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1. Inleiding
In de gemeente Amersfoort loopt sinds 2005 het programma ‘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, Achmea Agis (per 1/10/2014 Achmea
Zilveren Kruis geworden), Meander Medisch Centrum, Huisartsen Vereniging Eemland,
gemeente Amersfoort en GGD regio Utrecht. Ook wordt actief samengewerkt met veel
lokale partijen zoals de basisscholen, peuterscholen, 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.
B.Slim 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 2014 is B.Slim voortgezet.
In dit verslag wordt teruggeblikt op het projectjaar 2014 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. Uitkomsten evaluatieonderzoek
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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.
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De B.Slim boodschap

Gezamenlijk strijd voeren tegen de kilo’s
3

2. Doelstellingen B.Slim
B.Slim heeft de volgende doelstellingen:

3. Evaluatie wijkgerichte primaire preventie activiteiten
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Wijk Kruiskamp/Koppel
Naam activiteit
Lekker fit! maand

Organisatie
ABC, SRO, GGDrU

Planning
Hele maand
januari

Bereik

Evaluatie
Januari was in Kruiskamp/Koppel uitgeroepen tot
Lekker fit! maand. Niet alleen gingen de twee
basisscholen uit de wijk met de thema’s voeding en
beweging aan de slag. Ook op de buitenschoolse
opvang, de voorschool en het kinderdagverblijf stond
Lekker fit! de gehele maand centraal. Daarnaast
werden diverse wijkactiviteiten georganiseerd.

Smaakplezier op de
BSO

SKA: BSO de
Vlinderstruik

Januari

15-20 kinderen

BSO de Vlinderstruik heeft deelgenomen aan de Lekker
fit! maand. In deze periode is de BSO actief aan de
slag gegaan met een aantal activiteiten zoals het
schilderen van fruit en smaakfoppen. De kinderen
waren erg enthousiast. Wel blijkt het af en toe lastig
activiteiten te organiseren die voor alle leeftijden leuk
zijn.

Lekker fit! lessen

Michaëlschool

Januari en
september

134 kinderen

Alle leerlingen van de Michaëlschool hebben tijdens de
Lekker fit! maand én tijdens de start van het nieuwe
schooljaar in september enthousiast gewerkt in de
werkboekjes Lekker fit! Tijdens deze projectperiode
zijn de leerlingen op de markt geweest om groenten en
fruit te kopen. Deze ingrediënten zijn gebruikt tijdens
de kooklessen die zijn georganiseerd in de Lekker fit!
lessen.

Training
Beweegkriebels

Confriends

6 juni

9 deelnemers
(pedagogisch
medewerkers
werkzaam bij het
kinderdagverblijf,
voorschool de
Kleine Vlinder en
BSO de
vlinderstruik)

De training Beweegkriebels, die verschoven is naar 6
juni, was erg succesvol. Hieronder de bevindingen van
de trainster:
“Er waren 9 enthousiaste en leergierige deelnemers.
De trainingslocatie was perfect om de
beweegactiviteiten te kunnen uitvoeren. De
deelnemers waren vooral verrast hoeveel
beweegactiviteiten (ook voor buiten!) je kan doen met
goedkoop materiaal zoals: viltjes, knijpers, sjaaltjes,
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fotokaarten etc. En hoe deze te integreren in het
ontwikkelingsgericht en thematisch werken”.
Stepworkshop

Step Events

7 januari

Ruim 25
kinderen

De stepworkshop was een groot succes. Alle 25 steps
waren continue in gebruik. De kinderen hebben
behendigheidsoefeningen en wedstrijdjes gedaan.

Ouderavond
hartstichting

Michaëlschool en
Hartstichting

14 januari

14 ouders, 12
moeders en 2
vaders

Een voorlichter van de Hartstichting heeft tijdens de
ouderavond op interactieve wijze informatie gegeven
over gezonde voeding en beweging. Daarna zijn de
ouders in groepjes aan de slag gegaan met leuke
opdrachten, zoals hoeveel suikerklontjes zitten er in
een drankje. De ouders gaven aan veel van de avond
geleerd te hebben.

B.Slim ontbijtfeestjes Peuterwerkplaats
op de peuterschool
De kleine Vlinder

14 en 15 januari

33 peuters
29 ouders, bij
het ontbijt, 22 bij
de voorlichting

In totaal waren er 33 peuters bij het ontbijt. Omdat er
niet meer met vaste groepen wordt gewerkt, heeft een
aantal kinderen 2x meegedaan. 29 (87%) ouders
waren aanwezig bij het ontbijt en 22 (66%) ouders bij
de aansluitende voorlichting (met behulp van het
gezond leven spel). Sommige ouders zijn 2x aanwezig
geweest bij de voorlichting, omdat ze het zo leuk en
nuttig vonden.

Bootcamp

Marcel v/d Brink

15 en 29 januari

15 jongens

De Bootcamp op 15 januari is wegens omstandigheden
niet doorgegaan. Op 29 januari waren er 15 jongens
aanwezig die met een hoop plezier hebben
deelgenomen aan de sportieve oefeningen.

Kookactiviteit

Samen Smullen

18 januari

22 kinderen en
11 moeders

De kookactiviteit trok een hoop kinderen en moeders;
bijna de helft meer dan vooraf aangemeld. De kinderen
stonden te popelen om te beginnen. De organisator
zegt er het volgende over: “Na ontvangst zijn de
kinderen enthousiast aan de slag gegaan. Het was een
drukke en soms chaotische, maar geslaagde middag”.
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Voedingsvoorlichting

ADA-groep en
Welzin

21 januari

14 moeders

Een diëtist van de ADA-groep heeft voorlichting
gegeven aan 14 moeders. De informatie sloot goed
aan bij de doelgroep. De moeders waren enthousiast.
Waar vond deze voorlichting plaats, buurthuiskamer?

Sport- en
spelactiviteit

SRO

22 januari

60 kinderen

In het kader van de Lekker fit! maand is een B.Slim
sport- en spelactiviteit georganiseerd. Deze vond
plaats op het Boogschutterplein in de Koppel door de
buurtsportcoaches en onder begeleiding van
toekomstige Citytrainers van MBO Amersfoort. Zo’n 60
kinderen hebben deelgenomen aan de verschillende
activiteiten. Het aanbod bestond uit korfbal, een
rugbyclinic (onder begeleiding van Rugby Club
Eemland), voetbal en het luchtkussen Zakslaan. Mark
van Zwieten: “Wat vooral opviel was het grote
enthousiasme van de kinderen en de positieve reactie
van deze allochtone doelgroep op nieuwe sporten als
rugby en korfbal.”

Peutergym

SRO

Januari/februari
8 keer

Gemiddeld 2-4
peuters en
ouders

De opkomst bij de peutergym bleek erg laag. Ook na
actief flyeren en promoten bleef de opkomst rond de
2-4 peuters per keer. De deelnemende peuters en
ouders hebben wel met veel plezier deelgenomen aan
de peutergymbijeenkomsten en de moeders waren erg
enthousiast.

Danslessen

Scholen in de
Kunst

Januari/februari
5 lessen

45 kinderen

De danslessen waren een groot succes met in totaal 45
aanmeldingen. Vanwege het grote aantal
aanmeldingen zijn er 3 groepen gestart in plaats van
1.

Afsluitende
ouder/kind sport- en
spelactiviteit

SRO, ABC, Scholen 26 januari
in de Kunst, GGDrU

35 kinderen en
10 ouders

Op 26 januari vond de afsluiting van de Lekker fit!
maand plaats in de Vlindervallei en het Vlinderpark,
onder aanwezigheid van wethouder Bert Lubbinge.
Vaders konden voetballen met hun zoons en moeders
dansten met hun dochters. Het feest kwam langzaam
op gang met een gezamenlijke warming up.
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Uiteindelijk waren er 10 ouders en 35 kinderen. De
Hoogvliet heeft voor deze gelegenheid fruit
gesponsord, dat uitgedeeld werd door B.Slim hero
Tariq Agho.
Kookworkshop bij
Kinderfeest

ABC

Kookworkshop en
033Groen, ADAvoorlichting bij het groep, Welzin,
oogstfeest
GGDrU

4 juni

30 kinderen

Tijdens het Kinderfeest konden de kinderen onder
begeleiding van een professionele horecamedewerker
fruitspiesjes maken. Hierbij maakten de kinderen
kennis met diverse soorten vers fruit, waaronder
ananas, watermeloen en banaan. Het fruit werd vers
gesneden, waardoor de kinderen niet alleen het
eindproduct, maar ook het beginproduct zagen. Omdat
de kinderen zelf het fruit mochten rijgen en hier dus
keus in hadden, vonden ze het erg leuk om te doen en
hebben zij er heerlijk van kunnen smullen.

27 augustus

15 deelnemers

Op 27 augustus vond het oogstfeest van de Smultuin,
moestuintjes tussen de flats aan de Vasco da
Gamastraat in Kruiskamp, plaats. B.Slim is daarbij
aangesloten middels een gezonde kookworkshop door
een diëtist van de ADA-groep. Hierbij is gebruik
gemaakt van een mobiele keuken van Welzin en
groenten uit de moestuin. Wijkwethouder Bertien
Houwing was aanwezig om het oogstfeest te openen.
De diëtist van de ADA-groep zegt er het volgende
over: “Het was een leuke, zonnige middag waar
salades zijn gemaakt en groentes gewokt. De
aanwezigen deden enthousiast mee. Er werden zelfs
kruiden van huis gehaald. Na het koken hebben we
samen gegeten, ook met een paar mannelijke
bewoners! 1 jonge bewoner haalde thuis een grote
watermeloen op, om als toetje uit te delen. Erg leuk”.
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ABC-B.Slim
activiteitenweek

ABC, SRO, GGDrU

In de herfstvakantie vond de B.Slim–ABC
Activiteitenweek in de wijk Kruiskamp/Koppel plaats.
Hieronder worden de activiteiten toegelicht.

Spelletjesmiddag
Buitenkast

Welzin

21 oktober

Sport- en
spelactiviteit

SRO

22 oktober

Koken in de
moestuin

Speeltuinvereniging 22 oktober
Kruiskamp

25 kinderen

Het koken in de moestuin was weer een groot succes.
In totaal hebben 25 kinderen enthousiast geoogst,
bereid en lekker gesmuld.

Bootcamp

Kiyoco

23 oktober

12 jongens

12 jongens hebben enthousiast deelgenomen aan
zowel groepsgerichte als individuele oefeningen. Er
waren oefeningen als een hindernis parcours en testjes
om het uithoudingsvermogen te testen. De jongens
waren erg competitief en wilden dan ook graag elkaars
score verbeteren.

SuperChefs

PrinsesHeerlijk

Oktober/november 12 kinderen

18 kinderen en 2 De spelletjesmiddag bij de Buitenkast was erg
ouders
succesvol. 1 aanwezige tiener heeft 3 keer zelf een
spellencircuit uitgezet en de kinderen in 2 teams
ingedeeld waarbij er 3 keer tegen elkaar werd
gestreden. De kinderen vonden dit zo leuk, dat
dezelfde tiener in die week nog een paar keer een
spellencircuit heeft georganiseerd bij de Buitenkast.
Er stond een spelletjesmiddag gepland waar kinderen
kennis konden maken met verschillende sporten, o.a.
tennis, voetbal, korfbal en handbal. Helaas heeft de
activiteit door slecht weer geen doorgang gevonden.

In het najaar is SuperChefs van start gegaan. Na 5
intensieve kooklessen hadden de kinderen van groep
5/6 van De Vlindervallei en Tafelronde de smaak te
pakken. Met een grote glimlach ontvingen 12 kinderen
hun SuperChefs diploma uit handen van kookjuf Hester
van PrinsesHeerlijk. Na afloop van de diplomauitreiking konden de ouders en leerkrachten genieten
van het heerlijke gezonde hapjes buffet dat de
kinderen zelf bereid hadden.
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Voorlichtingen

ADA-groep, Welzin

In gesprekken van de sociaal werker volwassenen en
samenleving van Welzin met vrouwen in de Koppel en
in Kruiskamp gaven zij aan zich moe en futloos te
voelen, vooral in de winterperiode. Naar aanleiding van
dit signaal heeft de sociaal werker samen met een
diëtist van de ADA-groep de vragen en wensen bij de
vrouwen opgehaald en verwerkt in een 3-tal
voorlichtingen. De 2 voorlichtingen in december
hadden in verband met de toenemende vermoeidheid
bij de vrouwen een ander karakter dan de voorlichting
in juni.

Goedkoop en gezond
eten!

24 juni
Buurthuiskamer
koppel

16 vrouwen

Het was een inspirerende avond waarin de diëtist is
ingegaan op wat je echt nodig hebt, hoe lees je
etiketten, wat is het verschil tussen A merk en B
producten, wat zijn E-nummers en wat is het verschil
tussen dierlijk en plantaardige vetten. In deze
voorlichting werd aangesloten bij de situatie en
culturele achtergrond van de deelnemers. De vrouwen
waren erg geïnteresseerd en stelden veel vragen. Met
deze voorlichting is een groep vrouwen bereikt die
anders lastig te bereiken is.

Gezond en fit!

4 december
Buitenkast
kruiskamp

8 vrouwen

Tijdens de voorlichting is o.a. ingegaan op je fitter
voelen en fitter worden door gezond te eten. O.a.
hoeveel vlees, vis en groente heb je nodig en het
belang van vitaminen. De vrouwen hadden met name
vragen over voedingsmiddelen met betrekking tot
specifieke klachten zoals haaruitval en vermoeidheid.
De diëtist speelde hier goed op in.

Gezond en Fit!

10 december
Buurthuiskamer
Koppel

14 vrouwen

Deze voorlichting had dezelfde structuur en
onderwerpen als de voorlichting op 4 december. Ook
hier hadden de vrouwen met name veel vragen over
de rol die voeding kan spelen bij specifieke klachten.
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Fruitbeleid –
B.Slim fruitbakjes

Michaëlschool,
Vlindervalei,
Tafelronde,
GGDrU

Hele jaar

Voorbereidingen
Lekker fit! maand
januari 2015

ABC, SRO en
GGDrU

November en
december

580 kinderen

In totaal hebben 580 leerlingen van drie basisscholen
uit de wijk fruit/groente meegenomen als pauzehap in
de B.Slim fruitbakjes. De 134 leerlingen van de
Michaëlschool hebben elke dag fruit /groenten
meegenomen. Kinderen van de Vlindervallei (230
kinderen) hebben in 2014 3 x per week fruit
meegenomen in de B.Slim fruitbakjes. In 2013 was dit
2x per week. De 216 leerlingen van de Tafelronde
hebben net als in 2013 2x per week fruit meegenomen
als tussendoortje in de B.Slim fruitbakjes.
In het najaar is reeds een start gemaakt met de
voorbereidingen voor de Lekker fit! maand in 2015;
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 hen zijn afspraken
gemaakt voor de sportieve of gezonde activiteiten. Ook
is in het najaar alvast gewerkt aan de PR en de
voorbereidingen voor de aftrap.
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Wijk Liendert/Rustenburg
Naam activiteit
SuperChefs

Organisatie
PrinsesHeerlijk

Planning
Januari-juli, 3 groepen

Bereik
8-10 kinderen per
groep

Evaluatie
In 2014 zijn in Liendert/Rustenburg 4 series van
de kooklessen behorend bij SuperChefs
uitgevoerd. Onder leiding van kok Hester Oppedijk
kookten de kinderen 8 weken achter elkaar een
lekkere en gezonde maaltijd. Zo leerden de
kinderen niet alleen hoe leuk het is om eten te
bereiden, maar ook hoe lekker gezond eten kan
zijn. De kookcursus was zo’n groot succes, dat na
de zomer nog een groep kinderen is gestart.

Oktober/november,
1 groep

Lekker fit!

De Wiekslag,
Ajax
Foundation

Maart

170 kinderen

Eind maart heeft basisschool De Wiekslag gewerkt
met het lespakket Lekker fit! Hierbij is een
koppeling gemaakt met Streetwise, een project
van de Ajax Foundation. Tijdens de eerste week
heeft Streetwise de gymlessen verzorgd en is er
een clinic gegeven door de spelers van Ajax.

Smaakplezier op de
BSO met open dag:
‘Gezonde voeding en
beweging en
opvoedkundige
antwoorden’

Kinderservice
Hotels Kids
Club Liendert,
JGZ GGDrU,
ADA-groep

9 april

Voornamelijk
ouders en kinderen
van de BSO

BSO Kids Club Liendert hield op 9 april een open
oudermiddag met als thema: opvoeden, bewegen
en gezond eten. Dit als afsluiting van de periode
waarin de kinderen met de map Smaakplezier op
de BSO hadden gewerkt. Deze map heeft de BSO
medio 2013 ontvangen vanuit B.Slim. In
samenspraak met B.Slim is invulling gegeven aan
de oudermiddag. Zo waren er voor de ouders
workshops over gezonde voeding, georganiseerd
door de ADA-groep en heeft de
jeugdverpleegkundige een workshop gegeven over
opvoeden. Voor de kinderen was er een
kookactiviteit en een aantal sportieve activiteiten
zoals een kinderbootcamp. De oudermiddag is
goed bezocht door ouders van de BSO-kinderen,
de opkomst van ouders uit de wijk was lager.
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12 ouders bij de
workshop van de
ADA-groep

Voedingsvoorlichting in
Sociaal Vitaal

ADA-groep

27 juni

28 senioren

Op 27 juni heeft een diëtist van de ADA-groep een
voedingsvoorlichting gegeven aan 28 senioren die
in wijkcentrum De Groene Stee deelnemen aan
het project Sociaal Vitaal.
Het betreft een groep mensen die bij de start van
het project inactief waren en in slechte conditie.
Bij veel deelnemers was er sprake van
eenzaamheid en somberheid. Sociaal Vitaal biedt
naast een wekelijks beweegprogramma, ook
voorlichting over andere activiteiten in de wijk en
inhoudelijke onderwerpen.
In overleg met B.Slim is een voorlichting over
gezonde voeding in het programma opgenomen.
Hierbij ging de diëtist van de ADA-groep in op het
belang van gezonde voeding voor senioren. De
boodschap van B.Slim stond hierbij centraal.

Sport- en
spelactiviteit 2x

SRO

3 juli (B.Slim
Zomerfeest)

± 45 kinderen en 4
ouders

De deelnemers hebben een sportieve middag
gehad met o.a. activiteiten als sponzentrefbal, een
fitnessparcours en voetbal. Alle kinderen waren
enthousiast. Ook de ouders die erbij waren vonden
het een mooi initiatief om op een actieve manier
de kinderen iets over een gezonde leefstijl bij te
brengen.

SRO

14 oktober

115 kinderen

De opkomst bij deze sportieve middag was groot.
Er werden verschillende sportieve activiteiten
gedaan zoals handdoekvolleybal, matschuiven,
knotshockey, een estafette en het chagrijnenspel.
Samenwerken stond hierbij centraal. Tijdens de
warming-up hebben de deelnemers een quiz
ingevuld met vragen over hun gezondheid.
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Langste eettafel

PrinsesHeerlijk en
Welzin

3 oktober

30 kinderen

3 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 30 kinderen aan het werk.

Fruitbeleid – B.Slim
fruitbakjes

De Wiekslag,
De Windroos,
Albatros,
De Kinderhof,
GGDrU

Hele jaar

793 kinderen

Op de basisscholen in Liendert/Rustenburg hebben
de kinderen veelvuldig gebruikt gemaakt van de
B.Slim fruitbakjes. Op De Wiekslag hebben 170
leerlingen, net als voorgaande jaren, 2x per week
fruit/groenten in deze fruitbakjes meegenomen.
In de maanden januari en februari hebben alle
kinderen van De Windroos 3x per week fruit
gekregen via de Eu-schoolfruit subsidie. Kleuters
op De Windroos namen vanaf maart alle dagen
fruit mee. Kinderen uit groep 3-8 deden dit 2x per
week net zoals in 2013.
De 81 leerlingen van de Albatros hebben vanaf
maart 2014, nadat de Eu-schoolfruit subsidie was
afgelopen, 3x per week fruit meegenomen in de
B.Slim fruitbakjes. In 2013 deden ze dit 1x per
week.
Op De Kinderhof namen 352 leerlingen, net zoals
in voorgaande jaren, 1x per week fruit mee in de
B.Slim fruitbakjes.
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Wijk Randenbroek/Schuilenburg
Naam activiteit
B.Slim voorlichting bij
Thee met Tips groep

Organisatie
Sovee,
ADA-groep,
SRO

Planning
Januari

KinderResto

FrieslandCampina, Maart-juni
Resto VanHarte,
GGDrU

Bereik
15-20
moeders

Evaluatie
De voorlichting, waarbij aangesloten is bij een
bestaande vrouwengroep die bijeenkomen voor
“thee met tips”, was goed geslaagd. Er hing een
gezellige, ontspannen sfeer en de moeders
waren erg enthousiast.
Vooraf waren de moeder erg sceptisch omdat zij
bang waren kritiek te krijgen van de diëtist en de
buurtsportcoach. Deze hebben dit goed
ondervangen door er rustig bij te gaan zitten en
vraaggericht te werk te gaan. Hierdoor ontstond
veel interactie en konden de moeders de vragen
stellen die zij wilde stellen.

8-10 kinderen In maart is het KinderResto van start gegaan.
Zeven keer hebben 7 kinderen een gezonde
maaltijd bereid en uitgeserveerd aan de Resto
vanHarte gasten in de Nieuwe Erven. Aan elke
kooksessie was een thema gekoppeld. Zo
hebben de kinderen onder andere geleerd hoe ze
gezond kunnen eten volgens de Schijf van Vijf en
welke verschillende smaken en eetculturen er
zijn. Ook voor de gasten stonden deze thema’s
centraal en waren er gastsprekers voor een
toelichting. Op 18 juni is de reeks kooksessies
afgesloten met een gezond hapjes buffet. Na het
koken zijn de kinderen officieel gehuldigd tot
SuperChef en mochten zij een mooie B.Slim
koksmuts en trofee in ontvangst nemen.
Knelpunt bij deze activiteit zijn de hoge kosten
vanuit Resto VanHarte. Daarom is besloten om
het KinderResto op deze wijze niet voort te
zetten.
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B.Slim ontbijtfeestjes op de
peuterscholen (Schuilenburg)

Peuterscholen
Scala 1 en 2
GGDrU

20 mei

22 peuters,
10 ouders bij
het ontbijt
waarvan 8 bij
de
voorlichting

22 mei

19 peuters,
8 ouders bij
het ontbijt,
waarvan 6 bij
de
voorlichting

23 mei

14 peuters,
12 ouders bij
het ontbijt,
waarvan 6 bij
de
voorlichting

In mei zijn in Schuilenburg de peuterscholen
Scala 1 en 2 bezocht. In totaal hebben 55
peuters deelgenomen aan het ontbijt. 30 (54%)
ouders hebben mee ontbeten. Veel ouders
gingen weg omdat ze moesten werken, waardoor
slechts 20 (36%) ouders hebben deelgenomen
aan ‘het gezond leven spel’.
De ouders die hebben deelgenomen aan het spel
waren erg enthousiast en deden actief mee. Een
aantal ouders gaf aan nieuwe bruikbare
informatie gekregen te hebben. Voor een ander
deel was het goed om de bestaande kennis op te
frissen.

Wijk beweegfeest
Schuilenburg
Workshop gezonde hapjes maken ADA-groep
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± 10 vrouwen Ouders en kinderen uit de wijk Schuilenburg
beleefden 8 oktober samen een leuke dag vol
sportieve activiteiten. Zo was er een Zumba les,
een sportparcours onder leiding van de
Citytrainers en konden kinderen spelletjes doen
bij de Buitenkast. Een vrouwengroep maakte 's
ochtends onder leiding van een diëtist van de
ADA-groep 200 heerlijke gezonde hapjes die
tijdens het feest werden uitgedeeld. Tijdens deze
B.Slim workshop kregen de vrouwen advies over
hoe je thuis ongezonde producten kunt
vervangen door gezonde die net zo lekker zijn.

Gezond leven spel

Sovee

8 oktober

± 15 vrouwen Voorafgaand aan deze workshop werd het
Gezond leven spel gedaan onder leiding van een
opvoedondersteuner van Sovee.

Sport- en spelactiviteit

SRO

8 oktober

±30 kinderen

De basketbal clinic is deze middag verzorgd door
een 3-tal Citytrainers. De voorbereidingen zijn
getroffen onder begeleiding van de
buurtsportcoach. In totaal zijn er 3 wedstrijdjes
gespeeld. De kinderen deden vol enthousiasme
mee aan de activiteit.

Sport- en spelactiviteit
‘FitVoetbal’

SRO

november

25 kinderen

Tijdens deze sport- en spelactiviteit van B.Slim
werd ‘FitVoetbal’ gedaan: voetbal in combinatie
met fittestjes waarin voetbalonderdelen zijn
verwerkt. De deelnemende kinderen vonden
vooral de fittestjes erg leuk. Het
competitiegevoel bij de kinderen maakte dat ze
zich volledig inzetten en vol enthousiasme mee
deden, aldus de buurtsportcoach.

ABC-B.Slim Beweegweek
Randenbroek

ABC, SRO en
GGDrU

3-7 november

Sportactiviteit i.s.m. RC Eemland

3 november
SRO

Tijdens de Beweegweek stond Randenbroek in
het teken van gezond eten en voldoende
bewegen. Dit werd gedaan met verschillende
activiteiten op en na school. De opening vond
plaats op de Caeciliaschool. De leerlingen zouden
samen met de kinderen van de PWA en de
peuterschool de week inluiden onder leiding van
B.Slim hero Tariq. Helaas was Tariq door
omstandigheden afwezig. Dit is goed
opgevangen door de scholen. Samen zijn ze de
Beweegweek in gedanst.
16 kinderen
groep 5/6 en
11 kinderen
groep 7/8

Op 3 november deed een enthousiaste groep
kinderen mee aan de Rugby Clinic die werd
georganiseerd door de SRO in samenwerking
met RC Eemland. In totaal hebben 27 kinderen
uit groep 5 t/m 8 kennis gemaakt met het spel.
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Lekker fit! op de scholen

PWA en
Caeciliaschool

3-7 november

428 leerlingen De leerlingen van de Prins Willem
Alexanderschool (70 kinderen) en de
Caeciliaschool (358 kinderen) hebben tijdens de
ABC-B.Slim Beweegweek gewerkt in de Lekker
fit! boekjes. Na afloop van een kringgesprek over
voeding en beweging hebben de leerlingen van
de Caeciliaschool vooral zelfstandig gewerkt uit
de werkboekjes. Deze leerlingen hebben het
boekje ook met enthousiasme mee naar huis
genomen om thuis te laten zien waar ze mee
bezig zijn geweest.

Schoolontbijt

PWA en
Caeciliaschool

5 november

± 550
leerlingen

Workshop gezonde traktaties
maken

ADA-groep, PWA

6 november

18
deelnemers

Electric Run

SKA

6 november

± 65 kinderen De Electric Run was een groot succes. Naast de
kinderen van de BSO’s (± 35) liepen er ook
ongeveer 30 kinderen mee uit de wijk. De
deelnemende kinderen deden meer dan hun
best. Met het uitdelen van de gekleurde glow in
the dark bandjes werd de run een steeds
kleurijker geheel.
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Op 5 november hebben de scholen zelf een
gezond schoolontbijt georganiseerd. Alle
kinderen kregen deze ochtend een gezond
ontbijt met o.a. brood, fruit en yoghurt.
De workshop werd door de moeders goed
ontvangen. Het ging er vooral om samen bezig
te zijn en te praten over gezond/ongezond, en
om te leren dat snoep best kan als het maar een
klein hapje is. De diëtist zegt er het volgende
over: “De vrouwen gaven aan het een leuke
workshop te vinden, waren heel enthousiast over
de voorbeelden van de traktaties en hadden al
plannen om iets vergelijkbaars met hun kind te
gaan maken. Opvallend was wel de grote
hoeveelheid ongezonde hapjes die zij hadden
meegenomen van thuis”.

Poppentheater voor peuters en
kleuters

PWA,
Caeciliaschool,
SKA

B.Slim ontbijtfeestjes op de
peuterscholen

GGD, SKA, Partou

11 november

± 120
kinderen

Harlekijn

4 november

15 peuters,
5 ouders bij
het ontbijt,
waarvan 3 bij
de
voorlichting

Partou

4 november

13 peuters,
6 ouders bij
de lunch,
waarvan 6 bij
de
voorlichting

5 november

12 peuters,
8 ouders bij
de lunch,
waarvan 8 bij
de
voorlichting

Fruitbeleid – B.Slim
fruitbakjes

Partou

50 kinderen

De kinderen vonden het poppentheater erg leuk
en luisterden aandachtig. De voorstelling, met
daarin de B.Slim boodschap verwerkt, was
dezelfde als die van het jaar ervoor. Een aantal
kinderen zag deze dus voor de 2e keer.
Tijdens de Beweegweek zijn de peuterscholen in
Randenbroek bezocht. In totaal zijn er 19 (48%)
ouders aanwezig geweest bij het ontbijt of de
lunch. En 17 (43%) bij de voorlichting.
Opvallend is dat het aantal ouders dat aanwezig
is bij de lunch en voorlichting groter is dan het
aantal ouders dat na het ontbijt aanwezig blijft
bij de voorlichting.

Sinds het najaar van 2014 eten de peuters van
peuterschool Weberstraat om 10 uur fruit. Het
beleid voor het 10 uurtje is aangepast en van
alle ouders wordt verwacht dat ze hun kind fruit
mee geven. Hiervoor zijn vanuit B.Slim de
fruitbakje geleverd.
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PWA
Caeciliaschool
Spectrum
Boulevard 410

25

Hele jaar

668 kinderen
(met
Boulevard
410 erbij 856
kinderen)

De 70 leerlingen van de Prins Willem
Alexanderschool nemen 2x per week fruit mee in
de B.Slim fruitbakjes. Op de Caeciliaschool (358
leerlingen) en Het Spectrum (240 leerlingen) zijn
er geen vaste fruitdagen ingesteld. Wel worden
de leerlingen gestimuleerd fruit mee te nemen in
de B.Slim fruitbakjes.
Op Boulevard 410 (voorheen Anne
Annemaschool, nu verhuisd naar Vathorst)
namen de 188 leerlingen 2x per week fruit of
groenten mee in de B.Slim fruitbakjes.
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Soesterkwartier
Naam activiteit
Sport- en spel dag

Organisatie
ABC, SRO,
GGDrU, AH
Soesterkwartier

Planning
24
september

Bereik

Fruitspiesjes maken

± 200 kinderen
en ± 50 ouders

Spelparcours

± 85 kinderen

Evaluatie
24 september was B.Slim aanwezig bij de ABC dag in het
Soesterkwartier, geopend door de wijkwethouder Fleur
Imming. Ruim 200 kinderen hebben deze middag kennis
kunnen maken met allerlei leuke sporten zoals rugby, tennis
en voetbal. Daarnaast konden de kinderen zich laten
schminken tot een echte piraat, lekker rondrijden in het
wagenpark, spelen op de speeltoestellen en dansen in de
disco.
Bij het standje van B.Slim, in samenwerking met SKA,
konden de kinderen een gezonde fruitspies maken en opeten
op het mobiele terras. In samenwerking met SRO was een
spelparcours uitgezet. Voor de allersnelsten was er een
B.Slim sporthanddoek te winnen en een plekje bovenaan het
scorebord.
Ondanks de regen deden de kinderen enthousiast mee. Voor
alle deelnemers was er een gratis fruitreep of rijstwafel,
gesponsord door de Albert Heijn in het Soesterkwartier. Deze
sponsorde ook het fruit voor de fruitspiesjes.

Lekker fit! 10 daagse

De Kubus

5-14
november

300 kinderen

Van 5-14 november hebben de leerlingen en leerkrachten
van basisschool De Kubus 10 dagen gewerkt met het
lesmateriaal van Lekker fit! Zowel in de klas als tijdens de
gymlessen zijn de werkboekjes en de beweegkaarten
ingezet.
De Lekker fit! 10 daagse werd geopend door wethouder Fleur
Imming met de lancering van de 4de B.Slim local hero Jovana
Milanovic. Danseres Jovana verzorgde een geweldig
dansoptreden en bracht een bezoek aan groep 8 om over
haar ervaringen met gezonde voeding en beweging te
vertellen. Daarbij werd ook haar B.Slim film getoond.
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Klim en kleuter
spookhuisvoorstelling
Suikertantes

Holland Opera
i.s.m. SRO

December

660 kinderen
Amersfoort
breed

In de kerstvakantie heeft Holland Opera rondom de
productie Suikertantes het educatieproject Klim & Klauter
Griezelparcours uitgevoerd in de Veerensmederij in
Amersfoort. Door de samenwerking met B.Slim konden de
kinderen hier gratis aan deelnemen. Het parcours was 2,5
uur per dag geopend.
B.Slim staat voor voeding en bewegen. Het aspect voeding
was in het parcours onderbelicht. Ten opzichte van vorig jaar
was het bewegen ook minimaal. Kinderen konden wel
klauteren, maar met de 6-kamp in 2013 was dit veel meer.
Verder was B.Slim niet genoeg aanwezig op de
communicatie uitingen. Hier dienen een volgende keer
duidelijkere afspraken over gemaakt worden.
De vraag is of met deze activiteit de juiste doelgroep bereikt
wordt. Natuurlijk vindt het plaats in het Soesterkwartier,
maar de kaartjes zijn erg prijzig. Geadviseerd wordt om in
2015 in de stuurgroep te beslissen of de samenwerking met
Holland Opera voortgezet dient te worden.

Fruitbeleid- B.Slim
Fruitbakjes

De Kubus
GGDrU

Novemberdecember

300 kinderen

De 300 leerlingen van de Kubus zijn sinds de start van
Lekker fit! ook gestart met de B.Slim fruitbakjes. 1x per
week werd er fruit gegeten als tussendoortje in de klas. Tot
de kerstvakantie werd dit fruit verstrekt door de AH. Daarna
is het de bedoeling dat de ouders de bakjes thuis vullen.

Septemberdecember

410 kinderen

De Magneet (190 leerlingen) en het Anker (220 leerlingen)
hebben sinds september 1 fruitdag ingevoerd. Deze scholen
werken nog niet met de B.Slim fruitbakjes.

Workshop gezonde
hapjes maken
B.Slim voorlichting
goedkoop en gezond
eten bij het Mama Café
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Welzin
ADA-groep

Deze activiteit is niet doorgegaan in verband met het slechte
weer.
De behoefte is geïnventariseerd. Daaruit bleek dat dit thema
zeer welkom is, maar dat er in 2014 al veel andere
onderwerpen op de planning stonden. Op basis daarvan is
besloten om deze activiteit door te schuiven naar 2015.
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Alle wijken
Naam activiteit
Loopactiviteit
gecombineerd met
Free running en
voetbal ter
voorbereiding op de
Kidsrun

Organisatie
SRO

Planning
7 mei

Bereik
118 kinderen

Evaluatie
In voorbereiding op de Kidsrun is in mei een Obstacle
Run georganiseerd, samen met een voetbaltoernooi op
het voetbalveldje bij Van Galenstraat. Ook is de B.Slim
ren je rot Quiz gedaan. Kinderen uit alle vier de B.Slim
wijken hebben hieraan deelgenomen. Na afloop kregen
de kinderen een flesje water en een flyer voor deelname
aan de KidsRun.

Actie rondom
Avondvierdaagse:
‘Kampioen gezond
snoepen’

FrieslandCampina,
gemeente
Amersfoort,
Dierenpark
Amersfoort en
GGDrU

Mei-juni

23 foto inzendingen FrieslandCampina, gemeente Amersfoort en GGDrU
hebben dit jaar opnieuw de fotowedstrijd ‘KAMPIOEN
GEZOND SNOEPEN!’ georganiseerd. Dit keer in
610 unieke
samenwerking met DierenPark Amersfoort die 3
bezoekers van de
gezinsabonnementen beschikbaar stelde voor de
fotowedstrijd
winnaars.
91 (spontane) likes
Ouders en kinderen werden opgeroepen om mee te doen
op de B.Slim
aan de B.Slim wedstrijd ‘KAMPIOEN GEZOND SNOEPEN!’.
pagina
Dit 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 Facebook. Juryleden uit de
B.Slim stuurgroep hebben de 3 gezondste foto’s
aangewezen als prijswinnaars.
Op 16 juli vond in Dierenpark Amersfoort de
prijsuitreiking plaats. Alle deelnemers (ouders en
kinderen van de 23 inzendingen) werden uitgenodigd om
hierbij aanwezig te zijn. Na de bekendmaking en
prijsuitreiking mocht iedereen gratis de rest van de
middag in het DierenPark verblijven. Uit handen van
wethouder Fleur Imming kregen de 3 prijswinnaars een
jaarabonnement voor het gezin op Dierenpark
Amersfoort. Een dierenverzorger uit het park liet zien dat
de dieren ook heel gezond eten.
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Voor Kika De Berg
Op

GGDrU,
gemeente
Amersfoort,
Stichting
Kinderen voor
KiKa / De Berg
Op, ADA-groep
en Agis

25 mei

350 kinderen

Tijdens het evenement ‘Voor Kika de Berg Op’ op 25 mei,
waarbij kinderen uit Amersfoort rondjes de berg op
fietsten, zijn B.Slim flesjes ‘COOL!! Water’ uitgedeeld.
Ook was B.Slim aanwezig met een stand, bemand door
de ADA-groep. De 350 kinderen/ouders die aan de B.Slim
FOOD Quiz meededen, kregen daarbij een B.Slim
sporthanddoek. Deze actie was mogelijk gemaakt met
financiering van Agis.

5K Schoolchallenge

Gemeente
Amersfoort,
Stichting
Marathon
Amersfoort en
GGDrU

Juni

180 jongeren

Ook in 2014 is samengewerkt met Stichting Marathon
Amersfoort. Wel was het beschikbare budget hiervoor
kleiner. Daarom is dit jaar ingestoken op het trainen van
de docenten om loopclinics voor de jeugd te houden, ter
voorbereiding op de 5K Schoolchallenge. Daarnaast
hebben de vrijwilligers van Stichting Marathon
Amersfoort na afloop van de Kidsrun en de 5K
Schoolchallenge B.Slim flesjes ‘COOL!! Water’ uitgedeeld.

KidsRun
Lancering B.Slim
hero: Jovana
Milanovic

320 kinderen
Gemeente
Amersfoort en
GGDrU

5 november

± 320 leerlingen
van De Kubus

Op 5 november is Jovana Milanavic, de 4e B.Slim hero,
gelanceerd tijdens de opening van de Lekker fit! 10
daagse op basisschool De Kubus. Met een dans op het
lied Happy opende de nieuwe B.Slim hero en danseres
van A-dance de Lekker fit! 10 daagse. Zo ontdekten de
kinderen dat je van dansen en bewegen vrolijk wordt en
het lekker warm krijgt.
Daarna bracht Jovana een speciaal bezoek aan de klas
van meester William van groep 8. De leerlingen keken
samen met Jovana naar de film over deze 4e B.Slim hero
en mochten haar vragen stellen. Zo vertelde Jovana dat
haar favoriete fruit ananas is. Na het uitdelen van
handtekeningen gingen de kinderen samen op de foto
met deze kersverse B.Slim hero.
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Nieuwe sportshirts
voor voetbalteam
van B.Slim hero
Brahim Darri

VVZA

November

Het A2-elftal van VVZA dat wordt getraind door B.Slim
hero Brahim Darri, draagt sinds kort nog nadrukkelijker
de B.Slim boodschap uit. Op zaterdag 15 november
betraden de A2 spelers voor het eerst het grasveld van
hun thuisclub in het nieuwe B.Slim sportshirt. Op
sportpark Emiclaer wonnen de spelers hun wedstrijd
tegen Kampong A6 met 8 – 0. Of het aan de nieuwe
shirts lag weten we niet, maar zeker is dat de training
onder leiding van profvoetballer Brahim Darri zijn
vruchten afwerpt.

B.Slim
voedingsvoorlichting
in
Budgetteringscursus

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

24 april

11 deelnemers

24 april heeft voor de 2e keer de workshop ‘Gezond eten
hoeft niet veel te kosten’ plaatsgevonden. Een groep van
11 enthousiaste deelnemers deed mee. Ze gaven elkaar
waardevolle bespaartips. Aansluitend werden in de Plus
verschillende producten vergeleken op samenstelling en
energie (kcal). De avond werd afgesloten met
enthousiaste reacties: “Ik heb inspiratie opgedaan”, “Ik
kijk nu wel anders als ik mijn boodschappen ga doen”,
“Ik heb geleerd dat ik ook gezond kan eten met minder
geld”.

2 oktober

4 deelnemers

Op 2 oktober is gestart met 4 deelnemers met elk hun
specifieke (voedings)problemen en vragen.
De deelnemers zijn met de volgende motivaties
gekomen:
 Hoe kan ik voor 5 euro per dag toch gezond eten?
 Ik heb diverse gezondheidsproblemen en wordt (door
gebruik van insuline) alleen maar zwaarder, wat kan
ik hieraan verbeteren?
 Hoe kunnen we met zijn 2-en gezonde keuzes maken
voor 35 euro per week?
De opdracht om een weekmenu samen te stellen met
seizoensproducten werd met veel creativiteit uitgevoerd
en bij de plenaire bespreking kwamen mooie suggesties
naar voren. Helaas viel de opkomst dit keer wat tegen.
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Samenwerking
B.Slim met de
Buitenkasten

GGDrU en Welzin Hele jaar

De projectleider van B.Slim was in juni aanwezig bij het
team van de Buitenkastmedewerkers van Welzin om van
gedachten te wisselen hoe de samenwerking tussen
B.Slim en de Buitenkasten verstevigd kan worden. De
Buitenkasten vormen een belangrijke plek in de wijk,
waar moeders en kinderen bereikt kunnen worden met
de B.Slim boodschap. Speerpunt voor 2014 binnen
B.Slim is om vooral in te zetten op hoe professionals en
vrijwilligers in de wijken mede de B.Slim boodschap
kunnen uitdragen. De B.Slim flyers en posters zijn hierbij
een hulpmiddel. Daarnaast zijn de
Buitenkastmedewerkers geïnformeerd over de B.Slim
activiteiten in de wijk, zodat zij kinderen en ouders
kunnen activeren om deel te nemen. Andere ideeën zijn
om ouders te stimuleren om gezonde tussendoortjes
zoals fruit mee te nemen en beweegspelletjes dagen te
organiseren. Positief is dat standaard water op de tafels
staat bij de Buitenkasten. De wens werd uitgesproken om
workshops gezonde traktaties maken voor ouders te
organiseren onder begeleiding van een diëtist.

Fruitbeleid
peuterscholen

GGDrU,
peuterscholen
Welzin

In 2014 zijn ook fruitbakjes uitgedeeld op peuterschool
Weberstraat in Randenbroek. Voor 2015 wordt gekeken
hoe dit verder uitgebreid kan worden naar andere
peuterscholen in combinatie met de B.Slim boodschap en
flyer die is ontwikkeld in 2013.

B.Slim flesjes ‘COOL
Water!!’

GGDrU, SRO, St.
Marathon
Amersfoort,
ADA-groep
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Hele jaar

In 2014 zijn de B.Slim flesjes ‘COOL Water!!’ uitgedeeld
bij een aantal activiteiten zoals Voor Kika De Berg Op, de
KidsRun en de 5K Schoolchallenge. Daarnaast zijn de
flesjes ook uitgedeeld bij de reguliere
wijksportactiviteiten van SRO. Dit om de B.Slim
boodschap ‘drink water’ kracht bij te zetten.
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3. Vervolg Evaluatie primaire preventie activiteiten
De Gezonde schoolkantine
Van de 16 voortgezet onderwijs scholen in Amersfoort hebben reeds 9 scholen een
gezonde schoolkantine, te weten:
1. ’t Hooghe Landt
2. Mavo Muurhuizen
3. Prisma College
4. Vakcollege Amersfoort
5. Wellant College
6. Accent Praktijkonderwijs Amersfoort
7. Trivium College locatie Trias
8. Trivium College locatie Praktijkonderwijs
9. Mulock2000
Dit jaar heeft GGDrU 2 scholen actief begeleid bij het creëren van een gezonde
schoolkantine: Het Nieuwe Eemland en de Amersfoortse Berg. De begeleiding van deze
scholen zal doorlopen in 2015. Op het Corderius College zal begin volgend jaar een
werkgroep starten onder begeleiding van de GGD. In 2015 zal daarmee de teller op 12
VO-scholen komen te staan.
Ook MBO Amersfoort heeft dit jaar de kantines aangepast. In april organiseerden GGDrU
en het Voedingscentrum de inspiratiesessie ‘Gezonde Schoolkantine voor het MBO’. De
manager keukens van Leerhotel Het Klooster is vervolgens hard aan de slag gegaan om
op alle 6 MBO Amersfoort locaties de kantines gezond te maken. Met resultaat, zie
hiervoor het volgende artikel:
http://amersfoort.ondernamen.nl/bedrijfspresentaties/interview-mbo-amersfoort.
Als bekroning op zijn werk ontving iedere locatie in november een zogenaamde
‘Schoolkantine Schaal’ uit handen van Eddy Zoë. Het Voedingscentrum deelt deze
schalen uit aan scholen die voldoen aan de richtlijn Gezonde Schoolkantine.
Ook Mulock 2000, Trivium College locatie Praktijkonderwijs en het Wellant College
ontvingen deze prestigieuze schaal.
DOiT
Aanvullend op De Gezonde Schoolkantine hebben de volgende 5 VO-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
Dit jaar is de B.Slim pilot gericht op zwangere vrouwen geëvalueerd. De resultaten
hiervan zijn samengevat in hoofdstuk 7.
Sociale kaart
Op de website van B.Slim is de sociale kaart op een aantrekkelijke manier weergegeven.
Deze verwijsmogelijkheden voor kinderen met overgewicht en obesitas zijn te vinden op
http://bslim.nu/sociale-kaart/.
KeiVitaaltjes
In de interventie KeiVitaaltjes krijgen kinderen met overgewicht en zijn/haar ouders
extra ondersteuning aangeboden vanuit de 1e lijn. De aanpak van KeiVitaaltjes wordt in
onderstaande casus geschetst:

Jongen 12 jaar met obesitas. Moeder spreekt slecht Nederlands, maar lijkt van goede wil. Vader is
niet in beeld. Moeder is erg beschermend, zodra het ook maar iets begint te schemeren mag zoon
niet meer buiten zijn. Moeder vindt het lastig om zoon iets te weigeren, en hij kan enorm boos
worden. Geld om te gaan sporten is er niet.
Jongen is gestart bij mij, de leefstijladviseur en diëtist van KeiVitaaltjes. Eerst heb ik een
inventarisatie gedaan van wat de knelpunten zijn en wat er nodig is om deze op te lossen. In
KeiVitaaltjes is er de mogelijkheid van de ondersteuning van een fysiotherapeut, maar omdat er
weinig motorische problemen lijken te zijn, is de buurtsportcoach ingeschakeld. Hij is gaan praten
met de moeder en de zoon om te kijken wat hij zou willen. Uiteindelijk is hij opgegeven bij een
basketbalvereniging. De vergoeding van het Jeugdsportfonds is geregeld. Inmiddels sport het kind
tweemaal per week. Moeder heeft veel begeleiding nodig bij het consequent blijven richting haar
zoon, maar dat gaat steeds beter en hij begint langzamerhand een lagere BMI te krijgen.
Om hem te laten afvallen hebben we alleen maar een paar kleine dingen aangepast, nl. limonade
zonder suiker en water en thee ter vervanging van de frisdranken en sappen. Verder niet elke dag
een bakje chips, maar alleen op woensdagmiddag en eenmaal in het weekend. Uit school niet
zakjes snoep, maar gewoon 1 snoepje en wat fruit.

Na de zomer is gestart met KeiVitaaltjes. Omdat in deze periode ook veel aandacht
uitging naar de uitbreiding van de interventie KeiVitaal (gericht op volwassenen), heeft
men beperkt bekendheid kunnen geven aan KeiVitaaltjes. Wel is het aanbod toegelicht
binnen de teamoverleggen van de Jeugdgezondheidszorg. Dat zorgde ervoor dat vanuit
GGDrU reeds verwijzingen zijn gekomen, met name vanuit Randenbroek en Schothorst.
Momenteel volgen zo’n 10 kinderen het programma. Soms mist bij een verwijzing een
telefoonnummer, waardoor men niet altijd de ouders kan bereiken. Ook het motiveren
van ouders vraagt veel aandacht. In 2015 wil men, na het op de hoogte stellen van o.a.
huisartsen en andere verwijzers, echt van start gaan.
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Het aanbod van KeiVitaaltjes is opgenomen in de sociale kaart van B.Slim. Ook kunnen
ouders via deze site de folder raadplegen: http://bslim.nu/download/keivitaaltjesfolder.pdf.
Signalering, begeleiding en verwijzing door JGZ
Dit overzicht toont het percentage kinderen met overgewicht en obesitas in schooljaar
2013-2014. 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.
2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

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)

6%

0,5%

11%

1,7%

12%

2,1%

14%

2,5%

Op het moment dat de reguliere contactmomenten niet toereikend zijn, wordt een extra
contactmoment op indicatie ingepland. In onderstaande tabel staat weergegeven voor
hoeveel kinderen met reden ‘gewicht’ een extra contactmoment op indicatie is uitgevoerd
in 2014:

0 - 15 mnd

15 mnd - 4 jr 3 mnd

4 jr 3 mnd - 13 jr

13 - 19 jr

2014

2014

2014

2014

235

300

746

178

In totaal gaat het om 1.459 kinderen uit heel Amersfoort.
In 2014 zijn in totaal 102 kinderen/jongeren verwezen met als reden groei (lengte en
gewicht). Daarvan zijn er 58 verwezen naar de 1e lijn (denk aan huisarts, diëtist of
kinderfysiotherapeut of opvoedbureau), 55 naar de 2e lijn (o.a. polikliniek X van het
Meander Medisch Centrum) en bij 60 is dit anders of onbekend (niet geregistreerd).
Nascholing doktersassistenten
Op een landelijke studiedag voor doktersassistenten in Amersfoort op zaterdag 13
december hebben Arineke Deinum van de ADA-groep en Josien Felix van GGrU
workshops over de B.Slim aanpak verzorgd. Doktersassistenten kunnen een rol spelen in
de signalering van overgewicht bij kinderen.
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Samenwerkingsdag voor ouders en kinderen van MTC Junior
Op zaterdag 19 april vond er voor de ouders en de kinderen van het MTC Junior een
samenwerkingsdag plaats. Er hadden 16 kinderen zich opgegeven met hun ouders.
Sommige kinderen hadden beide ouders meegenomen en sommigen broertjes of zusjes.
Deze dag kregen de ouders en kinderen een workshop over gezonde tussendoortjes
maken en namen zij deel aan een bootcamp. Deze activiteiten zijn mogelijk gemaakt met
een bijdrage van B.Slim.

Na het proeven van de gezonde tussendoortjes zijn er gerechtenboekjes uitgedeeld zodat
de ouders en kinderen er thuis ook mee aan de gang kunnen. Het was een zeer
geslaagde dag. De kinderen en ouders vonden het erg leuk.
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5. Samenwerking en nieuwe initiatieven
Publiek Private Samenwerking (PPS)
FrieslandCampina
In 2014 heeft de samenwerking tussen FrieslandCampina en B.Slim vorm gekregen in
een aantal concrete activiteiten, waarvoor Frieslandcampina 10.000 euro beschikbaar
heeft gesteld:


In maart is het KinderResto van start gegaan, een samenwerking tussen
FrieslandCampina, B.Slim en Resto vanHarte. Zeven keer hebben 7 kinderen een
gezonde maaltijd bereid en uitgeserveerd aan de Resto vanHarte gasten in de Nieuwe
Erven. Aan elke kooksessie was een educatief thema gekoppeld. Ook voor de gasten
stonden deze thema’s centraal. De reeks kooksessies is afgesloten met een gezond
hapjes buffet en een officiële huldiging van de kinderen tot Superchefs.



In mei is nauw samengewerkt binnen een actie rond de Avondvierdaagse. Deze
fotowedstrijd ‘Kampioen gezond snoepen’ heeft geleid tot 23 foto inzendingen, 610
unieke bezoekers van de fotowedstrijd en 91 (spontane) likes op de B.Slim pagina.



Tot slot heeft FrieslandCampina de website en Facebook pagina B.Slim gefinancierd.

Achmea
In 2014 is Achmea Agis ( per 1/10/2014 Achmea Zilveren Kruis geworden) aangesloten
als kernpartner van B.Slim. Met de beschikbare 5.000 euro is een B.Slim activiteit tijdens
het evenement ‘Voor Kika de Berg Op’ op 25 mei mogelijk gemaakt. Op deze dag fietsten
kinderen uit Amersfoort rondjes de berg op voor Kika. Bij de finish werden B.Slim flesjes
‘COOL!! Water’ uitgedeeld. Ook was B.Slim aanwezig met een stand, bemand door de
Amersfoortse Diëtisten Associatie. De 350 kinderen/ouders die aan de B.Slim FOOD Quiz
meededen, kregen daarbij een B.Slim sporthanddoek, met daarop het logo van Agis.
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DierenPark Amersfoort
Voor de Kampioen Gezond Snoepen wedstrijd is dit jaar contact gezocht met DierenPark
Amersfoort. Zij waren bereid om hierin actief mee te werken, door 3 jaarabonnementen
voor het gezin kosteloos ter beschikking te stellen. Bovendien vond de prijsuitreiking in
het Rijk der Reuzen van het DierenPark plaats. Alle deelnemers (ouders en kinderen van
de 23 inzendingen) werden uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na de bekendmaking
en prijsuitreiking mocht iedereen gratis de rest van de middag in het DierenPark
verblijven. Een dierenverzorger uit het park liet zien dat de dieren ook heel gezond eten.

Projectorganisatie
Stuurgroep
De stuurgroep is het afgelopen jaar één maal bijeen geweest onder leiding van
wethouder Fleur Imming. Op de agenda stonden o.a. het jaarverslag van 2013, de rol
van de buurtsportcoaches binnen B.Slim, resultaten van het behandelprogramma van
MTC Junior voor kinderen met obesitas, en de speerpunten voor de vervolg van B.Slim
(actieplan 2015-2017). Tot slot heeft de stuurgroep als jury opgetreden voor de
Kampioen Gezond Snoepen wedstrijd en de drie prijswinnaars gekozen. In het najaar is
een vragenlijst voorgelegd aan de kernpartners van B.Slim om de samenwerking binnen
de stuurgroep te evalueren. De uitkomsten hiervan zijn besproken in de vergadering
begin januari 2015 en zijn kort samengevat in hoofdstuk 7.
Taakgroepen
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 van 2015. Ook is in de vergadering van november
de samenwerking in de taakgroep geëvalueerd. De resultaten hiervan zijn opgenomen in
hoofdstuk 7. 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 2014 één maal bijeen gekomen om de stand van
zaken rondom de pilot te bespreken.
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Verbinding met andere initiatieven in Amersfoort
Sociaal Vitaal
In 2014 is het project Sociaal Vitaal in de wijk Liendert/Rustenburg gestart gericht op
inactieve eenzame senioren. Bekeken is hoe een koppeling met het B.Slim programma
gelegd kon worden; door Sociaal Vitaal worden namelijk ook de opa’s en oma’s van de
kinderen bereikt. Dit heeft ertoe geresulteerd
dat een .Slim voedingsvoorlichting van de
ADA-groep ingebouwd is in het project
Sociaal Vitaal.
Gezonde wijkaanpak
Donderdag 2 oktober vond in het kader van
de gezonde wijkaanpak in de wijk
Koppel/Schothorst het symposium Orion
Straalt! plaats. De projectleider van B.Slim
verzorgde daar een presentatie over de
B.Slim aanpak, waarbij een oproep werd
gedaan aan alle professionals en vrijwilligers
in de wijk om de B.Slim boodschap mede uit
te dragen:
http://prezi.com/ftceysc6baid/bslim-preziorion/.
Dit leverde veel positieve reacties op.
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Landelijke samenwerking
Alles is Gezondheid
B.Slim heeft een prominente plek in de
pledge waarmee de gemeente Amersfoort
zich verbonden heeft aan het Nationaal
Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’.
Deze pledge is 25 september ondertekend
door burgemeester Lucas Bolsius en is te
lezen op:
http://www.allesisgezondheid.nl/Doe_mee_
en_teken_een_pledge/Wie_hebben_er_al_g
etekend/Gemeente_Amersfoort.

Samenwerking met prof. Guus Schrijvers
B.Slim is opgenomen als best practice in het boek van prof. Guus Schrijvers getiteld:
‘Meer gezondheid voor gelijkblijvend budget’. Als tegenprestatie heeft de hoogleraar een
workshop verzorgd over hoe preventieprogramma’s zoals B.Slim het beste geëvalueerd
kunnen worden, om zo beter de effecten zichtbaar te maken. Deze workshop heeft
plaatsgevonden op 28 januari. Een aantal leerpunten hieruit zijn:
-

Verschillende onderzoeken met elkaar combineren om succes aan te tonen. Dit
met trots uitdragen.

-

360 graden evaluatie: effect op gezondheid: korte en lange termijn, ervaringen
van de doelgroep, ervaringen van de medewerkers en procesevaluatie.

-

Om effecten op gezondheid te halen, daar gaat vaak een generatie over heen (20
jaar). Na 10 jaar moet je wel een stagnatie van het probleem kunnen laten zien.

-

Motivatie van professionals is van cruciaal belang in je project. Daarom ook
opnemen in je evaluatie door hen zelf aan het woord te laten, oftewel storytelling.

-

Het is ook van belang de kwaliteit van de projectstructuur te evalueren
(bijvoorbeeld functioneren stuurgroep, netwerk).

JOGG
De gemeente Amersfoort heeft dit jaar besloten om zich niet aan te sluiten bij de
landelijke JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)-aanpak. In verband met de
doorontwikkeling van JOGG heeft nog wel een gesprek plaatsgevonden met de
projectleiders van B.Slim om hierin de kennis en expertise uit Amersfoort te benutten.
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6. Publiciteit
B.Slim in de lokale media, 13x:


Krantenartikel Amersfoort Nu 29 januari 2014 ‘Afsluiting Lekker fit!’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 5 februari 2014 ‘Afsluiting Lekker fit! maand’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 16 april 2014 ‘Inspiratiesessie Gezonde
Schoolkantine’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 21 mei 2014 ‘Wie wordt ‘Kampioen Gezond
Snoepen’ bij Avondvierdaagse?’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 18 juni 2014 ‘Kampioen Gezond Snoepen’



Krantenartikel Amersfoort Noord Nu 24 juli 2014 ‘Kampioenen gezond snoepen’



Krantenartikel Amersfoort Nu 29 oktober 2014 ‘Opening B.Slim Beweegweek’



Krantenartikel Amersfoort Nu 5 november 2014 ‘Begin van Beweegweek’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 12 november ‘Jovana Milanovic held B.Slim’



Krantenartikel Amersfoort Noord Nu 13 november 2014 ‘Nieuwe B.Slim HERO
gepresenteerd tijdens Lekker fit!’ (zie foto hieronder)



Krantenartikel De Stad Amersfoort 19 november ‘Nieuwe sportshirts B.Slim’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 14 december 2014 ‘Prijzen moeten toppers naar
Keistad lokken’



Krantenartikel De Stad Amersfoort 24 december ‘Suikertantes: klimmen, klauteren en
griezelen’
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Overige lokale media:


De film van B.Slim hero Tariq heeft een plek gekregen op WijkTV Randenbroek:
http://wijktv3816.nl/nieuws/article/392/b-slim-hero/.



Rabobank TV besteedde in februari 2014 aandacht voor B.Slim en de plannen om in
samenwerking met Resto VanHarte en FrieslandCampina een KinderResto te starten
in de wijk Randenbroek. Dit werd gedaan middels een filmpje over het KinderResto:
http://bit.ly/video-Kinderresto-RaboTV of
http://fullmotionmedia.tv/rabobanktv/pages/home/maatschappij-in-beeld.php
In de TV-studio werd de projectleider van B.Slim geïnterviewd:
http://youtu.be/9f1p5oXtEJY.



In ‘Dichterbij Amersfoort en omstreken’, het magazine voor leden van Rabobank van
het voorjaar 2014 is B.Slim genoemd in het artikel ‘Eten en ontmoeten Kinderresto’.



Nieuwsbrief ABC Randenbroek besteedde in juli aandacht aan het KinderResto in
Randenbroek.



Een artikel over de avondvierdaagse is gepubliceerd op WijkTV Randenbroek:
http://wijktv3816.nl/nieuws/article/436/doe-mee-met-de-b-slim-avondvierdaagsefotowedstrijd-kampioen-gezond-snoepen/.

Landelijke aandacht voor B.Slim:
B.Slim Amersfoort heeft in 2014 op verschillende wijze landelijke aandacht genoten:


In de interne nieuwsbrief van het Partnerschap Overgewicht Nederland van juli is een
column over de B.Slim aanpak opgenomen met als titel ‘De kracht van een gezonde
omgeving’ (zie verderop).



B.Slim heeft een prominente plek in de pledge waarmee de gemeente Amersfoort zich
verbindt aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’:
http://www.allesisgezondheid.nl/Doe_mee_en_teken_een_pledge/Wie_hebben_er_al
_getekend/Gemeente_Amersfoort. De pledge is 25 september ondertekend door
burgemeester Lucas Bolsius.



Tijdens het symposium ‘Meedoen is gezond’ is B.Slim gepresenteerd als goed
voorbeeld in de presentatie van wethouder Cees van Eijk van Amersfoort:
http://www.tilburguniversity.edu/upload/300826b1-5171-430bbefa130a3eaeffbe_Presentatie%20Cees%20van%20Eijk%2010%20feb%202014.pdf.

B.Slim website
Per januari 2014 is de nieuwe website van B.Slim actief, zie www.bslim.nu. Het aantal
unieke bezoekers lag op 2.272. De meest populaire pagina’s zijn: 1. Aanpak, 2.
Activiteiten en 3. Sociale kaart.
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Facebook pagina B.Slim
In het begin van 2014 had de Facebook pagina van B.Slim,
https://www.facebook.com/bslimamersfoort, 527 likes. Aan het eind van het jaar was dit
626. 52 weken lang is 3 keer per week een bericht gepost. Deze posts werden 1 keer per
maand afgewisseld met een bericht van de B.Slim reporter, die op pad ging naar een
B.Slim activiteit en daarvan verslag uitbracht. De meest populaire items op basis van het
aantal likes, comments en shares waren:
1. B.Slim hero Veerle Bakker weer genomineerd voor de titel Sportvrouw van het jaar
2. 21 Nieuwe SuperCheffies!
3. Start Lekker fit! 10 daagse met B.Slim hero Jovana
4. Het WinterparadIJS is open!
5. KinderKoken is Hot!
NB. Het bericht over de Kampioen Gezond Snoepen van de Avondvierdaagse is in deze
top 5 niet meegenomen. Deze had uiteraard ook een zeer hoog bereik, doordat voor
deze post Facebook advertenties ingezet zijn.
Het gemiddelde bereik van de Facebook pagina per maand is 1.210 unieke personen (NB.
Bij inzet van Facebook advertenties was dit 3.119). Het gemiddelde totale bereik per
post (berekend over alle posts in 2014) is 174 unieke personen.
B.Slim films
In 2014 is er 1 nieuwe B.Slim film gemaakt van B.Slim hero danseres Jovana. In deze
film maken we kennis met Jovana en haar danstalenten en vertelt zij op aansprekende
wijze wat de B.Slim boodschap is. Daarnaast is vanuit het landelijke programmabureau
Alles is Gezondheid een film gemaakt over wat de stad Amersfoort allemaal doet op het
vlak van preventie. B.Slim heeft hierin een prominente rol gekregen. Alle films zijn te
bekijken via: http://bslim.nu/bslim-tv/.
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7. Uitkomsten evaluatieonderzoek
Omdat 2014 het laatste B.Slim was van de 2e projectperiode, 2010-2014, zijn dit jaar
een aantal onderzoeken om de B.Slim aanpak te evalueren, uitgevoerd. De uitkomsten
van deze onderzoeken worden hieronder beschreven:
-

Resultaten monitoring overgewicht

-

Resultaten onderzoek onder ouders

-

Resultaten onderzoek pilot zwangere vrouwen

-

Resultaten onderzoek samenwerking

-

Resultaten op niveau van de pijlers van B.Slim

NB. Factsheets van de onderzoeken naar de overgewicht cijfers, ouders en pilot
zwangere vrouwen zullen nog gepubliceerd worden op de B.Slim website.
Resultaten monitoring overgewicht
Allereerst zijn de nieuwe overgewicht cijfers geanalyseerd. Samengevat zijn de
uitkomsten als volgt. Na stabilisatie van het aantal kinderen met overgewicht in de
B.Slim wijken lijkt nu een daling in te zetten. Het percentage kinderen met overgewicht
in de B.Slim wijken is de afgelopen jaren gedaald van 21% in schooljaar 2010-2011 naar
18% in schooljaar 2013-2014. Deze daling is het sterkst bij de 5-6 jarigen, daar daalde
het percentage overgewicht met 5%. Deze positieve ontwikkeling kan voor een
belangrijk deel toegeschreven worden aan een relatief sterke daling in deze periode van
het percentage kinderen met overgewicht in de wijk waar B.Slim het eerst gestart is,
Kruiskamp-Koppel. In 2010-2011 was het percentage kinderen met overgewicht daar
27%, in 2013-2014 20%. Maar ook in de andere B.Slim wijken lijkt een positieve
kentering op te treden in het percentage kinderen met overgewicht. Landelijk en
regionaal lijkt de stijgende trend met betrekking tot het aantal kinderen met overgewicht
de laatste jaren eveneens gekeerd te zijn. De daling in de B.Slim wijken de afgelopen
jaren, en met name in Kruiskamp-Koppel, is groter dan in de regio en Amersfoort
gemiddeld.
Eveneens is in de prioriteitswijken 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.
49

Resultaten onderzoek onder ouders
Daarnaast is met hulp van stagiaires een onderzoek onder ouders in twee van de B.Slim
wijken (Kruiskamp/Koppel en Liendert/Rustenburg) uitgevoerd. Hieruit komt naar voren:


dat twee derde van hen het B.Slim project kent en dat de meerderheid (94%) een
positief beeld heeft van B.Slim;



dat er nog winst te behalen is in de bekendheid van de B.Slim boodschap. Een
meerderheid van de ouders is zich niet bewust van wat er precies bedoeld wordt met
de B.Slim boodschap;



vier op de tien ouders uit Liendert/Rustenburg de B.Slim wandelroutes, die aangelegd
zijn in deze wijk, gelopen hebben.
Doel

Praktijk

Conclusie

75% van de ouders kent het
B.Slim project en driekwart
hiervan heeft hier een positief
beeld van.

62% kent het B.Slim project.
94% van de ouders die B.Slim
kennen, heeft een positief
beeld over B.Slim.

Doel bijna behaald m.b.t. het
kennen van B.Slim en
ruimschoots behaald m.b.t.
het hebben van een positief
beeld over B.Slim.

60% van de ouders kent de
B.Slim boodschap.

21% van de ouders die B.Slim
kennen, kent de B.Slim
boodschap.

Doel nog niet behaald.

20% van de ouders heeft de
B.Slim wandelroute gelopen.

44% van de ouders uit
Liendert/Rustenburg heeft de
B.Slim wandelroute gelopen.

Doel behaald

Daarnaast hebben ouders de volgende tips voor B.Slim activiteiten gegeven:


B.Slim nog meer promoten en aan naamsbekendheid werken.



Veel samenwerken met scholen: verplichte fruitdagen, gezond traktatiebeleid en
B.Slim logo in de nieuwsbrief.



Zorgen dat er goedkoop gesport kan worden.

Resultaten onderzoek pilot zwangere vrouwen
Toelichting opzet pilot:
Twee verloskundigenpraktijken in Amersfoort (Hendrik van Viandenstraat en De Kei
Vathorst) en de gynaecologen van het Meander Medisch Centrum hebben deelgenomen
aan een B.Slim pilot gericht op zwangere vrouwen. Indien een zwangere met obesitas
(BMI>30) bij de verloskundige op consult kwam, werd zij doorverwezen naar de
leefstijladviseur van B.Slim. Bij de leefstijladviseur kreeg de zwangere de mogelijkheid
om drie consulten te volgen tijdens de zwangerschap (fase I) en twee consulten na de
zwangerschap (fase II). Tijdens deze consulten kreeg de zwangere advies over haar
voedings- en beweegpatroon en samen werd er een zorgplan opgesteld.
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Deelname aan de pilot:
Tussen 2012 en 2014 zijn 38 zwangeren geïncludeerd na een verwijzing vanuit de 2
verloskundigenlocaties en vanuit de gynaecologen. Van de 38 geïncludeerde vrouwen zijn
er 31 daadwerkelijk gestart met consulten bij de leefstijladviseur tijdens de
zwangerschap (fase I). Van de 31 gestarte vrouwen in fase I hebben er 18 alle drie de
consulten gevolgd. Vrouwen hadden de mogelijkheid om na de zwangerschap nog twee
consulten te volgen bij de leefstijladviseur. Van de 31 vrouwen die zijn gestart met de
consulten in fase I, zijn 17 vrouwen ook gestart met afsluitende consulten bij de
leefstijladviseur na de zwangerschap (fase II). Van de 17 vrouwen die zijn gestart met
fase II, hebben 14 het ook afgerond.
Uitkomsten van de pilot:
Voor de pilot zijn de volgende einddoelstellingen geformuleerd:
1. 60% van de zwangere obese vrouwen die deelnemen aan de pilot van B.Slim komen
tijdens de zwangerschap niet meer dan het aantal kilo’s aan passend bij hun BMI (5-9
kilo). – Fase I
2. Negen maanden na de zwangerschap is 80% van de vrouwen die deelnemen aan de
pilot van B.Slim weer op hun oude gewicht. – Fase II
Uit tabel en figuur 1 is te zien dat 56% van de zwangere vrouwen aan de gestelde norm
voldoet van niet meer dan 5-9 kilogram aankomen. Hiermee is het einddoel van 60%
bijna behaald.
Tabel 1 kilogram aangekomen tijdens de zwangerschap (n=16)

Niet meer dan 5-9
kg aangekomen

44%
56%

Meer dan 5-9 kg
aangekomen

Fig. 1. Wel/niet voldoen aan de norm ‘niet meer dan
5-9 kg aankomen tijdens zwangerschap’ (n=16)

BMI
aanvang

Kg
aanvang

Kg
eind

Kg aangekomen

aantal
consul-ten

42
37
41
31
36
45
30
36
37

119
104
120
78
103
119
83
101
106

123
109
125
84
109
126
90
110
115

4
5
5
6
6
7
7
9
9

2
3
1
3
3
2
3
3
3

31
34
44
32
37
43
32

90
115
117
102
125
133
89

102
129
131
119
142
156
114

12
14
14
17
17
23
25

1
1
3
3
1
2
2

51

Van negen vrouwen zijn gegevens aanwezig van 9 maanden na de zwangerschap
(tabel 2). Vier van de negen vrouwen zijn na 9 maanden weer op hun oude gewicht
(45%) (fig. 2). Dit is lager dan het einddoel van 80%. Indien een marge van 2 kilogram
aangehouden wordt, dan is in totaal 78% weer op het oude gewicht. Het einddoel van
80% zou hiermee bijna gehaald zijn.

Tabel 2 Gewicht negen maanden na zwangerschap (n=9)
Kg aanvang
zwangerschap

Kg 6 weken na
zwangerschap

Kg 9 maand na
zwangerschap*

88
101
106
106
90
119
138
78
100

89
100
85
103
92
117
137
83
102

84
82
83
100
92
121
140
84
103

*Kleurenindicatie: groen op oude gewicht;
oranje bijna op oude gewicht; rood níet op oude gewicht
Fig. 2. Het wel, niet of bijna behalen van het einddoel
‘9 maanden na de zwangerschap weer op het oude
gewicht’ (n=9)

Resultaten onderzoek samenwerking
De onderlinge samenwerking tussen de netwerkpartners is geëvalueerd. Deze evaluatie
vond plaats binnen zowel de stuurgroep als de taakgroep.
Met behulp van een schriftelijke enquête is input gevraagd aan de kernpartners van
B.Slim. Hieronder staan de uitkomsten van de evaluatie binnen de stuurgroep opgesomd:
Effect B.Slim
1. Wat zijn in uw beleving de belangrijkste uitkomsten van B.Slim in de
afgelopen jaren?
 Dat kinderen niet zwaarder zijn geworden.
 Belang van bewegen en goede voeding staat op de kaart.
 Brede samenwerking met organisaties binnen de gemeente (zowel publiek als
privaat) die elkaar versterken en samen aan één doel werken. Stevig netwerk van
partijen met verschillende achtergronden en sterke betrokkenheid van partners.
 Het onderwerp staat hoger op de agenda van de politiek en bij sleutelfiguren.
Aandacht voor bewustwording.
 Een sterk merk, dat bekend is bij inwoners en partners.
 Regelmatig activiteiten met één boodschap.
 Goede ambassadeurs.
 Via allerlei media is de aandacht vergroot voor dit thema bij de inwoners.
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a.








Welke activiteiten ziet u als succesvol?
Beweeg- en voorlichtingsactiviteiten op de scholen.
Workshops traktaties.
Gezond Leven spel bij de B.Slim ontbijtfeestjes op de peuterscholen.
Huiskamergesprekken met groepen vrouwen.
Kampioen Gezond Snoepen actie tijdens de Avond4daagse.
Professionaliseringsslag website.
Activiteiten met een leuke en vrolijke uitstraling.

b.




En welke activiteiten ziet u als niet of minder succesvol?
Voorlichting via een presentatie: belerend en saai.
Activiteiten die niet aansluiten bij bestaande initiatieven: lage opkomst.
KinderResto via Resto VanHarte: niet goed van de grond gekomen en te hoge
kosten.
 Supermarktrondleidingen: te veel inzet voor een te laag bereik.
3. Hoe kunnen we in de toekomst nog meer resultaat behalen?
 Door nog meer aan te sluiten bij wat er al is in de wijken en de stad. Denk aan
het gebruik maken van netwerken (waar bevindt de doelgroep zich?) en niet
alleen op zichzelf staande activiteiten te organiseren, maar gebruik te maken van
activiteiten op gebied van sport, cultuur, gezondheid en zorg.
 Doorgaan met gerichte activiteiten en wat succesvol is verder uitbouwen.
 We hebben met de bestaande middelen een optimaal resultaat gehaald. Natuurlijk
zijn er altijd verbeterpunten, maar structurele zaken zitten daar niet bij.
 De pijler ‘signaleren en adviseren’ kan verder worden versterkt en wellicht ook
wat minder vrijblijvend. Met de start van de wijkteams en de daarmee
samenhangende aanpak is er in potentie een hele goede mogelijkheid om verdere
invulling te geven aan deze pijler. Met name in de thuissituatie van kinderen.
Samenwerking
4. Hoe verloopt naar uw mening de samenwerking binnen de stuurgroep? Wat
gaat goed en wat vindt u minder goed gaan?
 Meerdere keren genoemd: goed.
 Er is beperkte ‘sturing’ door middel van advies van de stuurgroep op het te voeren
beleid.
 Ik vind de partners op een wat grotere afstand staan van het beleid dan enkele
jaren terug (regiegroep). De partners reageren reactiever en de betrokkenheid
lijkt lager.
 Ik mis de brede blik in de stuurgroep vergaderingen.
5. a.





Wat vindt u van de huidige samenstelling van de stuurgroep?
Meerdere keren genoemd: goed.
Samen nog een keer checken of de juiste partijen om tafel zitten.
Uitbreiden met andere bedrijven.
Ik vind de stuurgroep nu te groot. Voorstel om maximaal 1 afgevaardigde per
organisatie te laten deelnemen.
 In toekomst mogelijk huisarts uit een B.Slim wijk laten participeren als
afgevaardigde van HV Eemland.
 Aansluiting private partners eerst over besluiten in de stuurgroep.
b. Ontbreekt er volgens u nog een samenwerkingspartner in de
stuurgroep? Zo ja, welke en waarom?
 Meerdere keren genoemd: nee.
 Ja, directe vertegenwoordiging van het wijkteam (wellicht wel indirect al
vertegenwoordigd). Dit kan van meerwaarde zijn voor versterking van de pijler
‘signaleren en adviseren’.
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6. Wat is uw oordeel over de projectleiding van B.Slim (gemeente + GGDrU)?
 Goed, gedegen en duidelijk.
 Prettige en goede samenwerking.
 Enthousiaste projectleiders, met een goed overzicht van wat er mogelijk is met
een goed netwerk in de stad.
 De projectleiding is prima. Door de veranderde rol van de stuurgroep is de afstand
tussen de stuurgroep en de projectleiding wel te groot geworden.
 De projectleiding is prima. Wel mag de agenda iets minder informatief zijn en iets
meer gericht zijn op besluitvorming en advies.
7. Wat vindt u de belangrijkste taak/rol van de stuurgroep binnen het project
B.Slim?
 Adviseren en kennis inbrengen.
 Activiteiten verbinden.
 Met helicopterview kijken naar wat er gedaan wordt.
 Bewaken doelstelling en resultaten.
 Kijken wat er aan financiering mogelijk is.
 Ambassadeurs zijn voor het gedachtengoed.
 Zorgdragen voor draagvlak bij relevante stakeholders.
8. Ziet u kansen voor verbetering van het functioneren van de stuurgroep?
 Samen met elkaar bepalen: wat is de stip op de horizon en volgen of deze behaald
wordt.
 Samen nog een keer checken of de juiste partijen om tafel zitten.
 Nadrukkelijker betrekken van de wijkteams in het overleg.
 Intensievere samenwerking tussen de projectleiders en de stuurgroepleden.
 Naam stuurgroep aanpassen. De naam stuurgroep is niet passend. De gemeente
maakt en stuurt het beleid. De stuurgroep adviseert.
 Rol stuurgroep opnieuw bespreken (adviseren over interventies en meedenken
hoe de middelen het nuttigst besteed kunnen worden). Meer richten op adviseren
en besluitvorming.
 Graag meer verdieping door een aantal overstijgende punten op de agenda te
zetten.
 Op agenda aangeven welke voorbereiding van de stuurgroepleden wordt
verwacht.
Draagvlak
9. Staat uw organisatie volgens u voldoende achter het programma B.Slim?
 Zeker!
 Meerdere keren genoemd: ja.
 Uitdaging om vanuit een landelijke werkende organisatie bij te dragen aan lokale
acties.
10.Vindt u dat uw organisatie voldoende invloed heeft op de plannen voor
B.Slim?
 Meerdere keren genoemd: ja.
 Kan beter, door kleinere afstand tot de projectleiders.
 Beperkt.
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Tijdens de bijeenkomst van de taakgroep op 4 november is een aantal vragen aan de
taakgroepleden voorgelegd met betrekking tot de samenwerking binnen de taakgroep,
tussen de taakgroep en stuurgroep en tot slot de samenwerking met de partners in de
wijk. Er zijn positieve punten en verbeterpunten over deze samenwerkingsverbanden
genoemd en daarnaast enkele ideeën voor de toekomst, welke hieronder worden
opgesomd.
Positieve punten:
 De bijeenkomsten van de taakgroep worden als nuttig ervaren en gezien als een
plaats om ervaringen uit te wisselen en inspiratie op te doen. Het face-to-face
contact met de leden wordt als zeer positief ervaren en werkt mee aan een goede
planvorming.
 Tijdens een bijeenkomst komen er goede ideeën ter tafel waar de leden in de
praktijk iets mee kunnen.
 De hoofdlijnen van een idee worden tijdens de bijeenkomst besproken. De leden
die het aangaat, kunnen zelf daarna de verdere uitwerking doen.
 B.Slim en ABC zijn intensiever gaan samenwerken, waardoor er een goede
structuur aanwezig is. Dit wordt door leden als een voorbeeld genoemd van een
goede samenwerking.
 Het is nuttig om de ideeën die binnen de taakgroep besproken worden, door te
kunnen geven aan de stuurgroep. De leden van de stuurgroep kunnen deze
ideeën bespreken en er besluiten over nemen.
Verbeterpunten:
 Enkelen vinden dat er onvoldoende samenhang is tussen de verschillende ideeën
en dat de concrete uitwerking van ideeën nog mist. Echter, wordt het door
anderen niet als nodig geacht om binnen de taakgroep de ideeën verder uit te
werken. Over dit punt lijken de meningen dus uiteen te lopen.
 Niet alle wijken zijn altijd even goed vertegenwoordigd bij een taakgroep
bijeenkomst. Volgens de aanwezige leden is het belangrijk dat iedereen de
meerwaarde van de bijeenkomsten inziet, namelijk dat er in het overleg echt iets
te halen valt.
 Het wordt als nuttig en gewenst gezien dat vooraf aan een taakgroep bijeenkomst
door een ieder nagegaan wordt welke signalen er zijn vanuit de wijk zelf. Als men
weet wat er op dat moment speelt, kan deze informatie meegenomen worden in
de bespreking. Op die manier is een actieve inbreng mogelijk en wordt de
bijeenkomst effectief benut.
 De koppeling met de stuurgroep moet verduidelijkt worden, omdat onder de
taakgroepleden niet goed bekend is wat de exacte rol van de stuurgroep is. De
terugkoppeling vanuit de stuurgroep die vooraf via de mail door de projectleider
van B.Slim wordt verstuurd en tijdens elke taakgroep bijeenkomst wordt
benoemd, lijkt niet voldoende. Iedere organisatie heeft een afgevaardigde in de
stuurgroep zitten. Het lijkt gewenst dat er onderling contact is tussen deze
afgevaardigde en de taakgroeplid om zodoende beter op de hoogte te zijn van
elkaars rol binnen B.Slim.
Voorwaarden voor een goed functionerende taakgroep:
 Het is van belang dat het aantal leden niet te groot wordt. Momenteel komen
mensen bijeen van SRO, Welzin, de ADA-groep, ABC en GGDrU. Het is volgens
het merendeel niet wenselijk als er nog andere partijen aanschuiven.
 De datum voor de volgende bijeenkomst moet op tijd worden vastgelegd (wat nu
ook gebeurt), zodat iedereen deze kan vrijhouden.
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Overige punten:
 De taakgroep komt twee keer per jaar bijeen en deze frequentie wordt als
voldoende gezien.
 Het is wenselijk om nog eens een bijeenkomst te organiseren met sleutelfiguren
uit de wijk. Volgens taakgroep leden is het goed om nogmaals inzicht te
verkrijgen in de huidige activiteiten in de wijk en na te gaan wat de behoeften zijn
vanuit de wijk zelf. Tevens kan er gekeken worden welke partijen er momenteel
binnen de wijk betrokken worden en of dit nog verder uitgebreid dient te worden.
 Het idee wordt geopperd om een mogelijke samenwerking aan te gaan met de
bibliotheek. Hierbij worden laaggeletterden als doelgroep gezien. Verder wordt als
idee genoemd dat er voorleesgroepen zijn waar wellicht een aantal boeken
gelezen kan worden over het thema ‘voeding’.
 Er wordt nog een lijn gemist met JGZ binnen de taakgroep. Daarom wordt
aanbevolen om de mogelijkheden na te gaan om een afgevaardigde van de JGZ
binnen de taakgroep te hebben.
Resultaten op niveau van de pijlers van B.Slim
Pijler draagvlak:


B.Slim is goed ingebed in de wijken. Door aan te sluiten bij het ABC-netwerk ontstaat
een logische verbinding met de basisscholen en het bestaande sport- en
welzijnsactiviteitenaanbod in de wijk. De buurtsportcoaches van SRO dragen actief de
B.Slim boodschap uit (verbinding sport en gezondheid). De samenwerking met Welzin
is versterkt door de beschikbare uren van het basisteam van Welzin voor het thema
gezonde leefstijl in te zetten voor B.Slim. Hierdoor lukt het ook om de allochtone
ouders in de wijken te bereiken.



Binnen B.Slim staat een stevig netwerk. Kernpartners zijn SRO, Welzin, Stichting
ABC, Amersfoortse Diëtisten Associatie, Huisartsen Vereniging Eemland, Meander
Medisch Centrum, MTC-Junior, FrieslandCampina, Achmea/Agis, gemeente
Amersfoort en GGD regio Utrecht. Daarnaast is de samenwerking de afgelopen jaren
steeds verder uitgebreid met partijen die wilden aansluiten. Voorbeelden hierbij zijn
Stichting Marathon Amersfoort, Kika de Berg Op, Holland Opera, Stadsring 51 en
Centrum voor Natuur en Milieueducatie. De intersectorale samenwerking is daarmee
de afgelopen jaren verstevigd: er worden steeds meer dwarsverbanden gelegd en
wordt B.Slim steeds integraler.



In 2011 is een start gemaakt met publiek private samenwerking door actief samen te
werken met FrieslandCampina. Naast het benutten van hun communicatiekracht en
marketingexpertise geeft dit extra financiële middelen. We hebben een meerjarig
samenwerkingsovereenkomst met FrieslandCampina en zij hebben in hun
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemersplan B.Slim opgenomen. Jaarlijks wordt
een gezamenlijk activiteitenplan uitgevoerd, waaronder de B.Slim wedstrijd
‘KAMPIOEN GEZOND SNOEPEN tijdens de Avondvierdaagse.
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Ook financiert FrieslandCampina de vernieuwde website en Facebook pagina van
B.Slim, die momenteel ruim 600 ‘likes’ kent. Daarnaast hebben zes lokale
ondernemers in januari 2013 The Power of Food georganiseerd, waarbij het bestuur
24 uur aan tafel ging om aandacht te vragen voor eerlijk, gezond eten en bewegen.
Voor deze eet-marathon zijn zij gesponsord door Amersfoorters en ondernemers. De
totale opbrengst van €13.000,- heeft het bestuur geheel beschikbaar gesteld aan
B.Slim. Met deze middelen zijn jeugdactiviteiten georganiseerd in de aanloop naar de
CityRun. Dit heeft ertoe geresulteerd dat het aantal deelnemers aan de 5K
Schoolchallenge gestegen is van 50 deelnemers naar 300. Ook bood het een podium
om de B.Slim boodschap COOL WATER!! extra kracht bij te zetten. In 2014 is de
publiek private samenwerking verder uitgebreid door de aansluiting van
zorgverzekeraar Achmea/Agis.


Er is sprake van een groot politiek draagvlak: B.Slim wordt genoemd als voorbeeld in
de nieuwe nota Lokaal gezondheidsbeleid ‘Doen wat helpt: Amersfoort Gezond en
Vitaal’ en eveneens benoemd in de actualiseringsnota Amersfoort F!T. De wethouders
zorg, sport en jeugd zijn ambassadeur van B.Slim.



B.Slim als merknaam wordt steeds bekender en staat voor een gezonde leefstijl.
B.Slim is meer en meer zichtbaar in de wijken en de stad. Uit een onderzoek onder
ouders in twee van de B.Slim wijken komt naar voren dat twee derde van hen het
B.Slim project kent en dat de meerderheid (94%) een positief beeld heeft van B.Slim.



De jarenlange inzet van B.Slim is landelijk ook niet onopgemerkt gebleven, met als
bekroning de erkenning van B.Slim als succesvolle aanpak door het Centrum Gezond
Leven van het RIVM in 2012. B.Slim is daarmee het eerste programma in Nederland
gericht op het bevorderen van een gezond gewicht bij de jeugd die deze
wetenschappelijke erkenning ‘goed onderbouwd’ heeft gekregen. B.Slim is beoordeeld
als een programma met een goede mix van preventieactiviteiten, waarbij goed
gewerkt wordt vanuit de doelgroep. Ook behoorde Amersfoort tot de 5 genomineerde
gemeenten in Nederland voor het beste gezondheidsbeleid. In het juryrapport stond:
“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 hero’s
als ambassadeurs om jongeren enthousiast te maken. De gemeente werkt samen
met meerdere partijen om B.Slim tot een succes te maken. De gemeente wordt ook
vaak benaderd door verschillende partijen in de stad om mee te doen aan B.Slim”.
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Pijler voorlichting & bewustwording:


Het programma kent inmiddels 4 B.Slim hero’s: Heracles en Jong Oranje voetballer
Brahim Darri, atletiektalent Veerle Bakker, Citytrainer Tariq Agho en danseres Jovana
Milanovic (zie http://bslim.nu/bslim-tv/). Doordat deze rolmodellen de B.Slim
boodschap op een positieve en aantrekkelijke manier uitdragen en het gezonde
voorbeeld geven, draagt dit bij aan de bewustwording onder de jeugd.



Met de B.Slim ontbijtjesfeestjes en voorlichting op de peuterscholen worden relatief
veel ouders bereikt (gemiddeld 60-70%). Daarnaast geven de ouders zelf aan dat ze
deze vorm van voorlichting (aan de hand van het B.Slim Gezond Leven spel) erg leuk
vinden en niet belerend. Ze vinden het fijn om ervaringen te delen en ouders geven
elkaar tips en adviezen. Dit is tevens een effectieve methode aangezien een ouder
sneller iets aanneemt van een andere ouder dan van een professional.



Interventies als het B.Slim Rondje (supermarktrondleiding), Foodparty en workshop
gezonde hapjes maken sluiten zeer goed aan bij de doelgroep en zorgen ervoor dat
een gesprek tussen ouders over gezond eten op gang komt.



Voor de kinderkookgroepen (voorheen Kinderkokkerel, nu SuperChefs) is altijd veel
belangstelling vanuit de kinderen.

Pijler maatregelen gericht op de omgeving:


9 van de 13 basisscholen in de B.Slim wijken werken of gaan werken met Lekker fit!;
een pakket voor groep 1 tot en met 8 over voeding, beweging en gezonde keuzes
maken. In de wijken wordt actief samengewerkt met het ABC-netwerk, waardoor ook
peuterscholen en BSO’s aansluiten bij de Lekker fit! activiteiten van B.Slim. De
jaarlijks terugkerende Beweegweek in Randenbroek en de Lekker fit! maand in
Kruiskamp/Koppel zijn hier goede voorbeelden van.



Met behulp van de B.Slim fruitbakjes is het gelukt om het voedingsbeleid op
basisscholen gezonder te maken; de meeste scholen hebben minimaal 1-2 fruitdagen
per week ingevoerd. Ook steeds meer peuterscholen gaan de B.Slim fruitbakjes
gebruiken.



Steeds meer VO-scholen gaan aan de slag met De Gezonde Schoolkantine. Van de 16
VO-scholen hebben nu 7 scholen een gezonde schoolkantine en zijn 3 nieuwe scholen
bezig hun kantine gezond te maken, in totaal 60%. Een gezonde schoolkantine
bestaat voor 75% uit lekkere en gezonde producten uit de Schijf van Vijf (zoals fruit,
broodjes, salades) en maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen (snoep, snacks).
Hierdoor is het voor de leerlingen gemakkelijker om de gezonde keuze te maken.
Leerlingen worden hierbij actief betrokken door het zelf bereiden van de broodjes het
lespakket DOiT. Ook MBO Amersfoort is van start gegaan met de realisatie van een
gezonde schoolkantine op alle 5 de locaties.
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De B.Slim sport- en spelactiviteiten worden goed bezocht en er komen ook kinderen
op af die men bij andere sportactiviteiten niet ziet. Het is een goede manier om veel
kinderen te bereiken en op een positieve manier kennis te laten met de B.Slim
boodschap.



De Proeftuin in Liendert is een goed voorbeeld dat door intersectorale samenwerking
tot stand is gekomen (gezondheid, onderwijs, welzijn en wijkontwikkeling). Deze
school- en buurtmoestuin was één van de 10 genomineerden voor de ‘Appeltjes van
Oranje 2012’ van het Oranjefonds. Na het eerste jaar heeft een bewonersgroep de
organisatie van de Proeftuin geheel overgenomen en is op eigen kracht verder
gegaan. Daarmee draagt B.Slim ook bij aan empowerment/zelfredzaamheid.



In het Waterwingebied zijn twee B.Slim wandelroutes aangelegd. Vier op de tien
ouders in de wijk Liendert-Rustenburg geven aan deze wandelroutes gelopen te
hebben. Deze wandelroutes hebben als voorbeeld gediend voor het realiseren van 9
nieuwe beweegroutes in de stad. De B.Slim voorlichting ‘Goedkoop & Gezond eten’ is
gekoppeld aan de stadsbrede budgetteringscursus van Stadsring 51 en is een goede
manier om risicogroepen te bereiken.

Pijler signaleren, adviseren en ondersteunen:


Door het B.Slim programma is er een sluitende ketenaanpak overgewicht en obesitas
bij kinderen en jongeren.



Hierdoor worden kinderen die te zwaar zijn tijdig gesignaleerd en krijgen zij en hun
ouders/verzorgers kortdurende begeleiding via de Jeugdgezondheidszorg. Deze
begeleiding (voorheen Overbruggingsprogramma genoemd) maakt sinds 2012
onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden van de JGZ en daarmee geborgd in
het beleid van de organisatie.



Voor kinderen waarbij deze begeleiding niet voldoende is, is sinds kort de interventie
KeiVitaaltjes gestart vanuit de 1e lijn. In overleg met B.Slim is deze pilot ook gestart
in twee B.Slim wijken en heeft afstemming plaatsgevonden met het JGZ, MTC-Junior
en de buurtsportcoaches van SRO.



Kinderen met obesitas worden verwezen naar de kinderarts in het Meander Medisch
Centrum (poli X). Veel van deze kinderen gaan meedoen aan het MTC Junior Obesitas
Programma.



De verwijsmogelijkheden zijn inzichtelijk in kaart gebracht op de website van B.Slim
(http://bslim.nu/sociale-kaart/).
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8. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
In 2014 zijn wederom veel activiteiten georganiseerd vanuit B.Slim. Enkele hoogtepunten
waren de Lekker fit! maand in de wijk Kruiskamp/Koppel, de lancering van de 4 e B.Slim
hero Jovana en de Kampioen Gezond Snoepen wedstrijd tijdens de Avondvierdaagse.
Omdat 2014 het laatste B.Slim jaar was van de 2e projectperiode, 2010-2014, is het
programma op een aantal aspecten geëvalueerd (zie hoofdstuk 7). Als we kijken naar de
hoofddoelstelling van B.Slim, ‘Het percentage kinderen van 0-19 jaar met overgewicht
neemt in de B.Slim wijken van Amersfoort af met 5% in de periode 2010-2014’, dan kan
geconcludeerd worden dat deze doelstelling voor de wijk Kruiskamp/Koppel behaald is. In
2010-2011 was het percentage kinderen met overgewicht daar 27%, in 2013-2014 20%.
Ook in de andere B.Slim wijken lijkt de stijging in het percentage overgewicht gekeerd en
is er sprake van stabilisering of een lichte daling. Overall is een daling van 3% behaald
(van 21% in schooljaar 2010-2011 naar 18% in schooljaar 2013-2014).
Deze cijfers laten zien dat we op de goede weg zijn. Om een daling van 5% in alle
prioriteitswijken te realiseren, vraagt dit ook in de komende jaren de nodige inzet en
interventies.
Aanbevelingen
Overgewicht blijft een hardnekkig probleem. Het is niet met één interventie op te lossen
en vergt een langdurige aanpak. Het preventieprogramma ‘B.Slim beweeg meer. eet
gezond’ loopt inmiddels 10 jaar in de gemeente Amersfoort. Geadviseerd wordt om voor
de volgende beleidsperiode (2015-2017) dit, door het Centrum Gezond Leven / RIVM
erkende programma voort te zetten. Daarbij wordt ingestoken op een integrale,
wijkgerichte aanpak met een breed samenhangend pakket van middelen, bestaande
uit vijf pijlers:
- draagvlak (publiek en politiek);
- voorlichting en bewustwording;
- maatregelen gericht op de omgeving;
- signaleren en adviseren;
- ondersteuning.

60

Geadviseerd wordt om de succesvolle activiteiten uit 2010-2014 voort te zetten
(zie schema) én daarnaast in te spelen op signalen uit de wijk met activiteiten op maat.
Doelgroep →

0-4 jaar, 4-12 jaar, 12-19 jaar

Ouders/opvoeders

Pijler ↓
Draagvlak
(politiek en
publiek)



Voorlichting en
bewustwording












Raadpleging van intermediairs in nieuwe wijk via
startbijeenkomst en focusgroepdiscussie
Raadpleging van ouders in de wijk
Wethouders als ambassadeur van B.Slim
B.Slim hero’s
Facebook pagina B.Slim
B.Slim ontbijtfeestjes op de
peuterscholen
Lekker fit! op de basisscholen
Smaakplezier op de BSO
SuperChefs (kinderkoken)








Maatregelen
gericht op de
omgeving






Signaleren en
adviseren
Ondersteuning



B.Slim ontbijtfeestjes
en B.Slim Gezond
Leven spel op de
peuterscholen
Ouderbetrokkenheid
bij Lekker fit!
B.Slim Rondje
(supermarktrondleiding)
Voorlichting
Goedkoop en Gezond
eten
Avondvierdaagse
wedstrijd Kampioen
gezond snoepen

Voldoende speelmogelijkheden in de buurt door:
- Sport- en spelactiviteiten voor kinderen bij de Buitenkasten
en de speeltuin
- B.Slim wandelroutes
Training Beweegkriebels voor intermediairs
Gezond voedingsbeleid op de basisscholen: B.Slim fruitbakjes
Gezonde Schoolkantine op middelbare scholen



Jeugdgezondheidszorg: signalering overgewicht en extra
begeleiding door de jeugdverpleegkundige door 3 extra consulten
Sociale kaart via website www.bslim.nu



KeiVitaaltjes
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Binnen het B.Slim programma wordt met vele samenwerkingspartners continu gewerkt
om de aanpak verder te ontwikkelen en te verbeteren. Aanbevolen wordt om in de
nieuwe periode 2015-2017 B.Slim verder te versterken door:


de verbinding te zoeken met de sociale wijkteams, voor een groter bereik van
doorverwijzing naar preventieprogramma’s zoals bijvoorbeeld KeiVitaaltjes;



de samenwerking met de 1e lijn verder uit te breiden (door de verbinding met
KeiVitaal en de gezonde wijkaanpak vanuit de gezondheidscentra);



nog meer focus te leggen op het betrekken en bereiken van ouders;



nog meer inzetten op het creëren van een gezonde omgeving, met als belangrijke
pijler een gezond beleid op de peuter- en basisscholen en een gezonde schoolkantine
op alle VO-scholen;



blijvend te werken aan de zichtbaarheid van B.Slim: B.Slim hero’s, social media,
B.Slim boodschap uitdragen door professionals en vrijwilligers de wijken etc.;



de samenwerking met private partners FrieslandCampina en Achmea/Zilveren Kruis
te continueren en publiek-private samenwerking uit te breiden;



nog meer te kijken hoe B.Slim activiteiten geborgd kunnen worden in het beleid van
de samenwerkingspartners;



een deel van het projectbudget te reserveren voor evaluatieonderzoek, zodat de
effectiviteit van B.Slim uitgebreider gemeten kan worden.
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9. Financiële verantwoording
Kostenoverzicht B.Slim 2014

Oorspr.
begroot

Def. Begroot

Coördinatie

34.000

64.000

Materiaal en website

11.000

6.500

Club Extra Fit en Overbruggingsplan

20.000

0

Zwangeren (kosten leefstijladviseur)

7.000

4.000

15.000

12.500

Voortgezet onderwijs

Realisatie
67.451,44
14.848,44 Gemeente Amersfoort
22.968 GGD regio Utrecht
29.635 GGD regio Utrecht
13.328,75
2.028,40
2.135
2.275
188,99
750
4.250
504
727,89
469,47

Film 4e B.Slim hero
Flesjes water
B.Slim sporthanddoeken
Boekjes chocoladefabriek
Onderhoud website 2015
Beheer Facebook pagina 2015
Beheer Facebook pagina nov-dec 2014
Sponsoring T-shirts VVZA / Brahim Darri
Kosten inzet fotograaf bij PR-momenten

160 Inzet dietist en bijdrage bootcamp bij workshopdag MTC

2.850
750
787,50
900
412,50

l
Dietheek 1e kwartaal
Dietheek 2e kwartaal
Dietheek 3e kwartaal
Dietheek 4e kwartaal

10.344,62
6.264,62 DOiT pakket Vumc (Accent, Corderius en Amersfoortse Berg)
4.080 Extra uren implementatie gezonde schoolkantine GGDrU
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Wijken
Kruiskamp/Koppel

33.000

33.000

35.865,19
266,61
1.292
1.500
100
240
390
283,02
580,60
300
180
61,94

Lekker fit! maand (Stepworkshop, Ouderavond Lekker fit!)
B.Slim ontbijtfeestjes en voorlichting
Sport- en spelactiviteiten SRO
Kookworkshop bij Kinderfeest
B.Slim voorlichting Goedkoop & Gezond eten ADA-groep
buurthuiskamer Koppel
B.Slim voorlichting Goedkoop & Gezond eten ADA-groep
vervolg buurthuiskamer Koppel en Buitenkast Kruiskamp
Superchefs 1 groep
Training Beweegkriebels
ABC-B.Slim Activiteitenweek (bootcamp en koken in de moestuin)
Oogstfeest Smultuin: inzet dietist
Oogstfeest Smultuin: materiaal

Liendert/Rustenburg
1.500 Sport- en spelactiviteiten SRO
851,89 Superchefs 3 groepen
120 Voedingsvl in programma Sociaal Vitaal
Smaakplezier op de BSO met aansluitend open dag thema
120 Gezonde voeding en beweging, en opvoedkundige antwoorden
187,50 Week van de Eenzaamheid
560,38 Superchefs 2 groepen
Randenbroek/Schuilenburg
2.822
1.500
176,68
4.900
350
319,91
180
906,50
254,44

B.Slim ontbijtfeestjes en voorlichting
Sport- en spelactiviteiten SRO
Beweegweek (workshop gezonde traktaties maken)
KinderResto resto VanHarte
Resto VanHarte activiteit (2013)
Wijk Beweeg Feest: workshop gezonde hapjes
Voedingsvoorlichting voor moedergroep op PWA (binnen Thee met Tips)
Lekker fit! Caeciliaschool
Lekker fit! PWA

Soesterkwartier
0 ABC sportdag
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965,76 Lekker fit! De Kubus
45,75 Aanvulling Lekker fit! De Kubus
4.000 Holland Opera
Alle wijken
4.080
780
1.830
1.000
228,75
1.252
800
750
86,35
103,11
Totaal
Bijdrage FrieslandCampina
voor extra inzet activiteiten
en communicatie
Eindtotaal

120.000

Extra uren implementatie Lekker fit! GGDrU
Voorlichting Goedkoop en Gezond eten (samenwerking Stadsring 51)
5K Schoolchallenge
Avondvierdaagse: Wedstrijd via Facebook
Kosten Eemfors bezorging flesjes water naar Eemplein
Avondvierdaagse: Advertenties
Avondvierdaagse: Banners uitvalswegen
Inzet ADA-groep Voor Kika de Berg Op
Ontbijtjes peuterscholen
Extra kosten lespakket Lekker fit! SBO De Opmaat

120.000

10.000
130.000

130.000
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Kernpartners van B.Slim zijn:

Kruiskamp-Koppel

