
de scholen bereiken dat kinderen wekelijks fruit mee naar school gaan nemen.

De Windroos heeft naar aanleiding van de fruitbakjes op de dinsdag een fruitdag
ingesteld. De Wiekslag had op deze dag al een fruitdag en denkt erover om een tweede
fruitdag in te voeren. Verder zijn De Windroos en De Wiekslag voornemens om in 2010
gezamenlijk een zogenaamde Fruitrun te organiseren. ’t Spectrum gaat bij wijze van
experiment 1 dag per week zelf fruit aanschaffen voor de leerlingen en krijgt hulp van
een aantal ouders om de bakjes te vullen. De Vlindervallei gaat ook een fruitdag
instellen.
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PR-activiteit
Alle kinderen die sporten bij de sportbuurtclubs in de Amersfoortse wijken
Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg, Randenbroek/Schuilenburg en Soesterkwartier,
hebben nieuwe t-shirts gekregen. Dit jaar is het tenue gesponsord door het project
B.Slim.

Tijdens het voetbaltoernooi voor de clubs, dat op dinsdag 8 december plaatsvond in
sporthal Rustenburg, deelde de projectleider van B.Slim de shirts uit aan de
deelnemende kinderen. In totaal sporten zo’n 200 kinderen wekelijks bij een
sportbuurtclub, waar ze kennis kunnen maken met verschillende sporten en vormen van
sportbeoefening. B.Slim voegt daar nog een aspect aan toe. Felix: “Het motto van het
project B.Slim is ‘Beweeg meer, eet gezond’. De sportdocenten van de sportbuurtclubs
besteden tijdens hun lessen ook aandacht aan gezonde leefstijl en gezonde voeding.
Overal waar we kunnen moeten we kinderen en gezinnen wijzen op het belang hiervan.
De Sportbuurtclubs zijn wat dat betreft een prima doorgeefluik.”

De Sportbuurtbuurtclub is een initiatief van de gemeente Amersfoort en wordt al zo’n 7
jaar lang uitgevoerd door SRO. Kinderen krijgen wekelijks een sportles, waarbij ze
kennismaken met verschillende sporten en sportverenigingen. Het uiteindelijke doel is
om de doorstroom naar sportverenigingen te bevorderen.

Naast sponsoring van de t-shirts, krijgen de sportbuurtclubgroepen twee keer per jaar de
Eet- en beweegkalender van B.Slim mee naar huis, die dan wordt besproken in de les de
week daarna.
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E. Financieel overzicht B.Slim 2009
Begroot

Realisatie

1 Gemeente Amersfoort
1.1 Herbesteding 2008
1.2 Herbesteding 2008

70.000,00
18.792,15
8.669,15

70.000,00
18.792,15
8.669,15

TOTALE BATEN

97.461,30

97.461,30

20.000,00

20.000,00

BATEN

LASTEN
2 Coördinatie
3 Activiteiten Primaire preventie
3.1 Wijk Kruiskamp/Koppel
2x sport en speltoernooien
2x kinderkokkerel
1x Lekker Fit niet doorgegaan > herb 2009
nog te besteden 3.1 > herb 2009

3.2 Wijk Liendert/Rustenburg
2x foodparty
11x ontbijt peuterspeelzalen
2x sport en speltoernooien
wandelactiviteit B-Slim routes Waterwingebied
wandelactiviteit B-Slim routes Waterwingebied
2x Lekker fit Wiekslag +Windroos
1x Lekker fit Kinderhof niet doorgegaan > herb 2009
nog te besteden 3.2 > herb 2009

3.3 Wijk Randenbroek/Schuilenburg
3x Gezonde Hap en Stap Vierdaagse
1x sport en speltoernooien
2x kinderkokkerel
1x training beweegkriebels
1x Lekker Fit niet doorgegaan 3.3 > herb 2009
2x supermarktrondleiding niet doorgegaan > herb 2009
nog te besteden 3.3 > herb 2009

3.000,00
1.500,00
600,00
800,00
100,00
3.000,00
8.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
750,00
750,00
1.600,00
800,00
100,00
7.900,00

1.500,00
600,00

2.100,00

1.000,00
1.500,00
1.500,00
750,00
750,00
1.600,00

7.100,00

9.000,00
4.500,00
750,00
600,00
1.000,00
800,00
1.000,00
350,00
9.000,00

6.850,00

3.4 PR-activiteit
(sponsoring t-shirts sportbuurtclubs)

2.500,00

2.500,00

3.5 PR-materialen
(B.Slim fruitbakjes)

1.500,00

1.500,00

24.000,00

20.050,00

Subtotaal 3
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Begroot

Realisatie

20.000,00
9.625,00
10.375,00
20.000,00

9.625,00
10.375,00
20.000,00

4.2 Website voor professionals

3.000,00

3.000,00

4.3 Symposium

3.000,00

3.000,00

Subtotaal 4

26.000,00

26.000,00

Totaal 2,3,4

70.000,00

66.050,00

1.500,00

1.332,95

530,00
10.375,00
4.687,15
1.000,00
350,00
350,00

530,00
10.375,00
4.687,15
1.000,00
350,00

18.792,15

18.275,10

500,00
2.000,00
187,34
2.500,00
3.000,00
481,81

500,00
2.000,00
187,34
2.500,00

8.669,15

5.187,34

27.461,30

23.462,44

4 Activiteiten Secundaire preventie
4.1 Fit-today-Kids
inzet Beweging 3.0 bij F-t-K
inzet SRO bij F-t-K
Subtotaal

Herbesteding 2008
5 1x Gezonde Hap & Stap Vierdaagse Kruiskamp/Koppel
(restant € 167,05 >herb 2009)
1x Workshop gezonde hapjes maken Liendert/Rustenburg
1x Beweegdeel fit-today-kids --> nieuw plan F-t-K
3x Gezonde Hap & Stap Vierdaagse Hoogland
materiaal Beweeg Speel Inloop Randenbroek/Schuilenburg
1x wandelactiviteiten moeders/kinderen
1x wandelactiviteiten niet doorgegaan > herb 2009

6 voorlichting psz Beweging 3.0 Liendert/rustenburg
B.Slim fruit trommeltje basisscholen in 3 wijken
B.Slim gezonde tussendoortjes en traktaties flyer
accountantsverklaring totale projectperiode 2005-2009
pilot eetschooltuin Liendert, niet doorgegaan 6 > herb 2009
onvoorziene kosten vanuit herbesteding 6 > hersb 2009

Totaal nog beschikbaar/te besteden uit 2008
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Begroot

Realisatie

Herbesteding 2009
Gewijzigde besteding 2009 uit de verschillende budget
7 onderdelen
Wijk Kruiskamp/Koppel:
sponsoring fruit huttenbouwdorp
1x voorlichting dietist bij kinderkokkerel K/K
Wijk Liendert/Rustenburg:
tekort lekker fit Windroos
tekort lekker fit Wiekslag
extra wandelactiviteit
materialen Beweeg Inloop L/R
B.Slim tasjes voor wandelactiviteiten
workshop gezonde hapjes maken Wiekslag
workshop gezonde hapjes maken Wiekslag, boodschappen
afsprakenkalenders Lekker Fit
Wijk Randenbroek/Schuilenburg:
1x voorlichting diëtist bij kinderkokkerel R/S
tekort 3.3, gezonde Hap&Stap Vierdaagse R/S
Activiteiten in alle 3 de wijken:
activiteiten Voedsel Focus Amersfoort
Materialen:
stickers B.Slim trommeltjes
mesjes / plankjes smaakles
tekort fruittrommeltjes
extra fruitbakjes
Symposium:
BMI-meters voor symposium
Overig:
bedankje inzet huisarts
bloemen
viermoment oordeel goed beschreven
over
Totaal gewijzigde besteding 2009

TOTALE LASTEN

Evaluatieverslag B.Slim Amersfoort 2009

7.948,86-

150,00
170,00

150,00
170,00

242,29
693,10
609,15
815,61
177,31
570,00
50,00
48,60

242,29
693,10
609,15
815,61
177,31
570,00
50,00
48,60

170,00
1.904,73

170,00
1.904,47

255,00

255,00

172,55
21,00
32,61
1.316,97

172,55
21,00
32,61
1.316,97

382,25

382,23

100,00
16,50
49,30
1,89

100,00
16,50
49,30
2,17

7.948,86

7.948,86

97.461,30

97.461,30
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F. Conclusies

Wat heeft B.Slim tot nu toe opgeleverd?

o

B.Slim wordt positief ontvangen in de wijk, zowel bij de doelgroep als bij de vele
samenwerkingspartners.

o

Het project is vooral een succes geworden door de goede samenwerking. Kracht
is dat er naast de projectleider, een aantal trekkers zijn die eigenaar van het
probleem zijn en de(zelfde) boodschap constant uitdragen.

o

De brede samenwerking heeft geleid tot een scala van activiteiten.

o

Door deze zogenaamde interventiemix komt de doelgroep op meerdere
momenten en plaatsen in aanraking met de B.Slim boodschap. Dit heeft positief
gewerkt: mensen in de wijk kennen het project.

o

Door de lokale insteek (ogen en oren te luisteren leggen in de wijk) en door
goed aan te sluiten bij bestaande netwerken, lukt het goed om allochtone
groepen te bereiken. Het welzijnswerk en de sleutelfiguren in de wijk spelen
hierbij een cruciale rol.

o

Er wordt veel gedaan om B.Slim zichtbaar te maken (zowel in de wijk als
landelijk).

o

De eerste projectjaren is er zeker bewustwording ontstaan, verandering van
leefstijl is echter kwestie van een lange adem.

Bereik cijfers

Sport- en speltoernooien
Kinderkokkerel

Huttenbouwdorp

50
33
10
11
50
20
80

Kruiskamp/Koppel
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen
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Sport- en speltoernooien

30
30
52
40

Liendert/Rustenburg
kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

Food Party’s
Ontbijt en voorlichting op de
peuterspeelzalen
Wandelactiviteiten B.Slim
routes in het Waterwingebied

126 kinderen

Beweeg Speel Inloop
(wekelijks, gemiddeld)
Workshop gezonde hapjes
maken

14 kinderen

Sport- en speltoernooien

Gezonde Hap & Stap
Vierdaagse

Kinderkokkerel
Wandelactiviteit
Beweeg Speel Inloop
(wekelijks, gemiddeld)

9 ouders
10 ouders
108 ouders bij het ontbijt en 76
ouders bij de voorlichting

40 kinderen
18 kinderen
15 ouders
10 ouders
8 ouders
9 ouders

Randenbroek/Schuilenburg
40 kinderen
50 kinderen
28 kinderen
70 kinderen
35 kinderen
30 ouders
155 kinderen
60 ouders
95 kinderen
5 ouders
12 kinderen
8 kinderen
21 kinderen
7 kinderen

12 ouders
7 ouders

Alle 3 de wijken
Training Beweegkriebels
Fruitbakjes
Food Party Voedsel Focus
Amersfoort
Actie Sportbuurtclubs
Fit-today-kids

15 peuterspeelzaalleidsters
1.600 kinderen
8 vrijwilligers
200 kinderen
4 kinderen
10 kinderen

4 ouders
10 ouders

Hoogland
164 kinderen
35 ouders
150 kinderen
45 ouders
151 kinderen
35 ouders
92 kinderen
35 ouders
108 kinderen
25 ouders
105 kinderen
NB. Door aan te sluiten bij het project Hoogland Gezond is het bereik echter nog veel groter
geweest, de hele community is door het brede scala aan activiteiten betrokken.
Gezonde Hap & Stap
Vierdaagse

Overbruggingsplan JGZ
Symposium

Alle wijken
92 kinderen

Evaluatieverslag B.Slim Amersfoort 2009

92 ouders
80 professionals

44

Doelstelling behaald?

B.Slim heeft zich in de afgelopen vijf jaar gericht op de 0-12 jarige kinderen en hun
ouders. Vooraf is als doel gesteld dat het aantal kinderen met overgewicht niet verder
stijgt in de periode 2005-2009. De afdeling JGZ van de GGD monitort jaarlijks het
overgewicht van de kinderen. Door de kleine aantallen in de wijken zijn deze cijfers erg
aan fluctuatie onderhevig. Daarom worden in onderstaande tabel de 3-jaars gemiddelde
cijfers gepresenteerd. In Kruiskamp/Koppel zijn we in 2006 begonnen (20%) en ligt het
percentage nu op 19%. De doelstelling om het percentage overgewicht stabiel te houden,
is daarmee gehaald (op basis van de cijfers van groep 2 kinderen). Toch blijft het lastig
om uitspraken over het effect van het project te doen, enerzijds omdat de periode dat
B.Slim loopt nog relatief kort is, anderzijds omdat er geen controlegroep is. In de andere
wijken, Liendert/Rustenburg en Randenbroek/Schuilenburg, loopt het project sowieso
nog te kort, om uitspraken te doen over de effectiviteit op het niveau van overgewicht.

PGO groep 2 overgewicht
30
25
20
15
10
5
0
2003-2005

2004-2006

2005-2007

2006-2008

Kruiskamp Koppel

Liendert Rustenburg

Randenbroek Schuilenburg

Amersfoort totaal

2007-2009

Eemland
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Tot slot

De kracht van B.Slim is de integrale aanpak. Hierdoor dragen verschillende mensen en
instellingen dezelfde boodschap uit. Hier gaan we in 2010 actief mee verder. Uitdagingen
voor de toekomst zijn:
•

Nog meer investeren in de betrokkenheid van huisartsen en draagvlak bij de
scholen.

•

B.Slim continueren in de 3 wijken en uitbreiden naar Soesterkwartier.

•

Aanpak verbreden van 0-12 naar -9 maanden (zwangere vrouwen) tot 19 jaar.

•

B.Slim doorontwikkelen tot een effectieve interventie volgens normen Centrum
voor Gezond Leven.

•
•

Uitbreiding aantal B.Slim partners.
Bekijken welke EPODE-elementen B.Slim kunnen versterken in de volgende
projectperiode, bijvoorbeeld:
–

Het inzetten van local heroes om te werken aan publiek draagvlak.

–

Het uitbreiden van de publiek-private samenwerking.

–

Gemeente een grotere rol binnen B.Slim om te werken aan politiek
draagvlak.

–

Activiteiten gericht op de pijler ‘maatregelen gericht op de omgeving’
uitbreiden door meer samen te werken met andere afdelingen binnen de
gemeente zoals welzijn, sport, groen en ruimtelijke ordening.
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Bijlage II

Flyer gezonde traktaties (voor- en achterkant)

is een project van:

Kruiskamp-Koppel
Liendert-Rustenburg
Randenbroek-Schuilenburg

Gezamenlijk strijd voeren tegen de kilo’s

