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Inleiding 

 

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

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

organisaties hun krachten gebundeld: SRO, Stichting Welzijn Amersfoort, Stichting ABC, 

Amersfoortse Diëtisten Associatie (ADA-groep), Friesland Campina, Meander Medisch 

Centrum, Huisartsen Vereniging Eemland, gemeente Amersfoort en GGD Midden-

Nederland. Ook wordt actief samengewerkt met veel lokale partijen zoals de 

basisscholen, peuterspeelzalen, BSO’s, Buitenkasten en wijkbewoners. 

 

B.Slim is gericht op kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. Het 

preventieprogramma 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. 

 

Het project is in 2005/2006 gestat in de wijk Kruiskamp/Koppel. In 2007 is het project 

uitgebreid naar de wijk Liendert/Rustenburg, in 2008 naar Randenboek/Schuilenburg en 

in 2011 is B.Slim van start gegaan in de wijk Soesterkwartier. In deze prioriteitswijken 

kampt ongeveer 1 op de 5 kinderen met overgewicht. Ook richt B.Slim zich sinds 2011 

op 12-19 jarigen en zwangere vrouwen. In 2012 is B.Slim voortgezet.  

 

In dit verslag wordt teruggeblikt op het projectjaar 2012 en is als volgt 

opgebouwd: 

 

3. Evaluatie wijkgerichte primaire preventie activiteiten  

4. Evaluatie secundaire preventie activiteiten 

5. Samenwerking en nieuwe initiatieven 

6. Publiciteit 
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Erkenning voor B.Slim! 

 

In december 2012 heeft het Centrum Gezond Leven van het RIVM het B.Slim-programma 

erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’. B.Slim is daarmee het eerste programma in 

Nederland gericht op het bevorderen van een gezond gewicht bij de jeugd die deze 

wetenschappelijke erkenning heeft gekregen. 

De erkenning van het programma B.Slim wordt gepubliceerd op de website van het 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, de I-database van het Centrum Gezond Leven 

(www.loketgezondleven.nl) van het RIVM en de Databank Effectieve Interventies van het 

NJi, samen met de beschrijving van de interventie.  

Het B.Slim programma is erkend door een onafhankelijke commissie met experts op 

gebied van wetenschap en praktijk. Deze commissie vindt dat B.Slim uit een goede mix 

van preventie-activiteiten bestaat en dat er goed wordt gewerkt vanuit de doelgroep. 

De erkenning is vijf jaar geldig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De B.Slim boodschap 

http://www.loketgezondleven.nl/


 

4 

2. Doelstellingen B.Slim 

B.Slim heeft de volgende doelstellingen: 
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3. Evaluatie wijkgerichte primaire preventie activiteiten  
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Wijk Kruiskamp/Koppel 

 

Naam activiteit Organisatie Planning Bereik Evaluatie 

B.Slim-ABC 

activiteitenweek 

bestaande uit de 

volgende 4 

activiteiten: 

 

- B.Slim sportmix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Koken in de 

moestuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGD en ABC 

 

 

 

 

 

SRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moestuin- 

begeleiders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 oktober 

gymzaal de 

Vlindervallei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 oktober 

speeltuin 

Kruiskamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 kinderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 kinderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluatie van alle sport- en spelactiviteiten: 

De sport- en spelactiviteiten zijn doorgaans goed verlopen. 

De kinderen vonden de activiteiten erg leuk, deden 

enthousiast mee en waren lekker aan het sporten. De 

sportquiz is een succes, vooral het spelelement in de quiz 

spreekt de kinderen aan. Het fruit wat ze hierbij konden 

winnen werd met smaak genuttigd. 

Werving voor de activiteiten heeft plaatsgevonden via de 

ABC-kanalen, daarnaast is er geflyerd via de basisscholen. 

 

Aan de B.Slim sportmix hebben zo’n 35 kinderen 

enthousiast meegedaan. Er waren verschillende 

activiteiten zoals knotshockey en pannavoetbal waar de 

kinderen aan mee konden doen. 

 

Op de woensdagmiddag in de herfstvakantie is gekookt 

met gewassen uit de moestuin. De activiteit is in twee 

rondes uitgevoerd. Het menu bestond uit broodjes gezond, 

preisoep en een kruidenthee. In elke ronde zijn de 

kinderen opgesplitst in 3 groepjes. Eerst hebben zij een 

rondleiding door de moestuin gekregen. Daarna zijn ze aan 

de slag gegaan met de gerechten. De kinderen deden 

enthousiast mee en vonden het erg leuk de producten te 

bereiden.  
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- Step workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GPS Speurtocht; op 

zoek naar de schat 

 

 

Dogatti 

Stepevents 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRO 

 

 

 

 

 

18 oktober vanaf 

schoolplein 

Vlindervallei 

 

 

 

 

 

 

29 oktober 

Boogschutterplein 

Koppel 

 

 

Ongeveer 30 

kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

2 kinderen  

 

 

In 2011 heeft Dogatti Stepevents de projectleider van 

B.Slim benaderd voor het organiseren van een step 

workshop. Helaas is die toentertijd niet doorgegaan in 

verband met slecht weer. De workshop die dit jaar 

opnieuw georganiseerd was nu een groot succes. Er waren 

veel kinderen en alle steps waren in gebruik, de kinderen 

stonden zelfs in de rij om te mogen steppen. De kinderen 

vonden het prachtig en stepten aan één stuk door.  

 

De opkomst bij de GPS speurtocht viel erg tegen. Mogelijk 

heeft dit te maken met het slechte weer. De twee kinderen 

die meegedaan hebben aan de speurtocht vonden deze erg 

leuk. 

Continueren Lekker 

fit! Michaëlschool en 

uitreiking Lekker fit 

Duim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGD MN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehele schooljaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 leerlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 20 januari heeft wethouder Menno Tigelaar van Jeugd 

en Onderwijs de Lekker fit! Duim uitgereikt aan de 1e 

school in Amersfoort: de Michaëlschool in Kruiskamp. Deze 

school voor speciaal basisonderwijs heeft de afgelopen 

schooljaren structureel aandacht besteed aan gezond eten 

en bewegen in alle klassen. De Duim is bedoeld om 

scholen te stimuleren de gezondheidsthema’s voeding en 

bewegen een vaste plek te geven in het schoolbeleid en ze 

te belonen voor hun goede aanpak. De uitreiking van De 

Duim op de Michaëlschool werd gevierd met een gezonde 

lunch voor alle leerlingen. De lunch wordt gesponsord door 

de Lidl. 

 

In 2012 zijn er diverse Lekker fit! activiteiten 

georganiseerd op de Michaëlschool. Alle leerlingen van de 

onderbouw eten elke dag fruit tussendoor. En de leerlingen 

van de bovenbouw doen dit sinds 2012 2x in de week. 

Naast de Lekker fit! lessen in de klas heeft de school ook 

aandacht besteed aan voeding en bewegen door 

regelmatig met een groep leerlingen fruit en groenten te 

kopen in de plaatselijke supermarkt en deze op te eten in 
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Lekker fit! op De 

Vlindervallei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober/november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8: 22 

leerlingen 

 

 

 

 

 

 

 

In totaal is er 

met 5 klassen 

gewerkt. Een 

kleine 100 

kinderen 

hebben dus 

meegedaan. 

 

 

 

 

de klas. 

Op de Michaëlschool blijven alle leerlingen over en lunchen 

ze gezamenlijk in de klas. Tijdens dit moment wordt er 

aandacht besteed aan gezond eten en drinken. Regelmatig 

gaat er een groepje leerlingen naar de markt om verse 

producten te kopen. Hiervan wordt bijvoorbeeld 

groentesoep gemaakt dor de leerlingen. De school doet 

mee aan Kies je sport, waarbij de leerlingen kennis kunnen 

maken met diverse sporten. In de kerstvakantie is het 

jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gehouden. 

 

Binnen het programma B.Slim beweeg meer.eet gezond 

waren we op zoek naar een jonge Amersfoortse sportheld. 

De 17-jarige Brahim Darri, speler in het eerste elftal van 

Vitesse en Jong Oranje, wil graag ambassadeur zijn voor 

B.Slim. Op 24 oktober werd op zijn oude basisschool De 

Vlindervallei in groep 8 een filmpje van hem gelanceerd, 

onder leiding van zijn oud-docenten en wethouder Gert 

Boeve. 

 

Aansluitend zijn op de school in de groepen 3 t/m 8 net als 

vorig jaar twee Lekker fit! lessen gegeven door de 

combinatiefunctionaris. Deze lessen verliepen erg leuk. De 

kinderen deden leuk mee en vonden het ook interessant 

en leerzaam. De lessen zijn verweven in de gymlessen, 

daarom was het ook lekker actief. De kinderen zijn wat 

bewuster geworden van hun eetgedrag en van hun 

eetgewoontes. Ook leerden ze welk eten en drinken 

belangrijk voor ze was. Combinatiefunctionaris Jelte 

Bakker: “Wat leuk was om te merken is dat veel kinderen 

geen idee hebben van wat ze op een dag binnen krijgen. 

Door deze lessen merk je dat ze hier soms van schrikken. 

Mooi als de kinderen hiermee aan de slag gaan, nog 

mooier zou zijn als je de ouders hierin mee kon nemen”. 

Het is plantechnisch niet gelukt om in het najaar alle 

Lekker fit! lessen te geven. Deze worden nog begin 2013 

verder afgemaakt. 
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Poppentheater met de 

voorstelling 

Ongewoon Lekker! 

 

 

 

 

 

 

 

Michaëlschool 

 

 

 

 

 

De Vlindervallei  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafelronde, St.Joris 

Poppentheater 

de Kletskous / 

Cassiopeia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 oktober 

 

 

 

 

 

6 november 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 januari 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

voorstellingen 

± 35 kinderen 

en enkele 

ouders 

 

2 

voorstellingen 

± 60 kinderen 

 

 

 

 

 

 

2 

voorstellingen 

± 100 

leerlingen 

In het kader van Lekker fit! hebben de poppentheaters 

Kletskous en Cassiopeia een bezoek gebracht aan de 

deelnemende scholen met de voorstelling Ongewoon 

Lekker! In deze interactieve poppenshow staat gezond 

eten en lekker bewegen centraal. De inhoud van de 

voorstelling sluit geheel aan bij de B.Slim boodschap: de B 

is van bewegen, van dansen in het rond, De O is van 

ontbijten, want dat is gezond. De F is van fris water, water 

uit de kraan. De T is van tv en computer minder aan.  

 

Zowel de leerlingen op de Michaëlschool als op de 

Vlindervallei hebben van de voorstelling genoten en deden 

enthousiast mee. Eén van de kleuters zei na afloop dat ze 

het duizend maal leuk vond! De scholen gaven beide aan 

dat de voorstelling goed aansluit bij wat de leerlingen al 

geleerd hebben tijdens de Lekker fit! lessen en handvatten 

te halen uit de voorstelling.  

 

Marcel Oudenbroek van poppentheater Cassiopeia: 

“De scholen waar ik de voorstelling ‘Ongewoon Lekker!’ 

voor heb gespeeld zijn al enige tijd bezig om kinderen 

bewust te maken van het belang van goede en gezonde 

voeding is. Dat kon ik merken aan de reacties van de 

kinderen tijdens het spel”. 

 

Reactie van een leerkracht op de Tafelronde was: “Heel 

erg leuke interactieve voorstelling. De kinderen deden 

enthousiast mee. Wat erg leuk was dat er 1 kind die dag 

jarig was. Dit jongentje kreeg een rol in de voorstelling”.  

 

Lekker fit! op de 

Tafelronde, St. Joris 

 

SRO - - Helaas pasten de Lekker fit! lessen dit jaar niet in de 

project thema’s van de school. 
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B.Slim ontbijtfeestjes 

en voorlichting op de 

peuterspeelzalen 

 

De Glimwurm 

 

 

 

 

 

 

De Vrolijke Vlinder 

GGD MN & 

SWA 

 

 

 

 

10 en 12 april 

 

 

 

 

 

 

23 en 24 mei 

 

 

 

 

 

2 groepen: 22 

peuters, 17 

ouders bij het 

ontbijt en 13 

bij de 

voorlichting  

 

3 groepen: 31 

peuters en 18 

ouders (bij 

ontbijt en bij 

de 

voorlichting) 

 

De opkomst van de ouders bij het ontbijt was 66% en bij 

de voorlichting 58%. 

 

De leidsters van beide peuterspeelzalen gaven in de 

evaluatie aan tevreden te zijn om de voorbereiding. De 

ontbijtjes verliepen gezellig en over de opkomst van de 

ouders gaf men aan: “Viel niet tegen”. De leidsters lieten 

verder weten dat de ouders de voorlichting aan de hand 

van het spel leuk, goed en duidelijk vonden. Beide 

peuterspeelzalen willen graag over 2 jaar weer meedoen. 

 

Volgens de jeugdverpleegkundigen die de voorlichting 

verzorgden waren de ouders erg betrokken tijdens het 

spel. Het gesprek ging met name over peuters die niet 

willen eten, voor de tv eten en ongezond eten. Daarbij 

leerden ze vooral van elkaar: 

“Ik denk dat ouders vooral tips van andere ouders mee 

naar huis nemen om bijvoorbeeld het gezond eten 

aantrekkelijker te maken voor hun kind”. 

 

Peuterspeelzaal De Vrolijke Vlinder werkt sinds het B.Slim 

bezoek in het voorjaar ook met de B.Slim fruitbakjes. 

 

Aansluiten bij 

Huttenbouwdorp 

 

ABC 30 juli –  

3 augustus 

 

 

120 kinderen,  

25 ouders per 

dag 

 

Er waren dit jaar 120 kinderen bij de huttenbouw. Het 

aantal ouders neemt elk jaar toe. Per dag waren er 

ongeveer 25 ouders en 20 vrijwilligers aanwezig. 

Het uitdelen van fruit tijdens de huttenbouwdorp was ook 

dit jaar weer een groot succes. Iedere dag werd er bij de 

groenteboer 120 stuks fruit gehaald (bananen, appels, 

druiven en meloen). Soms werden er ook tomaten en 

komkommers meegenomen voor bij de lunch. Zowel de 

kinderen als de vrijwilligers vonden dit erg lekker. Ook de 

meloen viel erg in de smaak bij de kinderen.  
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B.Slim 

winkelwagenmuntjes 

en 

boodschappenblokjes 

 

GGD MN en 

Universiteit 

Utrecht 

Met 

medewerking 

van 

supermarkt 

JUMBO in 

Kruiskamp 

Januari 400 

boodschappen 

blokjes en 400 

boodschappen 

muntjes  

Begin van het jaar heeft een studente aan de master 

klinische en gezondheidspsychologie aan de Universiteit 

Utrecht onderzoek gedaan naar de verschillende vormen 

van nudging die van toepassingen zouden kunnen zijn op 

B.Slim. Aan de hand van dit onderzoek is besloten in te 

zetten op B.Slim winkelwagenmuntjes en 

boodschappenblokjes. In totaal zijn er 400 blokjes en 

muntjes uitgedeeld aan het winkelend publiek door de 

caissières van de JUMBO. Drie weken na het uitdelen van 

de materialen zijn er op 4 verschillende dagen interviews 

afgenomen. In het onderzoek zijn 224 respondenten 

geënquêteerd. Hieruit is gebleken dat men de nudges over 

het algemeen mooi en nuttig vond. Daarnaast bleek dat 

respondenten die het B.Slim winkelwagenmuntje of het 

boodschappenblokje hebben ontvangen, vaker fruit 

(respectievelijk 2,3 en 2,7 keer) kochten dan 

respondenten die dit niet hebben gekregen. Beide nudges 

bleken dus effectief te zijn als het aankomt op het vaker 

aanschaffen van fruit. Op basis hiervan is besloten om de 

B.Slim boodschappenblokjes als gadget aan te schaffen. 

 

Opening Vlinderpark 

Kruiskamp: workshop 

gezonde traktaties 

maken 

 

Vialente 12 mei  Onbekend Op 12 mei heeft de wethouder het Vlinderpark in 

Kruiskamp geopend. Bij deze opening is aangehaakt met 

een B.Slim activiteit: een workshop gezonde traktaties 

maken. Voorbeelden waren: een dropketting met 3 nibbits, 

bananen race auto met komkommer en een bloem van 

stukje worst, tomaat en komkommer. Aan het eind van de 

workshop kregen de kinderen een B.Slim batje. De 

kinderen waren zeer enthousiast. 

 

Smaakplezier op de 

BSO 

 

GGD MN & 

SKA (BSO 

Vlinderstruik) 

 

Week 45 en 46 - Begin november stond het thema 'In de keuken!' op BSO 

Vlinderstruik centraal en was het plan om daarbij aan de 

slag te gaan met de map ‘Smaakplezier op de BSO’. 

Helaas bleek achteraf dat de BSO hier niet aan toe 

gekomen is. Ze gaan wel bekijken of ze het in 2013 

kunnen inplannen. 
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Aansluiten bij 

Kruiskamp/Koppel got 

talent 

 

SRO Mei 60 kinderen In het voorjaar is vanuit ABC een talentenjacht 

georganiseerd met ondermeer een acrobatisch en sportief 

tintje. Deze activiteit is gelinkt aan B.Slim door gebruik te 

maken van de B.Slim vlag, banner en B.Slim 

jongleerballetjes. Zie voor een impressie van de eindshow:  

http://www.youtube.com/watch?v=8BH2-

mcOuqQ&noredirect=1 (Filmpje van lokale omroep Eva)  

 

WereldMelkdag; 

bezoek bus met 

rapper Nega langs de 

scholen: 

 

De Vlindervallei 

Michaëlschool  

Tafelronde, St. Joris 

 

 

Friesland 

Campina 

i.s.m. GGD 

MN 

1 juni  Vlindervallei: 

ca. 230 

kinderen 

Michaëlschool: 

ca. 135 

kinderen 

St. Joris: ca. 

220 kinderen 

Totaal: ca. 

585 kinderen 

 

In het kader van Wereldmelkdag ging rapper Nega (uit de 

school van Ali B) op 1 juni in een speciale melkbus op 

melktour langs basisscholen de Vlindervallei, Michaëlschool 

en Tafelronde, St. Joris waar hij een optreden verzorgde 

met een speciale melkrap. Na afloopt wilden de kinderen 

graag een handtekening van de rapper. Vervolgens kregen 

alle leerlingen een pakje melk, waarbij gekeken werd wie 

de mooiste melksnor had. In opdracht van Friesland 

Campina is een filmpje op alle drie de scholen gemaakt 

voor deze ludieke actie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rapper Nega in actie op Wereldmelkdag   Foto: De melkbus ‘Dat zit wel snor!’ 

http://www.youtube.com/watch?v=8BH2-mcOuqQ&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=8BH2-mcOuqQ&noredirect=1
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Wijk Liendert/Rustenburg 

 

Naam activiteit Organisatie Planning Bereik Evaluatie 

Sport- en 

spelactiviteit 

SRO 21 maart 2012 

13.00-14.30 uur 

Sportzaal Rustenburg 

 

(deze activiteit hoorde 

nog bij het 

activiteitenplan van 

2011) 

30 kleuters (4-6 

jaar) + meekijkende 

ouders 

Werving heeft plaatsgevonden door middel van 

flyers. Dit is goed geslaagd want al snel was het 

maximum van 30 kleuters bereikt. De activiteit is 

succesvol verlopen. De kinderen kregen bij elke 

beweegactiviteit een extra opdracht zoals puzzels 

waar vragen in zijn opgenomen over (on)gezond 

eten en drinken. Op deze wijze is aandacht 

besteed aan het creëren van bewustwording rond 

gezonde voeding en bewegen. Aan het einde van 

de les hebben de kinderen een flesje water, een 

stuk fruit en een B.Slim gadget ontvangen. 

 

Continueren Lekker 

fit! De Windroos en 

De Wiekslag 

 

GGD MN - - Zowel De Windroos als de Wiekslag hebben dit 

jaar niet actief gewerkt met het lesmateriaal van 

Lekker fit! omdat de prioriteit bij taal en rekenen 

werd gelegd. Wel zijn er diverse activiteiten 

uitgevoerd. Door leerlingen van groep 6/7 is er 

gewerkt in de proeftuin. Alle leerlingen van deze 

scholen eten sinds augustus 2012 2x per week 

fruit als tussendoortje op school. De peuters op 

De Windroos zelfs 5x per week. De Windroos heeft 

meegedaan met het Nationaal Schoolontbijt. Op 

De Wiekslag is voor de kinderen van de 

onderbouw de poppentheatervoorstelling 

Ongewoon Lekker! gespeeld. Daarnaast hebben 

beide scholen een bezoek gekregen van de 

FitFoodFun-Factor bus. Het verloop van deze 

activiteiten is verderop in dit verslag beschreven. 

Door drukte op school is de geplande training 

Beweegkriebels voor overblijfouders helaas niet 

doorgegaan. De Wiekslag en de Windroos willen 

samen optrekken om de Lekker fit! Duim te 

behalen in 2013/2014. 

 



 15 

Poppentheater met 

de voorstelling 

Ongewoon Lekker! 

op De Wiekslag  

Poppentheater 

de Kletskous / 

Cassiopeia 

16 november  2 voorstellingen 

± 50 leerlingen 

(groep 1 t/m 4) 

De kinderen deden enthousiast mee met de 

poppenkastvoorstelling en gaven de poppen tips 

en adviezen. Uit de tips en adviezen was op te 

maken dat de kinderen al enige kennis hebben 

over gezonde voeding en voldoende beweging.  

Uit het afrondende groepsgesprek werd duidelijk 

dat de kinderen de boodschap goed begrepen 

hebben. 

 

Voor een toelichting op de voorstelling Ongewoon 

Lekker! zie de wijk Kruiskamp/Koppel. 

 

Sport- en 

spelactiviteiten 2x 

SRO 16 oktober 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 november 

 

 

110 kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 kinderen (groep 

3 en 4) en 15 

ouders 

Het sport- en speltoernooi van 16 oktober was 

een groot succes met een opkomst van maar liefst 

110 kinderen. Deze deden allen enthousiast mee 

aan de beweegactiviteiten. De activiteit is soepel 

verlopen. Voor een impressie kijk op:  

http://www.youtube.com/watch?v=bMsdXIunMaw

&list=UUgLrDWSmo15jAxwv47AtQGg&index=1&fe

ature=plcp 

 

Het was een sportieve middag met een goede 

opkomst. Niet alleen waren er veel kinderen, ook 

de tribune zat vol met ouders. Een deel van de 

ouders heeft geholpen bij de activiteiten die 

bestonden uit bibberspiraal, ring werpen en mini 

basketbal. Marloes van Mourik van SRO: “Er was 

veel interactie tussen de ouders en de kinderen. 

Voornamelijk bij de quiz hebben de ouders de 

kinderen geholpen en uitleg gegeven. Dit was leuk 

om te zien”. Om ouders nog meer bij de activiteit 

te betrekken zou er een volgende keer een 

fittestje afgenomen kunnen worden bij de ouders. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bMsdXIunMaw&list=UUgLrDWSmo15jAxwv47AtQGg&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=bMsdXIunMaw&list=UUgLrDWSmo15jAxwv47AtQGg&index=1&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=bMsdXIunMaw&list=UUgLrDWSmo15jAxwv47AtQGg&index=1&feature=plcp
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Aansluiten wijkfeest 

Zichtbare Schakel 

met workshop 

Gezonde hapjes 

maken en 

wandelactiviteit 

B.Slim route 

Vialente en 

SWA 

30 mei 

 

 

 

 

 

10-15 kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

Het vinden van aansluiting bij de voorjaarsmarkt 

op praktijkschool Accent bleek lastiger dan 

gedacht. Het aanbod van de praktijkschool 

bestond voornamelijk uit ongezonde producten. In 

totaal hebben er tussen de 10 en 15 kinderen 

meegedaan aan de workshop gezonde hapjes 

maken. 

 

Voor de wandeling van de B.Slim route in het 

Waterwingebied was geen animo. Op deze zelfde 

dag bleek ook een braderie in de wijk te zijn dat 

veel publiek trok. 

 

FitFoodFun-Factor 

roadshow op De 

Wiekslag en De 

Windroos 

FitFoodFun-

Factor is een 

samenwerking

sverband 

tussen de 

Hartstichting, 

het 

Voedings-

centrum en 

supermarkt-

keten de Lidl.  

 

Vanuit B.Slim 

is ervoor 

gezorgd dat 

de bus ook 

naar 

Amersfoort 

kwam. 

12 november  ± 60 leerlingen 

(groep 6) 

en 4 ouders  

 

 

 

In november heeft de FitFoodFun-Factor roadshow 

een bezoek gebracht aan de twee basisscholen in 

Liendert (De Wiekslag en De Windroos). In de bus 

hebben de leerlingen een filmpje gezien over het 

belang van gezonde voeding en voldoende 

beweging. Daarna zijn ze aan de slag gegaan met 

het maken van een gezonde traktatie. Als 

afsluiting hebben de leerlingen het Ren je rot spel 

gespeeld op het schoolplein, waarbij de hartslag 

van de kinderen gemeten werd met een 

zogenaamde heartdrum. 

 

De leerlingen van beide scholen waren erg 

enthousiast. Zowel bij de activiteiten in de bus als 

die op het schoolplein. De leerlingen luisterden 

aandachtig naar het filmpje en gingen daarna 

actief aan de slag. Tijdens het maken van deze 

traktatie werden al ideeën geopperd voor andere 

gezonde traktaties. Ook aan het ren je rot spel op 

het schoolplein deden de leerlingen enthousiast 

mee. Met de zogenaamde heartdrum hebben de 

leerlingen ervaren wat het effect van bewegen op 

het lichaam is. 
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Superchefs Kookdocent 

i.s.m. ABC 

Najaar 20 kinderen In oktober is Superchefs, een gezonde kookcursus 

voor kinderen, met veel enthousiasme van start 

gegaan. Het idee was om te starten met 1 groep 

maar er waren zoveel aanmeldingen dat direct 

met twee groepen is gestart. 

Samen met de kookdocente en een vrijwilliger, 

gaan de kinderen op maandag en vrijdag aan de 

slag met de gezonde recepten. Superchefs slaat 

ook aan bij de ouders. Er liggen plannen om 

volgend kalenderjaar de groep uit te breiden met 

ouders of koken met ouders en kinderen samen. 

Het is een leuke manier om aandacht te geven 

aan gezond eten, goed voor jezelf zorgen en 

genieten van goed eten. 

 

Voetstapjesnudge 

naar 

natuurspeelplaats in 

het Waterwingebied 

Gemeente en 

GGD 

2013 i.v.m. aanleg 

natuurspeelplaats 

 Nudging is kort gezegd mensen een vriendelijk 

duwtje in de goede richting geven door subtiele 

aanpassingen te doen in de sociale of fysieke 

omgeving zodat de gezonde keuze de makkelijke 

keuze wordt.  

In de wijk Liendert/Rustenburg wordt gestreefd 

naar een voetstapjesnudge naar de nieuwe 

natuurspeelplaats in het Waterwingebied. Op deze 

wijze kan de nieuwe natuurspeelplaats, het 
Waterwingebied én de B.Slim wandelroute 

bekender gemaakt worden, terwijl men tevens 

aangespoord wordt om meer te bewegen. 

 

Dit jaar is een voorstel uitgewerkt van 2 

voetstapjesroutes: 1 van de Buitenkast Liendert- 

Zuid via de Albatros naar de natuurspeelplaats en 

1 van de basisscholen aan het Fürglerplein naar 

de natuurspeelplaats. De aanleg van de 

natuurspeelplaats is verschoven naar 2013. Dan 

kan gekeken worden naar de daadwerkelijke 

realisatie van de voetstapjesnudge. 
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Continueren 

Proeftuin en 

tuinlessen 

 

Werkgroep 

bestaande uit 

wijkbewoners 

Maart tot oktober 

ongeveer 20-25 lessen  

Groep 6 leerlingen 

De Wiekslag en De 

Windroos, totaal ± 

50 leerlingen 

In het voorjaar van 2011 is de Proeftuin 

aangelegd in speeltuin het Vogelnest in 

samenwerking met de gemeente, SWA, B.Slim, 

ABC-school Liendert en een bewonersgroep. In 

2012 heeft deze bewonersgroep het beheer van 

de tuin overgenomen. Van maart tot oktober 

kwam de leerlingen uit groep 6/7 van De Wiekslag 

en De Windroos iedere week een uur in de 

moestuin werken. Voor de scholen is 40m2 

gereserveerd. Kinderen kregen les over de 

verschillende soorten groenten, kruiden en 

planten, maar ook over de beestjes die er leven. 

De kinderen vonden het erg leuk en onderhouden 

zelfs tijdens de zomervakantie hun eigen tuintje. 

Tussendoor kregen de kinderen de verbouwde 

groenten mee naar huis en ook tijdens de lessen 

proefden zij de geoogste producten. Voor de 

meeste kinderen een hele ontdekking! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Poppentheatervoorstelling Ongewoon Lekker!    Foto: Superchefs 
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Wijk Randenbroek/Schuilenburg 

 

Naam activiteit Organisatie Planning Bereik Evaluatie 

Voedingsvoorlichting 

Samen Voortburgeren 

groep Klokhuis 

 

LIV in nauwe 

samenwerking met de 

sociaal werker uit de 

wijk van SWA 

27 februari 

2012 

8-9 

allochtone 

vrouwen 

tussen de 30 

en 50 jaar 

(zowel 

moeders als 

oma’s) 

 

Op de voorlichting is enthousiast gereageerd vanuit 

de groep. Uit de gestelde vragen bleek dat er veel 

interesse was voor gezonde voeding. De 

wegwijsvrouwen hebben als tolk deelgenomen en 

hun eigen ervaringen met de groep gedeeld. Door 

in de voorlichting gebruik te maken van plaatjes is 

de boodschap goed overgekomen. De quiz met 

frisdranken en het aantal suikerklontjes was voor 

een aantal vrouwen een eyeopener. Bij deze 

activiteit is nauw samengewerkt met de sociaal 

werker van SWA. Zij heeft vooraf bij de groep 

gepeild waar de behoeftes lagen. De voorlichting is 

hierop aangepast. 

 

Sport- en spelactiviteit SRO 17 oktober 40 kinderen 

 

De volledige evaluatie van de sport- en 

spelactiviteiten is opgenomen bij Kruiskamp/ 

Koppel. De kinderen hebben enthousiast 

meegedaan aan verschillende activiteiten zoals 

knotshockey, pannavoetbal en basketbal. 

 

Moestuinactiviteiten De Nieuwe Erven maart t/m 

oktober 

 

 

80 (met 

name 

kinderen van 

de 

basisschool 

Anne Annema 

school en een 

aantal 

volwassenen 

uit de wijk) 

 

De kinderen hebben met veel plezier in de tuin 

gewerkt. Soms was er wat teleurstelling als het 

zaaien mislukt was. Kinderen waren zeer 

enthousiast over het koken van de eigen 

gekweekte groenten. Daarnaast is ook veel oogst 

met de kinderen mee naar huis gegaan. Het 

contact met de school verliep erg goed. Daarnaast 

is er contact gelegd met Resto VanHarte en 

wijkcentrum Het Klokhuis om een kinderresto te 

organiseren met groenten uit de moestuin, maar 

dit verliep moeizaam. Volgend jaar hoopt men 

meer volwassenen uit de wijk naar de tuin toe te 

trekken. 
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B.Slim Beweegweek ABC 

Randenbroek 

 

 

SRO, ABC & GGD MN 

 

29 oktober 

- 3 november 

 

 

 

Ongeveer 

500 kinderen 

 

Randenbroek stond eind oktober in het teken van 

de Beweegweek. Veel activiteiten vonden plaats, 

zoals B.Slim Ontbijtfeestjes op de 

peuterspeelzalen, poppentheatervoorstelling en 

Lekker fit! lessen op de basisscholen, en een sport- 

en spelactiviteit in de wijk. Allemaal om het belang 

en plezier van bewegen en gezondheid onder de 

aandacht te brengen bij de kinderen en hun 

ouders. De Beweegweek wordt jaarlijks 

georganiseerd in de wijk vanuit het ABC-

samenwerkingsverband en werd dit jaar voor het 

eerst samen met B.Slim ingevuld. Hieronder is 

beschreven hoe de activiteiten verlopen zijn. 

 

B.Slim Beweegweek ABC 

Randenbroek 

Sport- en speltoernooi 

SRO 31 oktober  

 

 

40 kinderen  Aan deze sport- en spelactiviteit deden in totaal 40 

kinderen mee van de PWA en de Caecilia school. 

De kinderen vonden het erg leuk, de kleinere 

kinderen vooral het luchtkussen de grotere 

kinderen met name het voetbaltoernooi. Aan het 

einde genoten alle kinderen van een appel. 

 

B.Slim Beweegweek ABC 

Randenbroek 

Lekker fit! lessen 

Caecilia school en PWA 

 

 

GGD MN en de scholen 29 oktober 

- 3 november 

422 

leerlingen 

Als onderdeel van de Beweegweek hebben de 

scholen de Lekker fit! lesmaterialen gekregen, 

waarbij in alle groepen het 1e werkboekje is 

doorgewerkt met opdrachten over voeding en 

bewegen. In groep 1 en 2 werd er geknipt, geplakt 

en getekend. Diverse doe- en weetopdrachten 

werden in groep 3 en 4 uitgevoerd. In groep 5 en 6 

werden er interviews afgenomen en opdrachten 

over gezonde keuzes gemaakt. In groep 7 en 8 

werd er ingegaan op de Schijf van Vijf en een 

reclameopdracht gemaakt. Beide scholen wilden 

meedoen aan het Nationaal Schoolontbijt, maar 

waren hiervoor uitgeloot. Vervolgens hebben de 

scholen zelf een ontbijt georganiseerd, waarbij 

Friesland Campina gezorgd heeft voor pakjes melk. 
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In 2013 ontvangen de scholen het 2e werkboekje 

van Lekker fit! voor alle leerlingen, die dan 

eveneens weer in de Beweegweek behandeld kan 

worden. 

 

B.Slim Beweegweek ABC 

Randenbroek 

B.Slim ontbijtfeestjes en 

voorlichting op de 

peuterspeelzalen 

 

ABC Scala (SWA) 

 

 

 

 

 

 

 

Het Klokhuis (SWA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harlekijn (SKA) 

GGD MN, SWA en SKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6, 7 en 8 

maart 

 

 

 

 

 

 

30 en 31 

oktober  

 

 

 

 

 

 

 

29 oktober en 

1 november 

 

 

 

 

 

 

 

3 groepen: 

37 peuters,  

33 ouders bij 

het ontbijt en  

26 bij de 

voorlichting 

 

 

2 groepen: 

25 peuters,  

19 ouders bij 

het ontbijt en 

14 bij de 

voorlichting 

 

 

 

2 groepen: 

22 peuters, 

9 ouders bij 

het ontbijt en 

7 bij de 

voorlichting 

De opkomst van de ouders bij het ontbijt was 73% 

en bij de voorlichting 56%. 

Volgens de jeugdverpleegkundigen waren de 

ouders erg betrokken tijdens het spel. Er waren 

niet alleen moeders maar ook vaders aanwezig. 

Het viel op dat de meeste ouders redelijk wat 

kennis hebben over voeding en beweging en hier 

bewust mee omgaan, met uitzondering van tv-

kijken. Het gesprek ging vooral over hoe zorg je 

ervoor dat je peuter aan tafel blijft zitten en hoe 

om te gaan met opa’s/oma’s die hun kleinkinderen 

van alles toestoppen. Uitwisseling van ervaringen 

door de ouders wordt als zeer effectief beschouwd. 

 

De voorlichtingen en ontbijtfeestjes op 

peuterspeelzaal Het Klokhuis zijn goed verlopen. 

De voorbereiding was duidelijk wat zorgde voor 

een soepele uitvoering. Ook de ouders waren erg 

enthousiast en vroegen na afloop wanneer er weer 

een ontbijt werd georganiseerd. Eén van de 

leidsters gaf aan: “We willen elk jaar wel meedoen, 

ontbijten is een belangrijk punt in onze wijk!”  

 

Ook op peuterspeelzaal Harlekijn waren de 

ontbijtjes gezellig en vonden de ouders de 

voorlichting leuk en leerzaam. De peuterspeelzaal-

leidsters geven als tip mee om een volgende keer 

de ouders tijdens het ontbijt meer te benaderen. 

Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan: hoe 

ontbijten jullie thuis? Harlekijn doet dan graag 

weer mee. 
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B.Slim Beweegweek ABC 

Randenbroek 

FitFoodFun-Factor 

roadshow  

 

Caecilia school 

 

 

Prins Willem Alexander 

school 

 

Anne Annema school 

 

FitFoodFun-Factor is 

een 

samenwerkingsverband 

tussen de 

Hartstichting, het 

Voedingscentrum en 

supermarktketen de 

Lidl.  

 

Vanuit B.Slim is ervoor 

gezorgd dat de bus ook 

naar Amersfoort kwam. 

25 oktober   

 

 

 

 

± 80 

leerlingen 

 

26 leerlingen 

 

 

71 leerlingen 

Voor een toelichting op de FitFoodFun-Factor 

Roadshow zie de wijk Liendert/Rustenburg. 

 

Op 25 oktober heet de FitFoodFun-Factor roadshow 

de Caecilia, Prins Willem Alexander en Anne 

Annema school aangedaan. De kinderen vonden de 

activiteiten leuk en deden enthousiast mee. In de 

bus hebben de leerlingen een gezonde traktatie 

gemaakt, veel leerlingen kwamen tot de 

ontdekking dat een gezonde traktatie ook heel 

lekker kan zijn. Op het speelplein hebben de 

kinderen actief meegedaan met het ren je rot spel. 

Leerlingen waren erg nieuwsgierig naar hun 

hartslag. Vooral na het spel stonden ze in de rij. 

 

B.Slim Beweegweek ABC 

Randenbroek 

Poppentheatervoorstelling 

Ongewoon Lekker! 

 

PWA en peuterspeelzalen 

Het Klokhuis en Harlekijn 

 

 

 

Caecilia school 

 

 

 

 

 

Anne Annema school 

Poppentheater de 

Kletskous / Cassiopeia  

 

 

 

 

 

22 en 25 

oktober  

 

 

 

22 en 25 

oktober  

 

 

 

 

31 oktober 

 

 

 

 

 

2 

voorstellingen 

77 kinderen 

± 10 ouders 

 

5 

voorstellingen 

± 175 

kinderen 

 

 

1 voorstelling 

11 leerlingen 

In het kader van de Beweegweek is de voorstelling 

Ongewoon Lekker! gegeven voor de leerlingen van 

groep 1 t/m 4 op de drie scholen in de wijk. De 2 

peuterspeelzalen in de wijk zijn hierbij aangehaakt. 

Zie voor een korte beschrijving van de voorstelling 

de wijk Kruiskamp/Koppel. 

 

De voorstelling is een interactief poppenspel, de 

kinderen deden dan ook enthousiast mee. In het 

begrip en de interactie was een duidelijk verschil te 

zien tussen de kinderen van groep 1 en de 

kinderen van groep 4. Toch hadden alle kinderen 

snel in de gaten dat de hoofdpersoon niet goed 

bezig was met zijn ongezonde snoepgedrag. De 

kinderen gaven hem tips en aanwijzingen. 

Hieronder een reactie van een leerkracht van de 

Annema school: “De voorstelling was erg leuk. 

Zowel de kinderen als ik hebben er erg van 

genoten. Het thema gezond eten sloot goed aan bij 

het schoolontbijt en sloot goed aan bij de 

belevingswereld van de leerlingen”. 
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B.Slim Beweegweek ABC 

Randenbroek 

Smaakplezier op de BSO 

 

SKON De Blauwe Python 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKA Ondersteboven 

GGD MN, SKON & SKA  

 

 

 

Start 29 

oktober- 3 

november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start begin 

november 

 

 

 

 

30 kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-25 

kinderen per 

activiteit  

 

 

 

 

Tijdens de Beweegweek is op De Blauwe Python 

gestart met de lessen uit de map ‘Smaakplezier op 

de BSO’. De kinderen vonden de opdrachten erg 

leuk. Dit uit zich onder andere in het enthousiasme 

waarmee de kinderen de opdrachten uitvoeren. 

Voor de leidsters is het een prettige map om mee 

te werken: de opdrachten staan overzichtelijk en 

goed uitgelegd. Daarnaast kunnen de opdrachten 

zo groot of klein gemaakt worden als je zelf wilt. 

Hierdoor kunnen er ook activiteiten worden 

aangeboden aan grotere groepen of wanneer er 

maar weinig tijd is.  

 

Op BSO Ondersteboven wordt sinds begin 

november gewerkt met de map. De map wordt 

door de BSO-leidsters als gebruiksvriendelijk 

ervaren. BSO-leidster Nynke Tates geeft in de 

evaluatie aan: “De kinderen zijn zeer enthousiast. 

We vertellen altijd eerst alleen de titel van de 

activiteit, je ziet dan dat het de kinderen 

nieuwsgierig maakt. Vaak willen er meer kinderen 

meedoen dan mogelijk! Ook draagt het bij aan het 

vergroten van de kennis over (gezonde) voeding, 

zelfs bij ons als leidsters. Een succes dus!”. 
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Soesterkwartier 

 

Naam activiteit Organisatie Planning Bereik Evaluatie 

Ouderavond op de BSO 

 

 

 

 

 

Smaakplezier op de 

BSO, 

BSO’s SKON: 

-De blauwe Gekko 

-De blauwe Karper 

-De blauwe Varaan  

-De blauwe Steenbok 

2 locaties 

 

 

SKON BSO in 

samenwerking 

met diëtist 

ADA-groep 

 

 

GGD MN & 

SKON BSO’s 

7 maart 

 

 

 

 

 

Voorjaar  

2013 

 

 

 

 

 

 

- Het oorspronkelijke idee voor de ouderavond op de BSO was 

het bereiden en serveren van een gezonde maaltijd gemaakt 

door kinderen. Na de maaltijd stond een voorlichting gepland 

over B.Slim en gezond eten door een diëtist. Helaas is deze 

ouderavond niet doorgegaan door te weinig aanmeldingen 

van ouders. 

De 5 BSO’s van SKON hebben in het najaar de map 

‘Smaakplezier op de BSO’ ontvangen. In het voorjaar van 

2013 gaan zij starten met de uitvoering. Dit moment is 

gekozen omdat ze dan ook groenten en kruiden kunnen gaan 

zaaien. Zo hopen ze nog beter aansluiting te vinden bij de 

kinderen en een relatie te leggen tussen de opdrachten, de 

theorie en de praktijk. De BSO’s willen de periode afsluiten 

met een ouderavond, waarbij de kinderen kunnen laten zien 

wat ze allemaal gedaan en geleerd hebben. Met deze aanpak 

hoopt de BSO beter de ouders te bereiken. 

 

Spelbakfiets themakist 

B.Slim  

SWA en GGD 

MN 

Vanaf het 

voorjaar 

2012 

 

Gemiddeld 

spelen er 10-15 

kinderen per 

keer met de 

materialen. 

 

Schatting van 

het totale 

bereik: 60-70 

kinderen. 

De kinderwerker van SWA gaat elke woensdagmiddag met 

de spelbakfiets de wijk in naar diverse pleintjes. Vanuit 

B.Slim zijn materialen aan deze spelbakfiets toegevoegd, 

namelijk beweegmaterialen waarbij een koppeling gemaakt 

wordt met het thema gezondheid en voeding, zoals een 

groente en fruit dominospel voor buiten, rivierstenen 

waarmee diverse parcours gemaakt kunnen worden en/of 

tikspelletjes mee gedaan kunnen worden, 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 een springelastiek. Kinderwerker 

Marieke de Weijer: “Het speelgoed is regelmatig gebruikt, 

vooral de Swinxs was een succes. Toch zijn de simpelste 

spelletjes het meest favoriet bij de kinderen, bijvoorbeeld 

ballen, badminton, springtouw en het elastiek”. 
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B.Slim Battle 
 Sportmix 

SRO 29 

september, 

13.00–16.00 

uur 

108 kinderen 

+ diverse 

ouders 

In september stond in de wijk Soesterkwartier de B.Slim 

Battle op het programma: een competitie waarbij 

verschillende teams zouden strijden om de titel ‘het fitste 

team van de wijk’. Het opgeven in teamverband bleek echter 

een te grote drempel. Daarom is besloten het format te 

wijzigen van een teamcompetitie naar een sportmix met een 

vrije inloop op de velden van hockeyvereniging AMHC. 

 

Voor de sportmix is uitgebreid geflyerd op de basisscholen, 

deze flyer was tevens de scorekaart voor de sportmix. De 

sportmix bestond uit 16 sportieve activiteiten zoals korfbal, 

rugby, tennis, hockey, ringwerpen, stokvangen en fittestjes.  

 

Aan de sportmix hebben voornamelijk kinderen 

deelgenomen. In totaal zijn er 108 volle scorekaarten 

ingeleverd, 90% van de deelnemende kinderen was 

afkomstig uit het Soesterkwartier. De kinderen vonden de 

activiteiten erg leuk en hebben van de dag genoten. De 

ouders van de kinderen waren vaak aanwezig, maar deden 

slechts mondjesmaat mee, met uitzondering van de 

fittestjes. 

 

De projectleiders van B.Slim en SRO zijn nog nader in 

gesprek gegaan waarom de Battle niet van de grond 

gekomen is. In de praktijk bleek het erg lastig te zijn om de 

wijk te mobiliseren en geschikte teamcaptains te vinden. Er 

zijn met zeer veel organisaties in de wijk contacten gelegd, 

maar dit heeft niet geresulteerd in deelnemers en wat de 

partners hierin kunnen betekenen en bijdragen. 

Idee is om als alternatief voor de B.Slim Battle het 

aanvragen van een wijkbudget ‘gezonde leefstijl’ in te 

stellen, waarbij wijkbewoners gefaciliteerd worden om zelf 

gezonde leefstijl / sport- en beweegactiviteiten in de wijk te 

organiseren. 
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Lekker fit! De Magneet GGD MN - - OBS de Magneet heeft in 2012 interesse getoond in Lekker 

fit! Voorbeelden van het lesmateriaal zijn aan deze school 

verstuurd na een gesprek met de GGD. Er is nog geen 

definitieve beslissing genomen of de school in 2013 deel wil 

nemen aan Lekker fit! De school is in september 2012 wel 

gestart met EU-schoolfruit. Dit houdt in dat elke leerling 20 

weken lang, van september 2012-februari 2013, 3x per 

week groenten en fruit krijgt aangeboden op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Impressie van de B.Slim Battle / Sportmix     Foto: Prijswinnaars van de Sportmix 
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Alle wijken 

 

Naam activiteit Organisatie Planning Bereik Evaluatie 

Actie rondom 

avondvierdaagse 

Friesland 

Campina, 

gemeente 

Amersfoort en 

GGD MN 

 

21-24 mei 2.863 wandelaars 

hebben 

deelgenomen aan 

deze 69ste editie 

van de 

avondvierdaagse 

 

De eerste gezamenlijke activiteit tussen B.Slim en 

Friesland Campina was een PR-actie rondom de 

avondvierdaagse, waarbij er banners opgehangen zijn bij 

de invalswegen van Amersfoort en spandoeken bij de 

start en finish van de avondvierdaagse, een B.Slim quiz 

op de site van de Avondvierdaagse is geplaatst en een 

prijsvraag voor scholen is gehouden: het maken van een 

collage over een boerderij. Winnaar was de Bilalschool, 

die een excursie won naar een echte boerderij. 

 

In 2013 willen we steviger inzetten op een PR-campagne 

om de sociale norm bij ouders te beïnvloeden rondom 

het behangen van kinderen met snoep. 

 

Bijeenkomsten 

Gezonde voeding 

hoeft niet veel te 

kosten binnen 

budgetteringscursus 

(6x) 

GGD MN, 

Stadsring 51 en 

Bea Pinkert van 

Additief 

voeding dieet 

en leefstijl 

 

26 januari, 17 

en 23 april, 22 

mei en 

2 en 9 oktober 

 

Ongeveer 40 

deelnemers, veelal 

mensen die in de 

schuldhulpverlening 

zitten, waaronder 

ook alleenstaande 

ouders 

In overleg met Stadsring 51 is de bijeenkomst ‘Gezonde 

voeding hoeft niet veel te kosten’ opgenomen in de 

bestaande budgetteringscursus. 

 

In totaal zijn dit jaar 6 voorlichtingen verzorgd door de 

diëtist, waarvan 4 in het voor- en 2 in het najaar. In 

deze voorlichting kregen de deelnemers handvatten hoe 

ze met een beperkt budget toch gezond kunnen eten. 

 

De cursus is door de deelnemers als zeer zinvol ervaren. 

De deelnemers stonden open voor informatie en hebben 

ervaringen met elkaar gedeeld. Veel deelnemers gaven 

aan het moeilijk te vinden de balans te zoeken tussen 

gezonde voeding en goedkoop boodschappen doen. De 

bijeenkomsten waren voor veel deelnemers dan ook een 

welkome aanvulling op de budgetteringscursus. In de 

zomerperiode is de voorlichting met Stadsring 51 

geëvalueerd en besloten om te continueren in het 

najaar. 
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Actie rondom 

Nationaal 

Schoolontbijt 

Friesland 

Campina & 

GGD MN 

 

29 oktober - 2 

november 

Caeciliaschool: 367 

leerlingen en PWA 

55 leerlingen 

In het kader van het Nationaal Schoolontbijt heeft 

Friesland Campina melk verstrekt aan twee basisscholen 

in de wijk Randenbroek. Deze scholen hadden zich 

ingeschreven voor het Nationaal Schoolontbijt, maar 

waren uitgeloot. De scholen hebben daarop besloten om 

toch een ontbijt te organiseren in de Beweegweek. Naast 

de pakjes melk is de leaflet ‘Melk goed voor je lijf’ van 

Friesland Campina verspreid onder alle kinderen. 

 

Het oorspronkelijk idee was om zoveel mogelijk scholen 

te stimuleren om mee te doen naar het Nationaal 

Schoolontbijt. Echter de inschrijftermijn bleek al 

verstreken te zijn. Daarnaast bestond de mogelijkheid 

om uitgeloot te worden. 

 

Lancering local hero: 

Brahim Darri 

Gemeente 

Amersfoort & 

GGD MN 

24 oktober Het filmpje van 

Brahim is inmiddels 

al ruim 950 keer 

bekeken. 

 

Omdat het filmpje 

ook op scholen is 

getoond, is het 

werkelijke bereikte 

aantal nog veel 

hoger. 

Binnen het programma B.Slim waren we op zoek naar 

een jonge Amersfoortse sportheld. Wie kan kinderen 

immers beter laten zien dat sporten leuk en gezond is? 

En van een jonge held nemen kinderen eerder aan dat 

het belangrijk is om gezond te eten en veel water te 

drinken. De 18-jarige Brahim Darri, speler in het eerste 

elftal van Vitesse en Jong Oranje, wilde graag 

ambassadeur zijn voor B.Slim. Op 24 oktober werd op 

zijn oude basisschool De Vlindervallei in de wijk 

Kruiskamp een filmpje van hem gelanceerd, onder 

leiding van zijn oud-docenten en wethouder Gert Boeve. 

Uiteraard gingen de kinderen daarna nog een potje 

voetballen met Brahim en kregen ze allemaal een 

handtekening! Lokale omroep EVA heeft deze happening 

gefilmd. Beide filmpjes zijn te zien op 

http://amersfoort.bslim.nu/. Ook in de kranten heeft de 

actie veel publiciteit gekregen. 

 

 

 

 

 

http://amersfoort.bslim.nu/
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Ouder- peuter/ 

kleuterdans 

 

Danstherapeute 

Victoria Murillo 

de Koning van 

IK BEN ik dans 

Gedurende het 

hele jaar 

78 gezinnen met 

één of meer 

kinderen (56 

meisjes en 26 

jongens). 

De danslessen op het consultatiebureau in het 

Soesterkwartier zijn dit jaar voorgezet. Tevens zijn er 

lessen op het consultatiebureau op de Hogeweg van start 

gegaan. Naast peuters en ouders, is de cursus ook 

uitgebreid naar kleuters. 

In de danslessen worden de kinderen en ouders 

uitgenodigd om mee te bewegen met behulp van 

beelden, verhalen en muziek. Kinderen rollen, springen, 

zwaaien, huppelen, kruipen, dansen en zingen. Plezier in 

bewegen samen met ouders en andere kinderen wordt 

als belangrijkste aspect van de cursus benadrukt. 

De cursussen zijn gegeven in het GGD-gebouw. B.Slim 

heeft deze locatie gefaciliteerd en een aantal materialen 

ter beschikking gesteld zoals flyers en ballonnen. Met 

deze materialen is de B.Slim boodschap benadrukt. Ook 

zijn de B.Slim activiteiten in de wijk gecommuniceerd via 

de dansdocent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Foto: Banner Avondvierdaagse   Foto: Lancering local hero Brahim Darri op de Vlindervallei 



 

 

B.Slim fruitbeleid 

 

Vanaf het schooljaar 2009/2010 zijn er B.Slim fruitbakjes uitgedeeld aan alle leerlingen 

op de deelnemende scholen in de B.Slim wijken Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg 

en Randenbroek/Schuilenburg. In 2012 is er geïnventariseerd hoeveel fruitbakjes de 

scholen nodig hebben voor alle (nieuwe) leerlingen en zijn de voorraden op school 

aangevuld. Deze B.Slim fruitbakjes worden gebruikt door de leerlingen om in de 

ochtendpauze fruit uit te eten. Dit fruit wordt meegegeven door de ouders. Ouders 

worden geïnformeerd over het fruitbeleid op school middels een (nieuws)brief en 

berichten op schoolwebsite. Naar aanleiding van deze fruitbakjes hebben de scholen één 

of meerdere fruitdagen ingesteld. Op de volgende pagina’s is de huidige stand van zaken 

rondom het fruitbeleid op de scholen beschreven. 

 

 

EU-Schoolfruit 

 

EU-schoolfruit is een Europese subsidieregeling voor basisscholen met als doel schoolfruit 

een structurele plek in het beleid van basisscholen te geven, kinderen meer kennis bij te 

brengen over groenten en fruit en het stimuleren van kinderen om samen groenten en 

fruit te eten in de klas. Tot april 2012 konden scholen zich inschrijven voor de EU-

fruitsubsidie waarbij de scholen 10 weken lang 2 tot 3x per week gratis groenten en fruit 

kregen op school. Na deze 10 weken kregen scholen het advies om fruitdagen in te 

voeren op school. 

 

Na de zomer van 2012 is deze regeling veranderd. Vanaf het schooljaar 2012/2013 

ontvangen scholen 20 weken lang, 3x per week, gratis groente en fruit voor alle 

leerlingen (van september 2012 tot en met de voorjaarsvakantie 2013). De rest van het 

schooljaar hebben de scholen een inspanningsverplichting om op minimaal 2 dagen 

verder met het eten van groente en fruit in de pauze te gaan. Dit kan gebeuren op basis 

van een abonnement met een leverancier of doordat ouders groenten en fruit meegeven 

aan de kinderen. Het eten van groenten en fruit op school moet een vast plek gaan 

krijgen in het beleid van de school. 

 

In het kader van het stimuleren van het eten van fruit en groenten op school heeft GGD 

Midden-Nederland de scholen in de B.Slim wijken actief benaderd om mee te doen aan 

de EU-schoolfruit regeling. Vijf basisscholen doen hier inmiddels aan mee. 
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Wijk Kruiskamp/Koppel 

Michaëlschool 

Deze school heeft meegedaan aan de EU-schoolfruit regeling met 10 weken fruit op 

school in het voorjaar van 2012 (april 2012-juni 2012) en met de nieuwe EU-schoolfruit 

regeling vanaf september 2012. Net zoals in 2011 zijn alle dagen in de week 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. 

De bedoeling is dat in 2013 het aantal fruitdagen in de bovenbouw wordt uitgebreid. 

 

De Vlindervallei 

Net als in2011 werd er vanaf januari tot augustus 2012 1 dag in de week (meestal 

donderdag) fruit gegeten op school. De kinderen namen fruit mee van huis in de B.Slim 

fruitbakjes. Vanaf september 2012 werd er 3x in de week fruit en groenten gegeten op 

school. Dit fruit werd aangeleverd via de EU-schoolfruit subsidie en in de klas 

schoongemaakt en opgegeten. 

 

Tafelronde 

Op dinsdag en donderdag werd er altijd al fruit uit de B.Slim fruitbakjes gegeten op beide 

locaties van deze school. Vanaf september 2012 hebben ze meegedaan met de EU-

schoolfruit subsidie, waarbij ze 3x per week groenten en fruit aangeleverd kregen.  

 

Wijk Liendert/Rustenberg 

De Kinderhof 

Deze school maakt op woensdag gebruik van de fruitbakjes van B.Slim. Sinds 2011 is 

deze dag ingesteld als fruitdag, maar ook op andere dagen worden de fruitbakjes op 

eigen initiatief gebruikt door de kinderen en de ouders. 

 

De Wiekslag 

Sinds september 2012 is het aantal fruitdagen uitgebreid van 1 naar 2. Dinsdag en 

donderdag zijn de vaste fruitdagen in alle groepen, maar veel kinderen nemen de B.Slim 

bakjes ook mee op andere dagen. 

 

De Windroos 

De kleuters van de Windroos hebben iedere dag fruitdag op school. De leerlingen uit 

groep 3 tot en met 8 nemen op dinsdag en woensdag fruit mee in hun B.Slim fruitbakjes. 
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De Albatros 

De Albatros doet mee met Smaaklessen. Smaaklessen is een lesprogramma over eten en 

smaak voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. In dit lesprogramma staat het beleven 

van voedsel centraal. Proeven, ruiken, horen, voelen en kijken: met al hun zintuigen 

verkennen kinderen het dagelijkse eten. Dinsdag is net zoals vorig jaar de vaste fruitdag, 

ook op andere dagen nemen kinderen de fruitbakjes mee.  

 

Wijk Randenbroek/Schuilenburg 

Anne Annema school 

Deze school gaat verhuizen naar Vatvorst. Op de nieuwe locatie wil de school meerdere 

fruitdagen gaan invoeren. Tot nu toe is donderdag de vaste fruitdag. Daarnaast geldt de 

regel die in 2011 is ingevoerd nog steeds: geen frisdrank en koeken mee naar school. 

 

PWA-school 

Vanaf januari tot augustus 2012 was donderdag de vaste fruitdag en werd het fruit 

meegenomen in de B.Slim fruitbakjes. De Prins Willem Alexander school heeft vanaf 

september 2012 via de EU-schoolfruit subsidie3x per week groenten en fruit aangeleverd 

gekregen op school. 

 

Caecilia-school 

Deze school heeft net zoals in 2011 geen vaste fruitdag. Ze willen de keuze over laten 

aan de ouders. De fruitbakjes worden wel door de kinderen gebruikt, maar niet alleen 

voor fruit. Ook brood wordt hierin meegenomen. 

 

Het Spectrum 

Op dit moment maakt deze school geen gebruik meer van de fruitbakjes. Zodra alle 

plannen over het invoeren van een continurooster ingevoerd zijn, willen ze hier weer mee 

gaan starten. 

 

Wijk Soesterkwartier 

De Magneet 

Deze school doet sinds september 2012 mee met de EU-Schoolfruit subsidie. Alle 

leerlingen krijgen 3x per week groenten/fruit aangeboden. We hopen dat de school 

daarna de B.Slim fruitbakjes gaat invoeren. 
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Conclusie: 

Bijna alle scholen maken nog steeds intensief gebruik van de fruitbakjes. Opvallend is dat 

op het merendeel van de scholen het aantal fruitdagen vergeleken met vorig jaar niet 

formeel uitgebreid is, maar dat de fruitbakjes ook op de dagen dat het geen officiële 

fruitdag is toch worden gebruikt door de leerlingen. We streven ernaar dat in 2013 het 

aantal fruitdagen wordt uitgebreid op de scholen. 

 

De 5 scholen die meedoen aan de EU-schoolfruit subsidie hebben een 

inspanningsverplichting en de GGD Midden-Nederland zal ze ondersteunen dat ze in 

aantal fruitdagen uitbreiden naar minstens 2 per week en dit ook zullen opnemen in hun 

schoolbeleid. 

 

Bij de nieuwe EU-schoolfruit subsidie die start in september 2013 zullen we de B.Slim 

scholen die nog niet mee hebben gedaan met deze subsidie actief werven zodat ook zij 

20 weken lang 3x per week fruit en groenten op school eten en in 2014 fruitdagen gaan 

invoeren en/of uitbreiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: B.Slim fruitbakje 
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De Gezonde Schoolkantine 

 

Afgelopen twee jaar zijn onder begeleiding van GGD Midden-Nederland de middelbare 

scholen Prisma College, Wellant College en Trivium College, locatie Trias overgestapt op 

het gezonde schoolkantine beleid. Dit jaar hebben de volgende scholen eveneens een 

start gemaakt: Accent praktijkonderwijs, ’t Hooghe Landt en het Van Lodenstein College. 

Het Vakcollege, Corderius College en Vathorst College denken hier over na. Op de 

scholen die al gestart zijn, wordt met veel enthousiasme gewerkt aan het gezonder 

maken van de schoolkantine en zijn de leerlingen erg betrokken. Hieronder volgt een 

nadere beschrijving van de stand van zaken op de VO-scholen rondom De Gezonde 

Schoolkantine: 

 

Prisma College 

Het Prisma College is in het najaar van 2011 begonnen met het realiseren van een 

gezonde schoolkantine onder begeleiding van GGD Midden-Nederland. Het gezonde 

schoolkantine team bestond uit een directielid, docent, leerling en kantinemedewerker en 

werd voorgezeten door de GGD Midden-Nederland. Gaandeweg heeft het team de 

stappen van het Voedingscentrum doorlopen om tot een gezonde schoolkantine te 

komen. Zo is bijvoorbeeld de kantinescan uitgevoerd via de website van het 

Voedingscentrum. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe gezond het huidige aanbod is en 

krijgt de school tips en advies over gezondere alternatieven. Aan de hand hiervan heeft 

de school het aanbod verbeterd, maar ook is de kantine opgeleukt zodat deze 

aantrekkelijker is voor leerlingen. Het Prisma College hanteert nu het gezonde 

schoolkantine beleid en voert de verdere uitvoering zelfstandig uit. Waar nodig kan de 

school voor vragen of ondersteuning terecht bij GGD Midden-Nederland.  

 

Wellant College 

In 2011 is de samenwerking ontstaan tussen een zeer betrokken kookdocent van het 

Wellant College en GGD Midden-Nederland om op deze school een kantine te creëren met 

een gezond aanbod. Vier dagen in de week maakt de kookdocent samen met de 

leerlingen de lunch klaar. Zij verkopen dit vervolgens ook zelf achter een balie in de aula, 

waarmee een echte schoolkantine is ontstaan. Dit alles zorgt voor veel draagvlak en 

enthousiasme. Niet alleen onder de leerlingen, maar ook onder docenten die nu massaal 

de kantine opzoeken om in gezamenlijkheid met de leerlingen een gezonde lunch te 

nuttigen. Het aanbod bestaat uit broodjes gezond die altijd samen met een stuk fruit 

voor 1 euro worden verkocht. Daarnaast zit ook fruitsalade en een yoghurtbeker in het 

assortiment. 
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Er is een aantal keer geëxperimenteerd met zakjes wortels of komkommersnacks, maar 

deze hebben nog niet zo’n grote afname. Op de woensdagen is er een snackdag. Er 

worden dan tosti’s en minipizza’s verkocht. 

Verder is de school overgestapt op gezonde snackautomaten, wat erg goed bevalt. In 

deze automaten zit nog wel snoep en chips, maar dan in kleinere verpakkingen. Het 

streven is dat deze in de toekomst helemaal uit de automaten verdwijnen. Begin 2013 

heeft het Wellant College zijn medewerking verleend aan het maken van een film over de 

gezonde schoolkantine. Deze film wordt getoond tijdens het event van The Power Of 

Food in januari 2013 (zie verderop in dit verslag) en zal gebruikt worden om andere 

scholen te enthousiasmeren voor de invoering van De Gezonde Schoolkantine. 

 

Trivium College, locatie Trias 

In 2010 is het TRIAS College door GGD Midden-Nederland begeleid bij het gezonder 

maken van de kantine. Dit is succesvol verlopen. Begin 2011 heeft de afdelingsleider 

aangeven zelfstandig verder te kunnen gaan. Het loopt naar wens. Er worden steeds 

meer gezonde producten ingevoerd en de school heeft een nieuwe keuken. Daar maken 

de leerlingen drie tot vier dagen per week een broodje gezond, wat vervolgens door 

leerlingen en docenten wordt gekocht. Eén dag in de week wordt een broodje hamburger 

gemaakt. In maart 2012 is de Coca-Cola automaat gevuld met light-producten en melk. 

Verder heeft de school een waterdispenser staan waar de leerlingen voor 10 cent een 

flesje kunnen vullen. 

 

Accent Praktijkonderwijs Amersfoort 

Halverwege 2012 heeft Accent onder begeleiding van GGD Midden-Nederland een 

gezonde schoolkantine team samengesteld, bestaande uit een directielid, docenten en 

leerlingen. Het Voedingscentrum hanteert de norm dat een gezonde schoolkantine 75% 

gezonde producten uit de Schijf van Vijf (basisvoedingsmiddelen) verkoopt. Uit de 

kantinescan bleek het huidige aanbod op Accent voor 70% al gezond te zijn, maar de 

school heeft zichzelf tot doel gesteld om dat volgend schooljaar op te schroeven naar 

85%. Dit willen zij bereiken door nog meer eigen bereidde producten zoals soep en 

gezonde broodjes aan te bieden. Hiervoor heeft de school in november 2012 ideeën 

opgedaan tijdens de landelijke inspiratiesessie Gezonde Schoolkantine, georganiseerd 

door het Voedingscentrum. In 2013 zal de kantine op officiële en feestelijke wijze 

geopend worden. 
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’t Hooghe Landt 

’t Hooghe Landt is in het najaar 2012 onder begeleiding van GGD Midden-Nederland 

voortvarend van start gegaan met het realiseren van de gezonde schoolkantine, 

waaronder het bijwonen van de landelijke inspiratiesessie Gezonde Schoolkantine van het 

Voedingscentrum. Er is een gezonde schoolkantine team samengesteld en als eerste 

hebben zij een voormeting gedaan, door gebruik te maken van de inventarisatietool van 

het Voedingscentrum. Op basis hiervan zijn een aantal doelen gesteld, zoals ‘vier keer 

per jaar een les over (gezonde) voeding’. Het lespakket DOiT zou hier goed voor kunnen 

dienen en de school overweegt om dit in te gaan zetten in 2013. Een ander doel is dat 

‘60% van de leerlingen aangeeft zich betrokken te voelen bij de invulling van de 

schoolkantine’. Om dit te behalen hebben de twee leerlingen uit het team met behulp van 

GGD Midden-Nederland een enquête opgesteld. Alle leerlingen van de school kunnen 

deze digitaal invullen en de input zal gebruikt worden bij het opstellen van het 

vernieuwde, gezonde aanbod. Ook de ouders uit het team zijn actief bezig om draagvlak 

te creëren onder hun achterban. In het voorjaar van 2013 zullen zij samen met GGD 

Midden-Nederland een workshop verzorgen over De Gezonde Schoolkantine tijdens een 

ouderavond. 

Het team is niet tevreden met de huidige cateraar. Op advies van GGD Midden-Nederland 

zullen in 2013 twee andere cateraars een presentatie aan het team verzorgen over hun 

werkwijze om een gezond aanbod in de kantine te leveren dat aansluit bij de wensen van 

de school. 

 

Van Lodenstein College 

Het Van Lodenstein College heeft GGD Midden-Nederland eind 2012 gevraagd om 

ondersteuning te bieden bij het invoeren van een gezonde schoolkantine. De school heeft 

in eerste instantie zelf probeert hun kantine gezonder te maken, maar dit is niet gelukt. 

Op advies van GGD Midden-Nederland is er een gezonde schoolkantine team opgesteld, 

die eind december voor het eerst bijeengekomen is. In dit overleg is afgesproken dat de 

school een voormeting gaat doen, waarbij een vragenlijst onder de leerlingen en 

docenten wordt afgenomen. Daarmee wordt een beeld gekregen wat iedereen vindt van 

het idee van een gezondere schoolkantine en wordt gevraagd wat men van de huidige 

kantine vindt. De resultaten hiervan worden in 2013 besproken, waarna een plan van 

aanpak opgesteld zal worden. 
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Vakcollege 

Het Vakcollege is een VMBO-school met praktijklokalen. Zo hebben ze een bakkerij, 

restaurant en een kooklokaal. De schoolleiding van het Vakcollege streeft naar een 

gezonde schoolkantine en in het najaar van 2012 heeft het eerste gesprek 

plaatsgevonden tussen het Vakcollege en GGD Midden-Nederland. De producten die in de 

bakkerij worden gemaakt worden verkocht in de kantine, maar deze kunnen volgens de 

school niet zomaar aangepast worden in verband met een landelijk examenprogramma. 

De school zal eerst moeten kijken hoe en of zij hiervan af willen wijken alvorens het 

traject met de GGD te doorlopen. De GGD heeft tijdens dit gesprek alvast wat tips 

meegegeven over het belang van draagvlak creëren onder het personeel, leerlingen en 

ouders en ook heeft de school informatie ontvangen over gezonde automaten. 

 

Corderius college 

De school wil graag een gezonde schoolkantine, maar denkt nog na over de exacte 

invulling hiervan. Ter oriëntatie hebben de conciërge en de conrector beheer in november 

de landelijke inspiratiesessie Gezonde Schoolkantine bijgewoond. 

Eind november heeft er op school een ouderavond plaatsgevonden door VU Connected1 

en GGD Midden-Nederland met als thema “Jong te dik, wat te doen”.  Tijdens deze avond 

heeft de school aan de ouders en de aanwezige leerlingen gevraagd hoe zij het Corderius 

College als gezonde school zien. De ouders waren erg enthousiast en hebben actief 

meegedacht. Een deel van de ouders was bekend met B.Slim en ging hierover het 

gesprek aan met andere ouders, door voorbeelden te noemen van activiteiten in de wijk. 

De school gaat de verkregen input verwerken en laat GGD Midden-Nederland nog weten 

of zij verdere begeleiding wensen bij het gezonder maken van de kantine. 

 

Vathorst College 

Het Vathorst College wil graag werken aan een gezonde schoolkantine. De school heeft 

een nieuwe keuken en heeft in 2011 een contract gesloten met een plaatselijke cateraar 

die saucijzenbroodjes en appelflappen, maar ook pannini’s en broodjes gezond verkoopt. 

Samen met de cateraar kijkt de school hoe zij het aanbod gezonder kunnen maken, maar 

ook rendabel te houden voor de cateraar aangezien er een Albert Heijn vlakbij de school 

zit. In het najaar heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het Vathorst College, de 

cateraar en GGD Midden-Nederland. GGD Midden-Nederland heeft concrete tips gegeven 

hoe de kantine gezonder kan worden en aangeboden de school bij dit traject te 

ondersteunen. De school zal eerst met het docententeam en de directie overleggen hoe 

zij de gezonde schoolkantine vorm willen geven en koppelen dit nog terug aan GGD 

Midden-Nederland. 

                                                      
1
 Zie: http://www.vuconnected.nl/vu-connected 
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DOiT 

 

Aanvullend op De Gezonde Schoolkantine zijn dit jaar het Wellant College, Accent 

praktijkonderwijs en het Vakcollege gestart met het lespakket DOiT. Daarnaast zijn ook 

Mavo Muurhuizen en Het Nieuwe Eemland met DOiT aan de slag gegaan. Aan de hand 

van 12 theorie- en 4 bewegingslessen gaan de leerlingen actief aan de slag door hun 

eigen (on)gezonde gedrag en de invloed van hun directe omgeving te onderzoeken en te 

veranderen. 

 

 

Beweegprogramma MBO Amersfoort (voorheen ROC ASA) 

 

Dit jaar hebben wederom 100 leerlingen van het Prisma College deelgenomen aan het 

beweegprogramma van MBO Amersfoort, waarbij de VMBO-leerlingen les krijgen van 

CIOS-deelnemers. Op verzoek van het Prisma College is het programma uitgebreid van 

16 naar 27 weken, zodat het horizontaal geprogrammeerd opgenomen kon worden in het 

jaarprogramma. Het klassenprofiel geeft aanleiding tot zorg: een fors percentage van de 

leerlingen heeft overgewicht, een te hoog vetpercentage, verhoogde bloeddruk en matige 

prestaties op sportieve testen. Gedurende de 27 weken hebben de VMBO-leerlingen 

kennis gemaakt met verschillende sporten. Daarnaast zijn er twee workshops gegeven 

over het belang van gezonde voeding.  

 

Het beweegprogramma heeft de volgende resultaten opgeleverd: 

- Een afname in het gemiddelde vetpercentage van 20,8% naar 16,6%. 

- Na afloop van de interventie is 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 de CIOS-deelnemers. 

- In vergelijking met het pilot (16 weken) van vorig jaar worden nu wel significante 

resultaten bereikt en toont het programma een gunstig effect op de BMI. 
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4. Evaluatie secundaire preventie activiteiten 

 

Pilot zwangere vrouwen 

Via verloskundigenpraktijk De Kei in Vathorst doen momenteel 4 zwangere vrouwen mee 

aan de pilot van B.Slim. Via de verloskundigenpraktijk Viandenstraat zijn 3 vrouwen 

doorverwezen naar de leefstijladviseur. Echter, door privéomstandigheden heeft dit niet 

tot deelname aan de pilot geleid. Daarnaast ervaren de verloskundigen veel weerstand 

als ze het overgewicht aankaarten. Vrouwen zijn veelal wel goed aanspreekbaar als het 

gaat om curatie (als sprake is van een medisch probleem, bijvoorbeeld 

zwangerschapsdiabetes), maar niet op preventie. Dit blijkt met name lastig bij de 

populatie in het Soesterkwartier, waar veel inwoners een lage sociaal economische status 

hebben. In samenwerking met Raedelijn is een praatkaart opgesteld om het gesprek te 

bevorderen. Tot slot zijn bij diëtistenorganisatie Vialente veel personele wisselingen 

geweest die de voortgang van de pilot negatief beïnvloed hebben. In januari 2013 zal er 

een evaluatie met de taakgroep gepland worden om te beslissen over de looptijd van het 

project. 

 

Nieuwe richtlijn ‘Overgewicht’ JGZ 

In 2012 is landelijk de nieuwe richtlijn ‘Overgewicht’ JGZ vastgesteld. Doel van deze 

nieuwe richtlijn is het voorkomen, tijdig signaleren, interveniëren en eventueel verwijzen 

van kinderen met overgewicht en obesitas in de JGZ volgens de huidige stand van de 

wetenschap. De richtlijn is het vervolg op het Signaleringsprotocol en het 

Overbruggingsplan. In de richtlijn ‘Overgewicht’ is opgenomen dat het tijdig signaleren 

en het verwijzen van kinderen met overgewicht onderdeel uitmaakt van het takenpakket 

van de JGZ, maar ook kunnen ouders en kinderen gebruik maken van een kort 

begeleidingstraject. In 1-3 extra consulten wordt het overgewicht bespreekbaar gemaakt 

en gezamenlijk een veranderplan opgesteld. Het 2e en 3e consult kan ook telefonisch of 

via e-mail plaatsvinden. Deze zogenaamde contactmomenten op indicatie vormen 

daarmee vanaf januari 2013 onderdeel van het basistakenpakket van de JGZ. Dit sluit 

aan bij de flexibilisering van de JGZ, waarbij kinderen in de ‘ aandachtslijn’ extra zorg 

krijgen. 

 

Sociale kaart B.Slim geactualiseerd 

De sociale kaart op de website van B.Slim is geactualiseerd en overzichtelijker gemaakt. 

De verwijsmogelijkheden voor kinderen met overgewicht en obesitas zijn te vinden op 

http://amersfoort.bslim.nu/?p=sociale-kaart. 

 

 

http://amersfoort.bslim.nu/?p=sociale-kaart
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Betrekken huisartsen 

Huisartsen zijn geattendeerd op het minisymposium ‘Vitamine D voor het jonge kind’ dat 

door het Meander Medisch Centrum in samenwerking met GGD Midden-Nederland is 

georganiseerd. Op dit minisymposium is de samenhang tussen vitamine D tekort met 

obesitas bij kinderen besproken. 

Daarnaast is in samenwerking met HV Eemland een brief voorbereid voor huisartsen in 

de B.Slim wijken om hun medewerking te vragen voor het neerleggen van de B.Slim flyer 

in de huisartsenpraktijk en het gericht meegeven van deze flyer aan ouders/verzorgers 

van kinderen met overgewicht/obesitas. Tevens zijn huisartsen geattendeerd op de 

vernieuwde sociale kaart van B.Slim. Deze brief is 15 januari 2013 verstuurd. 
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5. Samenwerking en nieuwe initiatieven 

 

Publiek-private samenwerking: Friesland Campina 

Op 17 april was de eerste publiek-private samenwerking binnen B.Slim een feit. Op deze 

dag ondertekenden Frank van Ooijen, director Corporate Communication & Sustainability 

van Friesland Campina, en wethouder Gert Boeve, na een potje basketbal met enkele 

kinderen uit de B.Slim wijken, een overeenkomst waarin de samenwerking in het 

programma B.Slim is vastgelegd. Eerste gezamenlijke activiteit was een gezonde actie 

rondom de Avondvierdaagse, waarbij door de afdeling City Marketing banners 

opgehangen zijn, een B.Slim quiz op de site van de Avondvierdaagse is geplaatst en een 

prijsvraag voor scholen is gehouden. In het kader van Wereldmelkdag ging rapper Nega 

(uit de school van Ali B) op 1 juni in een speciale melkbus op melktour langs basisscholen 

de Vlindervallei, Michaëlschool en Tafelronde St. Joris in de wijk Kruiskamp/Koppel, waar 

hij een optreden verzorgde met een speciale melkrap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is in 2012 de samenwerking uitgebreid met de volgende partners: 

 

Nieuwe diëtistenorganisaties, waaronder de ADA-groep 

LIV voeding- en leefstijladvies heeft op 31 januari haar faillissement aangevraagd bij de 

rechtbank. Tot half maart hebben de diëtisten van LIV hun werkzaamheden voor B.Slim 

uitgevoerd. Vervolgens zijn de projectleiders van B.Slim in gesprek gegaan met 

diëtistenorganisatie Vialente, de Amersfoortse Diëtisten Associatie en Additief voeding 

dieet en leefstijl om te bespreken welke lopende activiteiten zij kunnen uitvoeren. Op 

basis van deze gesprekken is besloten om:  
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 Vialente de toekomstige consulten binnen de B.Slim pilot voor zwangere vrouwen uit 

te laten voeren. Na het faillissement van LIV heeft Vialente 2 diëtisten(praktijken) in 

Amersfoort overgenomen, in de wijk Soesterkwartier en de wijk Vathorst. Deze 

diëtisten waren reeds betrokken bij de pilot van B.Slim voor zwangere vrouwen, waar 

ze naast diëtist de rol van leefstijladviseur hebben. Voor de continuïteit van de pilot is 

deze samenwerking voortgezet. 

 ADA-groep (Amersfoortse Diëtisten Associatie) de wijkgerichte primaire 

preventieactiviteiten door de ADA-groep uit te laten voeren (zoals de Food Party, 

workshop gezonde hapjes maken, supermarktrondleidingen). ADA bestaat uit 5 

zelfstandig gevestigde diëtisten. Deze diëtisten zijn goed bekend en deels gevestigd 

in de B.Slim wijken Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg en 

Randenbroek/Schuilenburg. Zij kennen de allochtone doelgroep en de 

(sport)voorzieningen in de wijk. Ook hebben ze goede contacten met andere 

zorgverleners uit de 1e lijn in de wijk, zoals de huisartsen en de 

praktijkondersteuners. ADA wil graag breder in de wijk werken. Door het gegeven van 

een groepsvoorlichting van B.Slim kan de afstand van de cliënt naar de diëtist 

laagdrempeliger worden. Tevens is de ADA-groep gevraagd om zitting te nemen in de 

stuurgroep B.Slim namens de Dietetiek beroepsgroep. 

 Dietist Bea Pinkert van Additief voeding dieet en leefstijl de B.Slim voorlichtingen 

‘Gezonde voeding hoeft niet veel te kosten’ binnen de budgetteringscursussen uit te 

laten voeren. Eerder verzorgde zij deze vanuit LIV. 

 

Stichting The Power Of Food 

De projectleiders van B.Slim zijn benaderd door de Stichting 

Power of Food: zes lokale ondernemers die 24 uur aan tafel 

willen gaan in restaurant Het Bergpaviljoen om aan te tonen hoe 

sterk de kracht van gezonde, eerlijke voeding en bewegen is. Zij 

willen hiermee aandacht vragen voor de noodzaak van een 

gezond eetpatroon en een gezonde leefwijze, in een samenleving 

waarin overgewicht en obesitas steeds vaker en grimmiger de kop opsteken. Particulieren 

en bedrijven kunnen een plek aan tafel kopen. De netto opbrengst van dit benefietdiner 

gaat geheel naar B.Slim, in het bijzonder om de activiteiten gericht op de VO-jeugd te 

versterken. Het evenement The Power of Food vindt plaats op 26 en 27 januari 2013. 

Wethouder Gert Boeve zal de aftrap verzorgen en burgemeester Lucas Bolsius zal bij de 

afsluiting aanwezig zijn. Ook zal de lancering van de tweede B.Slim hero, Veerle Bakker, 

15 jaar oud en een jong atletiektalent, tijdens The Power of Food weekend plaatsvinden. 

In 2012 zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen. 
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Stichting Marathon Amersfoort 

B.Slim is benaderd door Stichting Marathon Amersfoort om samen te gaan werken. 

Daarop hebben SRO, Stichting ABC, Stichting Marathon Amersfoort, gemeente 

Amersfoort en GGD Midden-Nederland onderzocht of er tussen de CityRun en B.Slim 

meer verbindingen mogelijk zijn. Dit heeft geleid tot plannen waarmee een grotere 

deelname wordt bereikt onder kinderen en jongeren uit Amersfoort aan de CityRun, die 

op 9 juni 2013 plaatsvindt (School Challenge en Kidsrun). Om de School Challenge tot 

een succes te maken zullen in 2013 loopclinics op de VO-scholen tijdens de gymles 

georganiseerd worden, is er een coole prijs voor de winnende school (school met meeste 

aantal deelnemers krijgt een rapper/DJ voor een schoolfeest) en wordt er gewerkt met 

1/2 jongeren per school die ambassadeurs zijn, onder leiding van B.Slim hero Veerle 

Bakker. Voorafgaand aan de Kidsrun zal een Ouder/kind run in de vier B.Slim wijken 

georganiseerd worden door de combinatiefunctionarissen van SRO. Daarnaast is het plan 

om in de City Run een koppeling te maken met het thema gezonde voeding, door 

aandacht te geven aan de ‘drink water’ boodschap van B.Slim. 

 

Holland Opera 

B.Slim is benaderd door Holland Opera, een professioneel operagezelschap dat 

gespecialiseerd is in het maken van jeugdopera. Holland Opera vindt het belangrijk 

maatschappelijk relevante onderwerpen een centrale plek te geven in zowel de 

voorstellingen als bijbehorende educatieve activiteiten. In 2013 wil ze graag aandacht 

geven aan de B.Slim boodschap. Het voorstel is om rondom de kerstvoorstelling 

Repelsneeuw, dat zich afspeelt tijdens de Elfstedentocht, een grote, sportieve activiteit te 

organiseren: een ‘elf-monumentenskeelertocht’ voor kinderen en hun ouders. Op de 

Wagenwerkplaats wordt een skeelerroute uitgezet. De deelnemers skeeleren langs de 11 

gebouwen waar zij een stempel kunnen halen. Eindstation is de Veerensmederij waar de 

voorstelling gespeeld wordt. Er worden verschillende podia opgebouwd in het theater en 

het publiek zal meebewegen met de voorstelling. Repelsneeuw zal in de kerstvakantie 

van 2013 gespeeld worden en men verwacht 4.000 bezoekers te trekken. Idee is om met 

korting voor de B.Slim wijken (of de scholen waar actief B.Slim activiteiten worden 

uitgevoerd) kaartjes te verkopen, zodat ook vanuit deze wijken de stap naar cultuur en 

bewegen wordt gemaakt. 

 

Overige nieuwe contacten 

Daarnaast is er contact geweest met de gewichtsconsulenten Spruitjes en zo! (waarbij 

hun aanbod gericht op kinderen met overgewicht opgenomen is in de sociale kaart van 

B.Slim), kennisgemaakt met Resto VanHarte (waarbij er plannen zijn om in 2013 meer te 

gaan samenwerken) en vrouwengezondheidscentrum Care for Women.  
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Stuurgroep en taakgroepen 

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

o.a. de relatie met de Marathon, het initiatief van The Power of Food, afstemming met de 

Amersfoortse Beweegkuur Keivitaal, een presentatie door Friesland Campina, een 

presentatie door de kinderarts over obesitas bij kinderen die Poli X bezoeken en een 

voorstel om te komen tot meerdere B.Slim hero’s. 

De taakgroep wijkgerichte primaire preventie activiteiten is in 2012 twee maal bij elkaar 

gekomen. In het voorjaar om de het activiteitenplan van B.Slim in de prioriteitswijken 

verder uit te werken en in het najaar om de activiteiten te evalueren en input te 

verzamelen voor het activiteitenplan in 2013. Tussendoor is er veel contact via de mail of 

bilaterale overleggen met de partners die werken in de B.Slim wijken. 

De taakgroep zwangere vrouwen is in 2012 één maal bijeen gekomen om de stand van 

zaken rondom de pilot te bespreken. 

 

Samenwerking met andere gemeentelijke afdelingen 

Binnen de gemeente zijn de krachten met de afdeling milieu (Tuinmakelaar) gebundeld 

door ons samen in te zetten om basisscholen te enthousiastmeren voor groene 

schoolpleinen. Daarnaast zijn de contacten met de afdeling sport en recreatie versterkt 

door vanuit B.Slim mee te denken in de expertmeetings voor de actualisatie van de 

sportnota. Met de afdeling stedelijke ontwikkeling en beheer (SOB) en wijkontwikkeling is 

contact gezocht over 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. 
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6. Publiciteit 

 

B.Slim in de lokale media, ruim 15x o.a.: 

 Krantenartikel AD 21 januari ‘Allemaal fit en fruitig. Sportieve Michaëlschool wint 

Lekker fit! Duim’ 

 Krantenartikel De Stad Amersfoort 25 januari ‘Lekker Fit! Duim voor de Michaëlschool’ 

 Krantenartikel Amersfoort Nu 25 april 2012 ‘Friesland Campina ondersteunt B.Slim’ 

 Krantenartikel Amersfoort Nu 6 juni 2012 ‘Rapper in melkbus’ 

 Krantenartikel De Stad Amersfoort 6 juni 2012 ‘Rapper Nega viert Wereldmelkdag in 

Amersfoort’ 

 Krantenartikel Amersfoort Nu 27 juni 2012 ‘Leefstijladviseur voor zwangere vrouwen 

met overgewicht’ 

 Krantenartikel Amersfoort Nu 3 oktober 2012 ‘Profvoetballer Brahim Darri is held van 

 Krantenartikel AD 25 oktober 2012 ‘Held voor even terug op school’ 

 Krantenartikel De Stad Amersfoort 31 oktober 2012 ‘Profvoetballer Brahim Darri is 

Amersfoortse held van B.Slim’ 

 http://www.destadamersfoort.nl/lokaal/profvoetballer_brahim_darri_is_amersfoortse

_held_van_bslim_29794335.html#.UIlRncI2NCk.email 

 Item op lokale omroep EVA lancering local hero Brahim Darri: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5FcBmlR-EIg 

 Krantenartikel De Stad Amersfoort 31 oktober 2012 ‘Beweegweek in Randenbroek’ 

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

ekker_op_bslim_scholen_30432900.html 

 Krantenartikel De Stad Amersfoort 14 november 2012 ‘Een etmaal tafelen voor 

B.Slim’ 

 Krantenartikel AD 29 november 2012 ‘Etmaal tafelen tijdens The Power of Food voor 

netwerk en goede doel’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Uitreiking 1e Lekker fit! Duim 

http://www.destadamersfoort.nl/lokaal/profvoetballer_brahim_darri_is_amersfoortse_held_van_bslim_29794335.html#.UIlRncI2NCk.email
http://www.destadamersfoort.nl/lokaal/profvoetballer_brahim_darri_is_amersfoortse_held_van_bslim_29794335.html#.UIlRncI2NCk.email
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5FcBmlR-EIg
http://www.destadamersfoort.nl/lezersnieuws/poppentheatervoorstelling_ongewoon_lekker_op_bslim_scholen_30432900.html
http://www.destadamersfoort.nl/lezersnieuws/poppentheatervoorstelling_ongewoon_lekker_op_bslim_scholen_30432900.html
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B.Slim via Twitter: 

Door de GGD Midden-Nederland en wethouder Gert Boeve is met enige regelmaat 

getwitterd over B.Slim. 

 

Overig: 

In de CJG-krant, die in september 2012 huis-aan-huis in Amersfoort verschenen is, is 

uitgebreid aandacht gegeven aan de B.Slim boodschap. Daarnaast is de Michaëlschool 

geïnterviewd die zeer actief is met de Lekker fit! Zie pagina 16/17 in: 

http://www.ettmedia.nl/digikranten/CAM121/. 

In de externe nieuwsbrief EN van SWA stond in het maart nummer een artikel over de 

B.Slim moestuin: ‘Proeftuin Vogelnest laat de hele buurt bloeien’. 

Daarnaast is B.Slim opgenomen op: 

 de site van Kidsproof (http://www.kidsproof.nl/Amersfoort/Zorg-en-opvoeding); 

 de website van de gezonde school (http://www.gezondeschool.info/po/interventies-

primair-onderwijs/interventies-bewegen-voeding/); 

 de sociale kaart van de gemeente 

(http://meeugv.socialekaartnederland.nl/bsk/vieworga.asp?org_guid=2318F38C-

5364-4BDF-A1CC-B81102D88361). 

 

Foto: Aandacht voor B.Slim op de homepage van de gemeente Amersfoort 

 

B.Slim website 

In 2012 is de B.Slim Amersfoort website (http://amersfoort.bslim.nu/) 4.986 keer 

bezocht (4.042 unieke bezoekers). In 2011 was dit respectievelijk 3.900 en 3.348 keer. 

Verder is in 2012 de sociale kaart geactualiseerd en overzichtelijker gemaakt, welke is te 

vinden op de website van B.Slim. 

http://www.ettmedia.nl/digikranten/CAM121/
http://www.kidsproof.nl/Amersfoort/Zorg-en-opvoeding
http://www.gezondeschool.info/po/interventies-primair-onderwijs/interventies-bewegen-voeding/
http://www.gezondeschool.info/po/interventies-primair-onderwijs/interventies-bewegen-voeding/
http://meeugv.socialekaartnederland.nl/bsk/vieworga.asp?org_guid=2318F38C-5364-4BDF-A1CC-B81102D88361
http://meeugv.socialekaartnederland.nl/bsk/vieworga.asp?org_guid=2318F38C-5364-4BDF-A1CC-B81102D88361
http://amersfoort.bslim.nu/
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Landelijke aandacht voor B.Slim: 

GGD Midden-Nederland is door de NSPOH gevraagd om een bijdrage als gastdocent te 

leveren voor de netwerkbijeenkomst ‘Selecteren van interventies bij 

gezondheidsbevordering in de wijk en gemeente’ van het Centrum voor Gezond Leven / 

RIVM. Op 13 september 2012 heeft de projectleider van B.Slim toegelicht op welke wijze 

binnen het B.Slim programma in Amersfoort passende interventies gekozen worden om 

te werken aan de preventie van overgewicht bij kinderen.  

Daarnaast is B.Slim als voorbeeld opgenomen in de factsheet ‘Handreiking Gezonde Wijk: 

wijkgerichte gezondheidsbevordering’ van het Centrum voor Gezond Leven van het RIVM, 

zie http://www.loketgezondleven.nl/settings/gezonde-wijk/. 

 

B.Slim gadgets 

In 2012 zijn B.Slim boodschappenblokjes besteld. 

Ouders worden zo op subtiele wijze herinnerd aan de 

B.Slim boodschap: onbewust zal men door de 

pictogrammeetjes van groente en fruit sneller geneigd 

zijn om deze producten aan te schaffen (principe van 

nudging). Daarnaast is de B.Slim flyer herdrukt. Begin 

2013 zal deze via de huisartsenpraktijken en 

gezondheidscentra in de B.Slim wijken verspreid 

worden. Ook is een poster van de B.Slim boodschap 

gemaakt, die eveneens in 2013 verspreid zal worden. 

Tot slot is een schetsontwerp gemaakt om de drink 

water boodschap van B.Slim in 2013 meer aandacht 

te kunnen geven. 

 

B.Slim films 

Van B.Slim hero Brahim is een film gemaakt, opgenomen op het voetbalveld van CJVV in 

Randenbroek waar Brahim met voetballen begon. In de film maken we kennis met 

Brahim en zijn voetbalkunsten en vertelt hij op een aansprekende wijze wat de B.Slim 

boodschap is. De film is in oktober gelanceerd (zie www.bslim.nu) en in de periode 

oktober – december 2012 al ruim 950 keer bekeken. 

Door het maken van een film op een VMBO-school die reeds zeer succesvol bezig is met 

de Gezonde Schoolkantine en DOiT, willen we extra aandacht geven aan deze onderdelen 

van B.Slim en andere scholen enthousiasmeren om ook mee te gaan doen. Evenals een 

film op een basisschool die actief aan Lekker fit! werkt. In 2012 zijn de voorbereidingen 

voor deze twee promotiefilms getroffen. 

http://www.loketgezondleven.nl/settings/gezonde-wijk/
http://www.bslim.nu/
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7. Conclusies en aanbevelingen 

 

Bij de basisschoolkinderen in Amersfoort heeft op dit moment 13% overgewicht. Dat was 

5 jaar geleden 12%. Dus ongeveer 1 op 8 kinderen in de stad kampt met overgewicht en 

is er sprake van een kleine stijging. In de B.Slim wijken heeft momenteel 20% van de 

basisschoolkinderen overgewicht (1 op de 5). 5 jaar terug was dit 17% (1 op de 6). Dus 

ondanks alle inspanningen, is het toch gestegen en daarmee een erg hardnekkig 

probleem. Feit is wel dat we in de stad ook een stijging zien en landelijke cijfers geven 

ditzelfde beeld. 

 

Wat betreft de VO-jeugd was er in de periode 2005-2010 een stijgende trend te zien. 

Daarom is besloten om vanaf 2010 B.Slim uit te breiden naar 12-19 jaar. Met daarbij de 

focus op het VMBO en de praktijkscholen. Daar kampen namelijk meer jongeren met 

overgewicht: 10% op HAVO/VWO, 17% VMBO en 24% op praktijkscholen. Deze cijfers 

komen uit 2009. We zijn echter nog te kort bezig om al effecten te kunnen meten op het 

niveau van overgewicht. Resultaat van B.Slim is wel dat steeds meer scholen mee gaan 

doen met De Gezonde Schoolkantine en DOiT. 

 

Succesvolle activiteiten B.Slim in 2012 

In 2012 zijn wederom veel activiteiten georganiseerd vanuit B.Slim. Hoogtepunten 

waren: 

 De erkenning van het Centrum Gezond Leven van het RIVM dat het B.Slim-

programma ‘theoretisch goed onderbouwd’ is. B.Slim is daarmee het eerste 

programma in Nederland gericht op het bevorderen van een gezond gewicht bij de 

jeugd die deze wetenschappelijke erkenning heeft gekregen. 

 De 1e publiek-private samenwerking binnen B.Slim: de samenwerking met 

FrieslandCampina. 

 Het B.Slim netwerk dat nog steeds uitbreidt: steeds meer partijen willen 

aansluiten (denk bijvoorbeeld aan de BSO’s, Stichting Marathon Amersfoort, 

Holland Opera en The Power of Food). 

 De lancering van de 1e B.Slim hero: Brahim Darri. 

 De uitreiking van de 1e Lekker fit Duim op speciaal basisonderwijs De Michaël 

school. 

 Steeds meer VO-scholen die aan de slag gaan met De Gezonde Schoolkantine. 

 Het gezamenlijk opzetten en invullen van de Beweegweek in de wijk Randenbroek 

vanuit ABC en B.Slim. 
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Toename zichtbaarheid B.Slim 

Door bovengenoemde hoogtepunten is B.Slim meer en meer zichtbaar in de wijken en de 

stad. Ook landelijk wordt B.Slim ‘gezien’, met als bekroning de wetenschappelijke 

erkenning voor het programma. 

 

Minder succesvolle activiteiten 

Er is ook een aantal activiteiten die minder succesvol verlopen zijn: de B.Slim Battle in 

het Soesterkwartier en de pilot voor zwangere vrouwen. In de praktijk bleek het erg 

lastig te zijn om de wijk Soesterkwartier te mobiliseren en geschikte teamcaptains te 

vinden voor de B.Slim Battle. Het faillissement van LIV en de vele personele wisselingen 

bij Vialente hebben de voortgang van de pilot voor zwangere vrouwen negatief beïnvloed. 

 

Aanbevelingen 

We sluiten dit jaarverslag af met een aantal aanbevelingen voor 2013. 

Advies is om in elk geval de volgende activiteiten te continueren: 

 De schoolprogramma’s Lekker fit!, De Gezonde Schoolkantine en DOiT. 

 De fruitbakjes van B.Slim (waarbij het doel is om het aantal fruitdagen op 

basisscholen uit te breiden). 

 De B.Slim ontbijtfeestjes en voorlichting op de peuterspeelzalen en daarbij goed te 

kijken hoe aangesloten kan worden bij de nieuwe ontwikkeling van peuterscholen 

en peuterwerkplaatsen (o.a. aandacht voor een gezonde lunchtrommel). 

 Smaakplezier op de BSO. 

 

Daarnaast is het advies om de samenwerking: 

 met resto VanHarte uit te breiden; 

 te zoeken met de sociale wijkteams. 

 

Tot slot is het advies om in de communicatie van B.Slim: 

 meer aandacht te geven aan de B.Slim boodschap ‘drink water’; 

 het aantal B.Slim hero’s uit te breiden naar vier die ingezet worden om de jeugd 

op een aantrekkelijke manier aan te spreken; 

 de social media in te gaan zetten (bijvoorbeeld facebook). 

 



 

 

8. Financiële verantwoording 2012 

 

B.Slim 2012     Begroot       Realisatie   
                  

                  

Coördinatie     33.000       32.620   

              10.544 gemeente Amersfoort 

              22.076 GGD MN 

Materiaal en website     13.000       9.730,85   

              1.077,12 LIKO boodschappenblokjes 

              935 Max D'oro website (beheer) 

              1.080,0 
Max D'oro website (sociale kaart en beheer 
extra) 

              848,45 extra B.Slim flyers 

              60 pdf-flyer voor website 

              1.295 bannieren invalswegen avond4daagse 

              3.918,32 film VO + BO 

              11,96 aanvulling materialen spelbakfiets 

              420 spandoeken avond4daagse 

              85 Foto lancering local hero Brahim Darri 

                  

Club Extra Fit en 
Overbruggingsplan     20.000       x   

                  

Zwangeren     7.500       862,5 Vialente consulten LSA maximaal 6.750 

              187,5   

              262,5   

              412,5   

Voortgezet onderwijs     12.500       5.324,30   

              3.968 DOiT pakket VUmc 

              1.356,30 Gezonde schoolkantine werkbudget  

Wijken     34.000       31.570   
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     Kruiskamp/Koppel         8.000   1.500 SRO 

              2.332,50 psz 

              325,4 Vialente 

              150 huttenbouw ABC 

              95 kinderfeest springkussen ABC 

              115 Smaakplezier BSO 

              600 Lekker fit! lessen Vlindervallei 

              985,8 poppentheater 3 scholen 

              125 Moestuinmiddag activiteitenweek 

                  

     Liendert/Rustenburg         8.000   1.500 SRO 

              470 Vialente 

              328,6 poppentheater 1 school 

              553,4 Superchefs (2x) 

                  

     Randenbroek/Schuilenburg         8.000   1.500 SRO 

              2.412,50 psz 

              593,00 extra psz 

              1.400,00 De Nieuwe Erven 

              1.031,23 Lekker fit! Caecilischool 

              187,28 Lekker fit! PWA 

              230,00 Smaakplezier BSO 

              1.197,80 poppentheater 3 scholen 

                  

     Soesterkwartier         10.000   12.200 SRO (Battle) 

              575 Smaakplezier BSO 

                  

     Alle wijken             562,5 diëtiste B. Pinkert 

              600 diëtiste B. Pinkert 

 Extra kosten               17.500,00  Projectleider, communicatie, financiën 

Totaal     120.000       97.607,66   

FrieslandCampina bijdrage      6.517,00         
 Niet besteed 

  
28.909,34 
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In 2012 zijn door de gemeente Amersfoort extra kosten gemaakt die niet waren begroot. Het gaat om aanvullende projectleiderskosten en kosten voor 
ondersteuning door de afdeling communicatie en financiën. Na afstemming met Zonmw blijkt dat we deze kosten mogen meerekenen aan de projectkosten. 
Het gaat om een bedrag van € 17.500,-. 
 
In de totale projectverantwoording moet 50% van de kosten door de gemeente worden betaald. Per jaar gaat het om een bedrag van € 100.000,- (€ 50.000 
voor gemeente en Zonmw) 
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Kernpartners van B.Slim zijn: 
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