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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), 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 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
Gezond in de Stad (GIDS). 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 gestart in de wijk Kruiskamp/Koppel. In 2007 is het project
uitgebreid naar de wijk Liendert/Rustenburg, in 2008 naar Randenboek/Schuilenburg en
in 2011 is B.Slim van start gegaan in de wijk Soesterkwartier. In deze prioriteitswijken
kampt ongeveer 1 op de 5 kinderen tot 18 jaar met overgewicht. Ook richt B.Slim zich
sinds 2011 op 12-19 jarigen en zwangere vrouwen. In 2015 is B.Slim voortgezet.
In dit verslag wordt teruggeblikt op het projectjaar 2015 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. Communicatie en publiciteit
7. Conclusie en aanbevelingen

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.
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Het B.Slim programma is erkend door een onafhankelijke commissie met experts op
gebied van wetenschap en praktijk. Deze commissie vindt dat B.Slim uit een goede mix
van preventie-activiteiten bestaat en dat er goed wordt gewerkt vanuit de doelgroep.
De erkenning is vijf jaar geldig.

De B.Slim boodschap

Gezamenlijk strijd voeren tegen de kilo’s
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2. Doelstellingen B.Slim
B.Slim heeft de volgende doelstellingen:

Hoofddoel: Het percentage kinderen van 0-18 jaar met overgewicht neemt in de B.Slim

wijken van Amersfoort verder af in de projectperiode 2015-2017 met 3 %.

Subdoelen per pijler
Pijler 1 Voorlichting en
bewustwording

Pijler 2 maatregelen
gericht op de omgeving

Pijler 3 Signaleren en
adviseren

Pijler 4; Ondersteuning

Pijler 5 Draagvlak

- Bij de buitenkasten in
de B.Slim wijken vind
minimaal 1 keer per jaar
een voorlichtingsactiviteit plaats.

-80% van de BO en
peuterscholen scholen
in de B.Slim wijken
heeft een gezond 10
uur, overblijf en
traktatie beleid

- Er is een afgestemd
aanbod voor advisering
en begeleiding van
kinderen met
overgewicht

- De lokale partners
hebben vanuit de eigen
organisatie uren voor
het bevorderen
gezonde leefstijl

- 11 VO scholen
hebben een gezonde
schoolkantine

- 70% van de BO
scholen in de B.Slim
wijken werkt met het Fit
paspoort

- Er is een
multidisciplinair aanbod
voor kinderen met
overgewicht (en hun
ouders). Gericht op
beweging, voeding en
gedrag.

-6 sportverenigingen in
de B.Slim wijken
hebben een gezonde
sportkantine

- De JGZ arts en
verpleegkundigen in de
B.Slim wijken zijn actief
betrokken

- In iedere B.Slim wijk
vind jaarlijks minimaal 1
B.Slim week/maand
plaats
- Minimaal 2 keer per
jaar wordt aangesloten
bij bestaande
ouderkamers/groepen in
de B.Slim wijken met
een voorlichtingsactiviteit.
- 80% van de scholen in
de B.Slim wijken werkt
met de Lekker fit
methode
- Minimaal 2 keer per
jaar wordt er een stads
brede activiteit
georganiseerd waarin
gezond eten/bewegen
centraal staat

- Minimaal 2 keer per
jaar wordt in iedere
B.Slim wijk de link
gelegd met activiteiten
van Groen doet goed
- Elke B.Slim wijk heeft
een beweegrondje of
wandelroute
- Er is een dagelijks
naschools
beweegaanbod door de
Buurtsportcoach

-Kinderen uit de B.Slim
wijken met overgewicht
worden adequaat
doorverwezen naar
Keivitaaltjes
- Kinderen uit de B.Slim
wijken met obesitas
worden adequaat
doorverwezen naar MTC
junior

- De wethouders volksgezondheid, sport en
jeugd zijn ambassadeur
en treden minimaal 2
keer per jaar op in
relatie tot B.Slim.
- Met minimaal 2
publiek-private partijen
is een
samenwerkingsovereen
komst.
-Minimaal 6 keer per
jaar is er aandacht voor
B.Slim in de lokale
media
- De B.Slim heros
worden minimaal 1
keer per jaar ingezet
bij een B.Slim activiteit
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3. Evaluatie wijkgerichte primaire preventie activiteiten

Kruiskamp/Koppel
Overzicht activiteiten
Samen met de partners uit de wijk Kruiskamp/Koppel zijn in 2015 in totaal 33 B.Slim
activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn:


Opening Lekker fit! maand Michaelschool



Samenwerking Resto vanHarte
(kinder/ouder koken) 4keer
Gezond voorleeskwartiertje groep 3/8, 4
keer
Ouder Kind fit test
Kickboksen groep 7/8, 2 keer
Peuterontbijt op de voorschool (ouders en
kinderen)
Sportinstuif groep 1-8
Samen Smullen in Speeltuin Kruiskamp
Dansles groep 3-4, 4 keer
Ouderavond Lekker fit!




















Bootcamp groep 7-8
Fit test/voedingsvoorlichting bij
buurthuiskamer Vasco da Gama,
buurthuiskamer koppel Orion en
buitenkast van Galen
KidsRun schoolplein Vlindervallei
BMX fietsen bij de buitenkast
Jungle fun
Koken in de moestuin
Wijkbeweegfeest Koppel met o.a. een
gezondheidsquiz, sport circuit en gezonde
traktaties maken.
Superchefs, 2 groepen

Aanpak in de wijk
In de wijk Kruiskamp/Koppel is een stevig ABC netwerk actief. In de ABC
Kruiskamp/Koppel zijn o.a. basisschool de Vlindervallei en De Tafelronde
vertegenwoordigd evenals SBO de Michaelschool, Welzin, SRO en de SKA. Onder leiding
van een ABC coördinator worden er in deze wijk al tal van activiteiten georganiseerd.
Voor het organiseren van activiteiten in het kader van B.Slim wordt veelal aangesloten
bij bestaande activiteiten in de wijk met eventuele nieuwe partners of bij partners uit de
wijk die activiteiten kunnen aanbieden. Door de nauwe samenwerking met de ABC
partners in de wijk wordt de wisseling in aanbieders beperkt, het activiteiten aanbod
wordt daarmee uitgevoerd door de voor de doelgroep bekende aanbieders, maar ook
wordt een sluitend aanbod aan activiteiten gerealiseerd. Activiteiten gericht op kinderen
0-4 en 4-12 en hun (groot) ouders.
Bereik kinderen en ouders
Een groot deel van de B.Slim activiteiten wordt gepromoot via de bassischolen in de wijk,
via de buurtsportcoach die de gymlessen op de basisscholen verzorgd, via de voorschool
of via posters/flyers op belangrijke vindplaatsen zoals scholen en lokale middenstanders.
In 2015 hebben de Vlindervallei en de Michaelschool met de Lekker fit! materialen
gewerkt. Hiermee zijn op beide scholen ± 375 kinderen bereikt. De Tafelronde (±200 ll.)
heeft niet gewerkt met de Lekker fit! materialen, wel hebben zij de naschoolse
activiteiten gepromoot. De naschoolse activiteiten zijn voor alle kinderen in de wijk, ook
die kinderen die op scholen zitten in naastgelegen wijken. Zij haken veelal aan via de
buitenkasten. Naar verwachting zijn er tijdens de projectperiodes 400-500 kinderen
bereikt met de Lekker fit! lessen en de naschoolse activiteiten samen.
Daarnaast zijn er in 2015 voorlichtingen verzorgd bij de drie buitenkasten, 10-15 ouders
per buitenkast en zijn er kind activiteiten waar ouders bij betrokken worden. Naar
verwachting zijn er tussen de 50-80 ouders bereikt.
Successen Kruiskamp/Koppel
Zoals eerder beschreven is er in Kruiskamp/Koppel een groot en stevig netwerk die allen
de B.Slim boodschap ondersteunen en ook uitdragen bij eigen activiteiten. Het
bevorderen van de gezondheid van inwoners in deze wijk wordt gezien als gezamenlijk
doel. Hierdoor is een sluitend aanbod van activiteiten ontstaan waarin de B.Slim
boodschap wordt uitgedragen. Daarnaast zijn er korte lijnen tussen de partners wat
maakt dat activiteiten snel ontplooid kunnen worden.
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Liendert/Rustenburg
Overzicht activiteiten
Samen met de partners uit de wijk Liendert/Rustenburg zijn in 2015 in totaal 14 B.Slim
activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn:





Peuterontbijtjes voorscholen 10 groepen, ouders en kind.
Sportinstuif voor jong en oud, 2 keer
Superchefs, 2 groepen
Koken met PrinsesHeerlijk, groep 5-8

Aanpak in de wijk
2015 was voor de wijk Liendert/Rustenburg een rumoerig jaar. Twee van de drie
basisscholen in de wijk zijn in 2015 verhuisd naar een nieuwe schoolgebouw, de
Zonneparel in Liendert. Daarnaast was er binnen de scholen veel onrust. Dit heeft in de
loop van 2015 geleid tot een nieuwe ABC stuurgroep met nieuwe doelen en een eigen
visie. Deze veranderingen hadden niet alleen effect op de scholen maar ook op de andere
samenwerkende ABC partijen. Daarnaast is een duidelijke splitsing ontstaan tussen de
ABC Liendert en ABC Rustenburg. De rumoerige en drukke periode in deze wijken
maakte het lastig samen te werken met de ABC partijen. Medio 2015 is met beide ABC’s
de samenwerking opnieuw vorm gegeven en zijn er afspraken gemaakt voor
gezamenlijke activiteiten in het laatste kwartaal van 2015. Zo heeft er in Rustenburg een
activiteitenweek plaatsgevonden in de herfstvakantie en heeft het succesvolle kinderkook
programma Superchefs gewoon doorgelopen evenals de peuterontbijtjes die in 2015
gepland stonden in de wijk Liendert/Rustenburg.
Bereik kinderen en ouders
Aan de peuterontbijtjes in Liendert/Rustenburg hebben in 2015 92 peuters en 69 ouders
deelgenomen, 53 van deze ouders zijn ook aangesloten bij de voorlichting die
aansluitend op de peuterontbijtjes wordt gegeven.
Aan de sportinstuif hebben beide keren zo’n 30 kinderen en 20 ouders deelgenomen.
Naar verwachting zit hier een kleine overlap in. Aan de Superchef groepen hebben in
totaal 16 kinderen deelgenomen, zij koken tijdens de kookcursus 1 maal voor hun
ouders. Naar verwachting zijn er in Liendert/Rustenburg, rekening houdend met een
kleine overlapping tussen de 120-150 peuter/kinderen bereikt en 80-100 ouders.
Successen en kansen in Liendert/Rustenburg
In 2015 is de samenwerking met de beide ABC’s opnieuw vorm gegeven en zijn er
afspraken gemaakt over gezamenlijke activiteiten in 2016. De nieuwe stuurgroep in
Liendert en het nieuwe schoolgebouw bieden volop kansen om ook hier een stevig
netwerk van partners en een aansluitend activiteitenaanbod te creëren. Zoals de opening
van het schoolgebouw in combinatie met het oudertheater, het gebruik van waterbidons
voor de Join the pipe pijp op het schoolplein, de aanleg van de schoolmoestuin en een
gezamenlijke Lekker fit! maand in samenwerking met de partners van Groen doet goed.
Tevens biedt het schoolgebouw een nieuwe ontmoetingsruimte voor ouders. Nieuw te
ontplooien activiteiten zullen dan ook gericht zijn op zowel kinderen als ouders.
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Randenbroek/Schuilenburg
Overzicht activiteiten
Samen met de partners uit de wijk Kruiskamp/Koppel zijn in 2015 in totaal 24 B.Slim
activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn:











Beweegactiviteit moeders en kinderen 04 jaar
Sport en spelactiviteit bij de buitenkast
Schuilenburg 2 keer
Workshop gezonde hapjes – ouders
Kookworkshop voor kinderen
Wijkbeweegfeest met o.a. een
sponsorloop
Interactief oudertheater
Yoga voor volwassenen
Superchefs, 1 groep
Ouderavond ’t Spectrum
Lekker fit! paspoort activiteiten ’t
Spectrum










Afsluiting van de beweegweek o.l.v.
B.Slim hero Tariq
Sport en spelactiviteiten Randenbroek 2
keer
Hardloop clinic
Kookworkshop in het Klokhuis
Danslessen voor peuters
Extra sportlessen leerlingen Caecilia en
PWA
Lekker fit! op de Caecilia en PWA
Nationaal schoolontbijt op Caecilia en
PWA

Aanpak in de wijk
In de wijk Randenbroek is een naschoolse activiteiten werkgroep (NSA) actief. In de
werkgroep zitten o.a. de Caeciliaschool en de Prins Willem Alexanderschool (PWA), de
peuterspeelzalen en BSO’s van Partou en SKA, SRO en scholen in de kunst. Welzin
vertegenwoordigd tevens de wijk Schuilenburg en zorgt voor een eventuele link met ABC
Scala. De NSA initieert activiteiten vanuit de ABC gekoppeld aan jaarlijks gekozen
thema’s. Het thema bewegen is hier één van. Vanuit de NSA worden er in deze wijk al
tal van activiteiten georganiseerd in samenwerking met B.Slim. Voor het organiseren van
activiteiten wordt veelal aangesloten bij bestaande activiteiten in de wijk met eventuele
nieuwe partners of bij partners uit de wijk die activiteiten kunnen aanbieden. Door de
nauwe samenwerking met de ABC partners in de wijk wordt de wisseling in aanbieders
beperkt, het activiteiten aanbod wordt daarmee uitgevoerd door de voor de doelgroep
bekende aanbieders, maar ook wordt een sluitend aanbod aan activiteiten gerealiseerd.
Activiteiten gericht op kinderen 0-4 en 4-12 en hun (groot) ouders.
Bereik kinderen en ouders
Een groot deel van de B.Slim activiteiten wordt gepromoot via de bassischolen in de wijk,
via de buurtsportcoach die de gymlessen op de basisscholen verzorgd, via de sociaal
werker of via posters/flyers op belangrijke vindplaatsen zoals scholen.
In 2015 hebben de Caecilia en de Prins Willem Alexander school met de Lekker fit!
materialen gewerkt. Hiermee zijn op beide scholen ± 430 kinderen bereikt. Basisschool ‘t
Spectrum (±220 ll.) heeft niet gewerkt met de Lekker fit! materialen, wel hebben zij de
Lekker fit! week in Schuilenburg gepromoot. De naschoolse activiteiten zijn voor alle
kinderen in de wijk, ook die kinderen die op scholen zitten in naastgelegen wijken. Zij
haken veelal aan via de buitenkast in Schuilenburg of via de sociaal werker. Naar
verwachting zijn er tijdens de projectperiodes in Randenbroek en Schuilenburg 500-600
kinderen bereikt met de Lekker fit! lessen en de naschoolse activiteiten. Daarnaast zijn er
in 2015 meerdere activiteiten verzorgd voor de ouders zoals het oudertheater,
ouderavond, een kookworkshop en Yoga lessen en zijn er kind activiteiten waar ouders
bij betrokken worden. Naar verwachting zijn er tussen de 60-90 ouders bereikt.
Successen Randenbroek/Schuilenburg
De aanwezigheid van de NSA in Randenbroek/Schuilenburg maakt dat de organisatie van
de verschillende activiteiten soepel lopen. Daarnaast heeft de werkgroep een brede
spreiding over beide wijken; er worden ouders en kinderen bereikt in zowel Randenbroek
als Schuilenburg. Iedere met activiteiten die aansluiten bij de doelgroep en de wensen uit
de wijk.
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11

Soesterkwartier
Overzicht activiteiten
Samen met de partners uit de wijk Kruiskamp/Koppel zijn in 2015 in totaal 24 B.Slim
activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn:







Ludieke opening beweegweek met dans
voor alle 3 de scholen
Workshop gezond trakteren bij de
ouderkamer Magneet
Sport en spel activiteit voor kind en
ouder
Kleutergym
Fit test met voedingsvoorlichting bij
mama café
Dansen met peuters



Streetdance bij de BSO Partou en SKA



Happy run groepen 5-8 van alle 3 de
basisscholen
Superchefs 2 groepen
Only Girlz allowed op het Eemplein
Peuterontbijtjes bij de voorscholen, 7
groepen
Opening watertappunt Cruyff court o.l.v.
B.Slim hero Tariq






Aanpak in de wijk
In de wijk Soesterkwartier is een naschoolse activiteiten werkgroep (NSA) actief. In de
werkgroep zitten o.a. de Magneet, de Kubus en ‘t Anker, de peuterspeelzalen en BSO’s
van Partou en SKA, SRO, Welzin en scholen in de kunst. De NSA initieert activiteiten
vanuit de ABC gekoppeld aan jaarlijks gekozen thema’s. Het thema bewegen is hier één
van. Vanuit de NSA worden er in deze wijk al tal van activiteiten georganiseerd in
samenwerking met B.Slim. Voor het organiseren van activiteiten wordt veelal
aangesloten bij bestaande activiteiten in de wijk met eventuele nieuwe partners of bij
partners uit de wijk die activiteiten kunnen aanbieden. Door de nauwe samenwerking
met de ABC partners in de wijk wordt de wisseling in aanbieders beperkt, het activiteiten
aanbod wordt daarmee uitgevoerd door de voor de doelgroep bekende aanbieders, maar
ook wordt een sluitend aanbod aan activiteiten gerealiseerd. Activiteiten gericht op
kinderen 0-4 en 4-12 jaar en hun (groot) ouders.
Bereik kinderen en ouders
In 2015 heeft de Kubus met de Lekker fit! materialen gewerkt. Hiermee zijn ± 295
kinderen bereikt. ’t Anker en de Magneet (samen ±390 ll.) hebben niet gewerkt met de
Lekker fit! materialen, wel hebben zij de Beweegweek in het Soesterkwartier gepromoot.
Een groot deel van de B.Slim activiteiten wordt gepromoot via de bassischolen in de wijk,
via de buurtsportcoach die de gymlessen op de basisscholen verzorgd, via de sociaal
werker of via posters/flyers op belangrijke vindplaatsen zoals scholen. De naschoolse
activiteiten zijn voor alle kinderen in de wijk, ook die kinderen die op scholen zitten in
naastgelegen wijken. In het Soesterkwartier komen deze kinderen vaak via de
buurtsportcoach of via de sociaal werker. Naar verwachting zijn er tijdens Beweegweek
en de losse B.Slim activiteiten 500-600 kinderen van 4-12 jaar bereikt met de Lekker fit!
lessen en de naschoolse activiteiten. Ook zijn in 2015 de peuterontbijtjes gehouden in
het Soesterkwartier, hiermee zijn 76 peuter bereikt. De ontbijtjes hadden een opkomst
van in totaal 41 ouders. Naast de peuterontbijtjes zijn er voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd in de ouderkamer en het mamma café en mochten de ouders meelopen
met de Happy Run. Naar verwachting zijn er tussen de 50-70 ouders bereikt.
Successen Soesterkwartier
Het succes in het Soesterkwartier bestaat niet zozeer uit het enthousiaste en stevige
netwerk maar meer uit het netwerk wat de netwerkpartners hebben. Met name de
buurtsportcoach en de sociaal werker zijn goed verankerd in de wijk en weten een grote
groep doelgroep kinderen en ouders te mobiliseren voor B.Slim activiteiten. Daarnaast
draagt een groot deel van de partners de B.Slim boodschap uit bij eigen activiteiten.
Hierdoor is een sluitend aanbod van activiteiten ontstaan waarin de B.Slim boodschap
wordt uitgedragen.
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Amersfoort stad: alle B.Slim wijken
Gezonde schoolkantine en Doit 2015
De afgelopen 5 jaar heeft de GGD vanuit B.Slim 8 voortgezet onderwijs scholen actief
begeleid bij het invoeren van een gezonde schoolkantine.
De volgende 5 scholen hebben in 2015 de Kantineschaal ontvangen:
1. Wellant College
2. Accent Praktijkonderwijs Amersfoort
3. Praktijkonderwijs Trivium College (locatie Wiekslag)
4. Mavo Trivium College (locatie Columbusweg)
5. Mulock2000
Het Voedingscentrum deelt deze schalen uit aan scholen die voldoen aan de richtlijn
Gezonde Schoolkantine. Ook 6 locaties van MBO Amersfoort hebben deze Kantineschaal
ontvangen.
DOiT
Aanvullend op De Gezonde Schoolkantine hebben de volgende 3VO-scholen het lespakket
DOiT afgenomen: Accent praktijkonderwijs, De Amersfoortse Berg en Corderius College.
DOiT is een lespakket over gezonde voeding en bewegen voor klas 1 en 2.
Lekker fit! 2015
In 2015 hebben 5 basisscholen in de B.Slim wijken met het Lekker fit! lespakket
gewerkt, de Caeciliaschool, de Prins Willem Alexander school, de Kubus, de Vlindervallei
en SBO de Michaelschool daarnaast 1 SBO buiten de B.Slim wijken, de SBO Boulevard
41. In totaal zijn er 1286 kinderen bereikt.
Pilot Gezonde sportkantine 2015
Medio 2015 is de pilot gezonde sportkantine van start gegaan. Het doel van de pilot was
om 3 sportverenigingen naar een gezonde sportkantine met minimaal
de ‘bronzen status’. Via de buurtsportcoaches van SRO is bij een
aantal voetbalverenigingen het draagvlak hiervoor gepolst. Hieruit zijn
een paar enthousiaste sportclubs gekomen die hiermee aan de slag
zouden willen. Vervolgens is contact gezocht met Mensa Advies, die in
de gemeente Baarn een aantal clubs begeleidt en veel expertise heeft
op dit vlak. Voetbalvereniging CJVV is de eerste sportclub die dit doel
heeft behaald, de tweede vereniging die is begeleid is Cobu Boys deze
vereniging dient nog een aantal aanpassingen door te voeren voor.
ASC Nieuwland is de derde vereniging die wordt begeleid. Naar
aanleiding van de evaluatie van 2015 is besloten in 2016 3 verenigingen te begeleiden in
de B.Slim wijken die zelf graag willen en niet meer alleen in te zetten op
voetbalverenigingen.
Voor Kika de Berg op
Ook in 2015 is vanuit B.Slim weer samengewerkt met Stichting Kinderen voor Kika de
berg op. Het was een geslaagd evenement waarbij 660 kanjers € 55.896 bij elkaar
fietsten voor Kika. Ruim 350 kinderen deden ook mee aan de B.Slim Quiz waarbij ze
kans maakten op een B.Slim springtouw of jongleerballetjes. Op het menu stonden o.a.
vragen als "In appelsap zit evenveel suiker als in cola! - Waar of Niet waar?". Dankzij de
aanwezigheid van de ADA-groep bij de B.Slim stand, kregen de Quiz deelnemers tevens
deskundige uitleg over gezonde voeding.
Voorlichting in budgetteringscursus
De voorlichting Goedkoop en gezond eten is in het voorjaar van 2015 in samenwerking
met Stadsring 51 en Additief Voeding en dieet verzorgd, hierbij waren 2 deelnemers
aanwezig. Vanwege het teruglopend aantal deelnemers is er voor gekozen de voorlichting
14

in het najaar niet door te laten gaan. Er wordt gekeken hoe de voorlichting gekoppeld
kan worden aan andere bestaande activiteiten zoals die van Resto vanHarte. Het
terugnemende aantal deelnemers lijkt te komen door een verschuiving in de groep
inwoners in Amersfoort met schuldproblematiek en de ernst daar van. Door de
toenemende mate lijkt de doelgroep de prioriteit nog niet bij gezondheid te hebben
liggen.
Marathon Amersfoort
7 juni gaf wethouder Fleur Imming het startschot van de
‘FrieslandCampina Mini Marathon.. Powered by B.Slim’. Maar liefst 600
kinderen liepen mee met deze loop van 1,1 km of 2,2 km. Opvallend
was het grote aantal kinderen uit groep 7 en 8 die meededen aan de
2,2 km loop, een extra loop die op advies van B.Slim is ingebouwd in
het programma. Vorig jaar was de deelname van deze groep nog heel
laag. Alle kinderen kregen bij de finish een lekker flesje 'COOL!! Water'
van B.Slim en uiteraard een medaille. Ook de 5K Schoolchallenge was
een succes met 400 deelnemende middelbare scholieren. Met budget
vanuit B.Slim is een train de trainer clinic voor docenten van het VO
vooraf verzorgd.
B.Slim voorlichting buurtsportcoaches en jongerenwerkers
De B.Slim buurtsportcoach heeft op 1 juni een presentatie gegeven aan haar collega
buurtsportcoaches en jongerenwerkers van Welzin over B.Slim. Met deze presentatie
werd beoogd de B.Slim boodschap nog meer bij de buurtsportcoaches en
jongerenwerkers op het netvlies te krijgen. Het was een goede bijeenkomst vol
enthousiaste reacties. Naast ideeën voor de B.Slim wijken rees ook de behoefte
activiteiten te ontplooien, gericht op voeding en bewegen, voor andere wijken in
Amersfoort.
Ontbijtactie FrieslandCampina
In het najaar van 2015 heeft de ontbijtactie van FrieslandCampina en B.Slim gelopen.
Het doel van deze actie was om het belang van ontbijten onder de aandacht te brengen
bij de kinderen, maar vooral ook bij de ouders. De actie bestond
daarom uit een actie voor de scholen en een actie voor
individuele gezinnen. De actie voor de scholen bestond uit een
slagzin wedstrijd waarbij de schoolklassen zijn uitgedaagd om
een slagzin af te maken, in combinatie met een foto waarop zij
het antwoord op de slagzin afbeelden of kracht bijzetten. Naast
de scholen zijn ook de gezinnen uitgedaagd deel te nemen aan
de slagzin wedstrijd. Ook zij mochten een slagzin afmaken en
insturen en eventueel opleuken met een foto. De winnende klas, van de Prins Willem
Alexanderschool heeft 22 maart een bezoek gebracht aan de boer, ze zijn wezen
lammetjes kijken. De winnende gezinnen hebben alle drie een ontbijtbox ontvangen.
Avondvierdaagseactie FrieslandCampina
Dit jaar is opnieuw de Kampioen Gezond Snoepen fotowedstrijd georganiseerd tijdens de
Avondvierdaagse. In 2015 was de actie niet gericht op het individu, maar op de
gezondste en creatiefste groep van de school. Daarmee was een uitje voor de hele klas
te winnen; voor kinderen uit de onderbouw een dagje naar DierenPark Amersfoort en
voor kinderen uit de bovenbouw een uitje naar Corpus in Leiden. De actie is een
samenwerking van B.Slim, FrieslandCampina en DierenPark Amersfoort. Wethouder Fleur
Imming heeft middels een video boodschap alle kinderen opgeroepen tot deelname.
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4. Evaluatie secundaire preventie activiteiten
Signalering, begeleiding en verwijzing door JGZ
Het hiernaast weergegeven
Gewicht 2015 - Amersfoort
overzicht toont het percentage
2015
kinderen met overgewicht en
Overgewicht (incl. obesitas), 2-jarigen [%]
8
obesitas in schooljaar 2014-2015.
Overgewicht
(incl.
obesitas),
5-6
jarigen
[%]
10
De gegevens zijn afkomstig van
Overgewicht (incl. obesitas), 10-11 jarigen [%] 12
de routinematige lengte en
Overgewicht (incl. obesitas), 13-14 jarigen [%] 13
gewicht registratie tijdens de
Obesitas, 2-jarigen [%]
0,7
contactmomenten op 2 jaar, 5-6
Obesitas, 5-6 jarigen [%]
2,1
jaar, 10-11 jaar en 13-14 jaar
door de Jeugdgezondheidszorg.
Obesitas, 10-11 jarigen [%]
1,8
Obesitas, 13-14 jarigen [%]
2,1
In 2015 zijn in totaal 1975
contactmomenten op indicatie uitgevoerd waarbij het gewicht de aanleiding was en zijn
er 82 kinderen doorverwezen; 32 naar de1e lijn, 50 naar de 2e lijn. 68 kinderen zijn
doorverwezen maar er bij de JGZ niet bekend waarheen.
Nieuwe cijfers jeugd
In het najaar van 2015 zijn de nieuwe cijfers rond het
voedings- en beweeggedrag van kinderen van 4-12 jaar
en de overgewichtscijfers van 4-12- en 13-14-jarigen
gepubliceerd. De overgewicht cijfers laten in de
prioriteitswijken een ligt dalende lijn zien. Hoewel er nog
geen sprake is van een significant verschil kan voorzichtig
worden gesproken van een dalende trend.
Het aantal kinderen dat geen lid is van een
sportvereniging is de afgelopen jaren gedaald in de GGD
regio Utrecht en ook in Amersfoort. Zowel in de
prioriteitswijken als in de overige wijken in Amersfoort
lijkt deze positieve ontwikkeling zichtbaar, echter is er nog geen sprake van een statische
significante daling.
Ook is er geen statistisch significante trend in het aantal kinderen met inactief gedrag in
Amersfoort en in de prioriteitswijken. Het verschil in het percentage kinderen dat meer
dan 2 uur per dag tv kijkt tussen de B.Slim wijken en de overige Amersfoortse wijken is
afgenomen. Wel zitten kinderen in de B.Slim wijken nog vaker achter de computer dan
kinderen in de overige wijken. Het voedingsgedrag van de 4-12 jarigen lijkt stabiel te
blijven in de B.Slim wijken.
Fit paspoort
Na de zomervakantie is op basisschool ’t Spectrum in Schuilenburg een pilot gestart met
het fitpaspoort. Het Fitpaspoort is een project om kinderen die onvoldoende bewegen in
beeld te krijgen en bewust te maken van het belang van bewegen. Vanuit B.Slim is
meegedacht over de invulling van het Fitpaspoort. Bij de afsluiting in november hebben
alle deelnemende kinderen een B.Slim bidon uitgereikt gekregen. Het streven is het
Fitpaspoort naar aanleiding van de evaluatie door te ontwikkelen zodat deze ook ingezet
kan worden op andere scholen in Amersfoort.
Samenwerkingspartners vermeld op de
B.Slim webpagina
Sinds september 2015 staan naast de
kernpartners ook de samenwerkingspartners
van B.Slim op de webpagina;
http://bslim.nu/kernpartners/.
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5. Samenwerking en nieuwe initiatieven
Publiek Private samenwerking
FrieslandCampina
In 2015 heeft de samenwerking tussen FrieslandCampina en B.Slim vorm gekregen in
een aantal concrete activiteiten, waarvoor FrieslandCampina 10.000 euro beschikbaar
heeft gesteld:
 In mei/juni is nauw samengewerkt binnen een actie rond de Avondvierdaagse. De
fotowedstrijd ‘kampioen gezond snoepen’.
 Tevens is in juni samengewerkt rond de marathon Amersfoort. FrieslandCampina
heeft de minimarathon 1.1. en 2.2 km gesponsord. B.Slim heeft in samenwerking
met de SRO een voorbereidend programma opgezet voor in de wijken/scholen en de
prijs voor de best lopende school gefinancierd.
 In het najaar van 2015 heeft de gezond ontbijten actie gelopen. Doel van de actie
was het belang van ontbijten bij kinderen en hun ouders onder de aandacht brengen.
De winnende school heeft een bezoekje gebracht aan de boer, de winnende gezinnen
hebben een gezonde ontbijtboks ontvangen.
 Tot slot heeft FrieslandCampina de website en Facebook pagina B.Slim gefinancierd.
Beebox
In 2015 heeft Beebox B.Slim met 1.000 euro gesponsord. Dit hebben zij gedaan in de
vorm van het leveren van streekproducten aan de Superchefs groepen.
Dierenpark
In 2015 is de samenwerking met het DierenPark Amersfoort voortgezet. Dit jaar heeft
het DrierenPark een dagje dierentuin beschikbaar gesteld voor de winnende onderbouw
klas van de Kampioen Gezond Snoepen wedstrijd.
Marketing aanpak HollandSpoor
Naar aanleiding van de heimiddag die in april 2015 heeft plaatsgevonden en waar is
besloten dat er een marketingaanpak geschreven dient te worden voor o.a. de
samenwerking met Publiek Private samenwerkingspartners en de ambassadeursrol van
de leden van de adviesgroep is contact gezocht met marketingbureau Holland Spoor. Zij
gaan in 2016 aan de slag met het schrijven van een marketingplan.
Verbinding met andere initiatieven
Groen doet goed
In oktober is via de gemeente Amersfoort contact gelegd met het programma Groen doet
goed. Een provinciale subsidie om kinderen en hun ouders meer naar buiten en de natuur
in te krijgen. Samen met de trekkers van Groen doet goed is een plan geschreven voor
de B.Slim wijken. Waarin B.Slim 1000 euro financiert voor het aanbieden van ‘groene’
activiteiten en 1000 euro vanuit de provinciale subsidie wordt bijgelegd.
VSG congres
Op woensdag 23 september is er door de B.Slim buurtsportcoach van de SRO een
presentatie gegeven over de verbinding die de buurtsportcoaches in Amersfoort zoeken
tussen bewegen en gezondheid, toegespitst op de B.Slim wijken. De B.Slim
buurtsportcoach heeft niet alleen een toelichting gegeven op hoe zij de activiteiten een
B.Slim sausje geven, ook heeft ze benadrukt hoe belangrijk het is dat de
buurtsportcoaches de B.Slim boodschap niet alleen overbrengen maar deze ook zelf
uitdragen.
Projectorganisatie
Adviesgroep zonder MTC, met jeugdarts
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De adviesgroep van B.Slim is in 2015 drie maal bijeengeweest onder leiding van
wethouder Fleur Imming. Tweemaal voor de reguliere adviesgroep vergaderingen en één
maal voor de heimiddag. In 2015 hebben binnen de adviesgroep een aantal
veranderingen plaatsgevonden. Zo is zijn het MTC en Achmea uit de adviesgroep gegaan,
Achmea blijft wel graag op de hoogte en is er een JGZ arts vanuit de GGD aangehaakt.
Taakgroep,
De taakgroep van B.Slim is in 2015 tweemaal bijeen gekomen. De opgehaalde signalen
in de Taakgroep zijn verwerkt tot adviezen richting de stuurgroep en vervolgens
omgebogen tot concrete activiteiten en speerpunten voor 2015. Tevens is in 2015 voor
het eerst een jeugdverpleegkundige uit één van de B.Slim wijken aangesloten bij de
taakgroep.

6. Communicatie en Publiciteit
Publiciteit
Ook in 2015 is B.Slim weer volop in de lokale en zelfs landelijke media genoemd.
Hieronder een overzicht van de totalen:
- 25 keer in lokale media
- 7 keer in landelijke media
- 2 keer overige zoals social media en nieuwsbrieven.
Bereik Facebook en website B.Slim
Facebook
In 2015 is het aantal likes van de B.Slim facebook pagina gestegen van 624 naar 641.
Het gemiddeld bereik (uniek aantal personen) per bericht (post) per dag is 403 met een
gemiddeld aantal reacties per post van 23.
Facebook berekent het gemiddelde aantal bezoekers per maand (28 dagen). Het
gemiddeld bereik van de Facebook pagina per maand is 4284 unieke bezoekers.
Website
Naast de facebook pagina wordt ook de website van B.Slim goed bezocht. Met in 2015
2613 unieke bezoekers, waarvan 61% nieuw op de website. Deze bezoekers zijn
gemiddeld 2 minuten en 54 seconden op de website van B.Slim.
Top 3 bezochte pagina's:
1. Aanpak B.Slim
2. Activiteiten
3. Sociale Kaart
Het totaal aantal page views (aantal bekeken pagina’s) is 8919.

7. Conclusies en aanbevelingen
Conclusie
In 2015 zijn wederom veel activiteiten georganiseerd vanuit B.Slim. Enkele hoogtepunten
waren de Lekker fit! maanden in de B.Slim wijken met in het bijzonder die in het
Soesterkwartier, de voorbereidingsactiviteiten voor de marathon Amersfoort en de
Kampioen Gezond Snoepen wedstrijd tijdens de Avondvierdaagse.
In 2015 zijn de nieuwe cijfers de nieuwe cijfers rond het voedings- en beweeggedrag van
kinderen van 4-12 jaar en de overgewichtscijfers van 4-12- en 13-14-jarigen
gepubliceerd. De overgewicht cijfers laten in de prioriteitswijken een ligt dalende lijn
zien. Hoewel er nog geen sprake is van een significant verschil kan voorzichtig worden
gesproken van een dalende trend. In de nieuw opgestelde doelenboom is opgenomen te
streven naar nog een daling van 3% eind 2017. Om dit in alle prioriteitswijken te
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realiseren zal ook de aankomende jaren nog inzet nodig zijn vanuit B.Slim in
samenwerking met de betrokken partners.
Als laatst is een mooi behaald resultaat de nauwe samenwerking met de partners in de
wijken. In 2015 heeft de lekker fit! maand zich volgens het format in kruiskamp/Koppel
uitgebreid naar 3 andere B.Slim wijken. Bij de organisatie werd duidelijk hoe enthousiast
de partners in de wijken met het thema gezondheid aan de slag gaan. Zo zijn zij er niet
meer alleen mee bezig tijdens B.Slim activiteiten, ook wordt bij veel activiteiten
georganiseerd door partners de B.Slim boodschap direct of indirect uitgedragen.
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. Voor de periode 2015-2017
is begin 2015 een plan van aanpak en medio 2015 in samenspraak met de adviesgroep
een doelenboom opgesteld. Geadviseerd wordt om B.Slim in 2016 voort te zetten
volgens het liggende plan met in 2016 de prioriteit op;
- Continueren van succesvolle activiteiten o.a.:
 B.Slim actieweek/maand vervolg geven in de wijken, mogelijkheden tot uitbreiden
verkennen. Advies is om ook meer met de ondernemers in de wijk te gaan
samenwerken. Elke wijk maakt zijn eigen actiemaand, op maat bij de wijk. Maar
daarnaast is uitwisseling tussen de 4 wijken ook goed voor de kruisbestuiving.
- In te zetten op de signalen uit de wijken o.a.:
 Aandacht besteden aan gezond eten tijdens de Ramadan.
 Meer inzetten op gezond gewicht, daar er ook steeds meer kinderen met
ondergewicht worden gesignaleerd. Aandacht voor een goede balans is van belang
hiervoor kan de nieuwe schijf van vijf in 2016 worden aangegrepen.
 Meer richten op het traktatie en voedingsbeleid op de peuterscholen, preventieve
activiteiten nog eerder inzetten.
 Steeds meer scholen introduceren het continue rooster, inspelen op deze
ontwikkeling vanuit B.Slim. Met bijvoorbeeld lunchtips maar ook kenbaar maken
bij ouders dat hiermee het ritme veranderd.
 Meer toewerken naar een gezonde school. Bijvoorbeeld tijdens schoolfeesten. Nu
worden daar vaak nog de hamburgers en pakjes Wicky aangeboden.
 De Bilalschool in Amersfoort zuid ook betrekken bij B.Slim
- Ouderparticipatie nog verder te versterken door:
 Voorlichting te koppelen aan al bestaande ontmoetingsruimten op de scholen
bijvoorbeeld 1 keer per maand (bestaande initiatieven als ingang gebruiken)
 Meer in te zetten op ouder/kind sportactiviteiten al vanaf de peuterleeftijd
 Nog meer de Buitenkasten betrekken bij activiteiten
 Het oudertoneel voortzetten
- Meer in te zetten op borging in organisaties: de scholen zijn een belangrijke pijler. In
kleine stapjes met de scholen werken naar een gezonde school, goede voorbeelden zijn
hierbij belangrijk. Daarnaast het behouden van de uren gezonde leefstijl bij Welzin.
e

- Aanstellen 5 B.Slim Hero
- Stadsbrede activiteiten te versterken: advies is om de Avondvierdaagse route door
Liendert en Kruiskamp te laten lopen, om zo de Avondvierdaagse meer zichtbaar te
maken voor de kinderen/ouders uit deze wijk.
- Inspelen op armoedeproblematiek door aan te haken bij het Sociaal Fonds en al
bestaande activiteiten zoals die van Resto vanHarte, Voedselbank en de voedselkasten.
- Meer samenwerken met kunstenaars in de stad en het bestaande groen benutten .
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