
Interventie 

GO (Gezond gewicht Overvecht) 

Samenvatting 

Doelgroep 

De einddoelgroep voor het project "Gezond Gewicht" zijn alle kinderen en jeugdigen van 0-19 -jarigen in een 

krachtwijk  (wijk met veel migranten en lage ses inwoners). 

Intermediaire doelgroepen 

-Ouders 

-Onderwijs, sport- en recreatie instellingen en zorg- en welzijnsorganisaties  (jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, diëtisten, fysiotherapeuten, voorschoolmedewerkers, 
peuterspeelzaalleidsters, leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs, medewerkers Dienst Sport en 

Recreatie, welzijnsmedewerkers, bibliotheekmedewerker). 

Doel 

De hoofddoelstelling van Gezond Gewicht Overvecht (GO) is: 

Voorkomen en terugdringen van overgewicht door gezonder eten en meer bewegen bij 0-19 - jarigen in 

Utrecht Overvecht. 

Hiervoor zijn de volgende gedragsdoelstellingen geformuleerd voor de doelgroep 2-16 jarigen: 

1) een toename van 20% van het aantal kinderen dat dagelijks ontbijt,  

2) een toename van 10% van het aantal kinderen dat dagelijks groenten en fruit eet,  

3) een toename van 10% van het aantal kinderen dat meer fysieke activiteiten uitvoert,  

4) een toename van 20% van het aantal kinderen dat sport in georganiseerd verband, 

5) een significante afname in de consumptie van ongezonde tussendoortjes en frisdrank.  

Aanpak 

GO is een meerjarige community-aanpak met een groot aantal intermediairs uit diverse sectoren. Centraal 

staat de gedragsboodschap BOFFT, wat staat voor Bewegen, Ontbijten, Fruit eten, ontmoedigen van 

Frisdrankgebruik en Tv kijken/computeren. 

In GO  zijn verschillende fasen te onderscheiden: 
1. Een voorbereidingsfase waarin de community diagnose wordt uitgevoerd en wordt gewerkt aan het  creëren
van draagvlak.  Deze fase duurt anderhalf jaar. 
2. Een uitvoerings- of groeifase waarin activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd worden, en blijvend wordt 

geïnvesteerd in betrokkenheid van andere partijen. Deze fase duurt minimaal ca. 4 jaar. 
3. Een implementatiefase waarin het doel is de activiteiten structureel te verankeren. Deze fase loopt 
grotendeels gelijk met de uitvoeringsfase. 

De interventies zijn in grote lijnen in te delen in: 

- Omgevingsinterventies, zoals fruitbeleid 
- Voorlichting, zowel aan kinderen (tijdens lessen) als aan ouders en intermediairs 
- Activeringsinterventies, zoals proeflessen van sportclubs 
- Ondersteunende interventies voor pleitbezorging, netwerkvorming en deskundigheidsbevordering. 

In iedere fase is veel aandacht besteed aan actiebegeleidend onderzoek. Voortdurend is gemonitord wat er 



werd gedaan en of er veranderingen zichtbaar waren in gewicht of leefstijl bij kinderen. Het proces is 

halverwege en aan het einde van het project geëvalueerd. Grotere interventies zijn apart geëvalueerd. 
Resultaten van evaluaties werden altijd teruggekoppeld naar en besproken met de intermediairs, om aan de 

hand daarvan het project te kunnen bijstellen. 

Materiaal 

Zie de digitale bijlagen bij het handboek. 

Onderbouwing 

GO richt zich in educatieve interventies op verbetering van de BOFFT leefstijlgedragingen bij kinderen. Daarbij 

wordt deels rechtstreeks aan gedragsverandering gewerkt door dit daadwerkelijk te doen, maar ook via 

psychosociale determinanten door voorlichting. Daarnaast worden de fysieke en sociale omgeving aangepakt. 

Bij fysieke omgeving kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de gezonde schoolkantine. Voor wat betreft de 

sociale omgeving is vooral de opvoeding door de ouders erg belangrijk. 

Onderzoek 

Uit de procesevaluatie onder intermediairs na vijf jaar GO kwamen de volgende resultaten: 

- Intermediairs waren het allemaal over één ding eens: met het GO-project is er een sterk netwerk ontstaan 

tussen professionals in het veld van onder meer onderwijs, welzijn en zorg. Zij zien dit als een belangrijk 

resultaat van het project. 

- Voor de continuering van GO is agenda staat en blijft het belangrijk dat bij de organisaties gezonde (op)
voeding en beweging op hun staan en dat het onderdeel is van hun beleidsvoering. 

- Door een geïntensiveerde netwerkvorming en samenwerking tussen intermediairs in Overvecht worden 

meer dan voorheen (op)voedings- en beweegactiviteiten op elkaar afgestemd. 

Het project heeft ook effect gehad, blijkt uit monitoring vanuit het Jeugd Informatie Systeem: 

- Na 5 jaar GO is het aantal kinderen met overgewicht in Overvecht gedaald van 26% naar 20%, terwijl in een
controlewijk geen daling heeft plaatsgevonden. 

- Het aantal kinderen dat dagelijks ontbijt is toegenomen van 76% naar 87%. 
- Het aantal kinderen dat niet iedere dag groenten en fruit eet is gedaald. Voor het eten van groenten daalde 
het percentage van 31% naar 23% en bij fruit was dat van 22% naar 13%. 

-  Het aantal kinderen dat iedere dag minimaal anderhalf uur TV kijkt is gedaald van 54% naar 33%. 
- Voor computeren was er geen significante daling. 
- Ook zijn kinderen meer actief gaan spelen, vooral de jongste groep. Het percentage kinderen dat minstens 
anderhalf uur per dag actief binnen of buiten speelt is gestegen van 26% tot 49%.  

- Tot slot is het aantal kinderen dat lid is van een sportclub toegenomen van 37% tot 46%. 

Erkenning 

Erkend door  

Deelcommissie jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering d.d 19-12-2013 

Oordeel: Effectief volgens eerste aanwijzingen 

Toelichting: 

De community based aanpak is zeer geschikt voor dit type gezondheidsprobleem.  

De referentie naar dit document is: 

Sibille Hillen 

(December 2013). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving 'GO (Gezond gewicht 

Overvecht)'.Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Gedownload van www.nji.nl/jeugdinterventies 

1. Probleemomschrijving 

1.1 Probleem 

Overgewicht: Dit is wereldwijd een groeiend probleem en op dit moment één van de grootste uitdagingen 
binnen de publieke gezondheid.  

1.2 Spreiding 

http://www.nji.nl/jeugdinterventies


Bijna de helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht en ongeveer 11% obesitas (Van der Lucht et 

al., 2010). Van meisjes in de leeftijd van 4 tot 15 jaar is 17% te dik en bij de jongens is dit 14%. 3% van de 

jongens en meiden heeft obesitas (Van den Hurk et al., 2006). De resultaten van de Vijfde Landelijke 

Groeistudie (TNO, 2010) laten voor autochtone kinderen en vooral voor allochtone (met name Turkse en 

Marokkaanse) kinderen ongunstige trends zien voor overgewicht. Verwacht wordt dat wereldwijd het 

voorkomen van (ernstig) overgewicht vooral zal toenemen bij mensen met een lage sociaaleconomische 

status (Sassi et al., 2009). Bij de schoolgaande jeugd in de gemeente Utrecht is het aantal kinderen met 

overgewicht en obesitas nog hoger dan het landelijke gemiddelde. Eén op de vijf kinderen heeft overgewicht, 
waarvan 5-6% ernstig overgewicht (Van Bergen et al., 2006). De wijk Overvecht is een wijk waarin men 

gemiddeld genomen een lagere sociaaleconomische status heeft en waar relatief veel allochtonen uit de 

risicogroepen wonen. Het is daarom niet opmerkelijk dat juist in Overvecht het aantal kinderen met 

overgewicht hoog was toen aan dit project begonnen werd. In 2002-2003 had 24% van de kinderen in deze 

wijk uit groep 2 overgewicht en in groep 4 was dat zelfs 29%. Voor obesitas was dat respectievelijk 6% en 7%

(Schreurs et al., 2005). Om die reden is de gemeente Utrecht in Overvecht begonnen om overgewicht onder 

kinderen aan te pakken via de communitybenadering met het project Gezond Gewicht Overgewicht (GO, 

spreek uit als het Engelse 'go'). Overgewicht is bij uitstek een gezondheidsthema waar leefstijl en gedrag 

belangrijke componenten zijn. Het gaat om de balans tussen enerzijds (gezond) eten en drinken (opname van 

energie/calorieën)en anderzijds bewegen (gebruiken van energie/calorieën). Wanneer meer energie wordt 
ingenomen dan besteed, leidt dit tot de opbouw van vetweefsel en gewichtstoename (Paulis et al., 2012; Bulk-

Bunschoten et al., 2005). Bij de start van het project was duidelijk dat de kinderen in Overvecht weinig aan 

beweging deden. 59% beoefende geen georganiseerde sport tegenover 46% in heel Utrecht. 72% van de 

kinderen speelde minder dan anderhalf uur buiten per dag tegenover 65% in heel Utrecht (Schreurs et al., 

2005). 

1.3 Gevolgen 

De ziektelast, veroorzaakt door overgewicht, is groot. Overgewicht, en vooral ernstig overgewicht (obesitas) 

hangt samen met tal van chronische aandoeningen waaronder diabetes mellitus type 2, hart- en vaatziekten, 

een aantal soorten kanker en aandoeningen aan galblaas en het bewegingsstelsel. Kinderen met overgewicht 

hebben een grote kans op glucose-intolerantie, verhoogde bloeddruk en hypercholesterolemie op latere 

leeftijd. Obese kinderen hebben daarbij een vergrote kans om op latere leeftijd hart- en vaatziekten te 

ontwikkelen. Verder hebben mensen met overgewicht hebben meer te maken met stigmatisering en lopen 

meer kans op psychische en psychosociale problemen als eenzaamheid, verdriet en gespannenheid. Mensen 

met ernstig overgewicht zijn ook vaker depressief. Dikke kinderen hebben meer kans op een lage 

zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen. Overgewicht kan zowel de oorzaak zijn

als het gevolg van psychische problemen (www.nationaalkompas.nl). 

2. Beschrijving interventie 

2.1 Doelgroep 

Uiteindelijke doelgroep 

Kinderen van 0 t/m 19 jaar die in een krachtwijk wonen of een wijk met veel migranten en inwoners met een 

lage ses-status. 

Intermediaire doelgroep 

. Ouders . Professionals die werken met de uiteindelijke doelgroep Het gaat daarbij bijvoorbeeld om 

peuterleidsters, leerkrachten, welzijnswerkers, JGZ-medewerkers, sportclubs, wijkpedagoge en 

zorgverleners . Leerlingen van het VMBO/ROC 

Selectie van doelgroepen 

GO richt zich op alle kinderen en ouders die in  een achterstandswijk wonen of naar school gaan. De 
beschrijving is uitgewerkt voor de wijk Overvecht in Utrecht. Er waren geen exclusiecriteria. 

2.2 Doel 

Hoofddoel 

Hoofddoel van GO is het voorkomen en terugdringen van overgewicht en het bevorderen van een gezonde 



leefstijl bij 0-19 jarigen die wonen in een wijk met veel migranten en lage ses-inwoners. 

Subdoelen 

In de wijk Overvecht zijn de volgende gedragsdoelstellingen geformuleerd: 

1) een toename van 20% van het aantal kinderen dat dagelijks ontbijt  
2) een toename van 10% van het aantal kinderen dat dagelijks groenten en fruit eet  
3) een afname van 10% van het aantal ongezonde tussendoortjes en frisdrank 
4) een toename van 10% van het aantal kinderen dat dagelijks beweegt  
5) een toename van 20% van het aantal kinderen dat sport in georganiseerd verband 

Hiertoe is het nodig dat zowel ouders als hun kinderen meer kennis hebben over een gezonde (en ongezonde) 

leefstijl, een positievere attitude ten aanzien van gezond gedrag en meer motivatie om dat gedrag 

daadwerkelijk te laten zien. Daarom zijn de volgende doelen op het niveau van determinanten gesteld: 

Ad 1: 

- Ouders hebben meer kennis over wat een gezond ontbijt is en waarom ontbijten belangrijk is voor hun 
kinderen. 

- Ouders denken positiever over dagelijks ontbijten. 
- Ouders zijn meer gemotiveerd om hun kinderen iedere dag te laten ontbijten (of te ontbijten samen met hun
kind). 

- Kinderen zijn zich beter bewust van het belang van dagelijks ontbijten. 
Ad 2: 

- Ouders denken positiever over fruit of rauwkost als tussendoortje. 
- Ouders zijn meer gemotiveerd om hun kinderen fruit of rauwkost als pauzehap mee te geven naar school. 
- Peuterleidsters en leerkrachten hebben meer kennis over het belang van fruit eten en wat zij er zelf aan 
kunnen doen om dat te bevorderen bij kinderen in hun groep of klas. 

- Peuterleidsters en leerkrachten zijn meer gemotiveerd om regels te stellen ten aanzien van tussendoortjes 
en om die regels te handhaven. 

- Kinderen vinden het vanzelfsprekend en zijn meer gemotiveerd om gezonde tussendoortjes te eten. 
Ad 3: 

- Ouders hebben meer kennis over wat gezonde en ongezonde tussendoortjes en dranken zijn voor hun 
kinderen. 

- Ouders denken negatiever over ongezonde tussendoortjes en gezoete frisdranken. 
- Ouders zijn meer gemotiveerd om het eten van ongezonde tussendoortjes en het drinken van gezoete 
dranken door hun kinderen te verminderen. 

- Kinderen denken minder positief over ongezonde tussendoortjes en gezoete dranken. 
- Kinderen zijn meer gemotiveerd om het eten van ongezonde tussendoortjes en het drinken van gezoete 
dranken te verminderen. 

Ad 4: 

- Ouders hebben meer kennis over het belang van bewegen en wat zij er zelf aan kunnen doen om hun 
kinderen meer te laten bewegen. 

- Ouders denken positiever over het activeren van hun kinderen. 
- Ouders zijn meer gemotiveerd om hun kinderen dagelijks te laten bewegen. 
- Peuterleidsters en leerkrachten hebben meer kennis over het belang van bewegen en wat zij er zelf aan 
kunnen doen om kinderen meer te laten bewegen. 

- Peuterleidsters zijn meer gemotiveerd om kinderen in hun groep te laten bewegen. 
- Kinderen denken positiever over bewegen en vinden het leuker. 
- Kinderen zijn meer gemotiveerd om dagelijks te bewegen. 
Ad 5: 

- Kinderen en hun ouders weten beter wat voor aanbod er is op sportgebied en wat de kinderen daarin leuk 
vinden. 

- Kinderen zijn meer gemotiveerd om lid te worden van een sportclub. 
- Ouders zijn meer gemotiveerd om hun kinderen lid te laten worden van een sportclub. 

2.3 Aanpak 

Opzet van de interventie 

GO is een meerjarige community-aanpak, gericht op het voorkomen en terugdringen van overgewicht door 

gezonder eten en meer bewegen bij 0-19- jarigen en hun ouders.  



Centraal staat de gedrags-boodschap BOFT  dat staat voor Bewegen, Ontbijten, ontmoedigen van 
Frisdrankgebruik en Tv kijken/computeren. Deze boodschap is gebaseerd op landelijke richtlijnen 

(overbruggingsplan overgewicht, Bulk-Bunschoten et al, 2005). Vanwege het succes van structureel invoeren 

van fruitbeleid in de gehele peuter- en basisschoolsetting in Overvecht is door de GG&GD gaandeweg de F van 

Fruit eten toegevoegd, waardoor nu met de afkorting BOFFT wordt gewerkt. Deze zelfde boodschap wordt via 

alle kanalen die in het project worden gebruikt om kinderen en hun ouders te bereiken overgebracht. 

Bovendien is de boodschap heel helder en concreet over wat men zou moeten doen, wat toepassing van de 

adviezen vergemakkelijkt. 

De community component van GO bestaat eruit dat niet alleen geprobeerd wordt met interventies het gedrag 

van kinderen direct te beïnvloeden, maar ook indirect door veranderingen in de sociale en of fysieke 
omgeving. De community is in dit project gedefinieerd als de intermediairs die met kinderen of hun ouders in 

Overvecht werken. Om die reden is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van samenwerking en 

netwerkvorming tussen deze intermediairs onderling. 

In GO  zijn verschillende fasen te onderscheiden: 
4. Een voorbereidingsfase waarin de community diagnose wordt uitgevoerd en gewerkt wordt aan het  creëren
van draagvlak.  Deze fase duurt anderhalf jaar. 
5. Een uitvoerings- of groeifase waarin activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd worden, en blijvend wordt 

geinvesteerd in betrokkenheid van andere partijen. Deze fase duurt minimaal ca 4 jaar. 

6. Een implementatiefase waarin het doel is de activiteiten structureel te verankeren. Deze fase loopt 
grotendeels gelijk met de uitvoeringsfase. 

Onderzoek: Gedurende de looptijd van GO is actiebegeleidend en evaluatief onderzoek aan het project 

gekoppeld. De uitvoerend onderzoeker en begeleidend onderzoeker namen actief deel aan het projectteam 

van GO. 

  
Ad 1. Voorbereidingsfase 

. Deelfase 1 (ca 4 maanden): In deze fase wordt met stakeholders informeel verkend in hoeverre een project 
wenselijk en haalbaar is, wordt de projectopdracht vastgesteld en het thema overgewicht op gemeentelijk 

beleidsniveau vastgesteld (bijvoorbeeld Grote Steden beleid en JOGG). 

. Deelfase 2 (ca 7 maanden): Inventarisatie van bestaand wijkaanbod rond beweging en voeding en overige 
relevante activiteiten, toetsing, ordening en prioritering van deze activiteiten en doelgroepen. Verder wordt 

onderzoek gedaan onder organisaties en stakeholders over de wijksituatie en perceptie van oorzaken van 

problemen. Participatie van de doelgroep is een centraal element van de communitybenadering (Harting & 

Van Assema, 2012). In het geval van GO ging het in de eerste plaats om participatie van de professionals die 

in de wijk werken met kinderen en/of hun ouders. Alle betrokkenen werden gestimuleerd zelf initiatieven te 

ontplooien. GO is uitdrukkelijk niet bedoeld om dit soort initiatieven te reguleren, maar juist om ze te 

faciliteren.  

In deze fase wordt een convenant van samenwerking tussen wijkpartners (zoals mogelijk zorg- en 

welzijnsorganisaties, bewonersorganisaties, sport-en beweegorganisaties en vertegenwoordigers van scholen) 
en gemeentelijke diensten (met name de GG& GD). De definitieve projectstructuur wordt vastgelegd evenals 

de rol en omvang van het onderzoek. 

Ad 2. Uitvoerings- of groeifase(ca. 4,5 jaar) 

In deze fase worden activiteiten gericht op het halen van de doelstellingen uitgevoerd en wordt het aantal 

samenwerkingspartners uitgebreid. Op basis van de voorbereidingsfase zijn een aantal activiteiten 

geselecteerd en geprioriteerd, waarvan de belangrijkste hier zullen worden beschreven. 

De uitbreiding van het aantal samenwerkingspartners verloopt deels proactief, en deels 'vanzelf'. Vooral in het

begin van het project moet de naam nog gevestigd worden en is actieve benadering van potentiële 
samenwerkingspartners nodig. Start met organisaties die graag willen (conform het diffussions of innovation 

model van Rogers). Naarmate het project vordert en meer bekend wordt in de wijk komen potentiele 

samenwerkingspartners ook naar het projectteam toe. 

Het is belangrijk de projecten en samenwerkingspartners een plaats te geven binnen het project, en 

initiatieven niet af te remmen omdat het projectteam er wellicht nog niet aan toe is. Soms gaan activiteiten 

eerder van start omdat ze al in ontwikkeling waren voor het communityproject begon, maar willen ze hier wel

graag bij aansluiten. Dit moet worden gestimuleerd. 



Hieronder worden bij 'inhoud van de interventie' belangrijke activiteiten in de uitvoeringsfase beschreven. 

Waar mogelijk is gebruik gemaakt van bestaande interventies elders in het land die zijn aangepast aan of 

toegepast in de lokale context van GO. 

Ad 3 Implementatiefase 

Gedurende de hele projectperiode zijn er activiteiten vanuit het project ondernomen die gericht waren op de 

structurele verankering van interventies en interventieresultaten, ook na de projectperiode. De aard van die 

activiteiten varieert sterk met de tijd en met het type interventie en setting binnen de wijk. Globaal kunnen de

volgende typen activiteiten worden onderscheiden: 

Adviseren aan organisaties en professionals 

Deze advisering had betrekking op beleid van organisaties (instellen van schoolregels bijv.), maar ook op 

inhoud en (les)methoden, aanbod en aanpak binnen scholen en vve (Bijv. 'hoe om te gaan met weerstand bij 

ouders').  

Integreren van thema gezond gewicht in andere werkvelden 

Voorbeelden hiervan: opname van het thema in het curriculum van taallessen, in het programma van 'Brede 

School' en programmering bij de bibliotheek in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Vanuit vve en 

peuterspeelzalen gingen peuters met hun ouders naar de bibliotheek. Het prentenboek van het jaar werd 

voorgelezen, peuters kregen een gezond ontbijt en ouders kregen voorlichting over gezonde voeding van een 

VETC-er en voorbeelden te zien van een gezond ontbijt. Het thema in een jaar was bewegen en toen werd 

voorlichting gegeven over het belang van bewegen. 

Formaliseren van interventies: verankering 

Er zijn verschillende dingen gedaan ter verankering van activiteiten: 

- In deze fase investeert de projectleider in de pleitbezorging bij de partners: overleggen over mogelijkheden 
voor borging van activiteiten en interventies in het beleid van de desbetreffende organisaties. Fruitbeleid en 

Beweegkriebels is hiervan het duidelijkste voorbeeld. 

- 'Beweegkriebels' is gecertificeerd binnen de voor- en vroegschoolse educatie, inclusief externe audits.  

- Ter bevordering van de duurzaamheid van interventies zet GO in op financiering van materiaal en 
ondersteuning maar niet op het financieren van activiteiten. Dat dient uit de eigen middelen bekostigd te 

worden. De GG&GD continueert ondersteuning van de projectgroep, ook wanneer de GG&GD minder tijd en 

financiën meer kan inzetten. 

Vieren van successen  

Zowel tussentijds als bij het eindsymposium samen met alle partnerorganisaties de successen delen in 

feestelijke bijeenkomsten. Resultaten werden daar voor het voetlicht gebracht. 

Communiceren 

In het wijkperiodiek 'Dreefnieuws' is gedurende het project en ook na de projectperiode gegarandeerd dat er 

aandacht besteed wordt aan het project en de inhoudelijke thema's. 

Monitoren  

Ook na de projectperiode in strikte zin wordt door de GG&GD gevolgd hoe het in de praktijk gaat, zoals aan 

welk thema de GG&GD zelf en partners aandacht besteden. Iedere gezondheidsbevorderaar van de GG&GD is 

verplicht te registreren in het monitorsysteem welke interventies door de GG&GD zelf zijn uitgevoerd en/of zij 

een rol hebben gespeeld, bijvoorbeeld als aanjager. Het huidige registratieformulier is gebaseerd op het GO 

formulier (zie bijlage). Dit wordt nu gebruikt voor de gehele collectieve gezondheidsbevordering van de 

GG&GD. Daarnaast wordt blijvend gemonitord via de Preventieve Gezondheids Onderzoeken hoe het staat 

met het gewicht en de leefstijl van kinderen in de wijk. 

Faciliteren 

Ook na de projectperiode kunnen organisaties (scholen bijv.) een beroep doen op ondersteuning vanuit de 

GG&GD, zij het in beperkte mate. Bijvoorbeeld voor traktatiebeleid kan een school ondersteuning vragen: de 

GG&GD kan meedenken over de opzet, ondersteuning bieden door een diëtiste e.d. Het initiatief ligt nu bij de 
partnerorganisaties zelf. 

Onderzoek 

Het GO-project is vijf jaar lang onderzocht aan de hand van vier onderzoekslijnen:  

- Een monitoringsysteem van alle activiteiten,  
- Verdiepende evaluatieonderzoeken van deelprojecten  



- Een procesevaluatie die vooral bestond uit raadpleging van intermediairs, 
- Een effectevaluatie die bestond uit de monitoring van overgewicht en leefstijlindicatoren in Overvecht t.o.v. 
een controle-wijk.  

In de traditie van actiebegeleidend onderzoek (Wagemakers et al., 2007) zijn onderzoeksresultaten continu 

teruggekoppeld door het onderzoeksteam van de GG&GD naar de intermediairs. Belemmeringen en kansen 

werden hierdoor zichtbaar zodat er desgewenst tijdig aanpassingen konden worden gedaan.  

Locatie en uitvoerders 

GO is uitgevoerd in de wijk Overvecht in Utrecht, op allerlei verschillende locaties en door allerlei verschillende

intermediairs. Gemeentelijke instellingen GG&GD Utrecht DMO Sport Dienst Wijken Bibliotheek Overvecht 

Zwembad de Kwakel Onderwijs Basisonderwijs (Elf scholen) Speciaal basisonderwijs Voortgezet onderwijs 

(drie scholen) Brede School Overvecht Non-profit Cumulus Welzijn, waaronder de VVE Sport Diverse 

sportverenigingen Sportservice Midden Nederland Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie 
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen Verenig. Sport Utrecht (VSU) Zorg Zorgorganisatie Aveant AGIS-

zorgverzekeringen Eerste lijnszorg (o.a. huisartsen, wijkverpleegkundigen) Big!Move Overig Moskee 

Overvecht 

Inhoud van de interventie 

Geen uitputtende beschrijving van activiteiten; het is voldoende als de lezer zich een beeld kan vormen van 

wat er gedaan wordt en hoe. 

Kern van het project waren educatieve interventies richting de kinderen, maar er waren ook interventies 

gericht op ouders en ondersteunende activiteiten op het gebied van communityontwikkeling, 

organisatieontwikkeling, pleitbezorging en intersectorale actie. In tabel 1 in de bijlage is een overzicht te 
vinden van de belangrijkste interventies die zijn uitgevoerd 

2.4 Ontwikkelgeschiedenis 

Betrokkenheid doelgroep 

De kinderen onder de 12 zijn niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van de interventie. De intermediaire 

doelgroepen echter wel. Daarnaast hebben de leerlingen van het voortgezet onderwijs in de wijk (VMBO Vader

Rijn College) in het kader van jongerenparticipatie onderdelen van de activiteiten richting jongere kinderen en 

hun ouders uitgedacht, ontwikkeld en uitgevoerd. 

Buitenlandse interventie 

Nee. 

2.5 Vergelijkbare interventies 

In Nederland uitgevoerd 

Tegenwoordig worden vergelijkbare activiteiten ondernomen onder de noemer van JOGG. Dit project is in 

Frankrijk ontwikkeld onder de naam EPODE. Het is geïmplementeerd in ruim 500 gemeentes in zes landen 
(Borys et al., 2012), waaronder Nederland. JOGG is een landelijk initiatief dat zich richt op jongeren (0-19 

jaar) hun ouders en omgeving. In een JOGG-gemeente werken alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, 

bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en de media samen om gezond eten en bewegen voor 

jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De lokale organisatiestructuur wordt effectiever ingericht en 

keuzes worden gemaakt in doelgroepen en activiteiten. Dit resulteert in een meerjarig programma met 

allerlei acties zoals meer aandacht voor voeding en beweging op school, betere sport- en speelfaciliteiten en 

voorlichting aan ouders. Samenhang in activiteiten, de samenwerking tussen (lokale) overheden, 

gezondheidsinstellingen en bedrijven (publiek-private samenwerking) en het inzetten van 

marketingtechnieken om mensen te verleiden om gezonder te gaan leven (sociale marketing) vormen de 

belangrijkste onderdelen van de JOGG-aanpak. Op school, op straat, in de supermarkt, maar ook thuis wordt 

het niet alleen leuker, maar ook makkelijker om gezonder te leven. Binnen GO is gebruik gemaakt van 

bestaande interventies zoals 'Flash!', 'Beweegkriebels' en 'Lekker Fit'. Verschillende van deze interventies zijn 

erkend als goed onderbouwd. Een andere vergelijkbare interventie is B-slim: B.Slim is gericht op kinderen van

0-12 jaar met een lage SES en/of van allochtone afkomst en hun ouders/verzorgers. Eerste stap in het project 

is de raadpleging van sleutelfiguren uit de wijk, oftewel het in gesprek gaan met intermediairs én 



ouders/wijkbewoners. Dit gebeurt aan de hand van focusgroepgesprekken. Als tweede stap wordt er op basis 

van de input van sleutelfiguren per wijk een activiteitenplan op maat gemaakt. Bij de keuze van de 

interventies wordt dus zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld, de wensen en behoefte van de 

doelgroep en bij bestaande initiatieven in de wijk. De pijlers van de integrale aanpak vormen daarbij de 

kapstok. B.Slim is een meerjarenaanpak (2005 t/m 2014) en wordt gefinancierd vanuit middelen van het 

Grote Stedenbeleid van de gemeente. 

Overeenkomsten en verschillen 

De aanpakken zijn vergelijkbaar voor wat betreft de wijkgerichte participatieve benadering en zorgen voor 

bestuurlijk draagvlak. JOGG zet meer in op publiek-private samenwerking en social marketing dan GO. B-Slim

is minder specifiek op kinderen gericht. Het richt zich ook op andere doelgroepen (b.v. zwangere vrouwen).  

Toegevoegde waarde 

GO heeft met uitgebreid monitorings-en evaluatie onderzoek het succes van de aanpak kunnen aantonen. 

3. Onderbouwing 

3.1 Oorzaken 

Overgewicht is het gevolg van een positieve energiebalans: Wanneer iemand meer energie inneemt dan 

verbruikt, zal het lichaamsgewicht stijgen. Een dagelijks klein energieoverschot heeft grote gevolgen op de 

gewichtstoename op de langere termijn. Deze energiebalans wordt vooral beïnvloed door gedrags- en 

omgevingsfactoren. Genetische, metabole en/of endocriene oorzaken voor overgewicht en obesitas hebben 

slechts in een klein aantal gevallen invloed op het gewicht (Bulk-Bunschoten et al, 2005). 

Leefstijl is de belangrijkste factor bij het ontstaan van overgewicht. Bekend is dat het voedingspatroon de 

afgelopen 20 jaar sterk is veranderd en voor een belangrijk deel in ongunstige zin (Popkin, 2004). Weliswaar 

is de afgelopen tien jaar de energie-inname van kinderen niet meer gestegen, maar er was wel een sterke 

toename in het drinken van zoete dranken en een afname van fruit- en groentenconsumptie (Renders et al., 

2004, Cremers e.a. 2013). De hoeveelheid dagelijkse lichamelijke activiteit is in de afgelopen decennia sterk 

verminderd. Televisie kijken en computeren zijn in de plaats gekomen van buiten spelen voor veel kinderen 

(Renders et al., 2004).  

Brug & Visscher (2004) geven een overzicht van determinanten van overgewicht. Er zijn biologische 

determinanten van overgewicht (bijvoorbeeld erfelijke aanleg), maar hier gaan wij niet op in, omdat deze niet

kunnen worden beïnvloed met een interventie als GO. Wij richten ons op psychosociale determinanten van het
gedrag dat overgewicht veroorzaakt, versterkt of in stand houdt. Brug & Visscher geven hierbij aan dat je niet 

kunt spreken van de determinanten van overgewicht, omdat dit veroorzaakt kan worden door een heel scala 

aan gedragingen. Er zijn wel algemene categorieën van gedragsdeterminanten aan te wijzen. Naast 
biologische determinanten gaat het om psychosociale en omgevingsdeterminanten. 

In veel gezondheidsonderzoek blijken intentie, attituden, ervaren sociale invloeden en ervaren 

gedragscontrole belangrijke psychosociale determinanten. Kennis is ook van belang, met name waar die 

bijdraagt aan een positievere attitude ten aanzien van gedragsverandering (Brug & Visscher, 2004). Uit 

effectiviteitsonderzoek blijken voedingsinterventies voor kinderen beter te werken als zij zich direct op gedrag 

richten, dan wanneer ze gericht zijn op dit soort psychosociale determinanten (Thomas et al., 2004). Doen is 

dus belangrijker dan voorlichting, in ieder geval bij de kinderen zelf. Om die reden wordt binnen GO vooral 

aandacht gegeven aan de BOFFT boodschap dan aan psychosociale determinanten. Desalniettemin zijn voor 

verschillende interventies ook doelen geformuleerd op determinantenniveau. 

Intentie heeft van de genoemde psychosociale determinanten de meest directe invloed op gedrag. Als iemand 

van plan is om bepaald gedrag te vertonen, dan is de kans het grootst dat hij dat ook daadwerkelijk gaat 

doen. Deels wordt deze intentie bepaald door een afweging van de voor- en de nadelen van het betreffende 

gedrag, bijvoorbeeld gaan sporten. Het resultaat van deze afweging is de attitude die men heeft. Ook wat 

anderen denken en doen speelt een rol. Als iemand denkt dat hij volgens zijn vrienden zou moeten sporten, 

dan is de kans groter dat hij dat ook gaat doen. Hetzelfde geldt als anderen het zelf allemaal al doen. Ook 

sociale steun is belangrijk, want het is niet altijd even gemakkelijk om gezond gedrag te vertonen. Vervolgens

moet iemand het gevoel hebben dat hij in staat is om dat gezonde gedrag te vertonen. Als iemand denkt dat 

hij het niet kan of niet kan volhouden, dan zal hij bijvoorbeeld minder geneigd zijn om te gaan sporten. Tot 

slot voegen Brug en Visscher nog een eigen determinant toe, namelijk bewustzijn. Veel mensen denken dat ze



niet te veel vet eten en genoeg bewegen, terwijl dit niet zo is. Zelfs het eigen gewicht wordt vaak onderschat. 

Er zijn ook omgevingsdeterminanten van belang. Als de gezonde keuze ook de makkelijkste keuze is, dan 

helpt dat overgewicht tegen te gaan. Er moeten geen drempels zijn, zoals een gebrek aan sportclubs in de 

wijk of dure groenten en fruit. Bijvoorbeeld in schoolkantines zou gezond eten de norm moeten zijn. Ook de 

prijs van het aanbod speelt hierbij een rol. Als kroketten goedkoper zijn dan fruit, dan zal de drempel om fruit 

als tussendoortje te kopen groter zijn.  

Naast de fysieke omgeving speelt de sociale omgeving een rol. De ouders zijn belangrijk bij het tegengaan van

overgewicht bij hun kinderen, vooral als die nog jong zijn (basisschoolleeftijd). Zij hebben een voorbeeldrol, 

doen boodschappen en bepalen wat er wordt gegeten, kunnen regels vaststellen en deze handhaven en zij 

kunnen hun kinderen motiveren om te bewegen of samen met hen bewegen. Gezinsfactoren hebben dan ook 

een belangrijke invloed op het voedings- en bewegingsgedrag van de jeugd (Nowicka & Flodmark, 2008). Een 

gezaghebbende opvoedingsstijl blijkt belangrijk te zijn om overgewicht tegen te gaan. Een gezaghebbende 

opvoedingsstijl betekent sensitief en responsief opvoeden en tegelijkertijd rekening houden met het vermogen

tot zelfregulatie en -controle van het kind. Een restrictieve of juist een permissieve, verwaarlozende stijl 

vergroten de kans op overgewicht en obesitas (L'Hoir et al., 2008). 

3.2 Aan te pakken factoren 

De interventie richt zich op het verbeteren van groente en fruitconsumptie, afname van ongezonde 

tussendoortjes en drankjes en een toename in het aantal kinderen dat meer beweegt. Daarbij maakt GO 

gebruik van de community benadering omdat deze aanpak beter in staat is lage ses groepen te bereiken. 

Daarnaast organiseert en faciliteert GO de organisatie van educatieve interventies gericht op de beïnvloeding 
van de psychosociale determinanten en het gedrag.  GO richt zich daarbij vooral op de beinvloeding van de 
sociale omgeving  van het kind zoals de ouders, de voorschoolse opvang en de school.  

Psychosociale determinanten: 

Om de subdoelen op het niveau van determinanten te kunnen behalen, richten de educatieve interventies zich 

op deze factoren. Vooral motivatie/intentie, attituden en kennis worden aangepakt. Dit zijn ook de 

determinanten waarover subdoelen zijn geformuleerd. 

Er wordt veel informatie verstrekt over gevolgen van ongezond eten en weinig bewegen, aan de kinderen zelf,

maar vooral ook aan intermediairs en ouders. Veel van de informatie is heel direct actiegericht, over wat men

(zelf) kan doen. Ook wordt hierover met deze groepen de discussie aangegaan. Dit is bedoeld om de motivatie

en attituden van betrokkenen te verbeteren om daadwerkelijk te voldoen aan de gedragsadviezen van de 

BOFFT-boodschap. 

Het gaat echter niet alleen om informatievoorziening, maar ook om doen. Met verschillende activiteiten 

(bijvoorbeeld 'Beweegkriebels'  in de peutergroepen, in de projectweken en in het kader van de Hopla! 
campagne) zijn kinderen meer gaan bewegen. Hierdoor gaan kinderen het leuker vinden om te bewegen en 

merken ze dat ze dat ook prima kunnen. De ervaren gedragscontrole wordt dus beter door te oefenen met het

gedrag. Bewustzijn over het eigen gedrag is aangepakt door kinderen een eet- en beweegdagboekje te laten 

bijhouden. 

Omgevingsdeterminanten: 

Een van de kenmerken van communityprojecten is dat zij zich meer dan veel andere benaderingen richten op 

het veranderen van de fysieke omgeving. Uitgangspunt daarbij is 'Maak de gezonde keuze de gemakkelijke 

keuze'. Bij GO doen we dat bijvoorbeeld met de  'De gezonde kantine'. Door gezond aanbod te creëren wordt 
bijgedragen aan gezondere lunches en tussendoortjes van leerlingen. Ook het fruitbeleid heeft een 

omgevingsaspect. Ongezonde tussendoortjes worden niet meer geaccepteerd op school (traktatiebeleid, 

fruitbeleid en gezonde schoolkantine) Het is dan niet meer zo dat je kunt kiezen voor een gezond 

tussendoortje, het moet 'gewoon' fruit zijn. Het is vanzelfsprekend om fruit te eten, 'dit eten wij in de pauze, 

dat is onze regel'. Niet alleen wordt zo een 'gezonde omgeving' gerealiseerd, ook wordt gezorgd voor een 

doorlopende lijn van voorschoolse opvang tot aan het voortgezet onderwijs voor gewoontevorming. Gewoonte

is een belangrijke determinant voor voedingsgedrag. Het consumeren van fruit als gezond tussendoortje 

krijgen de kinderen van jongs af aan mee.   
GO richt zich vooral op de sociale omgeving; school, leeftijdsgenoten en de ouders. Door niet alleen de 

kinderen, maar ook intermediairs en ouders goed voor te lichten en dezelfde boodschap via alle kanalen terug 

te laten komen, wordt een sociale omgeving gecreëerd die gezond gedrag stimuleert. Uiteindelijk beïnvloedt 
GO hiermee ook de sociale norm. Bijvoorbeeld door te laten zien dat het gewoon is om fruit te eten.  

De focus lag op ouders, omdat opvoeding een belangrijke determinant van overgewicht is. Om die reden is 

naast voeding en beweging de opvoeding een belangrijk speerpunt van GO geweest en zijn er allerlei 



activiteiten geweest om ouders te betrekken. Bijvoorbeeld wordt de cursus Opvoeden zo! (een erkende 

interventie) uitgevoerd. 

3.3 Verantwoording 

Hieronder wordt op belangrijke elementen van de aanpak van GO ingegaan en hoe deze bijdragen aan de 

effectiviteit van het programma.  

Community project: 

Zowel voedings- als bewegingspatronen zijn te beïnvloeden via preventie op populatieniveau, groepsniveau en
individueel niveau. Vaak wordt gepleit voor samenwerking met meerdere maatschappelijke actoren, zoals 

JGZ, scholen en ouders (Renders et al., 2004). Een aanpak die zich zowel richt op het stimuleren van gezonde 

voeding als op lichaamsbeweging heeft daarbij de beste kans om succesvol te zijn (Campbell et al., 2002). 

Een mogelijkheid om zowel de intersectorale samenwerking te bevorderen als een breed scala aan gezonde 

gedragingen te stimuleren is de community-based benadering. Community-based preventieprogramma's zijn 

breed - maar wel samenhangend - van opzet, niet beperkt tot één setting (zoals gezondheidszorg of school) en
maken gebruik van allerlei interventies, gericht op zowel individuen als groepen en organisaties. Vaak is een 

community-based programma niet alleen gericht op gedragsverandering bij het individu, maar ook op het 

veranderen van de fysieke en/of sociale omgeving en daarmee barrières om gezond gedrag te vertonen weg 
te nemen (Merzel & D'Afflitti, 2003). Een andere reden om in het geval van GO te kiezen voor de 

communitybenadering was omdat in de wijk Overvecht gewichtsproblemen veel voorkomen. Een community 

project is zeer geschikt voor problematiek die in een wijk is gecentreerd.  

Evidentie voor de effectiviteit van communityprogramma's is nog mager, maar begint wel te ontstaan. In 

2003 concluderen Merzel en D'Afflitti nog in een overzicht van de tot dan toe bekende literatuur dat maar 

weinig van de onderzochte interventies (niet alleen op het gebied van overgewicht) effect hadden op gedrag 

en gezondheid in de betreffende communities. Dit kwam vooral door beperkingen van de interventies en 

methodologische problemen van het onderzoek. De interventies waren vaak niet lang of intensief genoeg en 

hebben maar een beperkt bereik binnen de doelgroep. Vijf jaar later komen DeMattia en Denney (2008) 

echter tot een voorzichtig positievere conclusie. Zij vinden een aantal interventies in de VS die wel degelijk 

effect hebben op overgewicht, al erkennen zij dat er nog veel meer nodig is. 

Intersectorale samenwerking: 

In de communitybenadering staat samenwerking vanuit diverse sectoren centraal. Deze samenwerking is 

enerzijds noodzakelijk om de doelgroepen via meerdere kanalen te bereiken en anderzijds om de boodschap 

en de activiteiten op elkaar af te stemmen. Uit wetenschappelijke literatuur is bekend dat het belangrijk is om 

preventieve boodschappen te herhalen. Wanneer een boodschap vaker wordt herhaald, is de kans groter dat 

deze beklijft. Bovendien wordt men positiever over boodschappen die men vaker hoort (Bartholomew et al., 

2011, p.62). Ook helpt het als dit niet telkens via hetzelfde kanaal gebeurt. Wanneer de ouders, de school, de 

dokter of jeugdverpleegkundige en de sportcoach allemaal dezelfde boodschap uitdragen, is de kans veel 

groter dat die wordt aangenomen dan wanneer die boodschap alleen van bijvoorbeeld de school zou komen. 

Goede organisatie: 

Duur van de interventie is een belangrijke factor bij mogelijke effectiviteit van communityprojecten (Merzel & 

D'Afflitti, 2003). GO is een project dat in 2010 al ruim vijf jaar loopt en het loopt nog steeds door. Aanvankelijk

zou het project vijf jaar lopen, maar met uitdrukkelijk de bedoeling dat de interventies gecontinueerd zouden 

worden na afloop van het project. 

Er komen steeds nieuwe kinderen bij in de buurt en zowel zijzelf als hun ouders moeten weer opnieuw bereikt 

worden met de preventieve boodschappen van het project, willen eventuele positieve effecten beklijven. Om 

die reden is veel aandacht besteed aan borging van de resultaten. Er werd vanaf het begin al rekening mee 

gehouden dat er een tijd komt dat de gemeente/GG&GD andere prioriteiten legt of dat de gemeente/GG&GD 

minder of geen middelen meer in het GO-project kan steken. In principe zijn de activiteiten daarom 

uitgevoerd door de lokale organisaties en zijn deze zoveel mogelijk ondergebracht in hun reguliere 

taakuitoefening, zonder dat daar extra middelen bij nodig waren. 

Draagvlak is daarbij uiteraard een belangrijke voorwaarde. Kenmerken die daarvoor nodig zijn, zijn 

beschreven door De Geus et al. (2011). Ook hier is voldoende tijd weer belangrijk. Verder is het belangrijk om

oog te hebben voor de belangen van anderen. Die hoeven immers niet overeen te komen met het eigen 

belang. Allereerst kan dit door te zoeken naar overeenkomsten in plaats van naar verschillen. Maar als 

organisaties echt andere prioriteiten hebben, kan het project (tijdelijk) een stapje terug doen en minder 

verlangen van deze partner. En op een meer geschikt moment terug komen. Het is van belang enige 

flexibiliteit aan de dag te leggen zonder de planmatigheid van het geheel uit het oog te verliezen. Dit vereist 



een continue aandacht voor pleitbezorging, zowel binnen het netwerk als daarbuiten. 

Tot slot is de projectleiding van GO een belangrijk element bij het slagen van dergelijke community projecten. 

De actieve, inspirerende  en motiverende aanpak van de projectleider leidt tot een uitgebreid netwerk van 
partners die allemaal activiteiten ondernemen richting de doelgroep.  

Breed bereik en doorlopende lijn: 

Een interventie kan nooit effectiever zijn dan de implementatie ervan. Immers, alleen kinderen die 

daadwerkelijk met de interventie in aanraking komen, kunnen daardoor worden beïnvloed (Bartholomew et 
al., 2011). Alle peuterspeelzalen, groepen VVE en peuterspeelzalen én alle 11 basisscholen in Overvecht 
participeren in het GO-project. Daardoor zijn heel veel peuters vanaf 2 jaar en bijna alle basisschoolkinderen 

bereikt. Omdat de interventies verankerd zijn, worden deze kinderen van 2 tot 12 jaar nog steeds bereikt. 

Jaarlijks gaat het om zo'n 400 peuters en 2200 leerlingen van het basisonderwijs. De peuters moeten fruit 

eten in de pauze en krijgen 'Beweegkriebels'; ook voor de kinderen in de basisscholen geldt fruitbeleid en op 

bijna alle scholen wordt in het kader van projectweken extra aandacht besteed aan belang van gezonde 

voeding en dagelijks bewegen. Ruim 900 jongeren van het VMBO  zijn bereikt met de FLASH!-week en het 

meer gezonde voedingsaanbod in de schoolkantine. Niet alle jongeren uit Overvecht zitten echter op deze 

school. Daarnaast gaan ook jongeren van buiten Overvecht naar deze school. 

3.4 Werkzame elementen 

. Community benadering met brede samenwerking in de wijk 

. Veel draagvlak en een breed bereik 

. Eenduidige boodschap die in alles doorklinkt (BOFFT) 

. Gebruik van erkende interventies 

. Langdurige aanpak en financiering 

. Goede monitoring en evaluatie opzet inclusief actiegericht onderzoek 

4. Uitvoering 

4.1 Materialen 

Zie de digitale bijlagen bij het handboek. Zie het handboek voor een overzicht van de bestanden. 

4.2 Type organisatie 

GO wordt in Utrecht gecoördineerd door de gemeente Utrecht, dienst GG&GD. Het ligt voor de hand dat een 
GGD de interventie uitvoert, maar het is ook mogelijk dat een andere organisatie de coördinerende rol op zich
neemt. Belangrijk is dat de coördinerende organisatie zorgt voor continuïteit en ondersteuning van de 
verschillende organisaties 

4.3 Opleidingen en competenties 

Er zijn geen specifieke eisen voor de opleiding en begeleiding van degenen die de interventie uitvoeren. Veelal

gaat het om activiteiten die in het verlengde liggen van de 'normale' taken van de intermediairs die 

activiteiten zouden uitvoeren, zoals leerkrachten en verpleegkundigen JGZ. Wel hebben in de loop van het 

project allerlei activiteiten plaatsgevonden op het terrein van deskundigheidsbevordering. 

Kwaliteiten van de projectleider: een actieve en betrokken coördinator die zich volledig voor minimaal 3 dagen
per week aan het project kan wijden is essentieel. Hij/Zij moet op academisch niveau zijn opgeleid. 

4.4 Kwaliteitsbewaking 

In paragraaf 2.4 zijn de vier onderzoekslijnen van het project kort beschreven. De belangrijkste resultaten van

deze onderzoeken volgen nog verderop in dit werkblad. De onderzoekslijnen kwamen aan het begin van het 

project bij elkaar in de community diagnose (Schreurs et al., 2005), halverwege in de tussentijdse evaluatie 

(Carlier et al., 2007) en tot slot na afloop van het project in de eindevaluatie (Oosterman et al., 2010). Op al 

deze momenten is er intensief contact geweest met betrokken intermediairs over de bevindingen op dat 

moment en over de kansen en de risico's die men zag voor het project. 

Verder vond er een voortdurende terugkoppeling plaats van bevindingen gedurende het gehele project naar 

de diverse betrokken partijen, denk hierbij aan de tussentijdse evaluatie of resultaten uit deelprojecten. Het 

onderzoek had een sterk actiebegeleidend karakter. 



4.5 Randvoorwaarden 

Wat er nodig is naast een actieve en betrokken coördinator die zich volledig voor minimaal 3 dagen per week 
aan het project kan wijden, is: - Betrek de belangrijkste partners uit de wijk nog vóór de daadwerkelijke start 
van het project. - Teken een convenant met die belangrijke partners, zodat afspraken en commitment van alle

partijen duidelijk zijn. - Zorg vanaf het begin voor een goede (overleg)structuur, zowel op managementniveau

als op beleids- c.q. uitvoerend niveau. - Voldoende tijd. Een communityproject tot een succes maken vergt 

tijd. Een jarenlange inzet en investering, óók van de samenwerkingspartners, vergroot de kans op succes en 
effect. Voor GO is vijf jaar de tijd genomen en die tijd bleek ook nodig te zijn. - Financiële middelen. Door de 
participerende organisaties wordt geen bijdrage aan GO betaald. GO wordt bijna geheel uitgevoerd vanuit de 

bestaande capaciteit van de organisaties. De GG&GD heeft wel middelen om te besteden aan materialen en 

deskundigheidsbevordering. - Volgen/monitoren van de voortgang van het project. Het onderzoek, zowel wat 

betreft proces als effect, dragen eraan bij dat GO een doorlopend leerproces is. 

4.6 Implementatie 

Er is geen systeem voor implementatie, behalve een handboek over de belangrijkste elementen van de 

interventie. De interventie is niet in zijn gehele breedte overdraagbaar. Afhankelijk van lokale behoeften en 

mogelijkheden zal een communityproject in een andere stad of andere wijk onherroepelijk anders vorm 

krijgen. De manier van aanpak is echter wel te gebruiken in andere gemeentes. Verder geven de vele digitale 

bijlagen bij dit werkblad handvatten voor het toepassen van de aanpak van GO. Een voorbeeld is het 

registratieformulier voor interventies in het kader van de monitoring. Dit kan, eventueel aangepast, ook 

worden gebruikt in andere settings. 

4.7 Kosten 

Gedurende de looptijd van GO is vanuit de GG&GD formatie ingezet voor zowel projectleiding als organisatie 

en uitvoering. Eveneens is formatie ingezet voor onderzoek. Hierbij ging het om de volgende personeelsinzet 

(in fte's gedurende vijf jaar): 

. Programmaleiding: 0,15 

. Projectleider: 0,7 

. (junior) onderzoeker: 0,6 

. Communicatie: 0,05 
Aanvullend hierop is bij grotere deelprojecten extra capaciteit GB en communicatie ingezet. 

Daarnaast is menskracht geleverd door tal van organisaties die meewerkten aan GO. Merendeels was dat 

vanuit reguliere formatie van die organisaties. Voor een klein deel is zo nu en dan extra capaciteit bij 

samenwerkingspartners vanuit het project gefinancierd. 

Financiële onderbouwing: 
Beschikbaar: 

. voor 5 jaar middelen uit Grote Steden Beleid (€530.000) 

. reguliere middelen vanuit de GG&GD (€325.000 voor 5 jaar) voor projectleiding en organisatie/uitvoering 

Per jaar kwam dit neer op: 

. €36.000 voor onderzoekscapaciteit 

. €85.000 voor projectleiding en personeelskosten GG&GD ten behoeve van de projectuitvoering 

. €50.000 voor werkbudget, kosten van activiteiten, inhuur diensten van derden etc. 

Totaal: €171.000 per jaar. 

Totaal over vijf jaar: €855.000. 

5. Onderzoek naar praktijkervaringen 

Onder intermediairs die mede de drijvende kracht zijn geweest bij de activiteiten is een procesevaluatie 

gehouden. Aan zestien van hen is tijdens interviews voor de eindevaluatie gevraagd wat sterke en zwakke 

punten zijn van GO, in hoeverre zij GO zien als communityproject en wat er nodig is om de aandacht voor 

Gezond Gewicht en activiteiten die daaruit voortvloeien veilig te stellen in de wijk Overvecht (Oosterman et 

al., 2010, p.30 e.v.). Hier kwamen de volgende punten naar voren: 

Organisatie en netwerkvorming: 

Intermediairs waren het allemaal over één ding eens: met het GO-project is er een sterk netwerk ontstaan 

tussen professionals in het veld van onder meer onderwijs, welzijn en zorg. Zij zien dit als een belangrijk 



resultaat van het project. Door dit netwerk lopen activiteiten van verschillende organisaties minder langs 

elkaar heen en zijn de intermediairs beter op de hoogte van elkaars werk. De coördinatie van de GG&GD was 
daarbij van groot belang. Deze is ervaren als planmatig, gestructureerd en betrouwbaar. Het onderhouden 

van het netwerk is nu de grote uitdaging, nu de GG&GD een minder centrale rol speelt. De intermediairs 

vinden het belangrijk dat voor GO ondersteuning blijft en er een eenduidige plek is om bij aan te haken, zoals 

de GG&GD of Brede School Overvecht. Uit de deelprojecten op scholen is gebleken dat het verstandig is om 

tijdig te beginnen met de organisatie en planning. Dit in verband met de volle agenda's en werkdruk bij de 

leerkrachten. Dat GO breed is ingezet bij welzijnsinstellingen en het onderwijs werd als een positief punt 

gezien. 

Het blijkt dat, als er al voor de start van het project met vier belangrijke partners een convenant voor een 

aantal jaren is gesloten, dit een basis van vertrouwen schept bij nog niet participerende organisaties. Het 

drukt uit dat het hier niet gaat om een los incidenteel project, maar om een serieus gedegen project waar 

jaren op een rij door meerdere partijen op zal worden ingezet. Dit maakte voor partijen de stap naar 

meedoen gemakkelijker. 

Beleid: 

Voor de continuering van GO is het belangrijk dat bij de organisaties gezonde (op)voeding en beweging op hun

agenda staat en blijft staan en dat het onderdeel is van hun beleidsvoering. Het blijkt dat de bereidheid om 

blijvend te investeren in gezond gedrag van kinderen in de wijk groot is. Bij de meeste instellingen is dit het 

geval, bij hen is het verankerd in hun beleid. Bijvoorbeeld is de preventie van overgewicht en 

bewegingsarmoede geïntegreerd in het beleid van Cumulus Welzijn. Het fruitbeleid is structureel geborgd in 
alle peutergroepen en in alle Overvechtse basisscholen. Bovendien is in alle peutergroepen 'Beweegkriebels' 

verankerd in het curriculum. Het voedings- en bewegingsbeleid in de voorscholen en peuterspeelzalen heeft 

het certificaat 'Kids Actief' toegekend gekregen. Bij Aveant, afdeling Voedingsvoorlichting en Diëtetiek is sinds 
GO het geven van gezondheidsvoorlichting structureel verankerd in het beleid, waar dat voorheen alleen ad 

hoc gebeurde.  

De activiteiten: 

Door een geïntensiveerde netwerkvorming en samenwerking tussen intermediairs in Overvecht worden meer 
dan voorheen (op)voedings- en beweegactiviteiten op elkaar afgestemd. De intermediairs vinden het linken 

van activiteiten ook erg belangrijk. Zoals iemand van Brede School Overvecht het verwoordt: "Er is een 

poppenkastvoorstelling ontwikkeld met een educatief karakter door de GG&GD. Dan is er de uitdaging om 

verbinding te leggen met ouderbetrokkenheid, iets over gezonde voeding en een aantal educatieve lessen in 

de klas. Zo maak je er een geheel van, het versterkt elkaar, vormt een logisch geheel en bestaat niet uit losse

flodders". Er wordt gesuggereerd om activiteiten voor ouders dichter bij huis te organiseren op voor hen 

handige tijdstippen. 

Niet alles is even goed gelukt: 

Het is lastig gebleken om ouders bij activiteiten te betrekken. Ouder(s) hebben vaak moeite om naar  een 
activiteit te gaan die niet om de hoek van het huis of de school wordt aangeboden. In de vve- en 

schoollocaties is vaak voor grotere groepen geen geschikte ruimte. Het  vinden van een externe locatie die 
dichtbij de thuis- en schoolomgeving ligt, in relatie met een  dagdeel en tijdstip waarop veel ouders kunnen, is 
niet altijd haalbaar. Er zijn zoveel mogelijk voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders georganiseerd, maar 

waren er meer geschikte locaties in de directe omgeving van ouders geweest, dan was meer mogelijk 

geweest.  

GO was in de eerste plaats gericht op primaire preventie van overgewicht. De doelgroep bestond uit alle 

kinderen in de wijk, niet alleen diegenen met (dreigend) overgewicht. Hier is onder meer voor gekozen om 

stigmatiseren van kinderen met overgewicht te voorkomen. Er heeft echter ook een kleinschalige activiteit 

plaatsgevonden voor kinderen met overgewicht, namelijk de cursus Swimfit. De cursus heeft twee keer 

plaatsgevonden met in totaal 19 kinderen van 12 tot 16 jaar oud. De participatie van de jongeren verliep 

moeizaam door heterogeniteit van de groep, weinig motivatie bij de pubers en ordeproblemen. Toch waren 

degenen die deelnamen over het algemeen redelijk tevreden. Ook gaven de jongeren aan zich gezonder en 

fitter te voelen dan voor de cursus. Bovendien werd bij hen het plezier in bewegen groter. 

6. Onderzoek naar effectiviteit 

6.1 Onderzoek in Nederland 



Effecten van GO op overgewicht en leefstijl bij de jeugd (4-15 jarigen) uit Overvecht zijn onderzocht met 

behulp van gegevens uit het Jeugd Informatie Systeem (JIS-bestand) van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 

(Oosterman et al., 2010). De JGZ voert jaarlijks periodiek gezondheidsonderzoek (PGO) uit bij kinderen in 

groep 2 en 6 van het Utrechtse basisonderwijs (voor GO tot schooljaar 08/09) en in klas 1 van het Utrechtse 

voortgezet onderwijs (tot schooljaar 07/08). Tijdens het PGO worden onder andere lengte en gewicht en 

leefstijlindicatoren geregistreerd. 

Na 5 jaar GO is het aantal kinderen met overgewicht in de basisschoolleeftijd in Overvecht gedaald van 26% 

naar 20% (Figuur 1 in de bijlage). Het aantal kinderen met obesitas is niet significant gedaald in die periode. 

De daling van overgewicht heeft plaatsgevonden bij alle etnische groepen, behalve de Turkse. In dezelfde 

periode heeft in de vergelijkbare wijk Kanaleneiland, waar geen specifieke interventies op het gebied van 

overgewicht zijn uitgevoerd, geen daling van het aantal kinderen met overgewicht plaatsgevonden. Hoewel er

ook andere factoren een rol in de daling kunnen hebben gespeeld, is er een sterke aanwijzing dat de daling in 

Overvecht aan GO toegeschreven kan worden, omdat eveneens veel verbeteringen op specifieke 

leefstijlgedragingen hebben plaatsgevonden.  

Op leefstijlgedragingen hebben onderstaande verbeteringen plaatsgevonden: 

. Het aantal kinderen dat dagelijks ontbijt is toegenomen van 76% naar 87%. 

. Het aantal kinderen dat niet iedere dag groenten en fruit eet is gedaald. Voor het eten van groenten daalde 
het percentage van 31% naar 23% en bij fruit was dat van 22% naar 13%. 

.  Het aantal kinderen dat iedere dag minimaal anderhalf uur TV kijkt is gedaald van 54% naar 33%. 

. Voor computeren was er geen significante daling. 

. Ook zijn kinderen meer actief gaan spelen, vooral de jongste groep. Het percentage kinderen dat minstens 
anderhalf uur per dag actief binnen of buiten speelt is gestegen van 26% tot 49%.  

. Tot slot is het aantal kinderen dat lid is van een sportclub toegenomen van 37% tot 46%. 

Alle geformuleerde gedragsdoelstellingen zijn daarmee gehaald, behalve ten aanzien van ontbijten. Hier was 

de toename 15% in plaats van de 20% die als doelstelling was vastgesteld. Hiermee kan worden gesteld dat 

GO een buitengewoon succesvol project was. 

6.2 Onderzoek naar vergelijkbare interventies 

Er is internationaal onderzoek gedaan naar de effectiviteit van community interventies op bewegen en 

overgewicht. In een Cochrane review (Baker et al., 2011) wordt geconcludeerd dat niet is aangetoond dat 

community interventies om bewegen te stimuleren effectief zijn. In een andere overzichtsstudie (Thomas et 

al., 2004) over preventie van obesitas bij kinderen laten ook weinig interventies effecten zien. De auteurs 

concluderen echter wel dat interventies die zich op verschillende manieren richten op verschillende 

gedragingen, zoals community interventies, meer effectief zijn dan andere. 

7. Overige informatie 

7.1 Ontwikkeld door 

Sibille Hillen 

7.2 Websites 

www.utrecht.nl/gezondgewicht 
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Samenwerking erkenningstraject 

Het erkenningstraject wordt in samenwerking uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het RIVM 

Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor

Sport en Bewegen (NISB) en MOVISIE. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens 

eenduidige criteria streven wij naar kwaliteitsverbetering in de betrokken werkvelden. 

 

 

 

 

 


