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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 2017 is B.Slim voortgezet en in 

het najaar van 2017 uitgebreid met de wijk Schothorst. 
 

In dit verslag wordt teruggeblikt op het projectjaar 2017 en is als volgt 

opgebouwd: 

 
2. Doelstellingen B.Slim................................................................................ 4 

4. Evaluatie secundaire preventie activiteiten ................................................. 17 

5. Samenwerking en nieuwe initiatieven ........................................................ 19 

6. Communicatie en Publiciteit ..................................................................... 21 

7. Conclusies en aanbevelingen .................................................................... 21 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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De B.Slim boodschap 

 

 
Gezamenlijk strijd voeren tegen de kilo’s 

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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2. Doelstellingen B.Slim 
B.Slim heeft de volgende doelstellingen: 
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Partners 
 ABC Kruiskamp Koppel 
 Vlindervallei 
 Michaelschool 
 Tafelronde 
 de Kleine Vlinder 
 In de buurt 033 

 SRO 
 Buurtsportcoaches 
 Bibliotheek Eemland 
 Speeltuin Kruiskamp 
 Café Mama 
 ADAgroep 
 Kookjuf Aletta 

 Kids en Co 
 Kunstkids Natuurlijk 
 Natuurbus Besseling 

 Projump 
 Groen doet goed 

 

3. Evaluatie wijkgerichte primaire preventie 

activiteiten  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
Top:  
Alle 3 de scholen die aangesloten zijn bij het ABC netwerk hebben in 2017 gewerkt met 

het Lekker fit! materiaal 

Er is een samenhangend activiteitenaanbod voor kinderen van 0-12 en hun ouders 

Er is een stevig actief netwerk waardoor er grote draagkracht is van de B.Slim 

boodschap.   

Een grote groep ouders wordt bereikt door de samenwerking met de buitenkasten  

De Michaelschool heeft het vignet themacertificaat Bewegen van de Gezonde School 

behaald.  

 

Tip: 
Er kan nog meer aandacht besteed worden aan de doelgroep 12-17  

De basisscholen EBS de Parel en SBO Van der Hoeveschool, die niet aangesloten in bij 

het ABC-netwerk  ook betrekken bij de B.Slim activiteiten  
 
 

Overzicht activiteiten  
Samen met de partners uit de wijk Kruiskamp/Koppel zijn in 2017 in totaal ca. 50 B.Slim 

activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn:  

 

 Opening Lekker fit! maand op de 

Tafelronde 

 Happyrun  

 Koken onder schooltijd Michaelschool 

 Lesmateriaal Lekker fit! materiaal 

Michaelschool, Tafelronde, Vlindervallei 

 Boekententoonstelling voeding/ 

bewegen  

 Brunch met fittest en bootcamp 

buitenkast van Galenstraat 

 Brunch met natuuractiviteiten Wilde 

Kevers bij buitenkast Koppel 

Kruiskamp/
Koppel 

Lekker fit maand: 33 activiteiten doelgroep: 
(groot)ouders en kinderen 0-12 jaar 

 

Voorlichtingen Buitenkast, Buurthuiskamer, 
Café Mama en ouders kinderopvang SKA.  
Doelgroep: (groot)ouders en kinderen 0-12 jr 

 

Lekker fit! op de Michaelschool, 
Tafelronde, Vlindervallei doelgroep 
kinderen 4-12 jaar 

 

Herfstvakantieactiviteiten: doelgroep 
(groot)ouders en kinderen 0-12 jaar 
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 Bijeenkomst gezonde voeding 

buurthuiskamer Vasco da Gamastraat 

 Bijeen komst gezond eten in de 

ramadan, buurthuiskamer Koppel  

 Voorleeskwartiertje met boeken over 

voeding/bewegen 

 Sport- en spelactiviteiten: sportinstuif,  

sport- en speltoernooi, sportochtend, 

sportmiddag, sport met sporttrainer, 

hardloopclinic met SRO 

 Eten uit de moestuin, Natuurbeleving 

en Natuur met peuters door 

Samenspel-Natuurlijk 

 Kooklessen in de speeltuin 

 Bezoek poeppaleis 

 Voorlichting suiker en tandenpoetsen 

bij Café Mama 

 Ontbijt en voorlichting gezonde voeding 

bij SKA 

 Ladies 2 move, bewegen voor moeders 

 Fietslessen 

 Kooklessen superchefs 

 Bezoek FC Utrecht 

 Herfstvakantieactiviteiten: o.a. sport-

en spelactiviteiten en koken in de 

moestuin  

 Uitreiking Themacertificaat Bewegen 

van de Gezonde School op de 

Michaelschool 

 Touwtje springen met Projump 

 Fitpaspoort: Vlindervallei 

 

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, Inde buurt033, 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. De activiteiten zijn 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 buurtsportcoaches van SRO die de gymlessen op de basisscholen verzorgd, via de 

voorschool of via posters/flyers op belangrijke vindplaatsen zoals scholen en lokale 

middenstanders. Sinds eind 2017 hebben de ABC’s een website waar alle activiteiten 

opstaan https://www.abc-amersfoort.nl/.  

In 2017 hebben alle drie de ABC scholen: Michaelschool, Vlindervallei en de Tafelronde  

met de Lekker fit! materialen gewerkt.  Hiermee zijn zo’n 600 leerlingen bereikt. 

Dit jaar zijn er ook weer diverse naschoolse activiteiten georganiseerd.  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. Daarnaast zijn er in 2017 

voorlichtingen verzorgd bij de buitenkasten, buurthuiskamers, café Mama en op de 

voorschool Kleine Vlinder. Hiermee zijn 43 ouders bereikt en met de ouder-kind 

activiteiten 54 kinderen.   

Naar verwachting zijn er tijdens de projectperiodes ca. 850 kinderen bereikt met alle 

activiteiten. Bewegen is door het vignet Gezonde school, themacertificaat Bewegen  

opgenomen in het schoolgezondheidsbeleid op de Michaelschool. 

 

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. Een hoogtepunt dit jaar is dat alle 

leerlingen van de ABC basisscholen hebben gewerkt met het Lekker fit! materiaal.  

https://www.abc-amersfoort.nl/
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Partners 
 ABC 

Liendert/Rustenburg 
 Wijde wereld 
 Windroos 
 Indebuurt033 

 SRO/buurtsportcoaches 
 ADAgroep 
 Huis van Bartels 
 Paul Likluwata 
 Jumbo 
 DNL Theater collectief 

 Scholen in de kunst 
 Groen doet goed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Top:  
 In deze wijk worden steeds meer activiteiten ontplooit door de goede samenwerking 

tussen ABC en Indebuurt033 

 Groen doet goed en beweegactiviteiten zijn een succes in deze wijk 

 alle ABC scholen hebben met het Lekker fit materiaal gewerkt 

  

Overzicht activiteiten  
Samen met de partners uit de wijk Liendert/Rustenburg zijn in 2017 in totaal ca. 30 

B.Slim activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn:  

 

 Opening Lekker fit maand Zonneparel 

 Projump: touwtje springen 

 Gezonde hapjes medewerkers 

 Lekker fit! op de wijde wereld en 

windroos (2 locaties)  

 Peuterontbijtjes 

 Peuters in het wild  

 Be interactive wandelclub 

 Leskist Hap & Stap voor peuters 

 Fittest voor ouders  

 Theatervoorstelling: voor je het weet 

zijn ze groot 

 Sport- en spel activiteiten: o.a. 

hardloopclinic 

 Ouderkamer: workshop gezonde 

traktaties maken 

Liendert/ 
Rustenburg 

Voorlichting en fittesten voor 
(groot)ouders: 3 activiteiten  

Lekker fit materiaal: Windroos en Wijde Wereld: 
kinderen 4-12 jaar , 0-12 jaar 

 

Lekker fit maand: 19 activiteiten 
doelgroep: kinderen 0-12, 
(groot)ouders 

 

Superchefs Liendert onder 
begeleiding van ouders  

Daktuinclub Liendert 

Peuterontbijtjes: kinderen 2-4 jaar 
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 Superchefs Liendert groep 3/4/5 

 Voorlichting gezonde voeding  

 Daktuinclub 

 Natuurgym 

 Duurzame survival 

 Gezonde voeding tijdens de Ramadan 

 Freerunlessen 

 Peuters in het wild 

 Bezoek FC Utrecht 

 Ladies 2 move 

 Sport- en spelactiviteiten 

 Natuurmiddag huis van Bartels 

 Natuurclub Rustenburg   

 Oriëntaalse dans voor moeders  

 FC Utrecht  

 

Aanpak in de wijk  
In 2017 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 volgens de ABC structuur in de wijk. Volgens plan zijn er een Lekker fit! maand, 

herfstvakantie week en kerstvakantie activiteiten ontplooid. 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 en groene activiteiten aangeboden.    

 
Bereik kinderen en ouders 
De ABC basisscholen hebben in 2017 allemaal gewerkt met de Lekker fit! materialen, 

hiermee zijn ca. 450 kinderen bereikt.  

De naschoolse activiteiten zijn voor alle kinderen in de wijk maar ook voor 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.  

Ook zijn er in 2017 weer meerdere activiteiten verzorgd voor de ouders zoals het 

oudertheater, de fittest, gezond eten in de Ramadan en de danslessen. Naar verwachting 

zijn er tussen de 80-100 ouders bereikt. Ouders worden inmiddels ingezet bij de 

activiteiten. Een aantal ouders is opgeleid om de (kook)lessen van Superchefs te geven.  

Op 3 peuterscholen zijn de peuterontbijtjes gegeven, hiermee zijn 38 ouders en 68 

peuters bereikt.    

 

Successen en kansen in Liendert/Rustenburg  
Het succes van 2016 is in 2017 geëvenaard door de vele activiteiten voor kinderen en 

hun (groot)ouders. Het succes van de samenwerking biedt tevens weer mooie kansen 

voor 2018.  
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Partners 

 ABC Randenbroek 

 Caeciliaschool 

 PWA 

 BSO 

 Peuterspeelzalen 

 Buitenkasten 

 ABC Scala 

 Spectrum 

 SRO 

 In de buurt033 

 Partou 

 Scholen in de kunst 

 Groen doet goed 
 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Top:  
Mede door de aansluiting met de buitenkasten en de ouderkamer is er een gevarieerd 

activiteiten aanbod voor zowel (groot)ouders als kinderen. 

Alle twee de scholen uit ABC randenbroek hebben gewerkt met het met het Lekker fit! 

materiaal 

De Lekker fit maand is met alle kinderen afgesloten via de Koningsspelen 

 

Tip: 
Hernieuwde samenwerking opzetten met ABC Scala.  

 

Overzicht activiteiten  
Samen met de partners uit de wijk zijn in 2017 ca. 25 B.Slim activiteiten uitgevoerd. 

Deze activiteiten zijn o.a.:  

 

 Opening LF maand PWA met projump 

 Peutergym  

 Sporten voor vrouwen met o.a. 

Zumba en Fitness   

 Workshop gezonde hapjes – ouders 3 

keer 

 Koningsspelen 

 Kangaroedag 

 Ouderkamer PWA fittest en 

voorlichting 

 Ouders van peuters/kleuters gezonde 

traktaties maken 

Randenbroek/
Schuilenburg 

Voorlichting voor (groot)ouders via 
buitenkast/ouderkamers: 3 activiteiten  

Herfstvakantieactiviteiten 

Lekker fit maand: 19 activiteiten 
doelgroep: kinderen 0-12, 
(groot)ouders 

 

Lekker fit! materiaal: alle scholen 
ABC Randenbroek: kinderen 4-12 
jaar  
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 Lekker fit met kunst 

 Lekker fit materiaal: PWA en Caecilia 

 Herfstvakantieactiviteiten 

 Leskist hap en stap Partou 

 Sportinstuif 2 keer 

 Bubbelrun 

 Kleutergym 

 Peuters in het wild 

 Afsluiting met Koningsspelen 

 

Aanpak in de wijk  
In de wijk Randenbroek is een naschoolse activiteiten werkgroep 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. De 

activiteiten zijn gericht op kinderen 0-4 en 4-12 en hun (groot) ouders. Door 

takenverandering en personeelswisselingen binnen Indebuurt033 is de samenwerking 

met ABC Scala dit jaar minder intensief geweest. Dit is terug te zien in het aantal 

activiteiten.  

 

Bereik kinderen en (groot)ouders 
Dit jaar is de Lekker fit! maand in april georganiseerd in Randenbroek. Deze maand is 

afgesloten met alle kinderen via de Koningsspelen. Zowel de Caeciliaschol als de PWA 

hebben gewerkt met het Lekker fit! materiaal waardoor er zo’n 350 kinderen bereikt zijn.  

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.  Naar 

verwachting zijn er tijdens de projectperiodes in Randenbroek en Schuilenburg ca. 450 

bereikt. Daarnaast zijn er in 2017 meerdere activiteiten verzorgd voor de ouders zoals de 

Zumba en fitneslessen en fittesten. Naar verwachting zijn er ca. 50 ouders bereikt.   

 

Successen Randenbroek/Schuilenburg  
De aanwezigheid van de Naschoolse Activiteitenwerkgroep maakt dat de organisatie van 

de verschillende activiteiten soepel lopen. Daarnaast heeft de werkgroep een brede  

spreiding over beide wijk. 

  



11 

 

Partners 

 ABC Soesterkwartier 

 ’t Anker 

 Magneet 

 de Kubus 

 SKA 

 Partou 

 SRO 

 Indebuurt033 

 ADAgroep 

 Groen doet goed 
 Scholen in de kunst 

  

 

  

 

   
 

 
 

           
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Top: 
Alle drie de basisscholen hebben meegedaan met de LF maand 

Er is een gevarieerd activiteitenaanbod van 0-12 en voor (groot)ouders 

Opening Lekker fit maand voor de hele wijk 

 

Tip:  
Rekening houden met schoolvakanties. De Magneet was een week vrij tijdens de Lekker 

fit maand 

 

Overzicht activiteiten  
Samen met de partners uit de wijk Kruiskamp/Koppel zijn in 2017 in totaal 27  B.Slim 

activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zijn:  

 

 Duurzame survival Wilde kevers 

 Sportinstuif  

 Zaalvoetbal  

 Kleutergym  

 Ouderkamer Magneet: fittest en 

inloopspreekuurdiëtiste 

 Ouderkamer Magneet: workshop 

gezonde hapjes maken 

 Natuurgym   

Soesterkwartier 

Voorlichting voor (groot)ouders 
via ouderkamers: 3 activiteiten 
  

Parkloop Wagenwerkplaats tijdens Nationaal 
Congres Volksgezondheid  

 

Lekker fit maand: doelgroep: 
kinderen 0-12, (groot)ouders 

Lekker fit! materiaal: alle scholen 
in het Soesterkwartier : kinderen 
4-12 jaar  
 

Peuterontbijtjes 
 

Herfstvakantieactiviteiten 
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 Poeppaleis 

 Opening LF maand met alle scholen 

 Ladies 2 move  

 Natuurgym op de BSO 

 Lekker fit materiaal: 3 scholen 

 Hardloop clinic  

 Parkloop Wagenwerkplaats 

 Peuterontbijtjes 

 Herfstvakantie: tennis clinic en 

Vlagvoetbal 
 

 

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, Indewijk033n 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. De Activiteiten zijn gericht op kinderen 0-4 

en 4-12 jaar en hun (groot) ouders.  

 
Bereik kinderen en ouders 
In 2017 hebben de Kubus, ’t Anker en de Magneet met het Lekker fit! materiaal gewerkt.  

Hiermee zijn ± 700 kinderen bereikt. Een groot deel van de B.Slim activiteiten wordt 

gepromoot via posters/flyers op de bassischolen in de wijk, de kinderopvang, via de 

buurtsportcoach die de gymlessen op de basisscholen verzorgd of Indebuurt033 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. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten in de ouderkamer, peuters in ’t wild en 

Ladies 2 move zijn er ca. 50 ouders bereikt.   

 
Successen Soesterkwartier 
Het succes in het Soesterkwartier bestaat uit het netwerk wat de verschillende partners 

hebben maar meer uit het netwerk wat de netwerkpartners hebben. Met name de 

buurtsportcoach en de medewerkers van Indebuurt033 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 denk aan het uitdelen van fruit en  water tijdens sportdagen. Hierdoor 

is een sluitend aanbod van activiteiten ontstaan waarin de B.Slim boodschap wordt 

uitgedragen. 

 
 

 

 
  



13 

 

Schothorst 
Vanuit de ABC coördinator uit Schothorst kwam eind 2015 de vraag of er vanuit B.Slim 

ook wat georganiseerd kon worden in deze wijk. Zij gaf aan dat er veel kinderen gezien 

werden met overgewicht en dat er weinig aanbod was van naschoolse activiteiten voor 

de kinderen in Schothorst. Eind 2016 werd deze vraag opnieuw gesteld, dit maal vanuit 

de basisscholen in Schothorst en beaamd door de ABC coördinator. De signalen vanuit de 

wijk en de cijfers, waaruit blijkt dat in Schothorst het percentage kinderen met 

overgewicht hoger ligt dan het gemiddelde in Amersfoort,  gaven aanleiding een 

mogelijke uitbreiding van B.Slim naar Schothorst verder te verkennen.  

Zo is er tijdens een focusgroepsgesprek gesproken met betrokken partners uit de wijk 

vanuit zorg, welzijn, onderwijs en sport. In dit gesprek is veel informatie opgehaald over 

de aandachtspunten in de wijk en waar deze zich bevinden. Daarnaast is met de 

inwoners gesproken tijdens de beleef Schothorst markt. Op basis van de bevindingen is 

eind 2017 door de adviesgroep van B.Slim besloten B.Slim uit te breiden naar 

Schothorst. Eerste verkennende gesprekken voor mogelijke activiteiten zijn gevoerd. 

Begin 2018 zal er een plan worden geschreven voor de aanpak in Schothorst, dit plan zal 

uiteindelijk onderdeel zijn van de totale aanpak van B.Slim.  
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Amersfoort stad: alle B.Slim wijken  
 

 

B.Slim Mascotte  
Sinds dit voorjaar heeft B.Slim een 

mascotte. Dit is een grote oranje wortel 

en heeft via een prijsvraag de naam 

Slimpy gekregen. Slimpy wordt ingezet 

tijdens diverse activiteiten zoals de 

opening van de Lekker fit! maand, tijdens 

de avondvierdaagse en Marathon en de 

uitreiking van de Gezonde school 

vignetten. De mascotte is erg populair 

onder zowel kinderen als hun ouders en 

trekt bij evenementen zeker de aandacht 

van kleine en grote kinderen.  

 

 

Gezonde schoolkantine en DOiT 2017 
De afgelopen 7 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 richtlijnen Gezondere 

Kantine.  

 

De volgende 3 scholen hebben in 2017 de Kantineschaal ontvangen:  

 Accent Praktijkonderwijs  

 Wellant College 

 ’t Atrium 

 

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

lespakket DOiT afgenomen: Axia College (locatie Vondellaan), Trivium College (locatie 

VMBO), Het Element (locatie Taalcentrum). DOiT is een lespakket over gezonde voeding 

en bewegen voor klas 1 en 2.  

 

Vignet gezonde school VO  
In 2017 zijn de volgende 3 VO-scholen gestart met het thema voeding van de Gezonde 

School-aanpak: Het Element (locatie Hooglandseweg), Trivium College (locatie VMBO) en 

Axia College (locatie Vondellaan). Naar verwachting behalen zij in 2018 het vignet 

Gezonde School. Een gezonde school werkt planmatig en structureel aan de gezondheid 

en een gezonde leefstijl van leerlingen. De scholen worden hierbij ondersteund door de 

GGD. 

 

EU-Schoolfruit 
Jaarlijks kunnen alle basisscholen zich inschrijven voor de EU-Schoolfruitsubsidie. 

Bij toekenning ontvangt de school 20 weken lang (november-april) drie stuks gratis fruit 

of groente per week voor alle leerlingen.  

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden 

aan het meedoen aan EU-Schoolfruit. Deze 

voorwaarden hebben o.a. te maken met de 

lessen die bij het fruitaanbod horen, het 

verzoek aan scholen om zich het hele jaar 

in te spannen voor het bevorderen van 

groente/fruit en het aanstellen van een 

coördinator binnen de school.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW3ZTR-dfZAhWJaFAKHSz-BGgQjRx6BAgAEAY&url=http://euschoolfruit.nl/&psig=AOvVaw3xEhhOcAj1X3E_00_ADaFi&ust=1520434308012948
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Van januari-april 2017 hebben de volgende scholen meegedaan met de Eu-Schoolfruit 

ronde 2016/2017: 

Soesterkwartier: ’t Anker 

Kruiskamp/koppel: Michaelschool, De Vlindervallei 

 

De volgende scholen zijn ingeloot voor de EU-Schoolfruit ronde 2017-2018. Deze is 

gestart in november 2017: 

Randenbroek/Schuilenburg: ‘t Spectrum  

Liendert/Rustenburg: De Wijde wereld 

 

Lekker fit! 
Lekker fit! is een lespakket voor groep 1 t/m 8 op de basisschool waarin kinderen alles 

leren over gezond eten, bewegen en gezonde keuzes maken. De lessen laten kinderen op 

een inspirerende manier kennismaken met een gezonde leefstijl. Plezier in bewegen en 

gezond eten staan daarbij centraal. Fit zijn is fijn!   

Het lespakket is ontwikkeld door de Hartstichting en uitgever  

Arko Sports Media. Naast de lesmethode binnen de school wordt 

er samen met de GGD specifiek aandacht besteed aan de vier 

thema’s:  1. gezond voedingsbeleid op school, 2. gezond 

beweegbeleid op school, 3. ouderbetrokkenheid en 4. het 

doorverwijzen van kinderen met onder/overgewicht.  

In Amersfoort wordt het Lekker fit! materiaal (gedeeltelijk) 

vergoed door de gemeente aan de scholen in de B.Slim wijken.   

De volgende scholen hebben gewerkt met het lesmateriaal Lekker fit!: 

Soesterkwartier:  ‘t  Anker, De Kubus, De Magneet 

Randenbroek/Schuilenburg: Caeciliaschool, Prins Willem Alexanderschool   

Liendert/Rustenburg:  De Wijde Wereld, De Windroos 

Kruiskamp/Koppel:  Michaelschool, Vlindervallei, De Tafelronde 

In totaal zijn er 2100 kinderen bereikt.    

 

BO scholen met Vignet Gezonde School 
In 2017 zijn er 2 themacertificaten Gezonde School 

uitgereikt. De Caeciliaschool heeft het themacertificaat 

Welbevinden behaald en de Michaelschool het 

themacertificaat Bewegen. Hiermee mogen deze scholen 

zich Gezonde School noemen voor dit thema. De 

themacertificaten zijn onderdeel van het landelijke project 

‘Gezonde School’, waarmee scholen erkenning krijgen voor 

hun structurele inspanning om de gezondheid van 

leerlingen te verbeteren. Gezondheid op school draagt bij 

aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een 

betere leefstijl. In Amersfoort wordt het project Gezonde Scholen gefinancierd door de 

gemeente Amersfoort, het Longfonds en ondersteund door de GGD regio Utrecht.  

 

Gezonde Sportkantine 2017 
In mei heeft VVZA de plaquette gezonde sportkantine in ontvangst genomen. Het is de 4e 

vereniging die vanuit B.Slim een gezonde sportkantine heeft gerealiseerd.  

 

Poeppaleis  
Woensdag 12 april tijdens de nationale Poepdag opende 

wethouder Imming op feestelijke wijze het Poeppaleis. Het 

POP -UP PoepPaleis laat kinderen op een kunstzinnige en 

eigentijdse manier zien hoe je lichaam eten verwerkt. 

Aandacht voor de spijsverteringen het eigen lichaam op 

jonge leeftijd werkt een gezonde leefstijl in de hand. De 

Grote Verteermuur van het POP-UP PoepPaleis is een 
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verrassende, interactieve installatie die tot verder onderzoek uitnodigt. 

Is samenwerking met B.Slim hebben 22 schoolklassen en 2 BSO’s het PoepPaleis 

bezocht.  

 

Kampioen gezond snoepen wedstrijd 
Dit jaar heeft B.Slim voor het 5e jaar op rij de Gezond Snoepen actie georganiseerd 

tijdens de avondvierdaagse. Anders dan andere jaren 

ging het nu niet om de gezondste of creatiefste foto 

maar om de beste slogan. Op de 2e loopavond van alle 

drie de avondvierdaagsen was Slimpy aanwezig met 

een groot krijtbord. De Kinderen hebben voorafgaand 

aan de avondvierdaagse via school een oproep 

gekregen om mee te doen aan de actie door de slogan; 

“Mijn klas snoept gezond want…”. Af te maken en met 

Slimpy op de foto te gaan. De slogan met de meeste 

stemmen en de slogan gekozen door de jury kon een 

freerun clinic winnen bij GymXL. Op 3 en 7 juli werden 

de prijzen uitgereikt aan groep 6C van de Wonderboom 

met de slogan: "Mijn klas snoept gezond, want een spinner in de ene hand en in de 

andere een stuk meloen, zo loop jij deze a4d zeker niet als oen!" en Kontiki groep 3-4B 

met de slogan: "Mijn klas snoept gezond want, gezond snoepen in je leven maakt de 

Avondvierdaagse top, al is het maar voor even!" De actie is een samenwerking tussen 

FrieslandCampina, GymXL en B.Slim.  

 

Kinderkookcompetitie  
Op 28 juni vond de kinderkookcompetitie 

plaats. Wethouder Tigelaar mocht de prijs 

uitreiken aan de winnaars: De kinderen uit 

Liendert mogen zich superkookchefs van het 

jaar noemen! 

De kinderkookcompetitie vormde de afsluiting 

van de Superchef-reeks. Die reeks bestaat uit 

een serie kooklessen waarbij kinderen leren 

dat koken leuk, gezond en lekker is. De 

kinderen zijn al in bezit van het Superchef-

certificaat dat ze aan het eind van de 

kooklessen kregen. Dit was de eerste keer dat de Superchef-reeks af werd gesloten met 

de kinderkookcompetitie, er deden zo’n 30 kinderen mee. 

 

Voor Kika de berg op  
Zondag 11 juni was de lustrum editie van kinderen voor Kika de berg op.  

Niet alleen het aantal deelnemers was een record maar ook de opbrengst; er werd maar 

liefst € 61.790 door de  kinderen bijeengebracht voor KiKa “kinderen kankervrij”. 

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.  

 

 

B.Slim MiniMarathon Amersfoort 2017  
De B.Slim MiniMarathon, was weer een zonnige en sportieve 

happening. Ruim 1000 kinderen hebben meegelopen op de 

1.1 en 2.2 KM. Vanwege vaderdag mochten de vaders dit 

jaar met hun kind (eren) meelopen. Het was een groot 

succes en naast de grote groep kinderen verschenen er ook 

vele vaders en enkele moeders aan de start. Wethouder 
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Fleur Imming en mascotte Slimpy gaven het startsein voor de B.Slim 1.1 en 2.2 

MiniMarathon met het afvuren van een heus kanon van de stadskanonniers. Na afloop 

kregen de deelnemers een heerlijk fris flesje COOL!!Water uitgereikt en natuurlijk als 

beloning een mooie medaille 

 

 

4. Evaluatie secundaire preventie activiteiten 
 

Signalering, begeleiding  
 

Signalering, begeleiding  

 en verwijzing door JGZ 

Het hiernaast weergegeven  overzicht 

toont het percentage kinderen met 

overgewicht en obesitas in schooljaar 

2016-2017. 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 2017 zijn in totaal 1084 contactmomenten op indicatie uitgevoerd waarbij het gewicht 

de aanleiding was en zijn er 81 kinderen doorverwezen; 25 naar de1e lijn, 34 naar de 2e 

lijn. 22 kinderen zijn doorverwezen maar onbekend waarheen. 

 

Monitorgegevens  

Jaarlijks worden gewicht en lengte van kinderen van groep 2, groep 7 van het 

basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet onderwijs geregistreerd door de 

Jeugdgezondheidszorg. Hiermee kan de BMI bepaald worden zodat de mate van 

overgewicht onder de jeugdigen gemonitord kan worden. 

 

Dalende trend bij 5-6 en 10-11 jarigen in B.Slim wijken vanaf 2010-2011 

 

In het najaar van 2017 zijn de 

nieuwe overgewichtcijfers 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 (van 21% in 2010-2011 

naar 16% in 2016-2017). Ook in de 

niet-B.Slim wijken is een daling te 

zien, maar deze is minder sterk dan 

in de B.Slim wijken (van 12% in 

2010-2011 naar 9% in 2016-2017).  

De daling in de B.Slim wijken is te 

zien voor zowel de 5-6 (van 19% 

naar 13%) als 10-11 jarigen (van 

24% naar 15%), echter niet voor de 

13-14 jarigen (21% naar 22%).  

 

Periode 2015-2017 % kinderen met overgewicht in B.Slim wijken stabiel 

Gewicht 2017 - Amersfoort 

 2017 

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

Overgewicht (incl. obesitas), 5-6 jarigen [%]  8 

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

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

Obesitas, 2-jarigen [%] 0,8 

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

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

Obesitas, 13-14 jarigen [%] 2,7 
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In de afgelopen 3 projectjaren (vanaf schooljaar 2014-2015) is het percentage 

overgewicht in de B.Slim wijken stabiel gebleven. In schooljaar 2014-2015 was het 

percentage jeugdigen (3 leeftijdsgroepen) in de B.Slim wijken met overgewicht 17%, in 

schooljaar 2016-2017 16%.  

Schooljaar 2016-2017: nieuwe B.Slim wijk Schothorst 

In onderstaande figuur staan de meest recente cijfers per B.Slim wijk weergegeven 

vergeleken met het gemiddelde in heel Amersfoort. Het percentage kinderen met 

overgewicht is in het Soesterkwartier vergelijkbaar met het Amersfoortse gemiddelde. In 

de andere B.Slim wijken zijn de percentages ondanks de dalende trends nog steeds 

hoger dan gemiddeld. In 2017 is er een nieuwe B.Slim wijk bij gekomen: Schothorst. 

 

 

 

 

 

 

Fit! paspoort 
In 2017 zijn 2 scholen gestart met het Fit! Paspoort gestart: De Wijde 

Wereld (groep 4 en 5) en de Caeciliaschool (groep 5, 6 en 7). De 

Vlindervallei stond ook ingepland voor 2017 maar door drukte op de 

school is dit uitgesteld naar 2018.  Er zijn in totaal 172 leerlingen 

bereikt. 

Het fitpaspoort is een screeningsinstrument voor groep 4 en 5 van het 

basisonderwijs om die kinderen te bereiken die met het huidige sport- 

en beweegaanbod nog niet worden bereikt. Het doel is deze kinderen 

aan te laten sluiten bij bestaande activiteiten of een sportclub. Zodat 

deze kinderen structureel meer gaan 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 B.Slim.  

 

Keivitaaltjes Kruiskamp/Koppel  
In de tweede helft van 2017 is samen met de buurtsportcoach, de ADA groep, Fysie 

fysiotherapie en de scholen gekeken hoe Keivitaaltjes in Kruiskamp/Koppel uitgerold zou 

kunnen worden. Het doel van deze samenwerking is om kinderen makkelijk door te laten 

stromen naar het regulier sportaanbod en ouders/verzorgers ook actief bij het traject te 

betrekken. De vraag voor een dergelijk programma is in deze wijk gekomen vanuit de 
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ABC scholen. Er is een plan geschreven en de voorbereidingen zijn getroffen. Naar 

verwachting start de eerste groep kinderen begin 2018.  

5. Samenwerking en nieuwe initiatieven 
 

Algemene samenwerking  
 

JOGG  
JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en B.Slim zijn in 2017 de 

samenwerking aangegaan om gezond eten en bewegen voor 

kinderen en jongeren in Amersfoort aantrekkelijk te maken.  

Door de kennis en ervaring van JOGG (landelijk, 125 gemeenten) 

en B.Slim (lokaal, gemeente Amersfoort en GGD) te bundelen 

kunnen beide programma’s verder worden ontwikkeld.  

 

Samenwerking Gezonde wijk Liendert  
Eind 2016 is op de thema’s overgewicht en diabetes de verbinding gelegd tussen B.Slim 

en de Gezonde Wijk Liendert. In dit kader zijn begin 2017 verschillende partners uit de 

wijk bij elkaar gekomen om te kijken naar een goede doorverwijzing van volwassenen 

met overgewicht in de wijk. Vanuit de fysiotherapeuten, diëtisten en huisartsen is 

akkoord gegeven op de start van Keivitaal met het daarbij behorende 

doorverwijzingsschema.  
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Publiek Private samenwerking  
 

 
FrieslandCampina  
In 2017 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.  

- Ook heeft in juni de kinderkookcompetitie plaatsgevonden in samenwerking met 

Resto vanHarte en FrieslandCampina.  

- Daarnaast is gekeken of deze ook voor de VO jeugd georganiseerd kon worden. 

Uiteindelijk bleek dit in de tijd niet haalbaar en is de activiteit naar begin 2018 

verplaatst.  

2017 was het laatste jaar waarin FrieslandCampina en B.Slim middels een cofinanciering 

van activiteiten hebben samengewerkt. FrieslandCampina is partner van het JOGG waar 

de gemeente Amersfoort sinds 2017 ook onderdeel van uit maakt en heeft aangegeven 

de samenwerking via het JOGG verder te kunnen voortzetten. Dit is zonder financiële 

ondersteuning richting B.Slim.  

 

Gesprekken Picnic en MBO Amersfoort  
In het voorjaar van 2017 zijn er gesprekken gevoerd met verschillende mogelijke PPS 

partners. De eerste gesprekken zijn gevoerd met Deviant. Helaas werd er vooralsnog 

geen gezamenlijke deler gevonden. Deze gesprekken zijn daarom gestopt.  

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met MBO Amersfoort, waar begin 2018 de eerste 

gezamenlijke activiteit mee wordt georganiseerd. Ook met Picnic is de samenwerking 

verkend. Deze eerste gesprekken zijn goed verlopen. In 2018 wordt verder gekeken naar 

de invulling van de samenwerking met Picnic.  

 

Verbinding met andere initiatieven  
 

Samenwerking Groen doet goed  
Wegens het grote succes van de Groen doet goed 

activiteiten in de B.Slim wijken is besloten de 

samenwerking ook in 2017 te continueren. 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. De samenwerking heeft vorm gekregen tijdens de Lekker fit! maanden en in 

voorbereiding op de B.Slim minimarathon. Ook werden er structurele activiteiten 

aangeboden zoals de moestuinclub in Liendert en Kunstkids Natuurlijk is Schuilenburg en 

werden in het Soesterkwartier groene activiteiten aangeboden in het 

zomervakantieprogramma.   

 

 

Projectorganisatie  
 

Adviesgroep 
De adviesgroep van B.Slim is in 2017 tweemaal bijeengeweest onder leiding van 

wethouder Fleur Imming. In 2017 hebben binnen de adviesgroep een aantal 

veranderingen plaatsgevonden. Zo is Gertrude Abbring aangesloten namens de Stichting 

ABC en is Marijke Versteeg, vertegenwoordiger van het wijkteam, vervangen Gonnie van 

Halteren.  
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Taakgroep, 
De taakgroep van B.Slim is in 2017 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 

2017.  

 

6. Communicatie en Publiciteit  
 

Bereik Facebook 

In 2017 is het aantal likes van de B.Slim Facebook pagina gestegen van 712 naar 731 

Het gemiddeld bereik (uniek aantal personen) per bericht (post) per dag is 263 met een 

gemiddeld aantal reacties per post van 18. 

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

gemiddeld bereik van de Facebook pagina per maand is 3433 unieke bezoekers. 

  

Bereik Website 

Naast de Facebook pagina wordt ook de website van B.Slim bezocht. Met in 2017 1036 

unieke bezoekers uit Nederland, waarvan 99 % nieuw op de website. Deze bezoekers zijn 

gemiddeld 1 minuten en 24 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 2915. 

 

 

7. Conclusies en aanbevelingen 
 

Conclusie 
In 2017 zijn wederom veel activiteiten georganiseerd vanuit B.Slim. Enkele hoogtepunten 

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

Gezond snoepen tijdens de Avondvierdaagse, het poeppaleis en het lustrum van Kika de 

Berg op. Nieuw in 2017 was Slimpy: de B.Slim mascotte.   

Vanaf 2017 behoort Schothorst ook tot de B.Slim wijken. Daarnaast is in 2017 de 

samenwerking aangegegaan met het JOGG. Een samenwerking waarin we vooral van 

elkaar hopen te leren.  

 

In de afgelopen 3 projectjaren (vanaf schooljaar 2014-2015) is het percentage 

overgewicht in de B.Slim wijken stabiel gebleven. In schooljaar 2014-2015 was het 

percentage jeugdigen (3 leeftijdsgroepen) in de B.Slim wijken met overgewicht 17%, in 

schooljaar 2016-2017 16%.  

Om dit vast te houden zal ook de aankomende jaren nog inzet nodig zijn vanuit B.Slim in 

samenwerking met de betrokken partners. 

 

In 2017 is wederom in alle B.Slim wijken de Lekker fit! maand georganiseerd, waarin  

weer vele activiteiten georganiseerd zijn. Dit is gedaan samen met de partijen 

aangesloten bij de verschillende ABC scholen in de wijken. Om deze activiteiten op het 

gebied van voeding en bewegen in stand te houden blijft betrokkenheid vanuit alle 

partijen noodzakelijk.  
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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 meer dan 10 jaar in de gemeente Amersfoort.  De  

projectperiode 2015-2017 is inmiddels afgerond. Geadviseerd wordt om B.Slim in 2018 

voort te zetten met prioriteit op: 

 

 Succesvolle activiteiten continueren:  

 Voorlichtingen voor ouders bij de buitenkasten, ouderkamers en het mamacafé 

 Samenwerking met Groen doet goed 

 Peuterontbijtjes in 2 wijken 

 Kooklessen voor kinderen (superchefs) 

 Fittesten in samenwerking met ADAgroep en SRO 

 De hardloopevenementen voor kinderen voorafgaand aan de marathon 

Amersfoort 

 Stimuleren van groente en fruit als tussendoortje op de basisscholen, 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 

    

Signalen/ ideeën:    

 Meedoen met de Zomerparade  

 Door het wegvallen van Friesland Campina zal er samenwerking gezocht worden  

met nieuwe private partners  

 Verbinding met Jong leren eten (voedseleducatie)  

 Meer activiteiten voor 0-4 jarigen   

 Samenwerking met de Gezonde Wijk   

 Scholen begeleiden naar vignet Gezonde School: thema voeding of bewegen   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


