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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, Welzin, Stichting ABC, Amersfoortse Diëtisten
Associatie (ADA-groep), MTC, FrieslandCampina, Meander Medisch Centrum, Huisartsen
Vereniging Eemland, gemeente Amersfoort en GGD regio Utrecht. 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 gestart 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 2013 is B.Slim voortgezet.
In dit verslag wordt teruggeblikt op het projectjaar 2013 en is als volgt
opgebouwd:
2. Doelstellingen B.Slim
3. Evaluatie wijkgerichte primaire preventie activiteiten
4. Evaluatie secundaire preventie activiteiten
5. Samenwerking en nieuwe initiatieven
6. Publiciteit
7. Conclusies en aanbevelingen
8. Financiële verantwoording
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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 ‘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 is gepubliceerd op de website
www.loketgezondleven.nl.
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

3

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
Instuif geef het
gezonde voorbeeld

Organisatie
Planning
ADA-groep en SRO 9 oktober

Bereik
30 kinderen
en 10
moeders

B.Slim-ABC
activiteitenweek
bestaande uit de
volgende 4
activiteiten:

GGDrU en ABC

Herfstvakantie

B.Slim circus

SRO

22 oktober
54 kinderen
Boogschutterplein en ± 10
ouders

Evaluatie
In het kader van de Week van de Opvoeding heeft op 9
oktober de instuif ‘Geef het gezonde voorbeeld’
plaatsgevonden bij de Buitenkast in Koppel.
Om 14.00 uur is Jeroen Brouwer, combinatiefunctionaris
van SRO gestart met een leuke sportieve activiteit voor
de kinderen. Hier hebben zo’n 30 kinderen aan
deelgenomen.
Jeroen zij hier het volgende over: “Het was een leuke en
geslaagde middag met een goede opkomst en gelukkig
geen neerslag!’
Petra Jongenelen van de ADA-groep is om 15.00 uur
gestart met een voedingsspel voor de ouders. In totaal
waren er 10 moeder aanwezig. De middag werd
afgesloten met een workshop gezonde traktaties. De
moeders en kinderen zijn samen aan de slag gegaan om
van groenten en fruit en lekkere, feestelijke en gezonde
traktatie te maken. De deelnemende moeders en
kinderen vonden de workshop erg leuk.

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 combinatiefunctionarissen van SRO dragen niet alleen
tijdens de B.Slim activiteiten de B.Slim boodschap uit
maar ook tijdens de reguliere gymlessen en andere
sportieve activiteiten. Daarnaast delen ze geregeld fruit
en/of water uit.
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Het B.Slim circus tijdens de activiteitenweek is goed
bezocht. De kinderen vonden de activiteit erg leuk en
hebben een mooie voorstelling voorbereid. Positief was
dat een handje vol ouders kwamen helpen bij de
voorstelling.
Koken in de moestuin

Moestuin23 oktober
begeleiders
speeltuin
speeltuinvereniging Kruiskamp
Kruiskampkwartier

30 kinderen

Op de woensdagmiddag is gekookt met gewassen uit de
moestuin. In 2 rondes zijn de kinderen aan de slag
gegaan met het oogsten en bereiden van de verse
groenten. In totaal hebben er 30 kinderen deelgenomen
aan de activiteit. De kinderen deden enthousiast mee en
vonden het erg leuk de producten te bereiden.
Moestuinbegeleider Maarten van de Beld: “De kinderen
hadden al pratend, zingend, oogstend, wassend,
snijdend, hout slopend, fikkie stokend, kokend, bakkend,
BBQend, etend, drinkend en vooral heel veel lachend,
een TOP-middag!”.

Step workshop

Dogatti Stepevents 24 oktober vanaf
schoolplein
Vlindervallei

Ongeveer 15
kinderen

De stepworkshop trok ondanks het mooie weer weinig
kinderen. Er kwamen 4-6 kinderen speciaal om te
steppen. Verder hebben de kinderen van de BSO
enthousiast meegedaan. De kinderen die hebben
deelgenomen vonden het steppen erg leuk en stepten vol
enthousiasme over het speelplein. Doordat het relatief
rustig was op het speelplein konden ook de kleinere
kinderen voorzichtig de step ontdekken.

Speurtocht

SRO

-

Vanwege het slechte weer heeft deze activiteit geen
doorgang kunnen vinden.

25 oktober
Speeltuin
Kruiskamp
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Michaëlschool
Continueren Lekker fit!

GGDrU

Mei tot
september

148
leerlingen

De Michaëlschool heeft in januari 2012 de Lekker fit!
duim ontvangen. De Michaëlschool was hiermee de
eerste school in Amersfoort. Ook in 2013 heeft de
Michaëlschool de Lekker fit! lessen en activiteiten
voortgezet, ze hebben zelfs 2 keer gewerkt met het
vernieuwde lesmateriaal.
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 door de leerlingen. De
school doet mee aan Kies je sport, waarbij de leerlingen
kennis kunnen maken met diverse sporten.
De Michaëlschool is één van de 2 basisscholen die in
november actief aan de slag is gegaan om officieel
‘Gezonde School’ te worden in het kader van het
convenant ’Gezonde scholen Amersfoort’, een
samenwerkingsverband tussen het Longfonds, gemeente
Amersfoort en GGDrU. Op 4 november ondertekenden de
wethouders Bert Lubbinge en Cees van Eijk samen met
Michael Rutgers (directeur Longfonds) en Henk
Kruisselbrink (directeur GGDrU) het convenant. Deze
feestelijke aftrap werd op de Michaëlschool opgeluisterd
met gezonde wensen van leerlingen, gezonde traktaties
en de onthulling van een groener schoolplein.

Fruitbeleid

Januari – februari 148
September leerlingen
december

De Michaëlschool heeft in het schooljaar 2012/2013 en in
2013/2014 meegedaan met de EU-schoolfruitsubsidie.
Dit wil zeggen dat alle leerlingen 20 weken lang drie
porties groenten en fruit per week aangeboden krijgen
via een fruitleverancier. EU-schoolfruit wordt
gesubsidieerd door de EU en het bedrijfsleven. Na de
gratis periode zet de school het eten van groenten en
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fruit op minimaal twee vaste dagen in de week voort
gedurende de rest van schooljaar. Dit kan via een
abonnement bij een leverancier of doordat ouders
groenten en fruit meegeven aan de kinderen.
De Michaëlschool heeft in 2013 in de maanden januari en
februari en september-december meegedaan met de EUschoolfruitsubsidie. In de maanden maart t/m juli hebben
de leerlingen van groep 1-6 alle dagen fruit/groenten
gegeten. De leerlingen van groep 7 en 8 2x per week. Dit
fruit werd door de ouders meegegeven in de B.Slim
fruitbakjes. Streven is om in schooljaar 2014/2015 de
leerlingen van groep 8 2x fruit te laten eten, de overige
leerlingen elke dag. In 2015/2016 wil de school alleen
nog maar fruit als tussendoortje.
Ouderbetrokkenheid

SOVEE

Maart

B.Slim film

GGDrU

Februari

15 ouders

De school heeft dit jaar extra ingestoken op
ouderbetrokkenheid. Lekker fit! is besproken in de
ouderraad. Het groenten- en fruitbeleid is opgenomen in
de schoolgids. Gezond trakteren wordt geadviseerd in de
schoolgids. In de digitale nieuwsbrief, Digiduif
Nieuwsbrief, is een rubriek opgenomen over gezonde
voeding en bewegen.
Op 6 maart 2013 is er een koffieochtend georganiseerd
over voeding en bewegen door SOVEE. Ouders willen
goed voor een kind zorgen. Sommige kinderen vinden
weinig lekker, andere kunnen niet stoppen en eten te
veel. Het is voor ouders niet gemakkelijk om hiermee om
te gaan. Aan de hand van foto’s hebben ouders gepraat
over eten en bewegen. De ouders waren hierbij erg open
en namen allen actief deel aan het gesprek.
Begin 2013 is een B.Slim film opgenomen op de
Michaëlschool. Deze film zoomt in op Lekker fit! en wordt
lokaal, regionaal en landelijk gebruikt om andere scholen
te enthousiasmeren voor het lesprogramma.

9

FitFoodFunFactor
Roadshow

LIDL en
Voedingscentrum

November

± 40
leerlingen

Een tot kookstudio omgetoverde Amerikaanse schoolbus
is op het schoolplein geweest. Kinderen uit de
bovenbouw hebben gezonde traktaties gemaakt zoals
groentefrietjes en een fruitcactus. Ook hebben de
kinderen een actieve quiz gespeeld over eten en hebben
ze volop informatie en leuke oefeningen over gezonde
voeding en voldoende bewegen gekregen. B.Slim heeft
ervoor gezorgd dat deze bus, een landelijk project van de
LIDL en het Voedingscentrum, naar deze school in
Amersfoort kwam.

Lekker fit!

SRO

Januari

In totaal is er
met 5 klassen
gewerkt. Een
kleine 100
kinderen
hebben
meegedaan

Begin 2013 zijn de Lekker fit! lessen die in 2012 zijn
gestart afgemaakt. Per groep (3 t/m 8) zijn er 2 lessen
gegeven door de combinatiefunctionaris. Deze lessen
verliepen erg leuk. De kinderen deden goed 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”.

Fruitbeleid

EU-schoolfruit en
GGDrU

Hele jaar

228
leerlingen

Alle leerlingen van de Vlindervallei hebben in de
maanden januari-februari 3 stuks groenten/fruit
gekregen via de EU-schoolfruitsubsidie. Vanaf maart
2013 namen ze zelf 3x per week fruit mee in de B.Slim
fruitbakjes.

De Vlindervallei
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Tafelronde (locatie
St. Joris)
De Lekker fit! lessen pasten dit jaar helaas niet in de
gekozen thema’s van school.

Lekker fit!
Poppentheater met de
voorstelling
Ongewoon Lekker!

Poppentheater de
Kletskous /
Cassiopeia

11 januari

Fruitbeleid

EU-schoolfruit en
GGDrU

Hele jaar

Smaakplezier op de
BSO

GGDrU

-

SKA: BSO de
Vlinderstruik

2
voorstellingen
ca. 100
leerlingen

In navolging op 2012 heeft in het kader van Lekker fit!
het poppentheater de voorstelling Ongewoon Lekker!
gespeeld. 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. Dit liedje is door de kinderen
nog het hele jaar gezongen.
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”.
De leerlingen van de Tafelronde hebben in januari en
februari 2013 3x per week fruit gegeten. Dit fruit werd
op school uitgedeeld via de EU-schoolfruitsubsidie. Na
deze periode is er 2x per week fruit gegeten,
meegebracht door de kinderen zelf in de B.Slim
fruitbakjes.

-

BSO de Vlinderstruik had dit jaar geen tijd en ruimte
gevonden om met de map aan de slag te gaan. De BSO
neemt deel aan de Lekker fit! maand in januari 2014en
gaat dan actief aan de slag met de activiteiten uit de
map.
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Voorbereidingen
Lekker fit! maand
januari 2014

ABC en GGDrU

November en
december

In het najaar is gestart met de voorbereidingen voor de
Lekker fit! maand in Kruiskamp/Koppel. Een gezamenlijk
initiatief vanuit ABC en B.Slim om de hele maand in het
teken te zetten van gezond eten en voldoende bewegen.
In november en december is contact gezocht met
verschillende samenwerkingspartners. Met deze
samenwerkingspartners zijn afspraken gemaakt voor de
sportieve of gezonde activiteiten. Ook is in het najaar
alvast gewerkt aan de PR en de voorbereidingen voor de
afsluiting.
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Wijk Liendert/Rustenburg
Naam activiteit
Sport- en
spelactiviteit 2X

Langste eettafel
voor kinderen

Organisatie
SRO

Planning
10 juli (B.Slim
Zomerfeest)

Bereik
± 80 kinderen en
een aantal ouders

Evaluatie
Het B.Slim zomerfeest was een goed geslaagde
sportieve activiteit. De kinderen zijn de hele
middag lekker aan het bewegen geweest en
vonden de activiteiten erg leuk. Ook de aanwezige
ouders waren erg enthousiast en hielpen mee
waar nodig. Tijdens de gezondheidsquiz hebben
de kinderen een aantal nieuwe weetjes geleerd en
ook was er deze middag aandacht voor de drink
water boodschap.

SRO

5 november (B.Slim
Sportdag) sporthal
Rustenburg

83 kinderen

Aan de B.Slim Sportdag hebben in totaal 83
kinderen deelgenomen. Na gestart te zijn met de
gezondheidsquiz hebben de kinderen de hele
middag actief deelgenomen aan de verschillende
sporten en activiteiten. De kinderen moesten veel
samenwerken wat zij erg leuk vonden, ze waren
dan ook erg enthousiast en wilden graag nog eens
deelnemen.

Prinses
Heerlijk en
Welzin

4 oktober

18 kinderen

4 oktober stond in het teken van de langste
eettafel in Liendert in het kader van de Week
tegen de Eenzaamheid. Vanuit B.Slim is hierop
aangesloten door voor kinderen een
kookworkshop van PrinsesHeerlijk te organiseren,
in samenwerking met de kinderwerker van Welzin.
Aan de vrolijk gedekte tafel met diverse verse
kruiden en potten met snoeptomaatjes gingen er
ongeveer 18 kinderen aan het werk. In kleine
groepjes of alleen maakten ze heerlijke
tortillawraps en een gezonde stapel-maar-raak
sandwich. Het was een groot smaakfestijn.
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Superchefs

Prinses
Heerlijk

Oktober – december

10-12 kinderen en
ongeveer 20 ouders

In oktober is Superchefs, een gezonde kookcursus
voor kinderen, met veel enthousiasme van start
gegaan. Vanwege het grote aantal aanmeldingen
en het succes van 2012 worden er over het
schooljaar 2013-2014, 4 groepen gestart. De
eerste groep was meteen alweer een succes. Er is
een hoge ouderbetrokkenheid gerealiseerd en de
kinderen zijn zo enthousiast dat ze ook thuis met
de recepten aan de slag gaan.
Onder leiding van de kookdocente en een
vrijwilliger en samen met de ouders leren de
kinderen op een leuke manier aandacht te geven
aan gezond eten, goed voor jezelf zorgen en
genieten van goed eten.

De Wiekslag
B.Slim Fruitbakjes

GGDrU

Hele jaar

De Windroos
Fruitbeleid

EU-schoolfruit
en GGDrU

September - december

179 kinderen

Alle leerlingen van De Windroos hebben in
september-december 2012 3x per week fruit
gekregen via de EU-schoolfruitsubsidie. In de
periode januari-september 2013 namen de
kinderen zelf 2x per week fruit mee in de B.Slim
fruitbakjes. De kleuters deden dit alle
schooldagen.

De Albatros
Smaaklessen

Steunpunt
Smaaklessen

Maart

106 kinderen

Vanaf maart 2013 werkt de school zelfstandig met
het Smaaklessen programma.

Fruitbeleid
B.Slim Fruitbakjes

EU-schoolfruit
en GGDrU

Hele jaar

106 kinderen

In de periode januari-augustus werd er 1x per
week fruit gegeten door de leerlingen. Dit namen
ze mee in de B.Slim fruitbakjes. Vanaf septemberdecember heeft de school 3x per week fruit en
groenten gekregen via de EU-schoolfruitsubsidie.

Deze school heeft in 2013 ook weer gebruik
gemaakt van de fruitbakjes. De kinderen nemen
2x per week fruit mee als tussendoortje.
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Kinderhof
B.Slim Fruitbakjes

GGDrU

Hele jaar

Campina Lenteactie

FrieslandCampina

Maart 2013

Smaakplezier op de
BSO

GGDrU

Najaar

SKA: BSO
Domino &
BSO KSH
Kidsclub
Liendert

Woensdag heeft de school fruitdag. De leerlingen
nemen fruit mee in de B.Slim fruitbakjes.
32 kinderen

In het kader van de Lenteactie van Campina is
groep 7 naar de Campinaboerderij geweest in
Ouderkerk a/d Amstel. De koeien gingen op deze
eerste lentedag weer voor het eerst de wei in. De
kinderen konden op de boerderij allerlei spelletjes
doen zoals een melksnor maken en mochten met
BN-er Freek Vonk op weilandsafari. De kinderen
kregen tot slot een verzorgde lunch in de stal.
B.Slim heeft de werving van de school geregeld.
Beide BSO’s hebben in het najaar van 2013 de
map Smaakplezier op de BSO ontvangen.
BSO Domino heeft een aantal activiteiten uit de
map uitgevoerd samen met de kinderen. De
kinderen vonden deze erg leuk. Domino gaat
kijken hoe ze de activiteiten in 2014 meer
structureel kunnen inzetten.
BSO KSH heeft net als BSO Domino een aantal
losse activiteiten uitgevoerd met de kinderen. De
kinderen waren erg enthousiast en wilden graag
aan de slag met de andere activiteiten en spellen
uit de map. In de eerste helft van 2014 gaat BSO
KSH actief met de map aan de slag. De BSO heeft
een planning gemaakt waarin de activiteiten aan
bod komen, met in mei een afsluitende middag
voor de kinderen én hun ouders.
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B.Slim
GGDrU en 6
ontbijtfeestjes en
peuterscholen
voorlichting op de
/voorscholen
peuterscholen/voorscholen

Totaal zijn er 68
ouders bereikt
(63%)

Tijdens de B.Slim ontbijtfeestjes zijn de volgende
onderwerpen aan bod gekomen:
snoepen, buitenspelen en grenzen met betrekking
tot eten/aan tafel/gezonde voeding en TV kijken.
Omdat er hier en daar wat overlap van kinderen
was, is vermoedelijk het percentage ouders dat
aanwezig was lager dan voorgaande jaren. Vanuit
de SKA peuterscholen hoorden we nogal wat
kritiek op het voedingsbeleid, zowel vanuit de
ouders als de leidsters. Er is geen fruitbeleid en
ook het traktatiebeleid laat te wensen over.

Humpie
Dumpie en
Wincky

30 september

22 kinderen en 15
ouders

Op Humpie Dumpie en Wincky is gelijktijdig een
ontbijt georganiseerd en een gezamenlijk
voorlichting voor de ouders. Op Humpie Dumpie
waren 14 peuters aanwezig en op Wincky waren
dit er 8. Het aantal ouders bij het ontbijt was
respectievelijk 9 en 6. Bij de voorlichting waren 13
mensen aanwezig, waaronder 1 broer en 2 opa’s.
Tijdens de voorlichting ontstonden leuke en pittige
discussies tussen (groot)ouders. Iedereen deed
actief mee.

Kolibri

1 en 2 oktober

20 kinderen en 15
ouders

Op de Kolibri is 2x een ontbijt georganiseerd. In
totaal waren 20 peuters aanwezig, 15 ouders bij
het ontbijt en 14 bij de voorlichting.

Wiekslag

2 en 14 oktober

23 kinderen en 18
ouders

Op de Wiekslag is 2x een lunch georganiseerd. In
totaal waren er 23 kinderen aanwezig. Een aantal
kinderen was op beide dagen aanwezig. Bij de
lunch waren 18 ouders aanwezig en bij de
voorlichting 16.

Peuterklas de
Windroos en
kleuterklas de
Windroos

3 en 11 oktober

29 kinderen en 24
ouders

Op de kleuterklas van de Windroos is er een
ontbijt georganiseerd. Hierbij waren 10 kinderen
aanwezig. Er waren 8 ouders, waaronder 1 vader,
bij het ontbijt, evenals bij de voorlichting. Hier
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was het thema televisiekijken.
Op de peuterklas van de Windroos hebben we 2x
een lunch georganiseerd. In totaal waren er 19
peuters aanwezig. Ook hier was een aantal
kinderen op beide dagen aanwezig. 16 ouders
waren aanwezig bij de lunch en de voorlichting.
Dobbelsteen

7 oktober

14 kinderen en 2
ouders

Op de Dobbelsteen hebben we een ontbijt
georganiseerd, waarbij 14 kinderen waren. Helaas
bleven bij het ontbijt maar 2 ouders, alle anderen
moesten werken.
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Wijk Randenbroek/Schuilenburg
Naam activiteit
ABC-B.Slim Beweegweek

Organisatie
ABC, SRO en
GGDrU

Planning
4-8 november

Bereik

Evaluatie
Randenbroek stond begin november in het teken
van de Beweegweek. Veel activiteiten vonden
plaats, zoals een kinderkook activiteit, een
sportinstuif voor ouders en kinderen met
gezonde hapjes van Resto VanHarte en Lekker
fit! lessen op de PWA. De week werd feestelijk
geopend met de lancering van de 3e B.Slim hero
Tarig Agho door de wethouder sport. 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 de 2e keer samen met B.Slim ingevuld.
Hieronder is beschreven hoe de activiteiten
verlopen zijn.

ABC-B.Slim Beweegweek
Recordpoging ochtend
gymnastiek onder leiding van
Tariq Agho

SRO (Citytrainer),
PWA en
Caeciliaschool

4 november

± 250
kinderen

Tijdens de opening van de Beweegweek is de
nieuwe B.Slim hero Tariq Agho gepresenteerd.
Samen met de wethouder sport, Hans Buijtelaar,
vezorgde Citytrainer Tariq de opening. Door
middel van ochtendgymnastiek op muziek
hadden de kinderen op de Caeciliaschool een
sportieve start. Na de opening op de
Caeciliaschool bracht Tariq een bezoek aan
voorschool Harlekijn, waar de peuters vol
enthousiasme meedansten op de muziek. Tariq
sloot zijn optreden af met een bezoek aan de
Prins Willem Alexanderschool. Tariq is de derde
B.Slim hero.
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ABC-B.Slim Beweegweek
Na-Aapjes boekjes voor de
peuterscholen/voorscholen

SKA en SKON

4-8 november

± 80-100
kinderen

In het kader van de Beweegweek hebben de
peuterscholen/voorscholen van SKA en SKON de
Na-Aapjes voorleesboekjes van het
Voedingscentrum ontvangen. De Na-Aapjes
boekjes bestaan uit een boekje over bewegen en
een boekje over voeding. Tijdens de
Beweegweek zijn alle groepen op de voorscholen
hier uit voorgelezen. De kinderen vonden de
verhalen maar vooral de prentjes erg leuk.

ABC-B.Slim Beweegweek
Lekker fit! lessen op de PWA

GGDrU

4-8 november

60 leerlingen

De leerlingen van de Prins Willem Alexander
school hebben tijdens de Beweegweek gewerkt
in de lesboekjes van Lekker fit!

ABC-B.Slim Beweegweek
Sportinstuif voor ouders en
kinderen met gezonde hapjes
van Resto VanHarte

SRO en Resto
VanHarte

6 november

26 kinderen
en 3 ouders

De sportinstuif op 6 november was gericht op de
groepen 3, 4 en 5 en hun ouders. Ondanks het
flyeren en de bekendheid die er aan is gegeven
op de scholen en tijdens de reguliere gymlessen
was de opkomst aan de lage kant. Wel vonden
de aanwezige ouders en kinderen het leuk en
deden zij enthousiast mee. Ook hebben zij erg
genoten van de gezonde hapjes van Resto
VanHarte die de Resto kok ter plaatse bereidde.

6 november

22 kinderen

Eén van de activiteiten in de Beweegweek was
een kookactiviteit bij wijkcentrum Het Klokhuis.
22 kinderen van de huiswerkklas gingen samen
met een aantal vrijwilligers gezonde smoothies
maken. Dit was zo’n groot succes dat ze nu elke
week aandacht besteden aan gezonde voeding
en bewegen na de huiswerkklas. De ene week
doen ze een beweegactiviteit de andere week
een activiteit die te maken heeft met gezonde
voeding. Dit wordt enthousiast door de kinderen
ontvangen.

Scala
Het Klokhuis
Harlekijn

ABC-B.Slim Beweegweek
Het Klokhuis
Kinderkoken huiswerkklas het
Klokhuis
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ABC-B.Slim Beweegweek
Schoolmelk tijdens het
Nationaal Schoolontbijt

FrieslandCampina

6 november

± 520
kinderen

De Caeciliaschool en de PWA waren dit jaar
uitgeloot voor het Nationaal Schoolontbijt. Het
ontbijt is daarom vergoed vanuit de ABC pot.
FrieslandCampina heeft de melk gesponsord. De
scholen hebben zelf de boodschappen gedaan,
literpakken halfvolle melk gekocht en de kosten
gedeclareerd. Dit is goed bevallen bij beide
scholen.

ABC-B.Slim Beweegweek
Sport- en spel toernooi

SRO

8 november

26 kinderen

Op 8 november konden de kinderen uit de
groepen 6, 7 en 8 deelnemen aan het sport- en
speltoernooi. In totaal waren er 26 kinderen
aanwezig. De aanwezige kinderen hebben lekker
gesport. Ook hebben zij informatie gekregen
over het belang van voldoende bewegen en
gezond eten.

Anne Anemaschool (heet nu
De Opmaat)
Fruitbeleid en Lekker fit!

EU-schoolfruit en
GGDrU

410 leerlingen De Anne Anemaschool is gefuseerd en in
augustus verhuisd naar de wijk Vathorst. Deze
school heet nu De Opmaat. Vanaf septemberdecember heeft De Opmaat meegedaan met de
EU-schoolfruitsubsidie. In de eerste helft van het
schooljaar werd er 1 dag in de week gebruikt
gemaakt van de B.Slim fruitbakjes. Tevens heeft
de school Lekker fit! materialen ontvangen
waarmee ze in 2014 aan de slag gaan.

PWA
Fruitbeleid

EU-schoolfruit en
GGDrU

60 leerlingen

Vanaf maart tot augustus hebben de leerlingen
op de PWA 2x per week fruit gegeten. Dit namen
ze mee vanuit huis in de B.Slim fruitbakjes. In
januari/februari en vanaf september-december
2013 heeft de school meegedaan met de EUfruitsubsidie. Hierdoor hebben de leerlingen 3x
per week groenten/fruit gegeten op school.
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Caeciliaschool
Fruitbeleid

GGDrU

430 leerlingen De fruitbakjes worden niet op een vaste dag
gebruikt. Er wordt geadviseerd om fruit mee te
nemen maar dit is niet verplicht.
Tijdens de Beweegweek heeft de Caeciliaschool
meegedaan aan diverse voedings- en
beweegactiviteiten. De intentie was om gebruik
te maken van het Lekker fit! materiaal. Echter de
lesboekjes waren tijdens de verbouwing per
ongeluk weggegooid. Er was geen budget om
nieuw materiaal aan te schaffen.

’t Spectrum
Fruitbeleid

GGDrU

240 leerlingen Het Spectrum maakt gebruik van de fruitbakjes
die zijn geleverd vanuit B.Slim.

Smaakplezier op de BSO

GGDrU

Najaar

SKON: BSO De
Blauwe Bosmier

±15 kinderen

BSO D Blauwe Bosmier heeft de map ontvangen
in het najaar. Op de BSO is al een aantal
activiteiten uitgevoerd die door de kinderen met
veel plezier zijn ontvangen. De kinderen doen
leuk mee en vragen ook naar de activiteiten uit
de map. Voor de BSO is het soms wel even
zoeken naar geschikte activiteiten omdat zij
groepen hebben van 4-12 jaar.

SKON: BSO De
Blauwe Python

11 kinderen

Op de Blauwe Python is in de voorjaarsvakantie
een aantal dagdelen met veel plezier uit de map
gewerkt.

SKA: BSO
Ondersteboven

± 11 kinderen In 2013 heeft de BSO een tweetal activiteiten
uitgevoerd met de kinderen. Deze activiteiten
waren een succes en de kinderen waren erg
enthousiast. In 2014 gaat de BSO vaker met de
map Smaakplezier op de BSO aan de slag.
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Soesterkwartier
Naam activiteit
Organisatie
Planning
Ouderavond op de BSO SKON BSO in
13 februari
samenwerking
met diëtist ADAgroep

Smaakplezier op de
BSO

Bereik
9 kinderen, 1
ouder en 4
medewerkers
BSO

Evaluatie
De 5 BSO’s van SKON hebben in 2012 de map ‘Smaakplezier
op de BSO’ ontvangen. Eén BSO heeft de periode afgesloten
met een ouderavond, waarbij de kinderen hebben laten zien
wat ze allemaal gedaan en geleerd hebben en een diëtist van
de ADA-groep voorlichting gegeven heeft over gezonde
voeding. Helaas is hier maar 1 ouder op af gekomen. Met de
kinderen, de ouder en de BSO-medewerkers heeft de diëtist
het schijf van 5 spel gedaan, de suikerklontjesquiz, de
gewichtsverloopkaarten besproken, een aantal stellingen
doorgenomen en samen met de kinderen gezonde hapjes
gemaakt. De kinderen en de BSO-medewerkers reageerden
positief. Het blijft lastig om de ouders uit het Soesterkwartier
te bereiken met voorlichtingsactiviteiten. Diëtist Doke MolBuis: “De kinderen zijn al goed bezig met gezond eten en
meer bewegen. Deze kinderen drinken allemaal water!!”.

GGDrU
-

-

SKON: BSO
De Blauwe
Gekko, 2 loc.
SKON: BSO
De Blauwe
Karper
SKON: BSO
De Blauwe
Steenbok, 2
loc.

De 5 BSO’s locaties van SKON zijn ook dit jaar met de
activiteiten uit de map aan de slag gegaan. Minder frequent
dan in het najaar van 2012 omdat de kinderen de meeste
activiteiten al wel kennen. Maar ook nu waren de kinderen
erg enthousiast en deden met veel plezier mee. ook zijn de
leidsters groenten en kruiden gaan zaaien met de kinderen.

SKA: BSO De
Piramide
SKA: BSO De
Wigwam

Op beide BSO’s van SKA zijn in 2013 enkele activiteiten uit
de map uitgevoerd. De kinderen vonden deze erg leuk. Beide
BSO’s werken met thema’s. In 2014 wordt de map
structureel verweven door de verschillende thema’s.
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Basisschool De
Magneet
Fruitbeleid

EU-schoolfruit

Voorjaar

In de maanden januari en februari heeft De Magneet gebruik
gemaakt van het EU-schoolfruit. Er is interesse getoond in
de B.Slim fruitbakjes en Lekker fit! Vanwege langdurige
ziekte van de directeur is dit niet van de grond gekomen en
is de nadruk gelegd op de uitvoering van de basistaken.

ABC Sportdag

SRO, ABC
Soesterkwartier
en GGDrU

5 juni

Ongeveer 200
kinderen en 70
ouders

Op 5 juni heeft de ABC sportdag plaatsgevonden. Middels
een stempelkaart konden de kinderen en hun ouders
deelnemen aan leuke sportieve activiteiten. Ook waren er
een aantal kraampjes en konden de kinderen geschminkt
worden.
Het was mooi weer en de opkomst was groot. De aanwezige
kinderen en ouders deden leuk mee. De B.Slim boodschap is
ingebouwd in de reguliere sportactiviteiten van SRO en heeft
ook hier de aandacht gehad middels de B.Slim quiz. Verder
zijn er flesjes water en appels uitgedeeld.

4 Musketiers + 6kamp

Holland Opera,
XL Adventure
and Events,
gemeente
Amersfoort,
GGDrU en
FrieslandCampina

21
december 5 januari
2014

550 kinderen,
waarvan 70%
uit het
Soesterkwartier

In samenwerking met B.Slim wilde Holland Opera kinderen,
jongeren en ouders bewust maken van een gezonde leefstijl
door middel van bewegen en gezond eten. Holland Opera
organiseerde daarom in de kerstvakantie in samenwerking
met XL Adventure and Events een spectaculaire 6kamp,
gekoppeld aan de familiekerstvoorstelling ‘4 Musketiers’.
Dankzij de steun van B.Slim konden alle kinderen gratis
deelnemen aan deze stormbaan waarbij ze werden
uitgedaagd tot bewegen in combinatie met gezond eten.
De kinderen kregen de kans zich van hun beste ‘Musketier’kant te laten zien door te klimmen, tijgeren, springen en
balanceren op een groot parcours op de Wagenwerkplaats.
Tussendoor kwamen ze op een speelse manier iets te weten
over gezonde voeding, door middel van een estafette waarin
voedselstukken in een bak ‘gezond’ of ‘ongezond’ moesten
worden gelegd. Stap voor stap kwamen de kinderen zo
dichter bij hun einddoel: een echte Musketier worden. Door
de GGDrU zijn brieven naar de 3 basisscholen en de BSOgroepen in deze wijk gestuurd, om ouders te informeren
over de voorstelling en de 6kamp, waarbij ze 2,50 euro
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B.Slim ontbijtfeestjes
en voorlichting op de
peuterscholen

korting op de voorstelling kregen. FrieslandCampina zorgde
bij deze activiteit voor een gratis pakje chocomel light. De
6kamp was druk bezocht en in 22 rondes zijn zo’n 550
kinderen bereikt, waarvan 70% uit het Soesterkwartier
kwam.
Totaal zijn er 43 Vooral het tv kijken en eten bij de tv is een steeds
ouders (51%)
terugkomend onderwerp tijdens de voorlichting. In de wijk is
bereikt
het niveauverschil van de ouders groot. Het is lastig om
ouders met een ongezond leefpatroon te bereiken. Zij geven
vaak sociaal wenselijke antwoorden.

GGDrU en 4
peuterscholen/
voorscholen

De Kubus

30
september
en 10
oktober

23 kinderen en
6 ouders

Op De Kubus is 2x een lunch georganiseerd. In totaal waren
er 23 kinderen, waarvan een aantal op beide dagen,
aanwezig. Op verzoek van de leidsters waren er geen ouders
bij de lunch. Bij de voorlichting zijn 6 ouders geweest.
Wanneer de ouders niet bij het eten aanwezig zijn worden er
minder ouders bereikt.

De Magneet

7 en 17
oktober

20 kinderen en
17 ouders

Op De Magneet is 2x een lunch georganiseerd. In totaal
waren 20 kinderen aanwezig waarvan een aantal op beide
dagen. Bij de lunch waren 17 ouders aanwezig, waaronder 1
opa, 1 oma en 1 vader. Bij de voorlichting waren 16 mensen
aanwezig.

’t Kleine Anker

9 oktober

18 kinderen en
12 ouders

Op ’t kleine Anker is 2x een lunch georganiseerd. Ook hier
was een aantal peuters op beide dagen aanwezig, in totaal
18 peuters. Bij het eten waren 12 ouders aanwezig, evenals
bij de voorlichting.

De Tamtam

5 november

28 kinderen en
9 ouders

Op De Tamtam is tijdens het Nationaal Schoolontbijt het
B.Slim ontbijtfeestje georganiseerd. Het ging hier om 14
peuters van de peuterschool en 14 peuters van het
kinderdagverblijf. Zij zaten gemengd, verdeeld over 2
groepen. De ouders van de peuters van het dagverblijf
bleven niet bij het ontbijt/voorlichting in verband met werk.
Hierbij waren 9 ouders aanwezig.
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Alle wijken
Naam activiteit
Lancering B.Slim
hero: Veerle Bakker

Organisatie
Gemeente
Amersfoort en
GGDrU

Planning
27 januari

Bereik
Het filmpje van
Veerle is inmiddels
al 155 keer
bekeken

Evaluatie
Op zondag 27 januari maakte burgemeester Bolsius
bekend dat Veerle Bakker de tweede B.Slim hero is. Dit
gebeurde bij het slot van The Power of Food in het
Bergpaviljoen. De middelen van TPOF worden ingezet om
dit jaar meer kinderen en jongeren enthousiast te krijgen
voor de CityRun (Kidsrun en 5K Schoolchallenge). Het
16-jarige atletiektalent Veerle Bakker is bij deze
activiteiten een prima voorbeeld.
Tijdens het Amersfoortse Sportgala 2013 is Veerle
uitgeroepen tot ’Sportvrouw van het jaar’. Veerle’s B.Slim
film –waarin ze vertelt hoe ze zich inzet voor een gezond
jeugd- is gelanceerd bij de huldiging van de Amersfoortse
sporttalenten.

Actie rondom
Avondvierdaagse

FrieslandCampina,
gemeente
Amersfoort en
GGDrU

Mei

1.400 bezoekers
aan de
Facebookpagina en
17 ingezonden
foto’s

Gemeente Amersfoort, FrieslandCampina en GGDrU
hebben de handen in een geslagen om ervoor te zorgen
dat de Avondvierdaagse vooral een gezellige sportieve
activiteit blijft en niet een snoepfestijn. Ouders werden
opgeroepen om mee te doen aan de B.Slim wedstrijd
‘KAMPIOEN GEZOND SNOEPEN!’. Door op de laatste
avond geen snoepkettingen maar bloemen, een klein
cadeautje of kettingen met gezonde snoeperijen te
geven, hiervan een leuke foto te maken en deze te
uploaden via www.facebook.com/bslimamersfoort. Via
Facebook konden mensen op deze foto’s hun stem
uitbrengen. Resultaten van deze ludieke actie zijn:
- Meer dan 1.400 mensen hebben de fotowedstrijd van
B.Slim bezocht.
- 17 foto’s zijn ingezonden voor de wedstrijd.
- In totaal zijn er 227 stemmen uitgebracht op deze
foto’s.
- Ongeveer 150 mensen hebben de Facebookpagina
van B.Slim geliked.
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De foto met de meeste stemmen won een
gezinsabonnement voor 6 personen voor Bosbad
Amersfoort. De 2e prijs was een klimarrangement voor 6
personen bij Out in Action. Wethouder Lubbinge
verzorgde in het stadhuis de prijsuitreiking.
Voor Kika De Berg
Op

GGDrU,
gemeente
Amersfoort en
Stichting
Kinderen voor
KiKa / De Berg
Op

26 mei

350 kinderen

Voor dit evenement heeft B.Slim gadgets en flyers voor
de goodiebag beschikbaar gesteld. In 2014 wordt deze
samenwerking mogelijk uitgebreid.

Actie rondom City
Run met de
volgende
activiteiten:

SRO, Gemeente
Amersfoort,
Stichting
Marathon
Amersfoort, The
Power of Food en
GGDrU

4x Loop in je wijk ter
voorbereiding Kidsrun

SRO

1 mei

120 kinderen
30 kinderen

Kidsrun: om ervoor te zorgen dat meer kinderen uit de
vier B.Slim wijken aan de Kidsrun van 1 km gingen
meedoen, is op 1 mei door de combinatiefunctionarissen
van SRO een Loop door je wijk in de vier B.Slim wijken
georganiseerd voor ouders en kinderen. In totaal hebben
120 kinderen hieraan deelgenomen, waarvan 30 ook aan
de Kidsrun op 9 juni hebben meegedaan.

5K Schoolchallange
clinics op scholen

Stichting
Marathon
Amersfoort

Januari - juni

300 jongeren

5K Schoolchallenge: om ervoor te zorgen dat meer
jongeren aan de 5K Schoolchallenge mee zouden doen, is
een informatiebijeenkomst voor VO-scholen
georganiseerd en werden loopclinics op de VO-scholen in
de gymlessen gegeven. Bij deze clinics is een
ansichtkaart van B.Slim uitgedeeld met daarop 5
quizvragen over gezonde voeding en beweging. Om de
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jongeren te verleiden om mee te gaan doen de 9e juni,
was er een prijs voor de school met relatief de meeste
deelnemers, namelijk een DJ voor een schoolfeest. In
totaal deden 300 jongeren mee, in 2012 waren dit er
slechts 50. De winnende school was de Johan van
Oldenbarneveldt.
COOL!! Water actie

Gemeente
Amersfoort,
GGDrU en SRO

9 juni

350 kinderen en
ouders
1.000 kinderen en
jongeren

COOL!! Water actie 9 juni: B.Slim was 9 juni aanwezig
zijn bij de CityRun met een stand op het Eemplein om de
drink water boodschap meer aandacht te geven.
Kinderen en jongeren die meededen met de 1 km
KidsRun of de 5K Schoolchallenge, konden meedoen met
de B.Slim quiz. 350 kinderen/ouders vulden de quiz in.
Alle deelnemers kregen bij inlevering een B.Slim
sporthanddoek. Daarnaast zijn 1.000 flesjes COOL!!
Water uitgedeeld aan de lopertjes. Voor een impressie
van de dag zie de bijgaande link naar de facebookpagina
van B.Slim: http://bit.ly/amersfoortcityrun2013
Na afloop van de COOL!! Water actie zijn de twee
prijswinnaars getrokken uit de juist ingevulde
quizkaarten. Uit handen van sport wethouder Hans
Buijtelaar ontvingen Julia en Job op woensdag 3 juli hun
prijs in het Bosbad (1e prijs gezinsabonnement voor 6
personen voor Bosbad Amersfoort en de 2e prijs
klimarrangement voor 6 personen bij Out in Action).

Lancering B.Slim
hero: Tariq Ago

Gemeente
Amersfoort en
GGrU

4 november

Het filmpje van
Tariq is inmiddels
al ruim 255 keer
bekeken

Op maandag 4 november is de nieuwe B.Slim hero Tariq
Agho gepresenteerd. Samen met de wethouder sport,
Hans Buijtelaar, opende Citytrainer Tariq de ‘B.Slim ABCBeweegweek’ in Randenbroek. Op de vraag wat hem
motiveert om B.Slim hero te zijn, antwoordde hij: “Ik
vind het belangrijk een voorbeeld te zijn voor kinderen
en ze te vertellen dat veel bewegen en gezond eten goed
voor je is”. Tariq is de derde B.Slim hero.
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B.Slim
voedingsvoorlichting
in
Budgetteringscursus

GGDrU,
Stadsring 51,
Bea Pinkert van
Additief voeding
dieet en leefstijl
en supermarkt
Plus

Fruitbeleid

GGdrU, ABC
scholen
prioriteitswijken,
peuterscholen
Welzin

26 november

9 deelnemers

26 november is een workshop ‘Goede voeding hoeft niet
veel te kosten’ verzorgd, waarbij 9 deelnemers tips en
tools kregen over: gezond eten met weinig geld, het
samenstellen van een weekmenu met een budget van
€5,- per dag, het gebruik van restjes en opdrachten &
een rondleiding door de Plus supermarkt. Daarnaast werd
er aandacht besteed aan gezonde voeding rond het
thema Sinterklaas in de nieuwsbrief Amersfoort Bespaart.
Hieronder een reactie van een deelnemer:
“Leuk en leerzaam. Veel interactie in de groep.
Supermarktrondleiding was leuk. Had wel gehoopt dat
nog meer ingegaan zou worden op het geldaspect.
Bijvoorbeeld goedkope alternatieven voor dure gezonde
producten die even gezond zijn”.
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
2013 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. Het fruitbeleid op de
scholen staat beschreven in de schema’s per wijk.
Ook de peuterscholen van Welzin willen gaan werken met
de fruitbakjes van B.Slim. In plaats van fruit meenemen
dat in een grote schaal gaat, nemen de kinderen nu voor
zichzelf fruit mee, waarbij de bakjes van pas komen.
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3. Vervolg Evaluatie primaire preventie activiteiten
De Gezonde schoolkantine VO
Inmiddels werken maar liefst 10 van de 16 VO-scholen aan De Gezonde Schoolkantine.
In dit jaar heeft GGDrU 6 van deze scholen actief begeleid. Hoogtepunten van dit jaar
waren:


Op woensdag 20 maart heeft
wethouder Bert Lubbinge de
gezonde schoolkantine van
Accent Amersfoort geopend.
Helaas moest B.Slim hero Vitesse
voetballer Brahim Darri hierbij
verstek laten gaan, omdat hij was
opgeroepen voor Jong Oranje. De
geplande panna knock out en een
handtekening hielden de leerlingen
daarom te goed (voor de zomer heeft
Brahim alsnog een bezoek gebracht
aan de school). De kantine werd officieel geopend door de presentatie van een wel
heel speciaal nieuw broodje, het Broodje B.Slim-Bert-Brahim: een ciabatta belegd
met gekruide kipfilet op een voetbalveldje van sla met een 3-4-3 opstelling van
tomaatjes en mozzarella! Gezond en ook nog eens super lekker!



Promotieweek op Mavo Muurhuizen: in een speciale promotieweek kreeg de
gezonde schoolkantine extra aandacht. Een kookteam van Accent Amersfoort onder
leiding van kookdocent Albert Koster maakte samen met leerlingen heerlijke hapjes
klaar. Bijna alles ging op: “De kinderen vonden de smoothies heerlijk!”, aldus de
school. Daarnaast werden er collages gemaakt door de 2e klassers om de workshop te
promoten.



Opening gezonde schoolkantine op het
Vakcollege Amersfoort: de school heeft de
afgelopen maanden hard gewerkt aan het
gezonder maken van de schoolkantine en
werd op 20 november officieel geopend. Paul
Liefferink, chefkok bij restaurant ’t Kannetje,
organiseerde samen met leerlingen een
proeverij als voorproefje van het nieuwe
aanbod. Op de menukaart van de kantine
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vind je nu een broodje gezond, smoothies, soep en zelfgebakken brood. Deze
dagverse producten maakt het Vakcollege helemaal zelf. Aansluitend op de opening
werd in de lessen Mens & Natuur uitgebreid aandacht besteed aan gezonde voeding.
Directeur Koen Janssen: "Vandaag een grote rij voor het winkeltje om een broodje
gezond en tosti (bruin brood) te kopen”.


Cateringbedrijf PUUR en 't Hooghe Landt geven vanaf september samen
vorm aan de gezonde schoolkantine. Volgens Mark Pesch van PUUR, komt deze
samenwerking als geroepen: “PUUR wil bewijzen dat gezond en lekker ook kan
samengaan. Er is steeds meer belangstelling voor gezond leven, bewegen en gezonde
voeding”.



Inspiratiesessie gezonde schoolkantine: op woensdag 29 mei hielden het
Voedingscentrum en GGDrU de inspiratiesessie ‘Alle schoolkantines gezond!’ op het
Nieuwe Eemland te Amersfoort. Er waren deelnemers van 7 scholen uit Amersfoort:
docenten, directeuren, kantinemedewerkers, ouders en een leerling. Wethouder
Lubbinge opende de middag, waarop het Voedingscentrum uitleg gaf hoe je als school
een gezonde kantine kunt realiseren. Een voorbeeld uit de praktijk kwam van Ruud
Odijk, kookdocent op het Wellantcollege, die in 2 jaar tijd een gezonde kantine heeft
gerealiseerd met hulp van zijn leerlingen. De reacties van de deelnemers op de
inspiratiesessie waren positief en gaf inspiratie om op de eigen school met een
gezonde kantine aan de slag te gaan of dit voort te zetten.



Week van de Smaak: het gezondste broodje van Amersfoort: in oktober vond
de wedstrijd ‘het gezondste broodje van
Amersfoort’ plaats. Het Centrum voor Natuur en
Milieu Educatie (CNME) en B.Slim schreven deze
wedstrijd uit onder leerlingen van het voortgezet
onderwijs in het kader van de Week van de
Smaak. Leerlingen van het Vakcollege
Amersfoort, ’t Hooghe Landt, Guido de Brès,
First Class en Accent Amersfoort presenteerden
verschillende broodjes die werden beoordeeld
door een jury. Deze bestond uit wethouder Cees
van Eijk, kok Jeroen Bakker en Noortje van Tankeren van GGDrU. De broodjes
werden beoordeeld op smaak, uiterlijk, gezondheid en promotie binnen de school.
Daarnaast waren er bonuspunten te verdienen met ingrediënten die biologisch, fair
trade, van het seizoen en/of uit de buurt kwamen. Gerrit, leerling van het Vakcollege
Amersfoort, won de wedstrijd ‘het gezondste broodje van Amersfoort’. Zijn broodje
met appel en bietjes -afkomstig van Landgoed Schothorst- viel erg in de smaak.
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Uitreiking Gezonde schoolkantine schaal: twee scholen uit
Amersfoort (Accent Amersfoort en Trivium College locatie
praktijkonderwijs) kregen 27 november van tv-maker Eddy Zoëy de
Gezonde Schoolkantine Schaal 2013, omdat hun schoolkantine
voldoet aan de normen van De Gezonde Schoolkantine. Deze
uitreiking was onderdeel van de Schoolkantine Sterrendag,
georganiseerd door het Voedingscentrum. Op de foto een trotse
kookdocent en leerling van Accent Amersfoort.


Voortgang overige scholen: het afgelopen jaar is op het Nieuwe Eemland een
werkgroep gestart om ook daar een Gezonde Schoolkantine te realiseren. Op het Van
Lodenstein College is de werkgroep na het vertrek van de interim directeur stil
komen te liggen. De afspraak is gemaakt dat de school zelf contact legt met de GGD
als zij het traject willen continueren. Voor het Prisma College, Wellant College en
Trivium College (locatie Trias) geldt dat zij na een begeleidingstraject van de GGDrU
zelfstandig verder werken aan hun gezonde kantine.

DOiT
Aanvullend op De Gezonde Schoolkantine hebben de volgende 5 scholen gewerkt met het
lespakket DOiT: Wellant College, Accent praktijkonderwijs, Vakcollege, Mavo Muurhuizen
en Van Lodenstein College. Aan de hand van 12 theorie- en 4 bewegingslessen gingen de
leerlingen actief aan de slag door hun eigen (on)gezonde gedrag en de invloed van hun
directe omgeving te onderzoeken en te veranderen.
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4. Evaluatie secundaire preventie activiteiten
Pilot zwangere vrouwen
Inmiddels nemen 20 zwangere vrouwen deel aan de pilot van B.Slim. Via de
verloskundigenpraktijk Hendrik van Viandenstraat & De Kei en via de gynaecologen van
het Meander Medisch Centrum worden zwangere vrouwen met obesitas verwezen naar de
leefstijladviseur van Vialente. Gezien het feit dat het includeren van de vrouwen steeds
beter verloopt, willen we de pilot tot het einde van 2014 door laten lopen. Ook om zo
voldoende deelnemers te hebben om een goed evaluatieonderzoek te kunnen doen en
het succes met de pilot te kunnen meten.
Sociale kaart
Op de vernieuwde website van B.Slim is de sociale kaart op een aantrekkelijke manier
weergegeven. De verwijsmogelijkheden voor kinderen met overgewicht en obesitas zijn
te vinden op http://bslim.nu/sociale-kaart/.
Betrekken huisartsen
In samenwerking met HV Eemland is begin van het jaar een brief verstuurd onder alle
huisartsen in de B.Slim wijken. In deze brief werd de huisarts gevraagd om zijn
medewerking 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. In september 2013 zijn ook de posters van B.Slim afgegeven bij de
huisartsen in de B.Slim wijken.
KeiVitaaltjes
Dit jaar is vanuit de ADA-groep een plan voor de KeiVitaaltjes gemaakt, waarbij kinderen
met overgewicht en hun ouders begeleid worden. Het gaat dan om die gevallen waarbij
meer begeleiding nodig is dan in eerste instantie via de Jeugdgezondheidszorg geboden
kan worden. Deze begeleiding is dichtbij in de wijk door een diëtist en fysiotherapeut,
dus vanuit de 1e lijn. Daarnaast is het van belang dat dat kinderen in de eigen buurt gaan
sporten en bewegen.
Op initiatief van de projectleiding van B.Slim heeft er een afstemmingsoverleg met JGZ,
MTC en SRO plaatsgevonden. De Jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke
signalerende en doorverwijzende functie. KeiVitaaltjes richt zich op kinderen met
overgewicht. Het programma van MTC richt zich op kinderen met obesitas en kinderen
met overgewicht waarbij er sprake is van 2 risicofactoren. Ook is gesproken over de
makelaarsfunctie van de buurtsportcoach. Zij kennen alle sportclubjes in de wijken,
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sportverenigingen en kunnen kinderen bij de hand nemen (toeleiden) en ook zorgen voor
feedback & terugkoppeling.
Dit jaar zijn de verdere voorbereidingen getroffen om in 2014 te kunnen starten in 4
wijken in Amersfoort, Zielhorst, Kattenbroek en de B.Slim wijken Koppel en Schothorst.
Signalering, begeleiding en verwijzing door JGZ
Dit overzicht toont het percentage kinderen met overgewicht en obesitas in schooljaar
2012-2013. De gegevens zijn afkomstig van de routinematige lengte en gewicht
registratie tijdens de contactmomenten op 2 jaar, 5-6 jaar, 10-11 jaar en 13-14 jaar door
de Jeugdgezondheidszorg.
2012-2013

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2 jarigen

5-6 jarigen

10-11 jarigen

13-14 jarigen

%

%

%

%

%

%

%

%

overgewicht

obesitas

overgewicht

obesitas

overgewicht

obesitas

overgewicht

obesitas

(incl.

(incl.

(incl.

(incl.

obesitas)

obesitas)

obesitas)

obesitas)

7,8%

0,8%

9,0%

2,1%

12,5%

2,6%

13,0%

2,3%

Op het moment dat de consulten op het contactmoment voor ouder of kind niet
toereikend zijn, wordt een extra contactmoment op indicatie ingepland om het consult te
verdiepen, te vervolgen of aan te vullen. In onderstaande tabel staat weergegeven voor
hoeveel kinderen met reden ‘gewicht’ een extra contactmoment op indicatie is uitgevoerd
in 2013:
0 - 15

15 mnd

4 jr 3

mnd

- 4 jr 3

mnd- 13 jr

2013

mnd

jr

2013

2013

229

252

641

13 - 19

2013
170

In 2013 zijn in totaal 153 kinderen/jongeren verwezen me als reden groei (lengte en
gewicht). Daarvan zijn er 59 verwezen naar de 1e lijn (denk aan huisarts, diëtist of
kinderfysiotherapeut), 46 naar de 2e lijn (o.a. poli X van het Meander Medisch Centrum)
en bij 48 is dit anders of onbekend (niet geregistreerd).
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5. Samenwerking en nieuwe initiatieven
Publiek Private Samenwerking (PPS)
Stichting The Power Of Food
Op 26 en 27 januari 2013 vond in Amersfoort The Power of
Food plaats: een evenement waarin de stad 24 uur in het
teken stond van gezonde en duurzame voeding. Zes lokale
ondernemers wilden zo aandacht vragen voor een gezonde
leefstijl bij de jeugd. Particulieren en bedrijven konden een
plek aan tafel kopen. De netto opbrengst van dit
benefietdiner ging geheel naar B.Slim: een bedrag van maar
liefst 13.000 euro! Deze middelen zijn besteed aan de
KidsRun, 5K Schoolchallenge en de COOL!! Water actie.
FrieslandCampina
In 2013 heeft de samenwerking tussen FrieslandCampina en B.Slim vorm gekregen door
een aantal concrete activiteiten. In maart is groep 7 van de Kinderhof, een basisschool in
één van de B.Slim wijken, op bezoek geweest bij een Campina boerderij. Dit was in het
kader van de Campina Lenteactie.
In mei is nauw samen gewerkt binnen een actie rond de Avondvierdaagse. De
fotowedstrijd ‘Kampioen gezond snoepen’ heeft maar liefst 1.400 bezoekers getrokken op
de Facebook pagina van B.Slim, die met financiële middelen vanuit FrieslandCampina is
gerealiseerd.
In het najaar is in samenwerking met FrieslandCampina en Resto vanHarte gestart met
de voorbereidingen van een KinderResto, die in het voorjaar van 2014 van start zal gaan.
In december is met financiële ondersteuning van de FrieslandCampina een ‘Like’ actie op
de Facebook pagina gestart. Iedere nieuwe ‘liker’ kreeg korting om samen met zijn of
haar kind te komen schaatsen op het Eemplein tijdens de kerstvakantie. Door deze actie,
waarbij samengewerkt is met het Winter ParadIJS, is het aantal volgers explosief
gestegen van 158 naar ruim 550 volgers. Hiermee is het bereik van B.Slim sterk
vergroot.
Tot slot is met financiering van FrieslandCampina de website van B.Slim vernieuwd.

43

Achmea
In het kader van het convenant ‘Een gezond en vitaal Amersfoort’ is met Achmea een
verkennend gesprek gevoerd over sponsormogelijkheden van Achmea aan het
programma B.Slim. Achmea sponsort JOGG in Utrecht lokaal. Ook is Achmea partner van
JOGG landelijk evenals FrieslandCampina. Dit was voor de projectleider van B.Slim
aanleiding om een oriënterend gesprek te voeren met Achmea. In eerste instantie zal
gekeken worden naar de mogelijkheden in de wijken De Koppel en Schothorst waar de
gemeente momenteel nauw samenwerkt aan de Gezonde wijkaanpak Orion straalt!, met
daarbij het accent op bewegen. Eind 2013 heeft Achmea reeds 5.000 euro beschikbaar
gesteld voor B.Slim activiteiten in 2014.
Vitens
B.Slim heeft een aantal verkennende gesprekken gevoerd met Vitens. Aanleiding was om
een partner te vinden die de waterdrinkboodschap van B.Slim onderschrijft en
drinkwatertappunten wil sponsoren op scholen. In de gesprekken is het volgende
besproken:
1. Vitens heeft aangegeven bereid te zijn om met B.Slim samen te werken;
2. Vergoeding door Vitens van aansluitingskosten drinkwatertappunten op scholen;
3. Kennisoverdracht door Vitens over water aan scholen;
4. Rondleidingen door Vitens bij zuiverwateringsbedrijven aan scholen;
5. Aansluiting bij een aantal bestaande interventies (bijvoorbeeld de CityRun).
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Stuurgroep en taakgroepen
De stuurgroep is het afgelopen jaar twee keer bijeen geweest onder leiding van
wethouder Lubbinge. Op de agenda stonden o.a. het jaarverslag van 2012, de stand van
zaken rondom de plannen voor Keivitaaltjes, een demonstratie van de nieuwe Facebook
pagina en website, de plannen voor 2014 naar aanleiding van de adviezen van de
taakgroep en de resultaten van B.Slim tot dusver. Regionaal en landelijk blijft het
percentage overgewicht bij kinderen nog steeds stijgen. Het is daarom positief dat sinds
de invoering van B.Slim in 2005 in 3 van de 4 prioritetswijken een stabilisatie van het
aantal kinderen met overgewicht bereikt is. In 2013 is MTC aangesloten als nieuw
stuurgroep lid.
De taakgroep wijkgerichte primaire preventie activiteiten is dit jaar 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 2014. Tussendoor was 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 2013 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 natuur en milieu gebundeld door
ons samen in te zetten tijdens de Week van de Smaak.
Daarnaast zijn de contacten met de afdeling sport en recreatie versterkt door vanuit
B.Slim mee te denken voor de actualisatie van de sportnota. ‘Amersfoort f!t’. De
activiteiten van B.Slim zijn steeds meer verbonden aan sportactiviteiten in de stad (zoals
de CityRun) en met het laagdrempelig sportaanbod in de wijken. Dit zorgt ervoor dat er
geen nieuwe activiteiten uitgevoerd hoeven te worden, maar door samenwerking de
doelstellingen van B.Slim sterker gepositioneerd worden.
Ook werken we nauw samen met de afdelingen economie en externe betrekkingen
omtrent publiek private samenwerking met bedrijven en organisaties in de stad.
Overige nieuwe contacten
Dit jaar zijn verkennende gesprekken met Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)
gevoerd over eventuele samenwerking. In 2014 zal over de eventuele aansluiting bij
JOGG een besluit genomen worden.
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Longfonds; Vignet gezonde scholen
Op 4 november ondertekenden de wethouders Bert Lubbinge en Cees van Eijk samen
met Michael Rutgers (directeur Longfonds) en Henk Kruisselbrink (directeur GGDrU) het
convenant ‘Gezonde scholen Amersfoort’. Gemeente, Longfonds en GGDrU hebben daarin
aangegeven dat ze zich gezamenlijk gaan inspannen om basisscholen te motiveren het
vignet gezonde school te behalen , waarbij de focus ligt op het deelcertificaat
binnenmilieu en voeding & beweging Dit laatste sluit naadloos aan bij de lesmethode
Lekker fit!, de Lekker fit! Duim en dus bij B.Slim.

Stichting Kinderen voor KiKa / De Berg Op
Stichting Kinderen voor KiKa / De Berg Op heeft aangegeven graag te willen
samenwerken met B.Slim. Voor dit evenement heeft B.Slim gadgets en flyers voor de
goodiebag beschikbaar gesteld. In 2014 wordt deze samenwerking mogelijk uitgebreid.
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6. Publiciteit
B.Slim in de lokale media, ruim 23x o.a.:


Krantenartikel Amersfoort Nu 2 januari 2013 ‘Etmaal aan tafel



Krantenartikel De Stad Amersfoort 9 januari 2013 ‘The Power of Food slaat aan’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 16 januari 2013 ’24 uur eten voor het goede doel’



Krantenartikel AD 28 januari 2013 ’24 uur eten met een hoger doel’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 30 januari 2013 ‘Dit geeft een enorme power’



Advertentie in De Stad Amersfoort 30 januari 2013 ‘Dank voor zoveel energie’



Krantenartikel Amersfoort Nu 30 januari 2013 ‘Veerle Bakker is de tweede B.Slim
Hero’



Krantenartikel Amersfoort Nu 30 januari 2013 ‘The Power of Food’



Krantenartikel AD 21 maart 2013 ‘Niet elke dag frikadellen. Praktijkschool Accent
opent gezonde schoolkantine’



Krantenartikel Amersfoort Nu 27 maart 2013 ‘Accent Amersfoort heeft een gezonde
schoolkantine’



Krantenartikel Amersfoort Nu 27 maart 2013 ‘Accent op gezonde toer’



Krantenartikel AD 24 mei 2013 ‘Gezond ‘snoepen’ 4-daagse beloond’



Krantenartikel Amersfoort Nu 29 mei 2013 ‘Niet snoepen, maar wandelen’



Krantenartikel Amersfoort Nu 29 mei 2013 ‘Wedstrijd B.Slim tijdens Avondvierdaagse’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 29 mei 2013 ‘Fotowedstrijd ‘kampioen gezond
snoepen’ tijdens Avondvierdaagse’



Krantenartikel AD 31 mei 2013 ‘Eerst snoepen, dan blaren prikken’



Krantenartikel Amersfoort Nu 10 juli 2013 ‘COOL!!Water winnaars’



Krantenartikel Amersfoort Nu 17 juli 2013 ‘Winnaars kampioen gezond snoepen’



Krantenartikel Amersfoort Nu 18 september 2013 ‘’t Hooghe Landt wil een gezonde
schoolkantine’



Krantenartikel Amersfoort Nu 9 oktober 2013 ‘Gerrit wint wedstrijd ‘Het gezondste
broodje’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 27 november 2013 ‘Opening gezonde
schoolkantine’



Krantenartikel Amersfoort Nu 18 december 2013 ‘Veel te doen op Winterkwartier’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 24 december 2013 ‘Met korting schaatsen op het
Eemplein’

Foto: avondvierdaagse
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Overig:


Naast de artikelen in de krant besteedde de weekkrant (Amersfoort nu.nl) ook online
een aantal keer aandacht aan activiteiten van B.Slim. In maart publiceerden zij een
artikel over de opening van de gezonde schoolkantine op het Accent praktijk
onderwijs en in september over de samenwerking tussen cateringbedrijf PUUR en ’t
Hooghe Landt:
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/maart/20/accent_opent_gezonde_schoolkan
tine en
http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/september/18/a_t_hooghe_landt_wil_een_g
ezonde_schoolkantine?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter



Het Accent praktijk onderwijs vermelde tevens een stukje over de opening op de
eigen facebook pagina: https://www.facebook.com/AccentAmersfoortNL?ref=strea



Het Voedingscentrum nam een stukje op in haar landelijke nieuwsbrief over de
inspiratiesessie gezonde schoolkantine en RTV Utrecht maakte hier een item over
welke is uitgezonden in RTV Utrecht U Vandaag op 20 juni 2013.



Verder kreeg Veerle Bakker als nieuwe B.Slim hero een vermelding op de website van
AV Triatlon. Deze is te vinden op: http://www.avtriathlon.nl/veerle-bakker-wordtambassadeur-b-slim-2/

B.Slim website
In 2013 is de B.Slim Amersfoort website volledig vernieuwd. De oude website vonden we
te statisch, de nieuwe website is meer beeldend en is in januari 2014 gelanceerd. Helaas
is door deze verandering niet meer te achterhalen hoeveel mensen in 2013 de site
bezocht hebben.
Facebook pagina B.Slim
In april/mei is de Facebook pagina van B.Slim online gegaan. Zo wordt tevens via de
social media de B.Slim boodschap op leuke wijze onder de aandacht gebracht en de
naamsbekendheid vergroot. Sinds oktober/november is actief gestart met regelmatig (3
keer per week) posten op de Facebook pagina. Deze posts worden 1 keer per maand
afgewisseld met een bericht van de B.Slim reporter, die op pad gaat naar een B.Slim
activiteit en daarvan verslag uitbrengt.
Ondanks dat de pagina in november nog niet heel veel volgers had (158), werden er toch
veel mensen bereikt door de spotlight te richten op anderen. Zo heeft het bericht over de
gezonde schoolkantine op het Vakcollege ruim 775 mensen bereikt en ook veel reacties
ontvangen (45 likes, 9 inhoudelijke reacties en 2 keer gedeeld). Middels een ‘Like’ actie
aan het eind van het jaar is het aantal volgers explosief gestegen van 158 naar ruim 550.
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De Facebook pagina is te vinden op https://www.facebook.com/bslimamersfoort. Het
gemiddelde bereik per maand dit jaar was ruim 3.500 mensen.
Landelijke aandacht voor B.Slim:
B.Slim Amersfoort heeft in 2013 op verschillende wijze landelijke aandacht genoten;


B.Slim wordt opgenomen als best practice in het boek van Guus Schrijvers getiteld:
‘Meer gezondheid voor gelijkblijvend budget’. Als tegenprestatie heeft de hoogleraar
aangegeven graag een workshop te willen verzorgen over hoe preventieprogramma’s
zoals B.Slim het beste geëvalueerd kunnen worden, om zo beter de effecten zichtbaar
te maken. Deze workshop zal plaatsvinden op 28 januari 2014.



Amersfoort genomineerd voor beste gezondheidsbeleid: In het kader van het
Nationaal Voedingsdebat is een peiling uitgevoerd naar de gemeente met het beste
gezondheidsbeleid. Amersfoort behoorde tot de 5 genomineerde gemeenten in
Nederland. Op 1 november jl. is het juryrapport overhandigd, waarbij Amersfoort op
een 3e plek is geëindigd: “Amersfoort is strategisch bezig met een groot, landelijk
erkend project om overgewicht te bestrijden (B.Slim). Amersfoort scoort vooral hoog
op samenwerking en social marketing. Het wijkgerichte project B.Slim maakt gebruik
van ‘local heroes’ zoals Brahim Darri (voetballer van Jong Nederland en Vitesse) als
ambassadeurs om jongeren enthousiast te maken. De gemeente werkt samen met
meerdere partijen zoals zorgverzekeraar Achmea, Friesland Campina, medisch
specialisten en de GGD Midden-Nederland om B.Slim een succes te maken. De
gemeente wordt ook vaak benaderd door verschillende partijen in de stad om mee te
doen aan B.Slim”. Voor het gehele rapport zie:
http://www.nationaalvoedingsdebat.nl/Juryrapport.pdf



4 september kwam een delegatie van de gemeente Nieuwegein naar Amersfoort voor
een werkbezoek. Eén van de projecten die uitgewisseld werden was B.Slim. De
projectleider van de GGD MN heeft een Prezi-presentatie gegeven over de B.Slim
aanpak: http://prezi.com/ftceysc6baid/?utm_campaign=share&utm_medium=copy.
De samenhang binnen B.Slim sprak de gemeente Nieuwegein zeer aan.



B.Slim is als voorbeeld genoemd op de Handreiking Gezonde Wijk - Wijkgerichte
Gezondheidsbevordering van het Centrum Gezond Leven van het RIVM.



In de handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg van de Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV) wordt verwezen naar B.Slim:
http://lhv.artsennet.nl/LHVproduct/Handreiking-Samenwerking-huisarts-enjeugdgezondheidszorg-1.htm
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In de nieuwsbrief van Gezonde Slagkracht van ZonMw stond een artikel over
B.Slim met als titel ‘Speler Jong Oranje als rolmodel’:
http://www.zonmw.nl/nl/nieuwsbrieven-20/gezonde-slagkracht/gs-nieuwsbrieffebruari-2013/

B.Slim gadgets
In het kader van de CityRun is een drietal nieuwe B.Slim gadgets ontwikkeld:
-

COOL!! Water waterflesjes met B.Slim etiket

-

B.Slim sporthanddoek

-

B.Slim ansichtkaart met quiz

Peuterflyer
Om de B.Slim boodschap kracht bij te zetten is een folder gemaakt voor ouders van
peuters. Deze folder zal via de peuterscholen verspreid worden onder alle ouders. Tijdens
het intakegesprek voor de peuterschool zal speciale aandacht gegeven worden door de
peuterleidsters aan gezonde voeding.

Herdruk algemene flyer en poster
In 2013 is de B.Slim flyer herdrukt. Hierop is ook de Facebook pagina van B.Slim
vermeld. Tevens is in 2013 de B.Slim poster gedrukt met daarop de 5 kernboodschappen
van B.Slim.
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B.Slim films
In januari 2013 zijn er twee B.Slim films gemaakt: één op een basisschool in Amersfoort
die goed bezig is met Lekker fit! en één op een voortgezet onderwijs school die actief
werkt aan een gezonde schoolkantine en het lespakket DOiT. We hopen met deze
voorbeeldscholen andere scholen enthousiast te maken voor B.Slim en om aandacht te
besteden aan de thema’s gezonde voeding en beweging.
Ook is er een promotiefilm gemaakt van B.Slim hero Veerle Bakker en Tariq Agho. In de
films maken we kennis met Veerle en Tariq en hun talenten en vertellen zij op
aansprekende wijze wat de B.Slim boodschap is.
Alle films zijn te bekijken via: http://bslim.nu/bslim-tv/.
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7. Conclusies en aanbevelingen
Resultaten lange termijn: monitoring overgewicht
Het percentage kinderen met overgewicht is sinds de start van B.Slim in 2005 in
Amersfoort redelijk stabiel gebleven. Over de gehele regio Eemland is over deze periode
een lichte stijging te zien. Ook landelijk is te zien dat het percentage overgewicht bij
kinderen en jongeren nog steeds blijft stijgen. Het is daarom positief dat sinds de
invoering van B.Slim in drie van de vier prioriteitswijken een stabilisatie van het aantal
kinderen met overgewicht bereikt is. In Kruiskamp/Koppel, de wijk waar B.Slim gestart is
in 2005, lijkt zelfs een daling in te zetten bij de groep 13/14 jarigen (klas 2 voortgezet
onderwijs). In Liendert/Rustenburg, waar B.Slim in 2007 is gestart, is er echter een licht
stijgende trend te zien bij de kinderen van groep 2 en 7. De cijfers voor de 13/14 jarigen
in die wijk zijn echter wel stabiel.
Resultaten middellange termijn: voedings- en beweeggedrag
In de prioriteitswijken is een gunstige ontwikkeling te zien met betrekking tot het
beweeggedrag van de jeugd. Er is een daling opgetreden van het aantal jongeren dat
geen lid is van een sportclub en het aantal jongeren met inactief gedrag (meer dan 2 uur
per dag tv kijken en meer dan 2 uur per dag achter de computer zitten (niet voor
school)). In de overige (niet-prioriteits) wijken van Amersfoort is deze daling niet te zien.
Voor ontbijtgedrag (minder dan 5 dagen per week ontbijten) lijkt er eveneens in de
prioriteitswijken een positief effect op te treden.
Succesvolle activiteiten B.Slim in 2013
In 2013 zijn wederom veel activiteiten georganiseerd vanuit B.Slim. Enkele hoogtepunten
waren:
o

Tweede B.Slim hero: in januari maakte burgemeester Bolsius bekend dat het 15jarige atletiektalent Veerle Bakker de tweede B.Slim hero is. Dit gebeurde bij het slot
van ‘The Power of Food’. De burgemeester en Veerle kregen een cheque van 13.000
euro. Dit was de opbrengst van The Power of Food, georganiseerd door Amersfoortse
ondernemers, die geheel bestemd was voor B.Slim. Het geld heeft B.Slim gebruikt om
te zorgen dat meer kinderen/jongeren mee gaan doen met de 1 km KidsRun en de 5K
Schoolchallenge. Daarnaast is de B.Slim boodschap COOL WATER!! Dit jaar extra
kracht bij gezet.

o

Gezond snoepen bij de Avondvierdaagse: in samenwerking met
FrieslandCampina is tijdens de Avondvierdaagse de B.Slim wedstrijd ‘KAMPIOEN
GEZOND SNOEPEN! georganiseerd’, een ludieke fotowedstrijd via de nieuwe Facebook
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pagina van B.Slim. Wethouder Lubbinge zette de prijswinnaars in het zonnetje in de
collegekamer van de gemeente.
o

Samenwerking gezondheid en duurzaamheid: in oktober streden leerlingen van
het voortgezet onderwijs om de prijs voor het ‘gezondste broodje van Amersfoort’.
Het Centrum voor Natuur en Milieueducatie en B.Slim schreven deze wedstrijd uit in
het kader van de Week van de Smaak. Leerlingen van 5 VO-scholen maakten
verschillende broodjes klaar die werden beoordeeld door een jury. Deze bestond uit
wethouder Cees van Eijk, kok Jeroen Bakker en Noortje van Tankeren van de GGD.

o

Beweegweek en derde B.Slim hero: in november is de nieuwe B.Slim Hero Tariq
Agho gepresenteerd. Samen met wethouder Buijtelaar opende Citytrainer Tariq de
‘B.Slim ABC-Beweegweek in Randenbroek’.

o

Landelijke aandacht voor B.Slim: op verzoek van het RIVM Centrum Gezond
Leven heeft B.Slim een bijdrage geleverd aan de landelijke netwerkbijeenkomst over
social marketing. Sociale marketing is een succesvolle aanpak in het verleiden van
mensen tot het maken van gezonde keuzes.

Aanbevelingen
We sluiten dit jaarverslag af met een aantal aanbevelingen voor de invulling van B.Slim
in 2014.


Meer focus in de B.Slim inzet  vooral inzetten op die activiteiten waarmee
ouders/kinderen uit de B.Slim wijken bereikt kunnen worden.



Aandacht voor borging  vooral inzetten op hoe professionals/vrijwilligers in de
wijken mede de B.Slim boodschap kunnen uitdragen.



Zichtbaarheid van B.Slim is sterk verbeterd  actief aan blijven werken.



Meer inzetten op kinderen 8-12 jaar tijdens de CityRun  indien mogelijk 3 km. loop
en gezamenlijke ouder/kind loop.



Gezonde sportkantines in Amersfoort?  1e stap in gesprek met Amersfoortse Sport
Federatie om het draagvlak bij de sportverenigingen te polsen.



Meer afstemming met Welzin  ook op beleidsniveau.



4e B.Slim hero  danseres Jovana Milanovic van A-dance benaderen.



Lekker fit! BO: loopt goed in Kruiskamp/Koppel, Liendert/Rustenburg en Randenbroek
 Zoeken naar kansen / ingangen in Soesterkwartier en Schuilenburg (ABC).



Opa’s en oma’s grote invloed in veel (allochtone) gezinnen  meer betrekken bij de
B.Slim activiteiten.



Aandacht voor armoedeproblematiek  gezond en goedkoop eten.



Meer private partners zoeken  die willen bijdragen aan het vervolg van B.Slim.
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8. Financiële verantwoording 2013
B.Slim 2013

Begroot

Coördinatie

33.500

Materiaal en website

10.000

Realisatie

62.681
10.754 Gemeente Amersfoort
22.672 GGD MN
29.255 GGD MN
37.045,22
Website en facebookpagina
935
3.060
360
5.320
B.Slim hero's
3.211,72
2.041,52
Avond4daagse
800
200
322
360
84,81
680
360
CityRun
692,7
450
985
145
155
361,5
1.260,35
2.410

Max D'oro website (beheer)
Ontwikkeling nieuwe website
Opzetten facebookpagina
Moderen facebookpagina en advies over inzet pagina
Film B.Slim hero Veerle Bakker
Film B.Slim hero Tariq Agho
Plaatsingskosten banners uitvalswegen avond4daagse
Fotograaf
Prijzen winnaars fotowedstrijd
App fotowedstrijd facebook
T-shirts en boodschappen voor snoepkettingen foto
Facebook advertenties
Modereren facebookpagina tijdens Avond4daagse
B.Slim ansichtkaart bij loopclinics 5K Schoolchallenge
Ontwerp drink water voor VO / 5K Schoolchallenge
Posters B.Slim en ontwerp drink water BO
Aanvulling ontwerp drink water BO
Opmaak ballonnen CityRun
Ballonnen drink water CityRun
B.Slim flesjes water
Handdoekjes B.Slim CityRun
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2.100 Prijs 5K Schoolchallenge: DJ, geluid en licht
93 Banner en posters 5K Schoolchallenge
570 Vervoer materialen naar Eemplein door Eemfors
B.Slim
Fruitbakjes
2.785,56 Nieuwe voorraad fruitbakjes
Overig

Club Extra Fit en verbruggingsplan
Zwangeren

20.000

375
192
426,54
3.365
1.003,52
90
650
1.200

Advertentie in donateurkrant De Opkikker
24-uurs kaarten POF B.Slim stuurgroep leden
Inzet fotograaf PR-momenten
Folder peuters en nabestelling B.Slim flyer
Drukkosten folders
Input ADA-groep bij folder peuters
Domeinnaam website B.Slim
Facebook like actie

4.125,00
487,5
787,5
1.237,50
1.612,50

Vialente consulten Leefstijladviseur 1e kwartaal
Vialente consulten Leefstijladviseur 2e kwartaal
Vialente consulten Leefstijladviseur 3e kwartaal
Vialente consulten Leefstijladviseur 4e kwartaal

x

7.000

Voortgezet onderwijs

12.500

12.773,21
7.153,21 DOiT pakket VUmc
1.600 Gezonde schoolkantine werkbudget
4.020 Extra uren implementatie gezonde schoolkantine GGD MN

Wijken
Kruiskamp/Koppel

37.000

28.738,40
9.000
891,79 Lekker fit! BO Michaelschool
1.500 Sport- en spelactiviteiten 2x SRO (in activiteitenweek)
379,96 Instuif Geef het gezonde voorbeeld bij Buitenkast Koppel
(ADA-groep)
82,65 B.Slim - ABC activiteitenweek: step events
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577,08 Lekker fit BO
398,57 Inzet ADA-groep bij Gezonde School Vignet activiteit
Liendert/Rustenburg

9.000
280,19
1.500
177,50
1.134,24

Randenbroek/Schuilenburg

Superchefs 1 groep
Sport- en spelactiviteiten 2x SRO
Langste eettafel kookactiviteit (PrinsesHeerlijk)
Lekker fit! BO De Wiekslag

9.000
1.500 Sport- en spelactiviteiten 2x SRO (in Beweegweek)

Soesterkwartier

10.000
180 Ouderavond BSO SKON
3.402 B.Slim ontbijtfeestjes en voorlichting psz

Alle wijken

Totaal
Bijdrage Power of
Food
Terugstorting SRO B.Slim Battle

deel uit de afzonderlijke wijken
6.350
450
4.020
2.640
1.750
360
1.164,42

120.000

4 Musketiers en zeskamp Holland Opera
B.Slim voorlichting budgetteringscursus
Extra uren implementatie Lekker fit! GGD MN
Loop in je wijk 4x ter voorbereiding op de Kidsrun SRO
5K Schoolchallenge clinics op scholen
Personele inzet SRO COOL!! Water actie tijdens CityRun
Lekker fit! Anne Annemaschool (Nu sbo De Opmaat in
Vathorst)

145.362,83

13.000

3.000

Bijdrage
FrieslandCampina

8.868,23

Eindtotaal

144.868

Tekort

-494,60
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Kernpartners van B.Slim zijn:

Kruiskamp-Koppel

Liendert-Rustenburg
Randenbroek-Schuilenburg
Soesterkwartier
Soesterkwartier

Gezamenlijk strijd voeren tegen de kilo’s

