
0 

B.Slim Amersfoort in 2011 
Inhoudelijk en financieel verslag 

 

Nynke Dijkstra en Josien Felix 

Maart 2012 



 1 

Inleiding 

 

In de gemeente Amersfoort loopt sinds 2005 het project ‘B.Slim beweeg meer.eet 

gezond’ ter preventie van overgewicht bij kinderen. Binnen B.Slim hebben diverse 

organisaties hun krachten gebundeld: SRO, Stichting Welzijn Amersfoort, Liv voeding- & 

leefstijladvies, Meander Medisch Centrum, Huisartsen Vereniging Eemland, RIAGG, MTC-

Junior / Fitkids, Stichting ABC, gemeente Amersfoort en GGD Midden-Nederland. Ook 

wordt actief samengewerkt met veel lokale partijen zoals de basisscholen, 

peuterspeelzalen, moskeeën, buitenkasten en ouders uit de wijk. 

 

B.Slim is gericht op kinderen, jongeren en hun ouders. Het project is in 2005/2006 

gestart in de wijk Kruiskamp/Koppel. In 2007 is het project uitgebreid naar de wijk 

Liendert/Rustenburg en in 2008 naar Randenboek/Schuilenburg. In deze prioriteitswijken 

kampt ongeveer 1 op de 5 kinderen met overgewicht. In 2011 is B.Slim voortgezet in de 

drie wijken en van start gegaan in een nieuwe wijk: Soesterkwartier. Ook richt B.Slim 

zich op 12-19 jarigen en zwangere vrouwen. 

 

B.Slim heeft de volgende doelstellingen: 
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B.Slim is een meerjarenaanpak en wordt gefinancierd vanuit het gezondheidsbeleid van 

de gemeente Amersfoort en subsidie vanuit het programma Gezonde Slagkracht van 

ZonMw. B.Slim gaat uit van een integrale aanpak, waarbij ingestoken wordt op een breed 

samenhangend pakket van interventies, bestaande uit vijf pijlers: draagvlak, voorlichting 

en bewustwording, maatregelen gericht op de omgeving, signaleren en adviseren, en 

ondersteuning. Op wijkniveau wordt bekeken hoe aan de pijlers van de integrale aanpak 

het beste invulling gegeven kan worden (community benadering). Op basis van de input 

van sleutelfiguren en wijkbewoners wordt per wijk een activiteitenplan op maat gemaakt. 

 

Leeswijzer 

In dit eindverslag wordt teruggeblikt op het projectjaar 2011. Het bestaat uit een 

inhoudelijk en een financieel deel. Het verslag is als volgt opgebouwd: 

A. Evaluatie wijkgerichte primaire preventie activiteiten in de verschillende wijken 

B. Evaluatie secundaire preventie activiteiten 

C. Samenwerking en nieuwe initiatieven 

D. Publiciteit 

E. Financieel overzicht 

F. Conclusies en aanbevelingen 

 

De B.Slim boodschap: 
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A. Evaluatie wijkgerichte primaire preventie activiteiten in de verschillende wijken 
 
Wijk Kruiskamp/Koppel 
 
Naam activiteit Organisatie Planning Bereik Evaluatie 
B.Slim-ABC 
activiteitenweek 
bestaande uit de 
volgende 5 
activiteiten: 
 
- Sport- en 
speltoernooi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGD en ABC 
 
 
 
 
 
SRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
17 oktober 
speeltuin 
Kruiskamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In totaal ongeveer 
45 kinderen. 
Ook was een 
aantal ouders 
aanwezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Evaluatie van alle sport- en speltoernooien: 
De kinderen vonden de sport- en speltoernooien erg 
leuk. Veel kinderen vonden het jammer toen het 
afgelopen was. Ze smulden van de appels die ze konden 
verdienen met het uitvoeren van het ‘weet en eet 
parcours’. Ook de B.Slim jongleerballetjes vielen in de 
smaak. 
Opvallend was dat veel kinderen die aanwezig waren 
weinig wisten van gezond eten en veel bewegen. Er 
waren ook regelmatig moeders bij die niet het antwoord 
op de vraag wisten: Hoeveel fruit zou je minimaal op 
een dag moeten eten? 
De speldagen zijn soepel verlopen. De 
combinatiefunctionarissen hebben in de eigen wijken 
gekeken naar geschikte locatie en actief geflyerd. 
Eventuele praktische probleempjes konden snel opgelost 
worden (zoals hek dat niet open ging, een haspel tekort, 
springkussen dubbel geboekt, in verband met slecht 
weer een paar middagen naar binnen uitgeweken). 
Advies om de sport- en speltoernooien volgend jaar 
terug te laten komen, maar wel in een nieuw jasje, zodat 
kinderen voldoende uitgedaagd worden om te bewegen / 
lekker buiten te spelen. 
Om een beeld te krijgen van deze activiteiten: zie de 
filmpjes op http://youtu.be/rhh3Rn7WijQ 
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- Workshop zumba, 
body-combat en 
freestyle dansen 

 
 
 
 
- Step workshop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Speurtocht 
 
 
 
 
 
- Workshop gezonde 
traktaties maken 
bij de Buitenkasten 
2x 

 

SRO 
 
 
 
 
 
 
Dogatti 
Stepevents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SRO 
 
 
 
 
 
LIV 

18 oktober 
speeltuin 
Kruiskamp 
 
 
 
 
19 oktober vanaf 
schoolplein 
Vlindervallei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 oktober 
Boogschutterplein 
Koppel 
 
 
 
21 oktober 
Buitenkast 
Evertsestraat en 
Buitenkast 
Magelhaenstraat 
 

Zo’n 15 kinderen. 
 
 
 
 
 
 
x 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helaas maar 3 
kinderen. 
 
 
 
 
Per kast ongeveer 
15 kinderen. 
 
Een paar moeders 
(per kast 
ongeveer 5-7) 
waren ook 
aanwezig, zij 
hielpen de kleine 

De kinderen hebben eerst allerlei basistechniekjes 
doorgenomen en toen in kleine groepjes een dansje 
aangeleerd. Uiteindelijk hebben ze de dansjes die ze 
hadden geleerd opgevoerd voor de ouders en wat ander 
publiek. De kinderen vonden het ontzettend leuk om te 
doen. 
 
Naar aanleiding van de foto in de krant van de uitreiking 
van de wavesteps in het Soesterkwartier is de 
projectleider van B.Slim gebeld door Dogatti Stepevents 
(zie ook www.sportstep.nl). Dit bedrijf verhuurt en 
verkoopt sportsteps en zit dichtbij de wijk Kruiskamp. 
Dogatti Stepevents wil graag in deze wijk, waar hij ook 
veel te dikke kinderen ziet, activiteiten organiseren en 
daarbij samenwerken met B.Slim. Besloten is om een 
workshop te organiseren aansluitend bij de 
activiteitenweek van B.Slim, op kosten van Dogatti 
Stepevent. Naar aanleiding van de flyer hadden 7 
kinderen zich aangemeld via het mailadres van B.Slim. 
Helaas is deze workshop op het laatste moment niet 
doorgegaan door het slechte weer. 
 
De opkomst viel erg tegen. Mogelijk dat het slechte weer 
een rol speelde en/of wellicht een overaanbod van 
activiteiten in deze week. Het idee voor de speurtocht 
was overgenomen van het zomerfeest in Liendert, die 
daar zeer succesvol was (zie verderop). 
 
De workshops waren een groot succes. Vaak werd er 
gestart met een paar kinderen, maar het werden al heel 
snel meer kinderen. Er werden fruit- en hartige spiesje 
gemaakt. De kinderen deden zeer actief mee en ze 
hebben aan het einde van de workshop heerlijk van alles 
meegegeten. Met de aanwezige moeders is de diëtist in 
gesprek gegaan over de B.slim boodschap. De moeders 
waren zeer positief over deze activiteit. 
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kinderen. 
 
 

Dietist Barbara van der Slot, LIV: “Het is ontzettend leuk 

om te zien dan kinderen van jong tot oud met voeding 

bezig waren. De jongere kinderen maakte de 

mandarijntjes en de druiven schoon en de wat oudere 

kinderen deden het snijwerk”. 
 
In de voorbereiding van de activiteitenweek is ook 
contact gelegd met de bibliotheek in Kruiskamp. In de 
week voor de herfstvakantie vond de Kinderboekenweek 
plaats met het thema superhelden. De bibliotheek hield 
toen o.a. een speurtocht in de bieb, waarbij ook 1 
onderdeel gericht was op sporthelden. Daarnaast heeft 
de nieuwe banner van B.Slim een aantal weken in de 
bibliotheek gestaan. 
 

Extra activiteiten 
Lekker fit! 
Michaëlschool 
(speciaal 
basisonderwijs) 
 
 

GGD MN en 
LIV 

Ouderbijeenkomst 
Gezond Leven 
B.Slim spel: 6 
april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De school heeft laten weten dat de ouderavond erg leuk 
en zeer geslaagd was. De school was zeer te spreken 
over de jeugdverpleegkundige van de GGD die het 
B.Slim spel begeleidde. Het betrof slechts een klein 
clubje, maar daardoor kwamen alle ouders uitgebreid 
aan het woord en was het een zeer zinvolle avond en 
kwamen alle ouders uitgebreid aan het woord. 
 
Judith Engberts, jeugdverpleegkundige GGD MN: “De 

school had een goede voorbereiding gedaan zoals 

gezonde hapjes verzorgt, het project goed gepromoot. 

Dit was te merken aan de reacties van de ouders; 

ouders wisten wat het doel van de avond was. De ouders 

stonden stil bij een gezonde leefstijl en er kwamen veel 

vragen naar aanleiding van de vragen op de spelkaarten. 

Ik denk dat ouders door deze avond bewuster nadenken 

over de voeding die zij aan hun kinderen geven, 

bijvoorbeeld het beperken van frisdranken op een dag. 

De ouders die er waren kwamen op mij gemotiveerd 

over en waren betrokken bij het spel”.  
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Gastlessen 
diëtist: 23 mei 
 

135 kinderen 
(groep 2 t/m 8) 
 

De kinderen deden goed mee met de gastles door actief 
antwoord te geven op de vragen van de diëtist (zoals het 
aantal suikerklontjes in verschillende frisdranken). De 
diëtist had allemaal producten van de Schijf van Vijf 
meegebracht die de kinderen in de juiste categorie 
moesten leggen. De kinderen lieten blijken dat ze het 
een leuke les vonden. Na afloop van de voorlichting is de 
les met de leerkrachten geëvalueerd. Ze waren zeer 
tevreden. 
 

Kinderkokkerel 2x 
 

SWA 1x voorjaar in 
Koppel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van 30 maart t/m 22 juni 2011 is er iedere 
woensdagmiddag een kookgroep geweest voor kinderen 
uit groep 6, 7 en 8. Deze kookgroep vond plaats in de 
keuken van ABC school de Vlindervallei, Zuiderkruis 4 in 
Koppel. Tijdens 10 bijeenkomsten hebben de kinderen 
gezonde gerechten gemaakt. Voorbeelden zijn: 
− Popcorn met een fruitmilkshake 
De kinderen mochten zelf een zakje maken voor de popcorn en 
hun eigen fruit uitkiezen en snijden. Als je vraagt aan de 
kinderen wat een gezond tussendoortje is popcorn of paprika 
chips kiezen de meeste kinderen voor paprikachips. Omdat 
daar het woord paprika in zit. 
− Groentesoep 
Dit gerecht vonden ze erg lekker. Van groentebouillon en zelf 
gesneden groente maakte de kinderen een lekkere soep. De 
kinderen en vooral meiden vinden het leuk om hun eigen 
groentes netjes en klein te snijden. 
− Sandwich 
Dit is voor de kinderen een makkelijk gerecht om te maken, 
maar wel heel leuk. De kinderen kunnen uit gezonde 
ingrediënten kiezen wat ze op hun sandwich willen en snijden 
het brood in een driehoek met een prikker erin. 

 
De kinderen hebben met veel plezier meegedaan aan de 
kookgroep, ze waren heel gemotiveerd. Naast het 
bereiden van de gerechten is ook op andere manieren 
aandacht besteed aan gezond eten en leven. Zo ging de 
kinderwerker met de kinderen in gesprek over vragen 
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1x najaar in 
Kruiskamp 
(start 19 
september) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 meiden 

als wat is gezond eten?, ontbijt jij elke dag?, waarom is 
ontbijten belangrijk?, wat zit er in energiedrank? 
Daarnaast hebben de geknutseld bij de bijeenkomsten, 
bijvoorbeeld je eigen placemat maken. Het knutselen 
stond in het teken van gezond eten. Tot slot is met de 
groep een aantal spelletjes gedaan, gericht op bewegen 
om mee te geven dat bewegen ook belangrijk is. Een 
spelletje wat ze heel leuk vinden is: de groep in 2 teams 
delen, elk team moet achter een pion staan, om beurten 
mag er van elk team 1 lid naar de overkant rennen en 
op een papier een fruit of groentesoort opschrijven. Het 
team met uiteindelijk de meeste verschillende fruit- of 
groentesoorten heeft gewonnen. 
 
Tijdens de bijeenkomsten hebben de kinderen het 
volgende geleerd: 
− De kinderen hebben geleerd wat gezond en ongezond 

is. 
− De kinderen hebben geleerd dat het belangrijk is om 

te ontbijten. 
− De kinderen hebben kooktechnieken geleerd. 
− De kinderen hebben geleerd dat naast gezond eten, 

bewegen belangrijk is. 
− De kinderen hebben geleerd om te delen en samen 

te werken aan een gerecht. 
− De kinderen hebben geleerd dat hygiëne in de 

keuken belangrijk is. 
 
Dit keer was de Kinderkokkerelgroep specifiek gericht op 
meiden. De kinderwerker zag samen koken als geschikte 
nieuwe vorm van een meidengroep. 
Kinderwerker Nienke Verweij, SWA: “In 10 
bijeenkomsten ben ik bezig geweest met gezond eten en 

de meiden bewust maken waarom dit zo belangrijk is. 

Tijdens een oefening met de Schijf van 5 bleek dat alle 

kinderen vonden dat de gezond aten, maar dat slechts 6 

van de 15 meiden de dag ervoor groente hadden 
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gegeten en 7 van de 15 fruit. Omdat de groep erg groot 

was werd de groep in tweeën gesplitst. De ene groep 

ging aan de slag met meidenthema's zoals zelfbeeld, 

vriendschappen, bewegen en de Schijf van 5. De andere 

groep ging een gezond gerecht bereiden”. 
 

Supermarktrondleiding 
of Food Party Deadia 
 

LIV (i.s.m. 
SWA) 

jan/febr 2012  Deze activiteit zal in het 1e kwartaal van 2012 gehouden 
worden. 

Bijdrage aan 
Huttenbouwdorp 
 

ABC 1-4 augustus 95 kinderen Met de bijdrage van B.Slim is er elke dag fruit uitgedeeld 
dat gretig aftrek had. 
 

Bijdrage aan ABC-
kinderfeest (workshop 
jongleren) 

SRO 20 april Ongeveer 150 
kinderen 

Helaas was de Circusschool verhinderd, waardoor er 
geen workshop is gegeven. Wel zijn de B.Slim 
jongleerballetjes uitgedeeld, waarmee de kinderen 
gingen spelen. 
 

Beweeginloop 
(aanschaf 
beweegmaterialen) 

SWA -  De kinderwerker uit de wijk heeft laten weten dat de 
Beweeginloop niet doorgaat omdat er te weinig 
draagkracht en draagvlak voor is vanuit de bewoners 
van Kruiskamp. Daarom is –met goedkeuring van de 
gemeente- besloten om het budget een andere nuttige 
bestemming te geven dat ten goede komt aan het 
stimuleren van het bewegen van peuters, namelijk het 
aanschaffen van beweeg- en spelmateriaal voor het 
geven van de reeds geplande peutergym op de 2 
peuterspeelzalen in de wijk door de 
combinatiefunctionaris. Hiervoor worden in 2012 diverse 
materialen aangeschaft, zoals hoepels, pittenzakjes, 
verschillende ballen, meterstokken, grote parachute en 
kleine matjes. 
 

Workshop gezonde 
hapjes maken (3x) 
tijdens gezinsdag in 
Vrouw- en 
kindcentrum Deadia 

LIV 18 september 40 personen, 
waarvan 25 
kinderen (met 
name vaders en 
kinderen waren 

De workshops zaten allemaal vol. Er zijn fruitspiesjes, 
groentefrietjes en smoothies gemaakt. De kinderen en 
hun ouders deden actief mee. Het opeten was natuurlijk 
een mooie beloning. Met name enkele vaders en 
kinderen waren heel creatief en maakten van groente en 
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en Vadercentrum Atlas 
 

goed 
vertegenwoordigd) 

fruit ook leuke poppetjes en andere creaties. 
Naarmate de middag vorderde werd het wat rommeliger 
omdat verschillende mensen in de keuken kwamen om 
soep te eten en te kletsen. Hiervan deed een enkeling 
ook mee aan de workshops. Vooral de fruitspiesjes 
vonden gretig aftrek. De reacties van de deelnemers 
waren positief: ze vonden het leuk & gezellig om te doen 
en fijn dat ze vragen over gezondheid konden stellen. 
 

Workshop gezonde 
traktaties maken bij 
de Buitenkasten 
 

LIV 25 juli Buitenkast 
Magelhaenstraat 
 

6 kinderen De kinderen deden zeer actief mee. Zij hebben 
fruitspiesjes, popcorn en appelmoes gemaakt. Aan het 
einde van de workshop hebben de kinderen de gezonde 
hapjes gezamenlijk opgegeten.  
Het was de bedoeling dat deze workshop 2x gegeven 
zou worden, maar door te weinig animo heeft het maar 
1x plaatsgevonden. Er was wel boodschappen gedaan 
voor 2 workshops. Met een paar aanwezige ouders heeft 
de diëtiste van LIV ook een gesprekje aangeknoopt over 
de B.Slim boodschap. 
 

Lekker fit! lessen op 
de Tafelronde, loc. St. 
Joris 
 
 
Lekker fit! lessen op 
de Vlindervallei 
 
 

SRO september-
oktober (voor de 
herfstvakantie) 
 
 
oktober-
november (direct 
na de 
herfstvakantie) 

150 kinderen van 
groep 3 t/m 8 van 
basisschool St. 
Joris 
 
175 kinderen van 
groep 3 t/m 8 van 
basisschool de 
Vlindervallei 

In het najaar hebben de kinderen van beide basisscholen 
stilgestaan bij het thema: Lekker fit! De leerlingen 
hebben 2 theorielessen gevolgd die werden gegeven 
door een gastdocent (gebaseerd op de lesmethode 
Lekker fit! van de Nederlandse Hartstichting). Daarnaast 
hebben de leerlingen een praktijkles gehad in de 
gymzaal (op de Vlindervallei door de aanwezige 
combinatiefunctionaris, op de Tafelronde hebben ze een 
opzet voor de praktijkles ontvangen zodat ze zelf aan de 
slag konden). Basisschool de Tafelronde had de Lekker 
fit! lessen ingebed in een project over het thema ‘groei’. 
Daarnaast deed de school mee aan het Europese 
fruitsubsidie project. 
 
Sportdocente Renske Reijers, SRO: “Wat vooral een 

meerwaarde van de lessen is, is de terugkoppeling naar 

het kind zelf. Tijdens de les krijgen de kinderen een 
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werkboekje waarin opdrachten staan waarvoor de 

kinderen naar de eigen leefstijl moeten kijken. Na de les 

weten de kinderen dus of ze zelf genoeg bewegen, of ze 

een gezond gewicht hebben en of ze eten volgens de 

Schijf van Vijf. Vooral in de groepen 7 en 8 is er veel 

actie en reactie tijdens de lessen. Ik merk dat de 

kinderen vaak ongezonde keuzes maken omdat ze niet 

stilstaan bij de slechte gewoontes die ze hebben. Ik 

hoorde van meerdere kinderen dat het voor hen normaal 

is om zelf voor hun eten te zorgen tijdens de dag. 

Tussen de middag hebben ze geld van thuis voor een 

broodje döner en na schooltijd halen ze in de supermarkt 

een blikje energiedrank en wat snoep of chips. Reacties 

vanuit de kinderen waren tijdens en na de lessen 

positief: ‘Juf! Kom je volgende week weer?’. De kinderen 

op de Vlindervallei hadden minder kennis over het 

onderwerp en toonden meer interesse dan de kinderen 

op de Tafelronde. Ook leerkrachten van voornamelijk de 

Vlindervallei waren enthousiast. Ze vonden het een goed 

idee om het vaker in de klas terug te laten komen. Ik 

hoorde na afloop van leerkrachten dat de gesprekken 

over het onderwerp nog wel even hadden geduurd. Het 

onderwerp van de dag dus! Nu moet het alleen nog het 

onderwerp van iedere dag worden voor de kinderen!”. 
 
Kinderen van groep 5 van de Tafelronde: “Wij hebben 

hard gewerkt tijdens het thema Groei. We hebben Chris 

en zijn familie leren kennen. Chris wilde een restaurant 

beginnen, maar hij was veel te dik. Daarom wilde hij een 

gezond restaurant beginnen. Wij hebben hierbij 

geholpen en verschillende gezonde restaurants 

ontworpen. Ook hebben we reclame gemaakt voor het 

gezondste restaurant. Natuurlijk gingen wij ook gezond 

leren koken. Als afsluiting mochten onze ouders komen 

proeven van de zelfgemaakte gezonde hapjes. Deze 

waren gemaakt van groente en fruit uit de moestuin”. 
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Wijk Liendert/Rustenburg 
 
Naam activiteit Organisatie Planning Bereik Evaluatie 
Ontbijt en 
voorlichting 
peuterspeelzalen 

GGD (i.s.m. 
SWA en STAP) 
 

2 en 3 november op de 
SWA peuterspeelzalen 
en STAP 
peuterspeelzalen in 
Liendert (8 groepen) 
 
12 en 13 januari 2012 
op de STAP 
peuterspeelzaal in 
Rustenburg (2 
groepen) 
 
 

10 groepen peuters: 
103 peuters 
 
82 ouders aanwezig 
bij het ontbijt 
(84%) en 59 ouders 
bij de voorlichting 
(61%) 
 

Aangesloten is bij de week van het Nationaal 
Schoolontbijt. De peuterspeelzaal van STAP in 
Rustenburg organiseerde in deze week net een 
herfstwandeling voor ouders en peuters (B.Slim 
route in het Waterwingebied is hierbij onder de 
aandacht gebracht), waarna besloten is het B.Slim 
ontbijt te verzetten naar begin januari 2012. 
 
De B.Slim ontbijtfeestjes zijn succesvol verlopen. 
De opkomst van de ouders waren grotendeels 
positief. Het was voor hen wel wat hectisch: na 
het ontbijt opruimen en tegelijk een groep peuters 
hebben. Bij de STAP peuterspeelzalen was wat 
onduidelijkheid over de hoogte van het budget 
voor de boodschappen. 
 
De invulling van het B.Slim Gezond Leven spel 
was tijdens elke ontbijtochtend weer anders. Dit 
kwam door de verschillende ouders, voorlichters 
en vragen/stellingen die beantwoord werden. Om 
toch een indruk te geven van de voorlichting, 
wordt hieronder een korte impressie gegeven van 
één bijeenkomst. Dit keer ging het gesprek vooral 
over: 
- Ontbijten: dit lukt niet bij alle kinderen. 

Ouders geven aan dat je kind niet kunt 
dwingen te eten, maar ze vinden het wel 
belangrijk dat hun kind iets binnen krijgt. Vaak 
wordt dan een broodje in de hand 
meegegeven.  

- Ouders zijn zich er niet van bewust dat 
diabetes al bij kinderen/jongeren kan 
voorkomen.  

- Ouders vinden het belangrijk om grenzen te 
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stellen, maar soms is nee zeggen lastig, vooral 
als een kind blijft zeuren. Ouders gaven 
hierover aan elkaar tips. 

- Veel ouders geven hun kind veel meer melk 
dan de aanbevolen 300 ml. Melk is 
goed/gezond is de gedachte: hoe meer hoe 
beter. De jeugdverpleegkundige heeft de 
ouders bewust gemaakt dat teveel melk ook 
niet gezond is. Ouders geven wel aan dat ze 
het lastig vinden om melk ’s avonds af te 
bouwen en veel 3 jarige peuters krijgen nog 
een warme fles melk! 

- Er worden beweegtips aan elkaar gegeven: 
één ouder geeft aan dat ze samen met haar 
dochter in huis gaat sporten, andere ouders 
noemen (buik)dansen, buitenspelen (ouders 
zijn erg blij met een plek zoals de buitenkast). 
Eén ouder heeft een vraag over waar en 
wanneer je kunt zwemmen, de andere 
vrouwen kunnen dit aan haar vertellen.  

- In de Marokkaanse cultuur is nog steeds de 
norm dat hoe meer je eet, hoe beter het is 
(teken van gezond zijn). Veel ouders zijn bang 
dat hun kind te weinig binnen krijgt. De 
jeugdverpleegkundige heeft aangegeven dat je 
er normaal gesproken op kunt vertrouwen dat 
een kind zelf aangeeft wat hij nodig heeft en 
niet snel iets tekort komt. 

- Het voedingsbeleid op de peuterspeelzaal 
komt aan de orde: bij SWA is dit ’s ochtends 
alleen fruit en wat te drinken (waarbij ouders 
zelf het fruit meegeven, soms ook groente). 
Bij STAP krijgen de kinderen een boterham, 
melk en een klein beetje fruit (door STAP zelf 
verzorgd). De moeders vinden dit fijn, vooral 
als het kind ’s ochtends niet zo goed brood 
eet. We komen samen tot de conclusie dat 
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melk eigenlijk niet nodig is. 
- Ouders hebben verder nog vragen over: hoe 

zorg ik ervoor dat mijn kind groente eet en is 
thee wel gezond voor kinderen?  

 
Na afloop van de voorlichting gaven de moeders 
aan dat ze het erg leuk vonden, vooral omdat het 
door het spel echt een gesprek met elkaar wordt. 
Daarnaast geven de ouders aan dat ze het erg fijn 
vinden om dit soort zaken met elkaar te delen en 
te horen hoe andere ouders het doen. Naast leuk 
vond men het dus ook erg leerzaam.  
Naar aanleiding van deze activiteit is een aantal 
verbeterpunten voor een mogelijke volgende keer 
opgesteld: 
- Meer hulp bij het opruimen van het ontbijt. 
- Qua planning aansluiting zoeken bij het thema 

‘Smakelijk eten’ op de peuterspeelzaal. 
- Proberen om aan tafel tijdens het ontbijt ook 

al het gesprek te laten gaan over het belang 
van ontbijten en geschikte ontbijtproducten. 

- Na het ontbijt met z’n allen een kort 
bewegingsspel doen. 

- Bij het spel: vooraf een selectie maken van de 
belangrijkste vragen/stellingen. 

- In de kisten van het Ikea servies een kaartje 
doen met daarop de aantallen. 

 
Sport- en 
speltoernooien 2x 

SRO 18 oktober speeltuin 
Vogelnest Liendert 
 
Liendert / Rustenburg 
(B.Slim speurtocht) 
 

Ongeveer 40 
kinderen. 

Zie evaluatie wijk Kruiskamp/Koppel. 
 
 
Deze activiteit zal in het 1e kwartaal van 2012 
plaatsvinden. 
 

Extra activiteiten 
rondom Lekker fit! 
basisscholen De 

GGD, LIV en 
SRO 

Workshop gezonde 
hapjes maken: 6 april 
op De Wiekslag en 13 

Wiekslag: 18 
moeders (van 
allochtone afkomst) 

De workshop op De Wiekslag is erg goed 
verlopen. De vrouwen deden zeer actief mee en 
vonden het erg leuk. Er werden ideeën opgedaan 
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Wiekslag en De 
Windroos 
 

april op De Windroos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouderbijeenkomst 
Gezond Leven spel: 13 
april Wiekslag en 20 
april Windroos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supermarkt-
rondleiding: 20 april 
Wiekslag 
 
 
 
 

Windroos: 4 
moeders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wiekslag: 3 ouders 
Windroos: 3 ouders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 vrouwen (van 
allochtone afkomst) 
 
 

voor verjaardagen van de kinderen door 
gezamenlijk gezonde traktaties te maken. Dit 
geldt ook voor de workshop op De Windroos, die 
iets minder druk bezocht was en aan aantal 
vrouwen ook eerder weggingen, waardoor er 
uiteindelijk 4 moeders overbleven. 
 
Ria Ahlers, OBS de Wiekslag: “Er waren 18 

moeders gekomen en het is super gegaan. Ze 

waren erg enthousiast en hebben veel hapjes 

gemaakt”. 
 
Jeugdverpleegkundige Tineke Hofma, GGD MN 
over de voorlichting op de Wiekslag: “Goed 

ingebed in de activiteiten van school. De directeur 

kwam langs met fruit. Volgens mij een prima 

manier om met ouders over een gezond 

leefpatroon te praten, maar helaas viel de 

opkomst tegen”. 
 
Jeugdverpleegkundige Alice Wellner over de 
voorlichting op de Windroos: “Helaas waren er te 

weinig ouders om het spel te spelen. Met de 

ouders die er wel waren hebben we samen met 

wat mensen van de school gesproken over de 

verleidingen van deze tijd. Met name over het 

aanbod in supermarkten. Ook kwam ter sprake 

dat het moeilijk is om grenzen te stellen, omdat 

ouders graag een lieve moeder willen zijn”. 
 
Vooraf hadden 10 vrouwen zich aangemeld, de 
opkomst (4 personen) viel dus tegen. De LIDL 
had, in tegenstelling tot andere jaren, 
toestemming gegeven om daar een rondleiding te 
geven. Uiteindelijk wilden de vrouwen zelf liever 
dat de rondleiding plaats zou vinden bij de C1000. 
De deelnemers reageerden positief en stelden 
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Training overblijfouders 
Beweegkriebels 
 

actief vragen over verschillende producten die 
vooral bestemd waren voor kinderen. 
 
Deze wordt gepland in het 1e kwartaal van 2012. 

Wandelactiviteit 
B.Slim route ouders 
en kinderen 
 

SWA en SRO 8 juni 80 kinderen, een 
mix tussen 
allochtone en 
autochtone kinderen 
in de leeftijd van 6 
t/m 10 jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze activiteit heeft de vorm gekregen van een 
zomerfeest voor jong en oud, bestaande uit een 
gezonde picknick met een speurtocht in het 
Waterwingebied voor de kinderen en een 
wandeling voor ouders. 
 
Voor de speurtocht is breed geflyerd in de wijk 
(basisscholen, Buitenkasten, De Groene Stee en 
BSO’s). Naar aanleiding hiervan hadden 20 
kinderen zich via de mail aangemeld. Uiteindelijk 
waren er rond de 80 kinderen die meededen aan 
de speurtocht. Daardoor verliep de start wat 
chaotisch. In plaats van vooraf samen picknicken 
kregen de kinderen een gezond lunchpakketje 
mee. Een aantal ouders liep mee als begeleider. 
SRO heeft deze ouders via de mail kunnen 
benaderen nadat hun kin zich opgegeven had, of 
ze wilden helpen bij de activiteit. Dit was erg 
handig. Tijdens de speurtocht kregen de kinderen 
een aantal quizvragen over gezondheid, waardoor 
de kinderen hebben nagedacht over gezonde 
voeding en beweging. Ook waren er verschillende 
posten waar ze een spel konden doen. De 
kinderen kwamen erg enthousiast terug. Helaas 
waren een aantal bordjes verplaatst of verwijderd, 
waardoor een aantal groepjes niet goed liepen. 
Verder was de activiteit een succes en voor 
herhaling vatbaar. 
 
Opbouwwerker Magda Bannink, SWA: “De 

activiteit was een daverend succes: meer dan 80 
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24 vrouwen van 
Samen 
Voortburgeren 

kinderen met hun ouders hebben meegedaan. 

Zeker voor herhaling vatbaar. Wel gaan we de 

organisatie evalueren. Iedereen was zo druk dat 

het wat chaotisch verliep. Belangrijkste is dat 

kinderen en ouders blij en tevreden waren”. 
 
Sociaal werker Cobi Schoumans, SWA: 
“Woensdag 8 juni hebben de vrouwen van Samen 

voortburgeren vanuit Het Vogelnest een wandeling 

naar het Waterwingebied gemaakt. Er deden maar 

liefst 24 vrouwen mee. De heerlijke couscous, 

gemaakt door 1 van de vrouwen met haar 

dochter, stond al klaar toen we terugkwamen”.  
 
NB. Sommige wegwijsbordjes van de B.Slim 
routes zijn verdwenen en een aantal paaltjes zijn 
kapot. Dit wordt gerepareerd via de afdeling 
Stedelijk Beheer en Ontwikkeling. Ook wordt de 
route deels omgelegd als gevolg van het 
groenbeheerplan om het waterwingebied o.a. 
aantrekkelijker te maken als recreatiegebied. 
 

Kinderkokkerel 1x SWA  
 

 Dit is niet doorgegaan. Het idee om een 
Kinderkokkerelgroep te starten was afkomstig van 
de taakgroep wijkgerichte primaire preventie 
activiteiten, aangezien er in Rustenburg een 
nieuwe keuken was gekomen in de ABC-school. 
De kinderwerker van SWA kon deze activiteit 
echter niet inpassen in haar werkzaamheden. 
Bovendien sluit de activiteit niet meer aan bij de 
nieuwe werkwijze van de kinderwerkers van SWA. 
 

Voedingsvoor-
lichting bij 
kookgroep vrouwen  

LIV (i.s.m 
SWA) 

  Dit is niet doorgegaan omdat de kookgroep nog 
niet gestart is. Reden hiervan is dat het nog niet 
gelukt is om goede afspraken te maken over het 
gebruik van de keuken van de ABC-school. 
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Voedings-
voorlichting aan de 
Samen 
Voortburgeren groep 

LIV (i.s.m 
SWA) 

 
 
 
Food Party: 8 
december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supermarkt-
rondleiding: 15 
december 

 
 
 
11 personen (10 
vrouwen en 1 man) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 personen 

Er zijn 2 bijeenkomsten gehouden: een Food Party 
en een supermarktrondleiding. 
 
De deelnemers vonden de Food Party leuk en 
leerzaam. Ze deden goed mee en stelden vragen 
over hun eigen voeding. De diëtiste gaf aan dat ze 
in de les diverse keren onderwerpen herhaald 
heeft, maar dat het veel nieuwe informatie voor 
de mensen betreft. Van belang is om in de 
voorlichting zo min mogelijk moeilijke woorden te 
gebruiken. 
 
Sociaal werker Cobi Schoumans, SWA: “Het was 

echt een succes en ik heb meteen weer reclame 

gemaakt voor het sportief wandelen”. 
 
Een week later is dezelfde groep op excursie naar 
de supermarkt gegaan. Samen met de Food Party 
zorgt deze activiteit voor kennisverrijking over 
gezonde voeding. Veel vrouwen konden na afloop 
van de rondleiding de quizvragen juist 
beantwoorden. Deze kennisquiz kregen de 
deelnemers mee naar huis om ook met hun 
kinderen te doen. Tijdens de rondleiding hadden 
de deelnemers vragen over producten die ze hun 
kinderen geven zoals danoontje en actimel. De 
invloed van de reclame is groot, hierbij wordt 
ingespeeld op het goed groeien van kinderen. 
Andere vragen zijn: is donker brood altijd goed en 
is margarine met omega het beste? Door het 
kijken en vergelijken van verschillende producten 
kon de diëtiste goed extra uitleg geven. 
 

Openingsfeest 
Proeftuin 
(groentequiz en 
proeverij) 

SWA en GGD  
Proeverij 
i.s.m. 
EetEchtEten 

20 april 24 kinderen van De 
Wiekslag en 12 
kinderen van De 
Windroos (groep 6) 

In het voorjaar is de Proeftuin aangelegd in 
speeltuin het Vogelnest in samenwerking met de 
gemeente, SWA, B.Slim, ABC-school Liendert en 
een bewonersgroep. 
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 Ongeveer 15 
kinderen van de 
BSO en 15 kinderen 
van de 
peuterspeelzaal 
 
Daarnaast 
leerkrachten van de 
scholen, 
wijkbewoners/ 
ouders, BSO-
leidsters, 
peuterspeelzaalleids
ters, Accent, De 
Baander, Stichting 
Islamitisch Centrum 
Amersfoort (SICAF) 
en andere 
betrokken 
professionals 
(bijvoorbeeld van 
de gemeente, SWA, 
Zichtbare Schakel): 
ruim 50 mensen 
 

De Proeftuin is een plek waar buurtbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten tussen de groenten en 
bloemen die ze zelf kweken en onderhouden. 
Kinderen van de ABC-school leren er over de 
natuur en gezonde voeding. De tuin draagt bij aan 
gezondere leef- en eetgewoonten en aan een 
grotere betrokkenheid bij de buurt en bij elkaar. 
De bewonersgroep ABC spelen heeft een Stichting 
Vrienden van het Vogelnest opgericht, waar de 
Proeftuin onderdeel van uit maakt. Het beheer en 
toezicht van de tuin gebeurt door de werkgroep 
speeltuincoaches. 
 
Tijdens de officiële opening van deze 
schoolbuurtmoestuin plantte wethouder Gert 
Boeve samen SWA directeur Gert van Dijk én 
kinderen van basisschool De Wiekslag en De 
Windroos in de stralende zon de eerste plantjes. 
Deze plantjes waren, inclusief kruiwagen, 
beschikbaar gesteld door De Baander. Ook werd 
het informatiebord van de Proeftuin onthuld, met 
daarop o.a. het B.Slim logo. Dit informatiebord is 
vanuit het Coöperatiefonds van de Rabobank 
gefinancierd. Een aantal leerlingen van Accent 
heeft meegeholpen om de tuin feestelijk aan te 
kleden voor de opening. Resto Van Harte zorgde 
voor een gezonde verrassing bereidt in de mobiele 
keuken. De kinderen kregen een speciaal 
smaakpaspoort en jongleerballetjes van B.Slim. 
’s Middags vonden in het kader van het 
openingsfeest diverse activiteiten voor de buurt 
plaats, waaronder een groentequiz voor kinderen 
en een proeverij voor ouders en kinderen 
(waaronder vruchtensap, worteltjes, mini-
tomaatjes, zonnebloempitjes en popcorn). Hier 
kwamen met name veel kinderen op af. 
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Aan de opening in april was in januari een 
informatieavond voor de buurtbewoners en ouders 
van de kinderen van de ABC-school vooraf 
gegaan. Er bleek veel animo te zijn voor de 
tuintjes vanuit de buurt. 20 bewoners hebben een 
eigen stukje tuin gekregen van 5 m2 en er is zelfs 
een wachtlijst! 
 
Na de opening zijn de kinderen van kinderen van 
De Wiekslag en De Windroos het groeiseizoen lang 
elke woensdagochtend naar de tuin gaan om in de 
tuin te werken. 
 

Oogstfeest Proeftuin SWA en 
Wiekslag en 
Windroos 
Tuincommissie 
bewoners 

28 september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ongeveer 20 
kinderen van de 
Wiekslag, 
8 kinderen van de 
Windroos (groep 7) 
 
Aantal moeders die 
kwamen helpen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdens de laatste proeftuinles van het seizoen 
vond het oogstfeestje plaats. De kinderen van de 
twee basisscholen hebben tijdens deze les zelf 
groentesoep gemaakt met een scala aan groenten 
uit de eigen schooltuintjes. Dit onder leiding van 
een kok van resto Van Harte, de 
schooljuf/meester, enkele moeders en de 
opbouwwerker. 
 
Na de tuinlessen is aan de kinderen gevraagd wat 
ze van het moestuinproject vonden. Hieronder in 
het kort enkele reacties: 
• “Ik vond het heel erg leuk. Eerst was er 

helemaal niets. Maar later toen we gingen 

zaaien waren er allemaal dingen uit de grond 

tevoorschijn gekomen! Zoals sla, rode kool en 

witte kool. 

• “We hebben veel geleerd bij de moestuin”. 

• “Ik vind de moestuin echt vet cool”.  

• “Ik vond het heel erg leuk om te tuinieren. Je 

kon thuis ook lekkere dingen maken van de 

groenten en de soep was heerlijk!!!”. 

• “Weet je wat leuk is dat je groente mee kan 

nemen naar huis”. 
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2 oktober 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruim 50 personen 
(20 deelnemers aan 
de tuintjes en hun 
complete gezin) 
 

• “Ik vond het leuk om dingen te eten in onze 

tuin bijvoorbeeld tomaten, wortels, 

pompoenen en uien. Mijn moeder was blij en 

mijn moeder heeft ook een tuin hier, groter 

dan de mijne”.  

• “Jammer dat het afgelopen is”. 

• “Ik had een keer in mijn tuin een courgette in 

de vorm van een zeepaard”.  

De reacties van alle kinderen zijn te vinden op: 
http://www.speeltuin-
vogelnest.nl/proef/Windroos_2011.html 
http://www.speeltuin-
vogelnest.nl/proef/Wiekslag_2011.html 
 
Meester Dick van basisschool de Windroos: “Wat 

een prachtig afscheid van ons eerste tuinseizoen! 

Beter kan het niet gaan. De groente haalden we 

vers uit de tuin. De kinderen gedroegen zich 

voorbeeldig, waren gezellig en werkten hard aan 

het snijden van de groente voor de soep. De 

mooie buitenkeuken kon goed gebruikt worden en 

Erik Schilting, die toezicht houdt op de tuin, 

roerde in de grote pan. Af en toe kwam een kind 

groente in de pan doen en zo ontstond een door 

de kinderen zelf gemaakte groentesoep. Om 

13.00 uur was de soep gereed en begonnen we 

voorzichtig de hete soep te proeven. De kinderen 

zaten gelukzalig te eten. Het was een super leuk 

en lekker eindfeestje”. 
 
De bewoners van de Proeftuin werkgroep hebben 
zondag 2 oktober een eigen oogstfeest 
georganiseerd. Ze hebben dit gevierd door samen 
met de families eten te maken met producten o.a. 
uit de eigen tuintjes. Door de diversiteit in 
culturele achtergrond is het een culinair festijn 
geworden: gezellig en ook nog eens gezond. 
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NB. In december werd bekend dat de 
Proeftuin één van de 10 genomineerden is 
voor de ‘Appeltjes van Oranje 2012’ van het 
Oranjefonds. Deze prestigieuze prijs wordt in 
mei 2012 uitgereikt door prinses Maxima. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de Proeftuin een 
groot succes is. Om dit succes in 2012 vast te 
houden is continuïteit een aandachtspunt. 
Bijvoorbeeld het werven van nieuwe vrijwilligers 
voor de werkgroep en uitvoering geven aan het 
plan dat de bewonerswerkgroep voor de 
schooltuintjes heeft gemaakt. Met de scholen is 
afgesproken om in het nieuwe tuinseizoen de 
schooltuinlessen te splitsen waarbij gelijktijdig de 
ene helft van de groep praktijkles krijgt in de tuin 
en de andere helft theorieles. Halverwege de les 
wordt er gewisseld. Ook hopen we in 2012 de 
BSO’s en de peuterspeelzalen beter te betrekken. 
Zie voor meer foto’s van deze activiteit: 
http://www.speeltuin-
vogelnest.nl/alb_tuin/album_proeftuin.php 
 

 
 
 
 
 

Aanleg van de moestuin Opening van de proeftuin door wethouder Boeve 
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Wijk Randenbroek/Schuilenburg 
 
Naam activiteit Organisatie Planning Bereik Evaluatie 
Food Party vrouwen 
Entree 
 

LIV 16 november 15 
(allochtone) 
vrouwen 

De activiteit begon wat rommelig en stroef. Dit had te 
maken met het feit dat de vrouwen te laat kwamen en 
de verwachting was dat ze gingen koken / hapjes gingen 
maken. De diëtist heeft daarom haar PowerPoint 
presentatie links laten liggen en is met de vrouwen gaan 
praten over voeding. Tijdens dit groepsgesprek draaiden 
de vrouwen helemaal bij: ze deden actief mee en vonden 
de informatie leuk en leerzaam. Ook door het vergelijken 
van de meegebrachte producten werd de voorlichting 
heel interactief. Aan het eind waren de vrouwen heel 
positief en vroegen aan de diëtist of ze nog eens wilde 
komen. Niet alle vrouwen beheersten de Nederlandse 
taal even goed. Andere vrouwen vertaalden af en toe wat 
voor hen. Verbeterpunt voor de volgende keer is het 
vooraf beter communiceren over de inhoud van de Food 
Party of door in de Food Party een gedeelte in te bouwen 
waarbij simpele hapjes worden gemaakt. 
 

Sport- en 
speltoernooien 2x 

SRO 19 oktober speelplein 
Spectrum Schuilenburg 
 
20 december gymzaal 
Ariaweg Schuilenburg 
 

Ongeveer 40 
kinderen 
 
Ongeveer 35 
kinderen 
 

Zie evaluatie pagina wijk Kruiskamp/Koppel. 
 
 
Bij deze activiteit konden de kinderen met verschillende 
beweegactiviteiten meedoen: penalty schieten, bal 
mikken, touwspringen, badminton en tennis. Verder 
konden ze puzzels oplossen en meedoen aan de quiz. Op 
verschillende plekken in de zaal waren bladen 
opgehangen waar hints op stonden. Aan het einde van 
de activiteit kregen alle deelnemers een appel mee als 
bedankje voor het goede werk. Er was een gezellige 
sfeer en een komen en gaan van kinderen, ook vanuit de 
wijk Randenbroek. De kinderen uit Schuilenburg bleken 
al eerder aan deze activiteit mee te hebben gedaan en 
wisten daardoor al behoorlijk wat vragen zelf. 
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Kinderkokkerel 2x SWA  
 

 Deze activiteit is niet doorgegaan omdat er een knelpunt 
bij de uitvoering ligt. De huidige werkwijze van 
Kinderkokkerel sluit niet meer aan bij de nieuwe 
opdracht van SWA om zelforganisatie in een wijk te 
activeren. De kinderwerkers voeren hierbij geen open 
activiteiten meer uit, maar hebben een ondersteunende 
rol. Wellicht dat een oplossing gelegen is door 
Kinderkokkerel op te nemen als onderdeel van ABC en/of 
via het werken met ouders/vrijwilligers. In 2012 zal 
hierover in gesprek worden gegaan met SWA en ABC. 
 

Moestuinactiviteiten 
op de zaterdag 18x 

De Nieuwe 
Erven 

maart t/m oktober 
 
 

150 kinderen 
(waarvan 30 
iedere week) 

Gedurende het tuinseizoen hebben de kinderen wekelijks 
gespit, geplant, gezaaid, gemaaid en gesnoeid. Er is drie 
keer gekookt met producten uit de eigen tuin. 
 

Gezondheidsdag op 
BSO SKON De Blauwe 
Bosmier 
 

BSO SKON meivakantie 48 kinderen BSO SKON De Blauwe Bosmier heeft in de meivakantie 
naar aanleiding van een gesprek met de projectleider 
van B.Slim zelf een gezondheidsdag in de meivakantie 
georganiseerd. Tijdens deze dag zijn er gezonde hapjes 
gemaakt en is er een sporttoernooi gehouden. Na deze 
activiteit kreeg B.Slim nog de volgende vraag van de 
manager van deze BSO: “Wij merken dat sommige 

kinderen die bij ons op de opvang worden gebracht met 

enige regelmaat thuis niet ontbeten hebben voor ze bij 

ons komen. Graag zouden wij de ouders willen wijzen op 

het belang van een goed ontbijt. Dit doen we natuurlijk 

veel mondeling, maar we willen ook graag wat informatie 

voor ze neerleggen in de postmandjes. Heeft B.Slim een 

folder met informatie over het belang van een goed 

ontbijt?”. B.Slim heeft de BSO vervolgens van 
informatiemateriaal voorzien. 
 

Voedingsvoorlichting 
Samen 
Voortburgeren groep 
Klokhuis 
 

LIV (i.s.m. 
SWA) 

Februari 2012  Deze activiteit zal nog in het 1e kwartaal van 2012 
plaatsvinden. 
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Workshop gezonde 
traktaties maken bij 
de Buitenkast 1x 

LIV 29 juli Buitenkast Scala 20 kinderen Dietist Barbara van der Slot, LIV: “Door de grote groep 

kinderen hebben we alleen fruitspiesjes en appelmoes 

gemaakt. De kinderen uit deze groep deden goed mee 

met het maken van de spiesjes, maar waren minder 

geïnteresseerd in het maken van de appelmoes. Er was 

duidelijk afgesproken dat de workshop om 16.00 uur 

gegeven zou worden. De Buitenkast medewerker dacht 

echter dat de workshop eerder gegeven zou worden. De 

kinderen hebben een tijd op de diëtist zitten wachten. 

Misschien verklaart dat de korte concentratie van de 

kinderen”. 
 
Met een paar aanwezige ouders heeft de diëtiste van LIV 
ook een gesprekje aangeknoopt over de B.Slim 
boodschap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fruit eten bij huttenbouwdorp Kruiskamp/Koppel 
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Alle wijken 
 
Naam activiteit Organisatie Planning Bereik Evaluatie 
Training 
Beweegkriebels voor 
kdv/bso's 
 

SRO 1e kwartaal 2012  Deze activiteit zal in het 1e kwartaal van 2012 
plaatsvinden. 

Bijeenkomsten 
Gezonde voeding hoeft 
niet veel te kosten 
binnen 
budgetteringscursus 
Sociale Dienst 

GGD en LIV 2012  Voordat deze activiteit uitgevoerd kan worden was eerst 
afstemming van de afdeling sociale zekerheid van de 
gemeente nodig. GGD en LIV hebben hiervoor een memo 
opgesteld. Op grond daarvan ziet de directeur van 
Stadsring 51 de volgende mogelijkheden voor 
samenwerking: 

1) Het onderdeel “Weten deelnemers hoe ze geld 
kunnen besparen door gebruik te maken van 
bereiding- en bewaaradviezen” behandelen tijdens 
1 van de cursusavonden in een “gastles” van 1 uur. 
Dit onderdeel van de bijeenkomsten van B.Slim 
direct sluit aan bij de doelstelling van de 
budgetteringscursus.  

2) Daarbij polsen bij de aanwezigen of er 
belangstelling is voor een vervolgbijeenkomst die 
dieper ingaat op het onderwerp “meer bewegen en 
gezond eten”. 

3) Na afloop van de budgetcursus informatie aan alle 
deelnemers mee te geven over het onderwerp. 

Omdat deze afspraken in het najaar van 2011 gemaakt 
zijn en er geen nieuwe cursus meer plaatsvond in dit 
kalenderjaar, zijn er afspraken gemaakt om in 2012 
samen te gaan werken. 
 

Voedingsvoorlichting 
bij MOB 

LIV -  Deze activiteit is niet doorgegaan omdat het MOB eind 
2011 haar deuren sluit. De contactpersoon van het MOB 
liet weten dat ze aan het afbouwen zijn, zowel de locatie 
als de activiteiten en dat de voedingsvoorlichting vanuit 
B.Slim daarom geen optie meer was. 
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Wijk Soesterkwartier 

 

Raadpleging sleutelfiguren 

Het project B.Slim is in het Soesterkwartier van start gegaan met een bijeenkomst op 10 

maart 2011 in wijkcentrum De Sleutel. Wijkwethouder Menno Tigelaar gaf de aftrap door 

op een zogenaamde fruitshakefiets een gezonde fruitsmoothie bij elkaar te trappen. 

Vooraf aan deze start bijeenkomst hebben er gesprekken plaatsgevonden met 3 

intermediairs: de wijkmanager, ABC-coördinator en de opbouwwerker. Deze gesprekken 

hebben ervoor gezorgd dat er een eerste beeld gevormd is van de wijk. Tijdens de 

gesprekken ging het met name over: hoe ziet de wijk eruit, wat zijn de ontwikkelingen in 

de wijk, welke netwerken bestaan er reeds in de wijk en welke sleutelfiguren zijn van 

belang voor B.Slim? Vervolgens zijn deze intermediairs uitgenodigd voor de 

starbijeenkomst. Op deze bijeenkomst waren 14 intermediairs uit de wijk. 

 

 

Tijdens de bijeenkomst is de groep in tweeën gesplitst en hebben er focusgroep-

gesprekken plaatsgevonden. Bij deze groepsgesprekken heeft de gespreksleider de 

volgende vraagroute gehanteerd (ze volgende pagina): 

Impressie van de startbijeenkomst in het Soesterkwartier 
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1. Herkent u het probleem van overgewicht bij kinderen (0-19 jaar) in deze wijk? 
2. Wat denkt u dat de grootste oorzaak is van het toenemende overgewicht bij kinderen in 

deze wijk? Wat zijn specifieke problemen in de wijk? 
3. Wat zijn belemmeringen voor ouders denkt u als het om gezond te eten en voldoende te 

bewegen bij kinderen? En wat zijn kansen? 
4. Welke wensen en behoeften denkt u dat ouders hebben als het gaat om gezonde voeding 

en beweging bij kinderen? 
5. Via een project wil B.Slim aandacht besteden aan het voorkomen van overgewicht bij 

kinderen. Hoe zou zo’n project er volgens u uit moeten zien in deze wijk? 
6. Welke rol kunt u als sleutelfiguur zelf spelen bij de preventie van overgewicht? 
7. Naast het raadplegen van professionals uit de wijk, willen we ook met ouders in gesprek 

over B.Slim? Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? 

 

Daarnaast zijn er diepte-interviews geweest met 9 intermediairs. Zij konden niet 

aanwezig zijn op de startbijeenkomst. In een aantal van deze gesprekken lag de focus al 

meer op de wijze van samenwerking. Tevens is B.Slim toegelicht in de ABC-stuurgroep 

en is met de schooldirecteuren van gedachten gewisseld over de rol van de drie 

basisscholen rondom de thema’s voeding en beweging. 

In totaal zijn er 26 personen geraadpleegd. Deze raadpleging heeft veel en waardevolle 

informatie opgeleverd. In het onderstaande kader is een samenvatting opgenomen. 

 
Het Soesterkwartier is een oude arbeiderswijk met voornamelijk autochtone inwoners met een lage 
SES. Er wonen veel generaties in de wijk met sterke familiebanden. Het is een sociale en gezellige 
wijk, er heerst een “ons kent ons” sfeertje. Dit is ook één van de redenen waarom het onderwerp 
overgewicht bij kinderen lastig is om bespreekbaar te maken. Er rust een taboe op dit onderwerp 
onder de wijkbewoners. 
 
De intermediairs uit de wijk constateren veel overgewicht bij kinderen in het Soesterkwartier. De 
grootste oorzaken hiervan zijn volgens de intermediairs: het consumeren van ongezond voedsel en 
het slechte voorbeeld dat door de ouders wordt gegeven. Veel ouders vertonen namelijk zelf een 
inactieve leefstijl. Daarnaast is een grote belemmering in deze wijk dat de bewoners weinig 
financiële middelen hebben. Er is dus geen geld voor dure sportabonnementen en gezonde 
voeding. Ouders associëren gezonde voeding direct met onbetaalbaar voor hen. 
 
De kansen voor B.Slim liggen met name op het gebied van sport/bewegen in de wijk. Op dit 
moment zijn er al veel beweegmogelijkheden, waar goed gebruik van wordt gemaakt door de 
kinderen, zoals bijvoorbeeld: de vele speeltuinen, voetbalveldjes, het Bosbad en georganiseerde 
sportactiviteiten. Op het gebied van voeding zijn er echter nog veel winstpunten te behalen. Om 
het onderwerp voeding onder de aandacht te brengen, kunnen sport- en beweegactiviteiten een 
mogelijkheid zijn. Te denken valt aan het organiseren van sport- en beweegactiviteiten waarbij 
tevens ook voorlichting met betrekking tot voeding wordt gegeven, dit alles op een speelse en 
begrijpelijke manier. Het is belangrijk om de activiteiten op een feestelijke manier te brengen en 
een competitie-element in de activiteiten te brengen. Dat zal de wijkbewoners eerder motiveren 
om mee te doen. 
 

 
Om ouders/wijkbewoners uit het Soesterkwartier bij B.Slim te betrekken is er gekozen 

om interviews te houden. Hieronder staat een aantal voorbeeldvragen die gesteld zijn 

aan de ouders/wijkbewoners tijdens de interviews:  

� Kunt u in een aantal woorden de buurt omschrijven? 
� Ziet u in de buurt kinderen met overgewicht? 
� Hoe denkt u dat het komt dat steeds meer kinderen te dik worden? 
� Heeft u ideeën voor activiteiten met betrekking op voeding en beweging voor kinderen in 

deze wijk? 
� Wat vindt u belangrijk in de wijk op het gebied van voeding en beweging? 
� Wat vindt u dat B.Slim zou moeten doen? 
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Om met ouders/wijkbewoners in contact te komen, heeft B.Slim aansluiting gezocht bij 

vier bestaande activiteiten in de wijk. Deze worden hieronder beschreven: 

 

1. Buurtbudgetavond  

Op vrijdagavond 8 april 2011 heeft er op de wagenspeelplaats een buurtbudgetavond 

plaatsgevonden. B.Slim was op deze avond aanwezig met de fruitshakefiets. De kinderen 

konden op de fiets hun fruitshake maken waardoor de ouders/wijkbewoners gemakkelijk 

geïnterviewd konden worden. Tijdens deze avond zijn er 26 ouders/wijkbewoners 

geïnterviewd. Daarnaast was het goed om kennis te nemen van de buurtbudget-

aanvragen, omdat dit een goed beeld geeft van de ideeën die er leven in de wijk. 

 

2. Themabijeenkomst "Eten, ja gezellig?!" in Soesterkwartier 

Op donderdag 14 april 2011 vond er in basisschool ‘De Magneet’ een themabijeenkomst 

plaats over eetgedrag voor ouders met kinderen in groep 1 en 2. Deze bijeenkomst werd 

georganiseerd vanuit het programma Opstap van Sovee. Alle ouders van groep 1 en 2 

van de drie basisscholen uit het Soesterkwartier waren hiervoor uitgenodigd. Uiteindelijk 

was de opkomst teleurstellend. Er waren namelijk slechts 6 ouders aanwezig. Aan het 

einde van de bijeenkomst was er gelegenheid om vragen aan de aanwezige ouders te 

stellen. 

 

3. Paasontbijt 

Vanuit de SWA en de moeders van de spelinloop werd er op dinsdag 19 april 2011 een 

paasontbijt georganiseerd. Het ontbijt werd gehouden in speeltuin ‘Rivierenwijk’. Alle 

aanwezigen namen zelf iets mee voor het ontbijt. B.Slim heeft op deze ochtend voor een 

gezonde fruitsmoothie gezorgd. Het was heerlijk weer en er hing een goede sfeer. De 

vragen konden één op één gesteld worden en de aanwezige moeders werkten graag 

mee. Tijdens het paasontbijt zijn er 9 moeders geïnterviewd.  

 

4. Buitendag 

B.Slim heeft samen met de SWA een buitendag georganiseerd voor de kinderen in het 

Soesterkwartier. De buitendag vond plaats op woensdag 20 april 2011 op het pleintje in 

de Leliestraat. Deze dag was met name bedoeld om het speelbakfiets seizoen van de 

SWA af te sluiten. B.Slim heeft op de buitendag gezorgd voor een springkussen, een 

bakje zoute popcorn en een flesje water voor alle kinderen. Een select groepje ouders 

kwam op de buitendag af. Omdat de kinderen lekker aan het spelen waren, konden de 

aanwezige ouders goed geïnterviewd worden. Op de buitendag zijn er 7 ouders 

geïnterviewd.  
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In totaal zijn er ongeveer 50 ouders/wijkbewoners geïnterviewd in de wijk. Deze 

interviews zorgde voor een schat van informatie. In het onderstaande kader is een 

samenvatting opgenomen. 

 
De ouders/wijkbewoners in het Soesterkwartier herkennen bijna allemaal het probleem van 
overgewicht. Zowel bij hun eigen kinderen als bij de buurtkinderen. Het is een goed teken dat er 
herkenning is in de wijk. Alleen de ouders geven aan dat ze het lastig vinden om ‘nee’ te zeggen 
als kinderen ongezonde voeding willen. Daarnaast geven de ouders ook aan niet altijd te weten of 
iets gezond of ongezond is. Ook geven de ouders aan dat ze weinig geld te besteden hebben.  
 
Positief is dat ouders aangeven dat hun kinderen veel buitenspelen of op een andere manier 
bewegen. De B.Slim activiteiten die voornamelijk worden benoemd door de ouders om in de wijk te 
implementeren zijn: dansen/bewegen, koken en themabijeenkomsten voor ouders. 
 

 
Op basis van alle verkregen input is een activiteitenplan op maat opgesteld. Op de 

volgende pagina zijn de activiteiten beschreven die in 2011 reeds zijn uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.Slim op de braderie 

Uitreiking wavesteps door wethouder Boeve 
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Naam activiteit Organisatie Planning Bereik Evaluatie 
B.Slim op de braderie 
 

GGD en SRO 2 juli 400 mensen 
 
70 kinderen 
hebben aan de 
prijsvraag 
meegedaan 

Op zaterdag 2 juli stond er een kraam van B.Slim op de 
braderie op de Noordewierweg in het Soesterkwartier. Aan 
alle voorbijkomende kinderen is een B.Slim tennisbatje met 
B.Slim flyer uitgedeeld. Dit bood meteen een aanknopings-
punt om te vertellen over de wavesteps die ze die dag 
konden winnen door mee te doen met de prijsvraag. Na het 
invullen van de prijsvraag kregen ze een B.Slim bidon. 
 
De stand werd goed bezocht en onder de kinderen werd er 
door mond tot mond reclame doorverteld dat er iets te 
winnen viel! In totaal zijn er ruim 400 tennisbatjes 
uitgedeeld en 150 bidons. 70 kinderen hebben aan de 
prijsvraag meegedaan. Daarop moesten zij drie vragen over 
B.Slim beantwoorden en een slagzin afmaken. Gezinnen 
waren ‘samen’ bezig met de prijsvraag wat leuke gesprekken  
opleverde. Er was al enige herkenning van B.Slim bij ouders: 
ze hadden het gelezen in de krant. Voor de toekomst is de 
braderie zeer geschikt om B.Slim activiteiten te promoten. 
 
Uit de prijsvraagformulieren zijn eerst de formulieren 
geselecteerd waarop alle vragen goed waren beantwoord. Uit 
die formulieren heeft de projectleider de beste drie 
slagzinnen gekozen. De drie prijswinnaars zijn: 

• Anne Roos, 11 jaar, met de slagzin: “Mijn familie is 

B.Slim want we hebben geen auto, dus we doen alles 

op de fiets en we sporten veel”. 
• Desley, 12 jaar, met de slagzin: “Mijn familie is 

B.Slim want we zijn heel fit, we nemen elke ochtend 

ontbijt en we sporten ook heel vaak”.  
• Malissa, 11 jaar, met de slagzin: “Mijn familie is 

B.Slim want we eten niet elke dag patat of chips”. 
Op 17 augustus jl. heeft wethouder Gert Boeve wavesteps 
uitgereikt aan deze winnaars. De wavesteps waren mede 
mogelijk gemaakt door speelgoedzaak Top1toys Westerik. 
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Supermarktrondleiding 
‘Slim rondje’ 
 

GGD (werving) 
en LIV 
(uitvoering) 
 

3 november 5 mensen 
(vooral 
vrouwen, 
leeftijd 
variërend van 
30-75 jaar) 
 

Ondanks dat de groep niet heel groot was, was het wel een 
geslaagde activiteit. De groep deed actief mee met de 
opdrachten en het bespreken van de etiketten. De reacties 
van de deelnemers waren positief, ze stelden veel vragen en 
gaven na afloop aan dat ze er echt wat aan gehad hadden. 
De werving was wat kort dag, maar er is wel heel breed in 
de wijk geworven (flyers via o.a. de scholen, 
peuterspeelzalen, wijkcentrum, huisartsenpraktijk, 
supermarkt en wijkwebsite). Een aantal mensen dat zich 
aangemeld hadden, is helaas niet gekomen. 
Na afloop van de rondleiding kregen de deelnemers een 
gratis fruitkistje, mede mogelijk gemaakt door supermarkt 
Dirk van den Broek. 
 

B.Slim ontbijtfeestje 
en voorlichting op de 
peuterspeelzalen 

GGD i.s.m. SWA 
en CJG en met 
medewerking 
van Sovee 

5 en 6 
oktober op 
peuterspeel-
zaal De 
Sleutel 
 
10, 11 en 12 
oktober op 
peuterspeel-
zaal De Rode 
Raket 
 
11 en 13 
oktober op 
peuterspeel-
zaal De 
Vlinderboom 
 

7 groepen 
peuters: 75 
peuters 
 
45 (van de 54 
peuters) ouders 
aanwezig bij het 
ontbijt (83%) 
en 52 ouders 
(van de 75 
peuters) bij de 
voorlichting 
(69%) 
 

De B.Slim ontbijtfeestjes zijn succesvol verlopen. De 
opkomst van de ouders was boven verwachting. De leiders 
van de peuterspeelzalen waren grotendeels ook heel 
tevreden. Het was voor hen wel wat hectisch: na het ontbijt 
opruimen en tegelijk een groep peuters hebben. 
 
De ontbijtfeestjes vonden plaats in de Week van de 
Opvoeding en zijn in gezamenlijkheid met de kwartiermakers 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin georganiseerd. Aan 
het einde van de voorlichting kwam een medewerker van het 
CJG een korte toelichting geven aan ouders met welke 
vragen zij bij het CJG terecht kunnen. 
 
De invulling van het B.Slim Gezond Leven spel, was tijdens 
elke ontbijtochtend weer anders. Dit kwam door de 
verschillende ouders, voorlichters (JGZ en Sovee) en 
vragen/stellingen die beantwoord werden. Om toch een 
indruk te geven van de voorlichting, wordt hieronder een 
korte impressie gegeven van één bijeenkomst. Dit keer ging 
het gesprek vooral over: 
- Speelvoorzieningen in de wijk: hier zijn de ouders zeer 

over te spreken. 
- Vragen over zoetstoffen in drankjes, wel of niet goed? 
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- Televisie kijken: eigenlijk was er maar 1 ouder die hier 
een duidelijke regel voor had (3x op een dag een ½ uur). 
Daar keken de andere ouders van op. Benadrukt is dat 
het erg passief is, alhoewel sommige ouders vonden dat 
hun kind juist door een programma als Dora uitgenodigd 
worden om te bewegen. 

- Grenzen stellen rondom snoep e.d. Hier gingen de ouders 
heel verschillend mee om: de één was heel duidelijk en 
consequent, van een ander mocht het kind alles. 

- Opvatting dat gezond eten per definitie altijd duur is (en 
dat gezond ook gelijk staat aan biologisch). 

Na afloop gaven de ouders zelf aan dat ze deze vorm van 
voorlichting (aan de hand van het spel) erg leuk vonden en 
niet belerend. Ze vonden het fijn om ervaringen te delen en 
ouders gaven elkaar tips en adviezen. Dit is tevens een 
effectieve methode aangezien een ouder sneller iets 
aanneemt van een andere ouder dan van een professional.  
 
Terugkijkend naar de evaluaties valt het verschil tussen de 
kennis van de ouders op de drie peuterspeelzalen op: op 
twee peuterspeelzalen hadden de ouders al redelijk wat 
kennis, op de derde peuterspeelzaal vond de voorlichter de 
kennis veel lager dan bij de andere twee.  
 
Over twee jaar zal de GGD MN opnieuw contact zoeken met 
de peuterspeelzalen. Twee van de drie peuterspeelzalen 
hebben reeds aangegeven opnieuw te willen deelnemen aan 
de B.Slim ontbijtfeestjes. 
 
NB. Bij peuterspeelzaal De Sleutel was het niet mogelijk om 
het ontbijt voor de ouders te organiseren (te weinig ruimte 
en een te drukke groep dat versterkt zou worden als de 
ouders erbij waren). Tijdens het ontbijt voor de peuters, zijn 
de ouders meegenomen voor de voorlichting. 
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Ouder- peuterdans 
 
 

Danstherapeute 
Victoria Murillo 
(tevens 
wijkbewoonster) 
 

2 cursussen 
van 26 
augustus 
t/m 28 
oktober 
 
1 cursus van 
18 
november 
2011 t/m 27 
januari 2012 
 

Totaal aantal 
deelnemers van 
de 3 cursussen: 
21 kinderen en 
18 ouders 

In deze cursus staat het plezier in bewegen samen met 
ouders en kinderen centraal. De cursus heeft een vaste 
structuur waarin elke keer geëxperimenteerd mag worden 
met nieuwe ideeën, dansstijlen en bewegingsmogelijkheden 
zoals een warming up, dansen in de kring en een dansend 
verhaal. Op vrolijke muziek wordt geïmproviseerd, waarmee 
gestimuleerd wordt dat kinderen en ouders met elkaar 
dansen, rollen op de grond, springen, swingen, zwaaien, 
draaien etc. De kinderen reageerden positief op de vaste 
structuur, keuze van de verhalen, het materiaal, 
dansuitdagingen en de muziek. De aspecten die ouders het 
meest aangesproken hebben zijn: het samen kunnen doen 
met de kinderen, keuze van de dansopdrachten, mensen 
keren kennen in de wijk en de laagdrempeligheid (zowel 
dichtbij als lage prijs). Onderstaande citaten geven een goed 
beeld wat ouders van de cursus vonden: 
• “Ik vond de cursus zeer geslaagd. Super dat het niet 

alleen voor de kinderen is, maar echt voor ouders en 

kinderen samen”. 

• “We vonden de cursus ontzettend leuk. Het is leuk te zien 

hoe de kinderen dansen en groeien”.  

• “Echt een aanrader. Het is zo leuk om iets met je kind van 

deze leeftijd te kunnen doen. Het is een keer wat anders 

dan naar een speeltuin gaan”. 

 
De cursussen zijn gegeven in het GGD-gebouw in de wijk. 
B.Slim heeft deze locatie gefaciliteerd en een aantal 
materialen ter beschikking gesteld zoals flyers, ballonnen en 
B.Slim bidons. Met deze materialen is de B.Slim boodschap 
benadrukt, waaronder het belang van water drinken. 
 
Janetta Middel, consultatiebureau assistent Jeugdgezond-
heidszorg, GGD MN: “Het initiatief om een danscursus voor 

peuters en hun ouders te geven op de Noordewierweg wordt 

erg gewaardeerd en er komen nog steeds moeders bij die 

foldertjes meenemen en informatie vragen”. 
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Spelbakfiets themakist 
B.Slim 

GGD in overleg 
met SWA 
 

Uitwerking 
in het najaar 

- De kinderwerker van SWA gaat elke woensdagmiddag met 
de spelbakfiets de wijk in naar diverse pleintjes. Zij heeft 
gevraagd om een themakist B.Slim voor de spelbakfiets 
samen te stellen. Hierbij gaat het om beweegmaterialen, 
waarbij een koppeling gemaakt kan worden met het thema 
gezondheid en voeding. Stagiaires van de opleiding Sport, 
Gezondheid en Management van de Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen hebben geschikte materialen gezocht en 
aangeschaft voor deze themakist. Voorbeelden zijn een groot 
groente en fruit dominospel voor buiten, rivierstenen 
waarmee diverse parcours gemaakt kunnen worden en/of 
tikspelletjes gedaan kunnen worden, megazandloper, Ren-
je-rot quiz en de zogenaamde Swinxs: een buitenspel 
computer waarmee kinderen buiten actieve games kunnen 
doen. Daarnaast is een aantal materialen toegevoegd die 
vaak onbewust zorgen voor actief bewegen, zoals de olé 
swing, een step en een springelastiek. In het voorjaar van 
2012 zal deze themakist gebruikt gaan worden door de 
kinderwerker. 
 

 

Roeren in de zelfgemaakte soep bij 

het oogstfeest van de Proeftuin 
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Van een aantal andere activiteiten zijn in 2011 al de eerste voorbereidingen gedaan en/of 

de haalbaarheid onderzocht. Zo mogelijk worden deze activiteiten in 2012 uitgevoerd: 

 

Lekker fit! op basisschool De Magneet 

Er is een paar keer contact geweest met de adjunct directeur van de school. Zij is erg 

enthousiast over het project. Probleem is echter dat de nieuwe interim directeur (tot 1 

januari 2012) zich uitsluitend wil richten op de basisvakken (rekenen,taal en lezen). 

Daarom zal er in het nieuwe jaar opnieuw contact gezocht worden met De Magneet. 

 

B.Slim Battle 

In het najaar hebben twee studenten van de opleiding Sport, Gezondheid en 

Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een interventieplan ontwikkeld 

voor de zogenaamde B.Slim Battle (eerst Straatcompetitie genoemd), die in de EK-

periode in 2012 georganiseerd zal worden. Belangrijk doel van deze interventie is dat 

ouders/kinderen uit de wijk gaan nadenken wat ze zelf kunnen doen om gezond en fit te 

blijven en zelf in actie gaan komen wat betreft gezond eten en veel bewegen. Ideeën 

voor de invulling van de Battle hebben de studenten gehaald uit de Gezondheidsrace in 

de gemeente Laarbeek en door gesprekken te voeren met diverse sleutelfiguren uit de 

wijk (opbouwwerker, wijksportmedewerker, jongerenwerker en coördinator Fitacademie 

Bokkeduinen). 

 

Tentoonstelling ‘Vette jus en patat’ 

Eén van de ideeën voor B.Slim activiteiten in het Soesterkwartier is om een 

tentoonstelling in het wijkmuseum te houden over de eetgewoontes van vroeger en nu in 

de wijk. Graag willen we de schaarste van tijdens de 2e wereldoorlog spiegelen met de 

overvloed van nu. Juist door deze tegenstelling in beeld te brengen, willen we de 

inwoners uit het Soesterkwartier bewust maken dat we vaak teveel en te vet eten en dat 

het belangrijk is om gezond te eten. Dit idee heeft de projectleider van B.Slim samen met 

de opbouwwerker van SWA besproken met de leden van Stichting Wijkmuseum 

Soesterkwartier. In dit gesprek bleek dat zij veel te vertellen hadden over de 

voedingsgewoonten van tijdens de oorlog. (Eén van hen had vroeger zelf een 

groentewinkel in de wijk. Op een later moment is opnieuw contact gezocht met de 

Stichting over de uitvoering van het idee en toen werd aangegeven dat de groep hier de 

komende periode geen tijd voor heeft. De reden hiervan is het feit dat zij in het voorjaar 

2012 een museumwoning in de Paulus Borstraat gaan inrichten en dat dit geen ruimte 

laat voor andere tentoonstellingen. Wel gaf zij aan dat anderen onder het gezag en met 

wat ondersteuning van het wijkmuseum zoiets wel zouden kunnen doen. Dit idee zal in 

2012 bekeken worden op haalbaarheid. 
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De Tafelronde, locatie Koning Karel: “We zijn het jaar ‘fris en fruitig’ 

gestart; vooral meester Jos, die als aardbei op school was gekomen. 

Maar ook de juffen, meesters en kinderen konden ‘fris en fruitig’ 

starten. We kregen namelijk allemaal een appel, banaan of mandarijn. 

Heerlijk!” 

B.Slim fruitbakjes 

 

In 2009/2010 zijn de B.Slim fruitbakjes uitgedeeld aan alle leerlingen. Naar aanleiding 

hiervan hebben de scholen één of meerdere fruitdagen ingesteld. B.Slim zorgt ervoor dat 

ieder jaar de scholen voor de nieuwe leerlingen extra bakjes krijgen. Hieronder is de 

stand van zaken rondom het fruitbeleid op de scholen beschreven: 

 

Wijk Kruiskamp/Koppel 

Michaëlschool 

Alle dagen zijn bij de onderbouwgroepen (bij de Michaëlschool loopt dit tot en met groep 

6a) fruitdagen. De bovenbouwgroepen (6b/7a, 7b, 7c, 8a en 8b) hebben twee keer per 

week een fruitdag. Dit willen ze per jaar verder uit gaan breiden.  

 

De Vlindervallei 

Donderdag is de fruitdag, maar kinderen gebruiken de bakjes ook op andere dagen. Men 

reageert over het algemeen positief op de bakjes, maar de school is niet van plan om 

meer vaste fruitdagen te gaan instellen.  

 

Tafelronde 

Sinds dit jaar doet de locatie Koning Karel ook mee aan de fruitbakjes. Dinsdag en 

donderdag zijn de vaste fruitdagen voor alle groepen, zowel op de St. Joris (Kruiskamp) 

als op de Koning Karel locatie (Schothorst). 
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Wijk Liendert/Rustenberg 

De Kinderhof 

Woensdag is de fruitdag, maar kinderen gebruiken de bakjes ook op andere dagen.  

 

De Wiekslag 

Dinsdag is de vaste fruitdag, maar veel kinderen nemen de bakjes ook mee op andere 

dagen. Zowel ouders als kinderen reageren goed, er wordt zelfs weleens op fruit 

getrakteerd. 

 

De Windroos 

Dinsdag en woensdag zijn de vaste fruitdagen, maar veel kinderen nemen elke dag een 

fruitbakje mee. Er wordt nog steeds enthousiast op gereageerd. 

 

De Albatros 

Dinsdag is de vaste fruitdag, ook op andere dagen nemen kinderen de bakjes mee.  

 

Wijk Randenbroek/Schuilenburg 

Anne Annemaschool  

Donderdag is de vaste fruitdag. Meer dan de helft van de kinderen neemt op die dag fruit 

mee naar school. De school heeft nieuwe schoolregels ingesteld: kinderen mogen op alle 

dagen van de week geen frisdrank en geen koeken meenemen naar school. Mogelijk dat 

de school in het nieuwe schooljaar een extra fruitdag wil invoeren. 

 

PWA-school 

Donderdag is de vaste fruitdag. Er wordt enthousiast op de bakjes gereageerd. 

 

Caecilia-school 

De school heeft geen vaste fruitdag, ze willen de keuze over laten aan de ouders. 

Redelijk wat kinderen gebruiken het bakje, maar soms ook gewoon als broodtrommel. 

 

Het Spectrum 

Ze maken geen gebruik meer van de fruitbakjes. Er is in de ouderraad over gesproken 

om dit weer opnieuw te introduceren, maar dit moet nog uitwerking krijgen. 

 

Conclusie: de meeste scholen hebben minimaal 1 fruitdag per week ingevoerd. Het is 

wenselijk om dit uit te breiden naar meer of liefst alle dagen in de week onder het mom 

van ’10 uur fruitmoment’. Bij een aantal scholen liggen er aanknopingspunten om hier in 

2012 mee aan de slag te gaan. 
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De Gezonde Schoolkantine 

 

Er zijn twee scholen in Amersfoort die dit jaar een start hebben gemaakt met De 

Gezonde Schoolkantine. Het gaat om het Prisma Collega en ’t Wellant College. Het Accent 

Praktijkonderwijs gaat het komende jaar van start om de kantine gezond te maken. De 

planning is reeds gemaakt. Op alle drie de scholen is veel enthousiasme en worden 

leerlingen bij het traject betrokken. GGD Midden-Nederland begeleidt de scholen bij het 

nemen van maatregelen om de kantine gezonder te maken. Het Van Lodenstein College 

heeft de GGD in november benaderd met de vraag of zij ook ondersteund kunnen worden 

om de kantine gezond te maken. Met de school is afgesproken om hier begin 2012 mee 

te beginnen. Tot slot wil een lid van de oudervereniging van ’t Hooghe Landt de Gezonde 

Schoolkantine invoeren. Zij heeft dit ingebracht bij de oudervereniging en nu is het 

afwachten of de meerderheid instemt. Als dat zo is, dan kan ook ’t Hooghe Landt van 

start. Hieronder volgt een nadere beschrijving van de stand van zaken op de VO-scholen 

rondom de Gezonde Schoolkantine: 

 

Prisma College 

Op 30 november is de start gemaakt van een gezonde schoolkantine en heeft een team 

voor het eerst bij elkaar gezeten. In dit team is vertegenwoordigd: afdelingsleider, 

leerling, kantinemedewerker en docent verzorging. Er komt nog een leerling bij en ook 

wordt er nog een ouder geworven zodat het team compleet wordt. In 2012 is de 

volgende bijeenkomst gepland waar de uitkomsten van de inventarisatie van het 

kantineaanbod besproken wordt en aan de hand daarvan een actieplan wordt opgesteld. 

 

‘t Wellant College 

De kookdocent heeft de school opgegeven voor de Gezonde Schoolkantine Award van het 

Voedingscentrum. In september heeft de GGD kennisgemaakt met deze kookdocent. De 

school heeft geen kantine, alleen een aula met automaat. Dat maakt het lastig. De 

kookdocent wil met leerlingen eten voorbereiden wat vervolgens in de pauze verkocht 

kan worden. In november is een vervolgafspraak geweest en sinds het begin van de 

maand maakt hij elke donderdag en vrijdag een broodje gezond met leerlingen. Dit is 

een groot succes: zowel leerlingen als docenten zijn nu in de aula te vinden. De 

kookdocent wil het uitbreiden met soep en zuivel. Mogelijk dat op termijn ook de 

ongezonde automaat aangepast gaan worden. Hiervoor is wel breder draagvlak op de 

school nodig. 
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Accent Praktijkonderwijs 

De afdelingsleider wil graag met de Gezonde Schoolkantine aan de slag, maar door 

extreme drukte is het dit jaar niet gelukt. In de tussentijd heeft zij wel draagvlak 

ontwikkeld bij het schoolteam. De afspraak is gemaakt om de Gezonde Schoolkantine in 

het schooljaar 2012-2013 te implementeren. Hiervoor heeft de school de volgende 

tijdsplanning gemaakt: 

• Maart 2012 bijeenkomst met betrokkenen 

• April 2012 werkgroep samenstellen 

• April-juni: inventarisatie maken van wensen en mogelijkheden  

• September 2012 start werkgroep met plan 

 

Van Lodenstein College 

Deze school heeft de GGD in november benaderd. Ze willen graag een Gezonde School 

worden en mogelijk ook de Gezonde Schoolkantine gaan invoeren. De afspraak is 

gemaakt om de resultaten van Schoolkracht af te wachten en het daarna op te pakken. 

 

’t Hooghe Landt 

Rector Ben Stoelinga heeft de kantine na de zomervakantie op beide locaties bekeken 

met een ouder van de oudervereniging om te zien wat er zoal verkocht wordt. Om de 

andere ouders te overtuigen en het draagvlak te verkennen wordt het eerst besproken in 

de oudervereniging.  

 

Trias College 

In 2010 is het TRIAS College door de GGD begeleidt bij het gezonder maken van de 

kantine. Dit is succesvol verlopen. Begin van het jaar heeft de afdelingsleider aangeven 

geen behoefte meer te hebben aan ondersteuning. Het loopt naar wens. Er worden 

steeds meer gezonde producten ingevoerd en ze hebben een hele nieuwe keuken waarin 

ze zelf de meeste dingen bereiden. In december heeft de GGD opnieuw contact gezocht 

met de school om te vragen naar stand van zaken. De afdelingsleider gaf aan dat het erg 

goed gaat: 3 tot 4 dagen in de week maken de leerlingen een broodje gezond, wat 

vervolgens door leerlingen en docenten wordt gekocht. Wel wordt er nog 1 keer per week 

een broodje hamburger gemaakt. Maart 2012 loopt contract af met Coca-Cola. De 

afdelingsleider wil de automaat houden, maar dan vullen met light-producten en melk. 

Verder krijgt de school gratis een waterdispenser van de Universiteit Twente. Voor 10 ct. 

kunnen leerlingen een flesje met water vullen. Op de dispenser zit een tv scherm waar 

informatie over gezonde producten/voeding wordt weergegeven. Tot slot is op de school 

een lezing gehouden over biologische voeding in het kader van Echt Eten in de Eemstad. 
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Beweegprogramma Fit Academie Bokkeduinen 

 

Vorig schooljaar is een pilot opgezet door Fit Academie Bokkeduinen. Deelnemers van de 

sportopleidingen van ROC ASA laten leerlingen uit 2 VMBO-klassen kennis 16 weken lang 

kennismaken met allerlei verschillende sporten. Daarnaast worden er 2 workshops 

gegeven over het belang van gezonde voeding. Via health-checks krijgen de leerlingen 

inzicht of hun conditie verbetert. 

 

De pilot heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

- Uit de health-checks bleek dat een fors percentage van de leerlingen overgewicht, 

een te hoog vetpercentage en/of verhoogde bloeddruk heeft en matig scoort op 

sportieve testen. 

- Na afloop van de interventie zijn een aantal meetwaarden op de sportieve testen 

(lenigheid, verspringen, shuttle-run en rompstabiliteit) verbeterd. 

- Er is sprake van een peergroupeffect: leerlingen vinden het leuk en leerzaam om les 

te krijgen van ROC-deelnemers. 

 

Wij hebben ervoor gekozen om deze pilot in het schooljaar 2011-2012 te vervolgen. 

Opnieuw zullen 2 VMBO-klassen van het Prisma-college het programma volgen en 

daarnaast wordt de interventie uitgebreid naar andere VMBO-scholen. Verschil is wel dat 

de interventie deze keer op de scholen zelf wordt uitgevoerd, omdat deze scholen niet in 

de buurt van Fit Academie Bokkeduinen zijn gevestigd. Na afloop van het project krijgen 

alle leerlingen een beweegadvies, waarbij ze (als ze nog niet sporten) worden 

doorverwezen naar het reguliere sport- en beweegaanbod. 

 

 

Samen groente snijden voor de soep 

tijdens het oogstfeest van de Proeftuin 
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B. Evaluatie secundaire preventie activiteiten 

 

Pilot zwangere vrouwen 

Op 11 en 21 april heeft de training motivational interviewing plaatsgevonden. Hieraan 

hebben 8 verloskundigen, 2 diëtisten en 4 verpleegkundigen van het Medisch Meander 

deelgenomen. 

 

In oktober 2011 is de pilot leefstijlbegeleiding voor zwangere vrouwen van start gegaan 

in de wijk Vathorst. Ter voorbereiding hiervan heeft eind augustus en eind september 

een tweetal instructiebijeenkomsten plaatsgevonden, onder leiding van de GGD en 

Raedelijn. In januari 2012 zal de wijk Soesterkwartier volgen. In deze wijk kostte het 

meer tijd om een team van 1e lijn zorgverleners bijeen te brengen. 

 

Stand van zaken in Vathorst is dat eind december helaas nog geen deelnemers waren 

voor het project. Leefstijladviseur Fiona Veenendaal heeft daar een aantal keren contact 

over gehad met de verloskundigen. De maand oktober is een lastige maand geweest 

omdat zij toen een tijdje zonder internet hebben gezeten. Ook moeten de verloskundigen 

er echt nog inkomen om vrouwen aan te spreken en te motiveren. Daarnaast geven de 

verloskundigen aan dat ze aanlopen tegen de vergoeding (bijvoorbeeld nu de 

dieetadvisering uit het basispakket gaat): “Mensen zijn gewoon niet gemotiveerd als ze 

zelf mee moeten betalen”. De leefstijladviseur heeft vervolgens de verloskundigen een 

lijst gegeven welke zorgverzekeraars in het aanvullende pakket een en ander vergoeden. 

Ook is benadrukt dat het doorsturen naar de leefstijladviseur niets kost. En dat er 

vandaar gekeken kan worden hoe iemand bijvoorbeeld verzekerd is. We verwachten dan 

ook dat in het nieuwe jaar de pilot echt gaat lopen. 

 

Om te kunnen oordelen of de pilot goede resultaten behaald, is door de taakgroep, met 

hulp van de epidemioloog van de GGD, een aantal evaluatieformulieren ontwikkeld. 

Daarnaast is een informatiebrief voor de huisartsen opgesteld en flyer voor de doelgroep. 
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C. Samenwerking en nieuwe initiatieven 

 

Nieuwe contacten 

In 2011 is de samenwerking uitgebreid met de volgende partners: 

 

• Bibliotheek Kruiskamp: 

In de voorbereiding van de B.Slim-ABC activiteitenweek is contact gelegd met de 

bibliotheek in Kruiskamp. In de week voor de herfstvakantie vond de 

Kinderboekenweek plaats met het thema superhelden. De bibliotheek hield toen o.a. 

een speurtocht in de bieb, waarbij ook 1 onderdeel gericht was op sporthelden. 

Daarnaast heeft de nieuwe banner van B.Slim een aantal weken in de bibliotheek 

gestaan. 

 

• Centrum voor Jeugd en Gezin: 

De B.Slim ontbijtfeestjes in het Soesterkwartier vonden plaats in de Week van de 

Opvoeding en zijn in gezamenlijkheid met de kwartiermakers van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin georganiseerd. Aan het einde van de voorlichting kwam een 

medewerker van het CJG een korte toelichting geven aan ouders met welke vragen zij 

bij het CJG terecht kunnen. 

 

• Zichtbare Schakel: 

De projectleider van B.Slim heeft een kennismakingsgesprek gevoerd met 2 

wijkverpleegkundigen van de Zichtbare Schakel. Zij zijn op de hoogte gebracht van 

de B.Slim boodschap, zodat ze deze mede kunnen uitdragen. Ook zijn zij 

geïnformeerd over de sociale kaart voor kinderen met overgewicht. Indien zij bij 

gezinnen thuiskomen waarbij dat speelt, kunnen zij deze kinderen goed 

doorverwijzen. 

 

• Dogatti Stepevents:  

Naar aanleiding van de foto in de krant van de uitreiking van de wavesteps in het 

Soesterkwartier is de projectleider van B.Slim gebeld door Dogatti Stepevents. Dit 

bedrijf verhuurt en verkoopt sportsteps en zit dichtbij de wijk Kruiskamp. Dogatti 

Stepevents wil graag in deze wijk, waar hij ook veel te dikke kinderen ziet, 

activiteiten organiseren en daarbij samenwerken met B.Slim. Besloten is om een 

workshop te organiseren aansluitend bij de B.Slim-ABC activiteitenweek, op kosten 

van Dogatti Stepevent. Naar aanleiding van de flyer hadden 7 kinderen zich 

aangemeld via het mailadres van B.Slim. Helaas is deze workshop op het laatste 

moment niet doorgegaan door het slechte weer. 
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• Borstvoedingswinkel Noordewierweg (TSN Kraamzorg): 

Eén van de B.Slim boodschappen is: de eerste 6 maanden borstvoeding heeft de 

voorkeur en sluit dus goed aan bij de doelstelling van de nieuwe Borstvoedingswinkel 

aan de Noordewierweg in het Soesterkwartier van TSN Kraamzorg. De projectleider 

heeft deze organisatie op de hoogte gebracht van B.Slim en gevraagd of de B.Slim 

flyers een plekje konden krijgen in hun winkel. Daar wilden ze graag aan meewerken. 

 

• Sociale Activering SWA: 

Vanuit de Sociale Activering kwam een verzoek om vanuit B.Slim een bijdrage te 

leveren aan het wijkontbijt in Schuilenburg. Het lukt echter niet om op zo’n korte 

termijn hiervoor de personele bezetting te regelen. Wel is nader kennisgemaakt, 

zodat we wellicht in de toekomst wel verbindingen kunnen leggen tussen de sociale 

activeringsactiviteiten en B.Slim. Een mogelijk voorbeeld hiervan is het 

Kinderkookcafé in Kruiskamp. 

 

• Echt Eten in de Eemstad: 

De projectleider van B.Slim heeft een presentatie over B.Slim gegeven tijdens de 1e 

Amersfoortse Voedseltafel op 1 juni. In de discussie werden mogelijke ideeen voor 

verbinding tussen het thema gezond gewicht en de agrarische sector besproken, zoals 

eetgroen, sportfruit en stadslandbouw. Op deze bijeenkomst is de projectleider in 

contact gekomen met een medewerker van het CNME en is een afspraak gemaakt om 

te nader kennis te maken. 

 

• Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME): 

Tussen B.Slim en het CNME bestaan veel raakvlakken. Ook hebben we veelal dezelfde 

samenwerkingspartners (denk aan het onderwijs, kinderopvang, wijkcentra etc.). 

Projecten vanuit het CNME zijn o.a. de Tuinmakelaar, Vanuit de stad de boer op en 

De duurzame Karavan. In de toekomst willen we hiermee meer verbindingen gaan 

leggen, bijvoorbeeld door een gezondheidsdag binnen De Duurzame Karavan 

(vakantieweek in de wijk over water, energie en afval) te organiseren. 

 

• Stadsring 51: 

Met de directeur van Stadsring 51 is contact geweest over de mogelijkheden voor 

samenwerking en een B.Slim voorlichting onderdeel te laten zijn van de verplichte 

budgetteringscursus ‘Rondkomen met inkomen’ voor cliënten van de 

schuldhulpverlening. In de cursus in 2012 zal Stadsring 51 deze bijeenkomst ‘Goede 

voeding hoeft niet veel te kosten’ inbouwen in de budgetcursus. 
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Stuurgroep en taakgroepen 

De stuurgroep is het afgelopen jaar 2 keer bijeen geweest. Op de agenda stonden naast 

de lopende zaken o.a. een voorstel voor een local hero, de samenwerking met ABC-

scholen en de invulling van publiek private samenwerking. 

De werkwijze van de taakgroepen is divers. De taakgroep wijkgerichte preventie komt 2 

maal per jaar bij elkaar voor afstemming van ideeën voor de verschillende wijken. 

Tussendoor is er veel contact via de mail of bilaterale overleggen. Binnen de taakgroep 

programmatische preventie zijn verschillende aparte overleggen over de diverse 

onderdelen. De taakgroep zwangere vrouwen is in 2011 3 maal bijeen gekomen. 

 

Samenwerking met andere gemeentelijke afdelingen 

Binnen de gemeente zijn nieuwe contacten ontstaan met de afdelingen sociale zaken, 

milieu en verkeer. Daarnaast zijn de contacten met de afdeling sport, jeugd en stedelijke 

ontwikkeling en beheer (SOB) versterkt. Een voorbeeld is het plan om door middel van 

het aanbrengen van voetstapjes op de bestrating kinderen op een speelse manier toe te 

leiden naar de nieuwe natuurspeelplaats in het Waterwingebied in Liendert/Rustenburg. 

Dit zal in 2012 uitgewerkt worden. 

 

Publiek private samenwerking 

Friesland Campina heeft zich verbonden aan Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en 

omdat het hoofdkantoor in Amersfoort is gevestigd, zijn er contacten met B.Slim gelegd. 

In 2011 hebben we verkend hoe deze samenwerking eruit zou kunnen gaan zien en 

welke activiteiten we gezamenlijk in 2012 gaan uitvoeren. We hebben de volgende 

activiteiten geselecteerd:  

1. Actie voor gezond eten/minder snoepen gerelateerd aan de Avondvierdaagse 

(mei) 

2. B.Slim Battle in het Soesterkwartier (rond het EK Voetbal in juni) 

3. Wereldmelkdag (1 juni) 

4. Nationaal schoolontbijt (1e week van november) 

Naar verwachting sluiten we in het 2e kwartaal van 2012 een samenwerkings-

overeenkomst met Friesland Campina. Deze overeenkomst wordt gesloten voor meerdere 

jaren. Per jaar worden een aantal concrete samenwerkingsactiviteiten benoemd. 
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D. Publiciteit 

 

B.Slim in de lokale media (ruim 20x): 

• Krantenartikel Amersfoort Nu 19 januari 2011 ‘Proeftuin als bindmiddel voor wijk’ 

• Krantenartikel De Stad Amersfoort 19 januari 2011 ‘Schoolmoestuin wordt Proeftuin’ 

• Omroep Amersfoort 27 februari 2011 B.Slim item in jongerenprogramma ‘Boeiend’ 

uitzending over eten 

• Krantenartikel Amersfoort Nu 2 februari 2011 ‘Club Extra Fit voor te zware kinderen’ 

• Krantenartikel Amersfoort Nu 9 maart 2011 ‘B.Slim start in het Soesterkwartier’ 

• Krantenartikel AD 11 maart ‘Trappen voor een fruitshake in De Sleutel’ 

• Krantenartikel Amersfoort Nu 16 maart 2011 ‘Aftrap B.Slim in Soesterkwartier’ 

• Magazine voor Rabobank-leden Dichterbij Amersfoort en omstreken voorjaar 2011 

‘School- en buurtmoestuin. Dichtbij en betrokken in de wijk Liendert in Amersfoort’ 

• Krantenartikel Amersfoort Nu 27 april 2011 ‘Eerste plantjes in Proeftuin Liendert’ 

• Krantenartikel Amersfoort Nu 11 mei 2011 ‘Groenten groeien niet in de winkel. 

Kinderen leren in proeftuin Liendert over gezond eten’ 

• Krantenartikel Weekblad Amersfoort 10 juni 2011 ‘Kinderen oogsten zelfgekweekte 

sla’ 

• Krantenartikel Amersfoort Nu 15 juni 2011 ‘Trots op zelf gekweekte sla’ 

• Wijkkrant Liendert en Rustenburg juni 2011: diverse artikelen over de Proeftuin en de 

wandelactiviteit in het Waterwingebied (waaronder een interview van opbouwwerker 

Magda Bannink door het Kinderpersbureau van Liendert), inclusief recept van de 

Couscous van de gezonde picknick 

• Krantenartikel Amersfoort Nu 17 augustus 2011 ‘Wavesteps voor winnaars’ 

• Krantenartikel Amersfoort Nu 24 augustus 2011 ‘Winnaars B.Slim prijsvraag krijgen 

wavestep 

• Magazine voor Rabobank-leden ‘Dichterbij Amersfoort en omstreken’ najaar 2011 

‘Proeftuin Vogelnest. Een bijzonder en verbindend wijkproject’ 

• Nieuwsitem op wijkwebsite Soesterkwartier www.soesterkwartier.info ‘Winnaars 

B.Slim prijsvraag krijgen wavestep van wethouder Boeve’ 

• Nieuwsitem op wijkwebsite Soesterkwartier www.soesterkwartier.info ‘Peuters en hun 

ouders dansen met veel plezier in het Soesterkwartier’ 

• Nieuwsitem op website van De Stad Amersfoort: 

http://www.destadamersfoort.nl/lezersnieuws/peuters_en_hun_ouders_dansen_met_

veel_plezier_in_het_soesterkwartier_17856197.html 

• Krantenartikel AD 18 november 2011 ‘Al dansend communiceren met je peuter’ 

• Krantenartikel Amersfoort Nu 14 december 2011 ‘Proeftuin Het Vogelnest 

genomineerd voor Appeltjes van Oranje’ 
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• Sovee Nieuws december 2011: B.Slim peuterontbijt genoemd als 1 van de activiteiten 

binnen de Week van de Opvoeding, inclusief foto’s. 

 

Landelijke aandacht voor B.Slim: 

• Factsheet Handreiking Gezonde wijk 

Momenteel ontwikkelt het Centrum Gezond leven een factsheet Handreiking Gezonde 

Wijk. Daarin willen ze een praktijkvoorbeeld opnemen van een wijkgericht 

programma en hebben hiervoor gekozen voor B.Slim. De volgende tekst is 

opgenomen in de factsheet: 

Voorbeeld: B.Slim beweeg meer.eet gezond 

De Handreiking Gezonde Wijk bevat tal van aansprekende voorbeelden van 

wijkgericht werken, met verwijzingen naar achtergrondinformatie. Zoals het 

programma B.Slim beweeg meer.eet gezond, dat sinds 2005 in de gemeente 

Amersfoort loopt. Het doel: in 2014 is het aantal kinderen met overgewicht met 5% 

gedaald. De doelgroep: kinderen en hun ouders met een lage sociaaleconomische 

status of een allochtone achtergrond in de aandachtswijken van Amersfoort. Om hen 

te bereiken, wordt per wijk een plan op maat gemaakt. Dat gebeurt op basis van de 

inbreng van sleutelfiguren en wijkbewoners.  

• Website www.gezondeschool.nl 

Daarnaast is het B.Slim programma geselecteerd om te presenteren aan professionals 

in het onderwijs via de website www.gezondeschool.nl. Medio januari 2012 zal dit 

gepubliceerd worden. 

 

B.Slim website 

In 2011 is de B.Slim Amersfoort website (http://amersfoort.bslim.nu/) 3.900 keer 

bezocht (3.348 unieke bezoekers). Op deze website is o.a. een sociale kaart met 

doorverwijsmogelijkheden opgenomen. 

 

B.Slim flyer 

De B.Slim flyer is bij diverse activiteiten uitgedeeld. Eveneens is de flyer opgenomen in 

het informatiepakket aan ouders van pasgeborenen (bij de aangifte van de geboorte aan 

het loket van de Burgerlijke Stand). Dit wordt echter na februari 2012 stopgezet. We 

gaan op zoek naar een nieuwe manier om de B.Slim boodschap bij jonge ouders onder de 

aandacht te brengen. 
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B.Slim gadgets 

In 2011 zijn B.Slim ballonnen en B.Slim bidons besteld om bij diverse activiteiten uit de 

delen aan kinderen. Daarnaast zijn B.Slim winkelwagenmuntjes en B.Slim 

boodschappenblokjes aangeschaft om te gebruiken voor nudging (zie de afbeeldingen 

hieronder). Ouders worden zo op subtiele wijze herinnerd aan de B.Slim boodschap: 

onbewust zal men door de fotootjes van groente en fruit sneller geneigd zijn om deze 

producten aan te schaffen. 

Voor de 11 scholen die reeds meedoen zijn extra B.Slim fruitbakjes aangeschaft voor de 

nieuwe leerlingen, zodat ook in de jongere groepen het meenemen van groente en fruit 

als 10 uurtje ingeburgerd raakt. 
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E. Financieel overzicht 

Baten Begroot Gerealiseerd 
Decentralisatie-uitkering Gezond en wel in de stad 70.000  70.000 
Subsidie ZonMw  50.000  50.000 
Totale baten  120.000  120.000 
   
Lasten   
Coördinatie 

Gemeente 
GGD Midden-Nederland 
Totaal coördinatie 

 
10.335 
21.640 
31.975 

 
10.335 
21.902 
32.237 

Liendert-Rustenburg 

Ontbijt en voorlichting Peuterspeelzalen 
Sport- en speltoernooien 
Wandelactiviteit B.Slimroute 
Kinderkokkerel 
Voedingsvoorlichting 
Openingsfeest/oogstfeest proeftuin 
Workshop gezonde hapjes maken 
Subtotaal Liendert-Rustenburg 

 
Kruiskamp-Koppel 

Sport- en speltoernooien 
Lekker Fit 
Extra activiteiten Lekker Fit 
Workshops gezonde hapjes maken’ 
Kinderkokkerel 
Supermarktrondleiding 
Bijdrage aan Huttenbouwdorp 
Aanschaf beweegmaterialen Beweeginloop 
Dansworkshop in B.Slimactiviteitenweek 
Subtotaal Kruiskamp-Koppel 

 

Randenbroek-Schuilenburg 

Foodparty 
Sport- en speltoernooien 
Kinderkokkerel 
Moestuinactiviteiten 
Voedingsvoorlichting 
Workshop gezonde hapjes maken 
Subtotaal Randenbroek-Schuilenburg 

 

Soesterkwartier 

Startbijeenkomsten sleutelfiguren  
Introductie B.Slim op jaarmarkt 
Supermarktrondleiding 
Ontbijt en voorlichting peuterspeelzalen 
Aanschaf materialen spelbakfiets 
Subtotaal Soesterkwartier 

 

 

3.307 
1.500 
2.211 
300 
615 
410 
278 

8.621 

 
 

1.500 
1.100 
750 

1.656 
600 
307 
150 

1.000 
129 

7.192 

 

 
456 

1.500 
600 

1.400 
308 
278 

4.542 

 
 

946 
1.677 
488 

3.544 
500 

7.155 

 
3.307 
1.500 
2.211 

0 
615 
410 
278 

8.321 

 
 

1.500 
1.100 
387 

1.656 
600 
307 
150 

0 
129 

5.829 

 
 

456 
1.500 

0 
1.400 
308 
278 

3.942 

 
 

946 
1.677 
463 

3.544 
480 

7.110 

Alle wijken 

Onderdeel in budgetteringscursussen* 
Voedingsvoorlichting bij MOB/voedselbank 
Aanschaf en ontw. lessen Lekker Fit 
Subtotaal 

 
615 
615 

1.070 
2.300 

 
315 

0 
1.070 
1.385 
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Overige activiteiten (gericht op specifieke doelgroepen) 

Beweegpilot SRO ASA (voortgezet onderwijs) 
Pilot Zwangere vrouwen* 
Club Extra Fit en overbruggingsplan 
Inzet huisarts 
Subtotaal overige activiteiten 

 
10.000 
7.500 

20.000 

 

37.500 

 
7.170 
500 

0 
500 

8.170 

PR, materialen en overig 

Folder 
Bidons 
Vlaggen en banners 
Verbetering en onderhoud website 
Fruitbakjes 
B.Slim ballonen 
Winkelwagenmuntjes 
Boodschappenblokjes 
Subtotaal PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.000 

 
1.027 
530 
735 

6.145 
3.972 
474 
458 
925 

14.266 

Totale lasten 112.285 74.275 
 

Toelichting op verschil tussen begroting en realisatie: 

• Kinderkokkerel in diverse wijken is niet doorgegaan door een verandering binnen 

het kinderwerk, waardoor onvoldoende personeel kan worden vrijgemaakt 

• Een beperkt aantal activiteiten zijn niet doorgegaan of worden uitgevoerd in het 1e 

kwartaal 2011 (gemarkeerd met *).  

• Grootste verschil tussen de begroting en gerealiseerde activiteiten zit bij Club 

Extra Fit en het overbruggingsplan. Club Extra Fit is geannuleerd vanwege te 

weinig aanmeldingen en het vervolg op het overbruggingsplan heeft stilgelegen in 

afwachting van de totstandkoming van het convenant met Achmea/Agis. Dit wordt 

in 2012 opgepakt. 

 

 

Zelfgemaakte soep proeven bij het oogstfeest van de Proeftuin 
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F. Conclusies en aanbevelingen 

 

• Aandacht voor de thema’s voeding en beweging op de basisschool en implementatie 

van Lekker fit! is en blijft maatwerk. 

• De meeste basisscholen hebben minimaal 1 fruitdag per week ingevoerd. Het is 

wenselijk om dit uit te breiden naar meer of liefst alle dagen in de week onder het 

mom van ’10 uur fruitmoment’. Bij een aantal scholen liggen er aanknopingspunten 

om hier in 2012 mee aan de slag te gaan. 

• De sport- en speltoernooien zijn een goede manier om veel kinderen te bereiken en 

op een positieve manier kennis te laten met de B.Slim boodschap. Advies is wel om 

de toernooien volgend jaar in een nieuw jasje te steken, zodat kinderen voldoende 

uitgedaagd worden om te bewegen en lekker buiten te spelen. 

• Ook voor Kinderkokkerel is altijd veel animo. Het is wenselijk om dit in 2012 te 

blijven aanbieden. Door een andere manier van werken van het kinderwerk bij de 

SWA gaan we in 2012 op zoek naar een nieuwe manier waarop deze succesvolle 

activiteit toch kan worden voortgezet. 

• Met de B.Slim ontbijtjesfeestjes en voorlichting op de peuterspeelzalen worden 

relatief veel ouders bereikt (zo was de opkomst in het Soesterkwartier bijna 70%). 

Daarnaast geven de ouders zelf aan dat ze deze vorm van voorlichting (aan de hand 

van het B.Slim spel) erg leuk vinden en niet belerend. Ze vinden het fijn om 

ervaringen te delen en ouders geven elkaar tips en adviezen. Dit is tevens een 

effectieve methode aangezien een ouder sneller iets aanneemt van een andere ouder 

dan van een professional. 

• Uit het grote enthousiasme van de kinderen en betrokkenheid van de bewoners/buurt 

mag geconcludeerd worden dat de Proeftuin in Liendert een groot succes is. Dat de 

Proeftuin één van de 10 genomineerden is voor de ‘Appeltjes van Oranje 2012’ van 

het Oranjefonds is een mooie bekroning op het vele werk. 

• De braderie in het Soesterkwartier is een zeer geschikte plek om de B.Slim boodschap 

en activiteiten te promoten. 

• De Gezonde Schoolkantine gaat op steeds meer VO-scholen leven. Het lesprogramma 

DOiT is hier een mooie aanvulling op en biedt goede kansen om leerlingen zelf te 

betrekken bij een gezonde leefstijl. 

• De intersectorale samenwerking is dit jaar verstevigd: er worden steeds meer 

dwarsverbanden gelegd en daarmee wordt B.Slim steeds integraler.  

• In 2011 is een start gemaakt met de publiek private samenwerking. De eerste 

ervaringen smaken naar meer, daarom gaan we dit onderdeel van B.Slim in 2012 

verder uitbouwen. 
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B.Slim quiz bij openingsfeest Proeftuin 

 



 

 

Liendert -Rustenburg  
 
Randenbroek-Schuilenburg 
 
Soesterkwartier 

 

 

 
 
 
 
 

 
Kernpartners van B.Slim zijn: 

 

 

 

 
 

 

    Kruiskamp-Koppel

Gezamenlijk strijd voeren tegen de kilo’s  


