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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, 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 2016 is B.Slim voortgezet. 
 

In dit verslag wordt teruggeblikt op het projectjaar 2016 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. 

http://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 
 
- Bij de buitenkasten in 
de B.Slim wijken vind 
minimaal 1 keer per jaar 
een voorlichtings- 
activiteit plaats. 

 
- 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 voorlichtings- 
activiteit.  

 
- 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 
 

Pijler 2 maatregelen 
gericht op de omgeving 
 
-80% van de BO en 

peuterscholen scholen 
in de B.Slim wijken 
heeft een gezond 10 
uur, overblijf en 
traktatie beleid 
 
- 11 VO scholen 

hebben een gezonde 
schoolkantine  

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

sportkantine 
 
- 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 

Pijler 3 Signaleren en 
adviseren 
 

- Er is een afgestemd 
aanbod voor advisering 

en begeleiding van 
kinderen met 
overgewicht 
 
- 70% van de BO 
scholen in de B.Slim 
wijken werkt met het Fit 

paspoort 

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

Pijler 4; Ondersteuning  
 
 
- Er is een 

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

-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 
 

 

Pijler 5 Draagvlak 

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

 
- De wethouders volks-
gezondheid, 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 

 

 

 



 

 

3. Evaluatie wijkgerichte primaire preventie activiteiten  
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Kruiskamp/Koppel 
 

Overzicht activiteiten  

Samen met de partners uit de wijk Kruiskamp/Koppel zijn in 2016 in totaal 51 B.Slim 

activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn:  

 
 Opening Lekker fit! maand Vlindervallei

    
 Kinderkoken Prinses Heerlijk 4keer  
 Gezond voorleeskwartiertje groep 3/8, 4 

keer  
 Natuur beleven bij Café mama 

 Workshop Kickboksen  4 keer  
 Koken in de moestuin in Speeltuin 

Kruiskamp  
 Natuurbus Besseling  
 Kunstkids natuurlijk 2 groepen  

 Brunch met o.a. fittest, Bootcamp of BMX 
Clinic bij buurthuiskamer Vasco da Gama, 

buurthuiskamer koppel Orion en 
buitenkast van Galen 

 Happyrunschoolplein Vlindervallei 
 BMX clinic bij de buitenkast  
 Voedingsvoorlichting 3 keer  
 Voorlichting gezond eten tijdens de 

ramadan 2 keer 
 Sport en spel activiteiten, o.a. Bootcamp, 

hardloop clinic en sportinstuif.  
 Theatervoorstelling voor je het weet zijn 

ze groot.  

 Peuterontbijtjes 11 groepen  
 Uitreiking Vignet Veiligheid en 

weerbaarheid op de Michealschool 

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 2016 heeft  de Michaelschool met de Lekker fit! materialen gewerkt. Op de 

Michaelschool zijn hiermee zo’n 230 kinderen bereikt. De Tafelronde (±200 ll.) en 

Vlindervallei (±150 ll.) hebben 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 500-600 

kinderen bereikt met de Lekker fit! lessen en de naschoolse activiteiten samen.  

Daarnaast zijn er in 2016 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. Als laatst hebben in 2016 de 

peuterontbijtjes plaatsgevonden in Kruiskamp/Koppel. Hiermee zijn 69 peuters en 53 

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 2016 in totaal 33 B.Slim 

activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn:  

 
 Daktuinclub 

 Natuurclub Rustenburg 2 groepen  
 Uitje naar het rijksmuseum gr 5/6 Wiekslag 
 Oriëntaalse dans voor moeders 2 groepen 
 Gezond eten tijdens de ramadan  
 Theatervoorstelling voor je het weet zijn ze groot  
 Fittest voor ouders op de Zonneparel  
 Hardloopclinics voor kinderen 2 keer  

 Survivalrun  
 Sport- en spel activiteiten 4 keer 

 Superchefs Rustenburg  
 Aanleg Buurtmoestuin  
 Winteractiviteiten 2 keer 
 Natuurmiddag Huis van Bartels  

 Dansen met scholen in de kunst  
 BMX Clini

Aanpak in de wijk  

In 2016 hebben alle samenwerkende partijen in Liendert en Rustenburg hard gewerkt om 

een mooi en sluitend activiteiten aanbod te ontwikkelen voor ouders en kinderen in de 

wijk. Een activiteiten aanbod dat aansluit bij de doelstellingen van B.Slim maar ook bij de 

visie van de nieuw opgezette ABC structuur in de wijk. Volgens het plan dat eind 2015 is 

opgesteld zijn er een Lekker fit! maand, herfstvakantie week en kerstvakantie activiteiten 

ontplooid. Daarnaast hebben er tal van Groen doet goed activiteiten plaatsgevonden in 

Liendert. De ‘groene’ activiteiten zijn in deze wijk een groot succes. Tijdens de 

projectperiodes zijn er activiteiten aangeboden gericht op voorlichting en bewustwording 

voor zowel (groot) ouders als kinderen op verschillende vindplaatsen, daarnaast zijn er 

sport en beweeg activiteiten aangeboden. Met de vernieuwde samenwerking in de wijk is 

in 2016 gestreefd naar het aanbieden van een sluitend aanbod aan activiteiten door voor 

de doelgroep grotendeels bekende partijen.   

 
Bereik kinderen en ouders 

De promotie van de B.Slim activiteiten heeft voornamelijk plaatsgevonden via de 

scholen, het wijkgebouw de Zonneparel, de Groene Stee en de buurtsportcoach in de 

wijk.   

De basisscholen in de wijk hebben in 2016 niet gewerkt met de Lekker fit! materialen. 

Wel hebben zij de Lekker fit! maand 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 buurthuiskamer of via de sociaal werker. Naar verwachting zijn 

er tijdens de projectperiodes in Liendert en Rustenburg 400-500 kinderen bereikt met de 

naschoolse activiteiten. Daarnaast zijn er in 2016 meerdere activiteiten verzorgd voor de 

ouders zoals het oudertheater, de fittest en de danslessen. Naar verwachting zijn er 

tussen de 35-60 ouders bereikt.  

 

Successen en kansen in Liendert/Rustenburg  

De kansen die in 2015 zijn opgeschreven zijn in 2016 actief vertaald naar activiteiten 

voor kinderen en hun (groot) ouders. Dit heeft geresulteerd in een mooi activiteiten 

aanbod. Het succes van de nieuwe samenwerking biedt tevens kansen voor 2017.  
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Randenbroek/Schuilenburg 
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Overzicht activiteiten  

Samen met de partners uit de wijk Kruiskamp/Koppel zijn in 2016 in totaal 40 B.Slim 

activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn o.a.:  

 
 Peutergym 4 keer 
 Sporten voor vrouwen met o.a. Zumba en Fitnes 6 keer  
 Workshop gezonde hapjes – ouders 3 keer 
 Sportinstuif 2 keer 
 Kickboks lessen 2 keer  
 Hardloop clinic  
 Happyrun  

 Fittest 4 keer 
 Vakantiegym 2 keer  
 Peuterontbijtjes 11 groepen  
 

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. Voor het organiseren van activiteiten wordt 

veelal aangesloten bij bestaande activiteiten in de wijk met eventuele nieuwe partners. 

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. De activiteiten zijn gericht op kinderen 0-4 en 4-12 en 

hun (groot) ouders.  

 
Bereik kinderen en ouders 

In 2016 is besloten de Lekker fit! maand van september naar april te verplaatsen. 

Daardoor kwam deze eenmalig kort op de lekker fit! maand van 2015. Door de scholen is 

daarom besloten dit kleinschalig neer te zetten. Wel zijn een groot deel van de B.Slim 

activiteiten gepromoot via de bassischolen in de wijk daarnaast via de buurtsportcoach 

die de gymlessen op de basisscholen verzorgd, via de sociaal werker of via posters/flyers 

op belangrijke vindplaatsen. In 2016 heeft de Prins Willem Alexander school met de 

Lekker fit! materialen gewerkt. Hiermee zijn ± 100 kinderen bereikt. Basisschool ‘t 

Spectrum (±220 ll.) en de Caecilia school (±240 ll.) hebben niet gewerkt met de Lekker 

fit! materialen, wel hebben zij de Lekker fit! week in Randenbroek en 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 300-400 kinderen bereikt met de Lekker fit! lessen en 

de naschoolse activiteiten. Daarnaast zijn er in 2016 meerdere activiteiten verzorgd voor 

de ouders zoals de Zumba en fitneslessen en fittesten. Naar verwachting zijn er tussen 

de 40-60 ouders bereikt. Als laatst zijn in 2016 de peuterontbijtjes georganiseerd in 

Randenbroek/Schuilenburg. Daarmee zijn 108 peuters en 66 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 wijk. 

 

 
 

 



11 

 

 



12 

 

Soesterkwartier  

 
Overzicht activiteiten  

Samen met de partners uit de wijk Kruiskamp/Koppel zijn in 2016 in totaal 26 B.Slim 

activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn:  

 
 Woeste Woensdag 4 keer  Voorlichting Café mama 
 Natuur kleutergym 3 keer  
 Bootcamp ouder kind 
 Bootcamp groep 5/8 
 Hardloop clinic 2 keer 

 Fittest (senioren en ouders) 2 keer 
 Workshop gezonde hapjes  
 Voetbaltoernooi  

 

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 

Net als in Randenbroek/Schuilenburg is ook hier de Lekker fit! maand verplaatst van 

september naar april waardoor die van 2016 relatief snel na de Lekker fit! maand van 

2015 volgde. De scholen hebben daarom besloten de Lekker fit! maand kleinschalig neer 

te zetten in 2016.  

In 2016 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 Lekker fit! maand 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. Daarnaast 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 2016  

De afgelopen 6 jaar heeft de GGD vanuit B.Slim 11 voortgezet onderwijs scholen actief 

begeleid bij het invoeren van een gezonde schoolkantine. 

Ieder jaar kan een school de zogenaamde Schoolkantine Schaal aanvragen. Deze schaal 

krijg je van het Voedingscentrum als de kantine voldoet aan de richtlijn Gezonde 

Schoolkantine. 

De volgende 2 scholen hebben in 2016 de Kantineschaal ontvangen: 

 De Amersfoortse Berg, Amersfoort (2015 en 2016)  

 De Baander, Amersfoort (2015 en 2016)  

 

DOiT 

Aanvullend op De Gezonde Schoolkantine hebben de volgende 3 VO-scholen het 

lespakket DOiT afgenomen: Amersfoortse Berg, Accent praktijkonderwijs en het 

Vakcollege. DOiT is een lespakket over gezonde voeding en bewegen voor klas 1 en 2.  

 

Vignet gezonde school VO  

In 2016 hebben de volgende 3 VO-scholen het vignet Gezonde School ontvangen voor 

het thema voeding: Amersfoortse Berg, Accent praktijkonderwijs en de Baander. Een 

gezonde school werkt planmatig en structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl 

van leerlingen.  

 

Lekker fit! 2015  

In 2016 hebben 3 basisscholen in de B.Slim wijken met het Lekker fit! lespakket 

gewerkt: de Prins Willem Alexander school, de Kubus en SBO de Michaelschool daarnaast 

1 SBO buiten de B.Slim wijken, de SBO Boulevard 41. In totaal zijn er 838 kinderen 

bereikt.    

 

Gezonde sportkantine 2016 

In 2015 is de pilot ‘Gezonde Sportkantine’ gestart. In dat 

jaar heeft 1 vereniging de bronzen status behaald. 

Daarnaast is gestart met de begeleiding van nog twee 

voetbalverenigingen, ASC Nieuwland en Cobu Boys. Beide 

verenigingen hebben in 2016 de bronzen status behaald. 

Omdat uit de pilot bleek dat het begeleiden van 

verenigingen naar een gezonde sportkantine vooral effect 

heeft als deze zelf ook willen is in 2016 besloten 

verenigingen te begeleiden in de B.Slim wijken die zelf graag 

willen en niet meer alleen in te zetten op 

voetbalverenigingen.  

AVV Keistad heeft in 2016 de eerste stappen gezet naar een gezonde sportkantine. In 

2017 zullen nog 2 sportverenigingen begeleid worden naar een gezonde sportkantine om 

het doel van 6 gezonde sportkantines eind 2017 te behalen.  

 

Opening B.Slim beweegrondje Meridiaan Amersfoort  

In januari 2016 hebben wethouder Imming & wethouder Buijtelaar het Beweegrondje 

Meridiaan geopend. Na de officiële opening namen de leerlingen van het Vakcollege en 

een aantal kinderen uit de wijk het ‘Beweegrondje’ goed in gebruik met de Electricrun. 

Ook de bewoners uit de wijk genoten deze middag van een wandeling over het parcours. 

Het Beweegrondje Meridiaan is geadopteerd door B.Slim. Het gemarkeerde afwisselende 

parcours van 2.3 km loopt langs vijf speelplekken waar  kinderen en hun ouders volop 

kunnen bewegen. Dit sluit mooi aan bij de visie van B.Slim, Beweeg meer, eet gezond! 
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Drankenbord  

In 2015 is gestart met de ontwikkelingvan het 

drankenbord welke eind januari door de ADA groep een 

B.Slim is overhandigt.  

Het drankenbord heeft de B.Slim look gekregen met 

dank aan de Future of Fame, volgens het voorbeeld van 

de gemeente Amsterdam. De ADA groep heeft het bord 

af gemaakt door het toevoegen van de pakjes drinken 

en de suikerklontjes. Het drankenbord wordt veel 

ingezet bij voorlichtingsactiviteiten door de diëtisten van 

de ADA groep maar ook bij voorlichtingen door de 

jeugdverpleegkundigen en ouderavonden. Veel ouders 

reageren geschokt op de pakjes en hoeveelheid 

suikerklontjes op het drankenbord. Een mooie visuele aanvulling bij het geven van 

voorlichting.  

 

Smoothiefiets  

Sinds het voorjaar van 2016 is B.Slim in het bezit van een 

smoothiefiets. Een hometrainer waarop kinderen en 

volwassenen hun eigen gezonde smoothie kunnen fietsen. De 

smoothiefiets is aangeschaft in samenwerking met de 

buurtsportcoaches en wordt ook ingezet bij sportactiviteiten 

vanuit de SRO. Eén van de activiteiten waar de smoothiefiets 

al bij in is gezet was de opening van de Lekker fit! maand in 

Kruiskamp Koppel. Er is veel vraag naar de inzet van de 

smoothiefiets bij verschillende activiteiten. De ingrediënten 

zijn erg kostbaar. Daarom zijn de B.Slim buurtsportcoaches 

op zoek gegaan naar een sponsor. Deze sponsor is gevonden 

in Picnic. Picnic levert met korting of gratis de ingrediënten die nodig zijn. Afhankelijk van 

de activiteit wordt bepaald of Picnic de gehele kosten draagt of een deel sponsort. 

 

Avondvierdaagseactie FrieslandCampina  

in 2016 heeft B.Slim opnieuw de Kampioen 

Gezond Snoepen fotowedstrijd tijdens de 

Avondvierdaagse georganiseerd. De actie was 

gericht op de gezondste en creatiefste groep. Met 

de leukste foto was een uitje te winnen voor de 

hele klas; voor kinderen uit de onderbouw een 

dagje naar DierenPark Amersfoort en voor 

kinderen uit de bovenbouw een rugby clinic bij 

RC Eemland. Op maandag 20 juni rijkte 

wethouder Imming de prijs uit aan de winnende 

bovenbouwgroep, groep 6a van de St. 

Josephschool. Op maandag 27 juni namen de 

Salamanders van SBO Boulevard 410 de prijs 

voor de beste onderbouwfoto in ontvangst. De actie is een samenwerking tussen 

FrieslandCampina, DierenPark Amersfoort, RC Eemland en B.Slim. 
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Voor Kika de berg op  

Op 29 mei hebben ruim 650 kinderen € 50.500,- bij 

elkaar gefietst voor Kika. Bij de finish kregen alle 

deelnemende kinderen een flesje Cool Water van 

B.Slim en ook werden er appels uitgedeeld. Erg druk 

was het ook dit jaar weer bij de B.Slim stand waar 

kinderen konden deelnemen aan de B.Slim Quiz 

waarbij ze één van de leuke B.Slim gadgets konden 

krijgen. Van de diëtisten van de ADA-groep kregen 

de Quiz deelnemers tevens deskundige uitleg over 

gezonde voeding. Zo hadden ze het B.Slim 

drankenbord meegenomen waarop is te zien hoeveel klontjes suiker er zitten in de 

verschillende pakjes drinken. Het evenement was met dank aan de B.Slim reporter deels 

live te volgen via facebook.  

 

 

B.Slim MiniMarathon Amersfoort  

De B.Slim MiniMarathon, powerd bij FrieslandCampina was net als voorgaande jaren 

weer een groot, gezellig en sportief evenement. Wethouder Fleur Imming en B.Slim hero 

Veerle Bakker gaven het startsein voor de B.Slim 1.1 en 2.2 MiniMarathon met het 

afvuren van het kanon van de stadskanonniers. Maar 

liefst 1070 kinderen verschenen aan de start, maar liefst 

400 meer dan in 2015. De jonge lopers van de 

MiniMarathon begonnen de run met de warming-up onder 

leiding van dansdocent Jerry Altenstad. Na afloop kregen 

de deelnemers een heerlijk fris flesje COOL!!Water uit 

handen van de wethouder. En natuurlijk als beloning een 

mooie medaille. In voorbereiding op de MiniMarathon zijn 

in samenwerking met de SRO in alle B.Slim wijken 

loopevenementen georganiseerd zoals een Happy Run, 

Color Run en Survival Run. Daarnaast heeft de marathon 

Amersfoort in samenwerking met de SRO loop clinics 

verzorgd op de basisscholen.  

 

 

Ontbijtactie FrieslandCampina 

In het najaar van 2016 heeft voor de 2e keer 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 individuele actie leverde 7 

inzendingen op. Het winnende gezin heeft een ontbijtbox ontvangen. vanuit de scholen 

zijn in 2016 geen inzendingen gekomen. Voor 2017 wordt dan ook gekeken of en in 

welke vorm deze activiteit gecontinueerd wordt.   

 

Only Girlz Allowed / Only Boyz Allowed  

Vanuit de samenwerking met FrieslandCampina en de doelstelling van B.Slim om in 2016 

meer activiteiten te ontplooien voor jongeren op het voortgezet onderwijs is eind 2016 

het evenementen Only Girlz Allowed en Only Boyz Allowed georganiseerd. Beide 
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evenementen zijn bestaand maar gericht op basisschool jeugd en in deze leeftijd erg 

populair. De organisatie lag in handen van de B.Slim buurtsportcoaches. Beide 

sportdagen zijn afgelast in verband met het lage aantal deelnemers. Gedurende de 

voorbereidingen werd zichtbaar dat een evenement kopiëren voor een oudere 

leeftijdscategorie niet de juiste manier is. Dit evenement sloeg niet aan bij de doelgroep. 

om de doelgroep wel te bereiken wordt in 2017 gekeken of er mee direct samengewerkt 

kan worden met de middelbare scholen en of er aangesloten kan worden bij al bestaande 

activiteiten zoals de school sport kampioenschappen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4. Evaluatie secundaire preventie activiteiten 
 

Signalering, begeleiding  

 en verwijzing door JGZ 

Het hiernaast weergegeven  overzicht 

toont het percentage kinderen met 

overgewicht en obesitas in schooljaar 

2015-2016. 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. 

 

 

In 2016 zijn in totaal 1864 contactmomenten op indicatie uitgevoerd waarbij het gewicht 

de aanleiding was en zijn er 88 kinderen doorverwezen; 20 naar de1e lijn, 44 naar de 2e 

lijn. 24 kinderen zijn doorverwezen maar er bij de JGZ niet bekend waarheen. 

 

Nieuwe cijfers jeugd 

In het najaar van 2016 zijn de 

nieuwe overgewichtscijfers van 

de 5-6, 10-11 en 13-14 jarigen 

gepubliceerd.  

De overgewichtcijfers laten in de 

B.Slim wijken vanaf schooljaar 

2010-2011 een dalende trend 

zien.  

De daling is het sterkst in 

Kruiskamp-Koppel, de wijk waar 

B.Slim gestart is.  Verder is in 

alle wijken de daling het grootst 

bij de jongste groepen (5-6 en 

10-11 jarigen). 

 

Rond het voedings- en beweeggedrag van jongeren 13-17 jaar zijn nieuwe cijfers 

gepubliceerd in 2016. Voor het lidmaatschap van een sportvereniging en ontbijten zijn 

gunstige trends te zien in de B.Slim wijken. Het aandeel jongeren in de B.Slim wijken dat 

lid is van een sportvereniging is van iets meer dan de helft in 2007/2008 toegenomen tot 

twee derde in 2015/2016. Deze positieve ontwikkeling is in de B.Slim wijken groter dan 

in de overige wijken in Amersfoort, hoewel in de B.Slim wijken nog steeds minder 

jongeren lid zijn van een sportvereniging dan in de overige wijken. Ook een gunstige 

trend is te zien wat betreft het percentage jongeren dat 5 keer of meer per week ontbijt 

in de B.Slim wijken (van 68% in 2007/2008 naar 80% in 2015/2016). Het verschil met 

de overige wijken is duidelijk kleiner geworden. Voor het fruitgebruik zijn geen statistisch 

significante verschillen te zien in de B.Slim wijken ten opzichte van 

Gewicht 2016 - Amersfoort 

 2016 

Overgewicht (incl. obesitas), 2-jarigen [%]  9 

Overgewicht (incl. obesitas), 5-6 jarigen [%]  9 

Overgewicht (incl. obesitas), 10-11 jarigen [%] 13 

Overgewicht (incl. obesitas), 13-14 jarigen [%] 14 

Obesitas, 2-jarigen [%] 0,8 

Obesitas, 5-6 jarigen [%] 1,8 

Obesitas, 10-11 jarigen [%] 1,5 

Obesitas, 13-14 jarigen [%] 2,7 
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Fit paspoort 

In 2016 is het Fitpaspoort uitgerold in de groepen 4 en 5 van de Vlindervallei, De 

Magneet en ’t Spectrum (2de keer). In totaal bij ca. 150 leerlingen. 

Het Fitpaspoort is een project om kinderen die onvoldoende bewegen in beeld te krijgen 

en bewust te maken van het belang van bewegen. Het doel is dat inactieve kinderne (en 

hun ouders) bewust worden van het belang van bewegen.  

De kinderen worden getest en samen met hun ouders uitgenodigd voor een gesprek voor 

een gericht beweegadvies en de mogelijkheid tot sporten bij een reguliere sportclub. Het 

project is een samenwerking tussen de gemeente, De Sportcombinatie, SRO en BSlim.  

5. Samenwerking en nieuwe initiatieven 
 

Algemene samenwerking  

 

Buurtsportcoaches  

In 2016 is de taak van B.Slim buurtsportcoach opgesplitst en hebben twee 

buurtsportcoaches de activiteiten in de vier B.Slim wijken georganiseerd, daarbij is een 

splitsing gemaakt tussen de 4 B.Slim wijken. Wijk overstijgende activiteiten zijn verdeeld 

over beide buurtsportcoaches. 

De opdracht van de Buurtsportcoach B.Slim was als volgt: zorg voor structurele aandacht 

voor de B.Slim boodschap in de wijken. Op het onderdeel Bewegen, maar ook Voeding. 

Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande structuren en activiteiten (van 

andere buurtsportcoaches), en zoek verbinding met andere partijen. 

 

 

Publiek Private samenwerking  

 

FrieslandCampina  

In 2016 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 en 

B.Slim hebben samen de minimarathon 1.1. en 2.2 km gesponsord. B.Slim heeft in 

samenwerking met de SRO een voorbereidend programma opgezet.  

 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.  

 In cofinanciering met FrieslandCampina zijn in het najaar de evenementen Only Girlz 

en Boyz allowed georganiseerd. Vanwege te weinig aanmeldingen hebben deze beide 

evenementen geen doorgang gevonden.  

 

Dierenpark  

In 2016 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.  

 

Scompany onderzoek  

Marketing bureau HollandSpoor heeft in de eerste helft van 2016 een tweetal leidraden 

opgesteld voor de adviesgroep. De eerste richt zich op de ambassadeursrol van de leden 

van de adviesgroep. De tweede op het betrekken van mogelijke publiek private 

samenwerkingspartners. Beiden hadden verdere uitwerking nodig. Dit is in de tweede 

helft van 2016 opgepakt door de Scompany studenten van de HU. in 2017 wordt 

uitvoering gegeven aan de adviezen in het rapport. De samenvatting van rapport van 

Scompany is te vinden in bijlage 1.    
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Verbinding met andere initiatieven  

 

Samenwerking Groen doet goed  

B.Slim is dit jaar de samenwerking aangegaan met het provinciale project Groen doet 

goed. 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.  

Het project Groen doet goed is er op gericht 

kinderen en ouders te stimuleren meer naar 

buiten te gaan en gebruik te maken van de 

speel en groenvoorzieningen in de wijk en 

stad. Daarbij valt o.a. te denken aan 

activiteiten die ouders met hun kinderen 

kunnen ondernemen in het park. Kinderen en 

ouders stimuleren meer naar buiten te gaan 

sluit mooi aan bij de boodschap van B.Slim; 

Beweeg meer. Eet gezond. De samenwerking met de Groen doet goed partners heeft in 

het voorjaar vorm gekregen tijden de verschillende Lekker fit! maanden waarin o.a. 

natuur is een feest voor kleuters en ouders, natuurgymlessen en de happy en survival 

runs zijn aangeboden.   

 

Projectorganisatie  

 

Adviesgroep 

De adviesgroep van B.Slim is in 2016 twee maal bijeengeweest onder leiding van 

wethouder Fleur Imming. In 2016 hebben binnen de adviesgroep een aantal 

veranderingen plaatsgevonden. Zo is Corrie Rijk aangesloten ter vertegenwoordiging van 

Huisartsen vereniging Eemland en Marijke Versteeg ter vertegenwoordiging van de 

Wijkteam in de B.Slim wijken.  

 

Taakgroep, 

De taakgroep van B.Slim is in 2016 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 2016.  

 

6. Communicatie en Publiciteit  
 

Publiciteit 

Ook in 2016 is B.Slim weer volop in de lokale en zelfs landelijke media genoemd. 

Hieronder een overzicht van de totalen:  

- 21 keer in lokale media 

- 5 keer in landelijke media  

- 2 keer overige zoals social media en nieuwsbrieven.  

 

Bereik Facebook en website B.Slim 

Facebook 

In 2016 is het aantal likes van de B.Slim Facebook pagina gestegen van 641 naar 712. 

Het gemiddeld bereik (uniek aantal personen) per bericht (post) per dag is 501 met een 

gemiddeld aantal reacties per post van 7. 

 

Facebook berekent het gemiddelde aantal bezoekers per maand (28 dagen). Het 

gemiddeld bereik van de Facebook pagina per maand is 3573 unieke bezoekers. 
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Website 

Naast de Facebook pagina wordt ook de website van B.Slim bezocht. Met in 2016 1801 

unieke bezoekers uit Nederland, waarvan 72% nieuw op de website. Deze bezoekers zijn 

gemiddeld 2 minuten en 13 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  4461. 

 

7. Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusie  

In 2016 zijn wederom veel activiteiten georganiseerd vanuit B.Slim. Enkele hoogtepunten 

waren de Lekker fit! maanden in de B.Slim wijken, de B.Slim minimarathon inclusief de 

voorbereidingsactiviteiten en de succesvolle samenwerking met groen doet goed.   

 

De cijfers uit 2016 laten zien dat het aantal kinderen met overgewicht in de 

prioriteitswijken ongeveer gelijk is gebleven aan het jaar 2015. In 2016 is de nieuwe 

doelenboom vastgesteld waarin een daling van 3% eind 2017 is opgenomen. Om dit in 

alle prioriteitswijken te realiseren zal ook de aankomende jaren nog inzet nodig zijn 

vanuit B.Slim in samenwerking met de betrokken partners. 

 

In 2016 is wederom in alle B.Slim wijken de Lekker fit! maand georganiseerd. Dit is 

gedaan samen met de partijen aangesloten bij de verschillende ABC scholen in de wijken. 

Hoewel er vol enthousiasme op de activiteiten wordt gereageerd leert de ervaring dat de 

organisatie grotendeels bij 1 of 2 partijen ligt. Voor 2017 ligt er dan ook de uitdaging om 

alle partijen zich verantwoordelijk te laten voelen voor de B.Slim activiteiten.  

 

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 2017 voort te zetten 

volgens het liggende plan met in 2016 de prioriteit op;  

 

Succesvolle activiteiten continueren:  

 Fittesten continueren. Door de SRO in samenwerking met de ADA groep 

(spreekuur/voedingsinfo) tijdens de Lekker fit maanden en de herfstvakantie-

activiteiten per wijk. Aanbeveling: De doelgroep inzetten bij de FitTesten zoals 

o.a. bij de knijptest, lenigheid en bloeddruk.  

 Lekker fit! maand continueren. Afwisseling per wijk in activiteiten, plekken en 

organisaties (buurthuiskamer, buitenkast, school, kinderdagverblijven, scholen in 

de kunst, groen doet goed, peuterspeelzaal, BSO, speeltuin). Hierin de 

stickeracties voor thuis verder uitrollen. Deze slaan goed aan bij de ouders.  

 De samenwerking met Stichting Marathon continueren. Vorm geven  tijdens 

Lekker fit! maand als opening of afsluiting van de Lekker fit! maand. Idee: de 

runs tijdens de lunchpauze houden.   

 

Signalen/ ideeën:    

 Herfstvakantieactiviteiten uitbreiden naar kerstvakantie  
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 Kortingspas voor inwoners uit Liendert, Schuilenburg, Kruiskamp/koppel voor  

nieuwe sporthal/zwembad.  

 Freerunparcours in Liendert op groen grasveld, in de loop van 2017 met de 

wijknetwerker kijken hoe de wijk hier goed op aan kan sluiten.  

 Jongeren 12-18 als speerpunt benoemen. Benaderen via de VO scholen in 

bijvoorbeeld een lekker fit! maand. 

 B.Slim uitbreiden naar een andere doelgroep. Te beginnen in Liendert waar kan 

worden aangesloten bij de Gezonde wijk.   

 B.Slim uitbreiden naar de wijk Schothorst. Zowel de signalen als de cijfers geven 

hier aanleiding toe.  

 Maarten van Dijk, kok de Baander benaderen voor Superchefs.  
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Bijlage 1 Samenvatting Rapport Scompany  

 


