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Voorwoord 

 

Dit rapport “Eindevaluatie Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd” gaat in op de resultaten 

die we de afgelopen 3,5 jaar met elkaar bereikt hebben. Het geeft een beeld van de 

successen en verbeterpunten; het draagt bij aan verantwoording en levert input voor vervolg.  

 

Begin 2014 zijn we in de regio Achterhoek gestart met de gezamenlijke ambitie kinderen en 

jongeren te stimuleren gezonder te eten en meer te gaan bewegen en het gezonder maken 

van de omgeving waarin kinderen opgroeien. Hierbij is in eerste instantie ingezet op het 

voeren van een regionale regie op leefstijlinterventies voor de jeugd en het oppakken van 

gezamenlijke aandachtspunten zoals het opzetten van een ketenaanpak overgewicht jeugd 

en het opzetten van regionale campagnes. Deze regionale activiteiten zijn aanvullend 

geweest op de lokale, bestaande activiteiten en initiatieven.  

 

Het project Gezonde Jeugd is onder de vlag van Achterhoek in Beweging uitgevoerd, het 

samenwerkingsverband tussen de acht gemeenten rondom sport en gezonde leefstijl. 

Gezonde Jeugd was het eerste meerjarige project, uitgevoerd door alle gemeenten en 

breder dan alleen sport. Het is uitgegroeid tot mooi voorbeeld voor andere projecten binnen 

de Achterhoek. Gaandeweg zijn steeds meer dwarsverbanden ontstaan tussen de projecten 

binnen Achterhoek in Beweging, zoals de gezonde sportkantine – open club en de gezonde 

avondvierdaagse én het meedoen van mensen met een beperking.  

 

In de afgelopen vier jaar hebben veel personen een grote betrokkenheid getoond bij 

Achterhoek in  Beweging: Gezonde Jeugd. Bij deze wil ik alle betrokkenen in de regionale 

werkgroep bedanken, de projectleiders vanuit de verschillende gemeenten en Achterhoek in 

Beweging, Proscoop, Yunio en de Gelderse Sportfederatie. Daarnaast hebben de lokale 

buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen en betrokkenen vanuit Beweeg Wijs naast hun 

lokale activiteiten volop de regionale activiteiten ondersteund en onder de aandacht 

gebracht. Ook vanuit de scholen in de Achterhoek zijn er veel initiatieven opgezet en 

uitgevoerd om bewegen en gezonde voeding te stimuleren, al dan niet ondersteund door de 

gezonde schooladviseurs. Tot slot hebben epidemiologen van de GGD enorm geholpen bij 

de evaluatie.   

 

In het project Gezonde Jeugd hebben we ervaren dat het mogelijk is om regionaal én lokaal 

samen te werken rondom een gezonde jeugd. In dit evaluatierapport laten we zien dat we 

hiermee een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van gezonde voeding en 

beweging in de omgeving waar kinderen in de Achterhoek opgroeien. Laat je inspireren door 

de voorbeelden en overtuigen door de resultaten dat we samen goed op weg zijn! 

 

Josien ter Beek 

Regionaal coördinator Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd.  

 



 

 

Inhoudsopgave 

 

1 Kort en krachtig .............................................................................................................. 1 

2 Evaluatieopzet ................................................................................................................ 4 

3 Resultaten gewicht ......................................................................................................... 6 

4 Resultaten beweging en beeldschermtijd ....................................................................... 8 

5 Resultaten voeding ........................................................................................................10 

6 Resultaten opvoedvaardigheden van ouders .................................................................12 

7 Ketenaanpak overgewicht jeugd ....................................................................................14 

8 Procesevaluatie .............................................................................................................15 

9 Conclusies, discussie en aanbevelingen .......................................................................19 

Bijlage 1 Resultaten voortgangstool ........................................................................................  

Bijlage 2: Infographic ...............................................................................................................  

Bijlage 3: Beschrijving aanvullend evaluatie onderzoek gemeenten Aalten, Berkelland, 

Bronckhorst en Oost Gelre ......................................................................................................  

Bijlage 4: Enkele concrete suggesties n.a.v. het aanvullend onderzoek ..................................  

 

  



 

1 
 

1 Kort en krachtig 

 
1.1 Inleiding  
 

De samenwerkende Achterhoekse gemeenten zetten volop in op een gezonde jeugd. Vanuit 

de Sportnota; “Sportkader Vitale Achterhoek 2012” is ingezet op de ambitie dat de regio 

kinderen wil laten opgroeien in een ‘gezonde kind omgeving’ en de jeugd wil stimuleren tot 

een gezonde leefstijl ter voorkoming van de ontwikkeling van overgewicht. In 2014 hebben 

de 8 Achterhoekse gemeenten een regionale aanvraag gedaan bij de Provincie ter preventie 

van overgewicht bij de jeugd. Vanaf 1 januari 2015 werken de 8 Achterhoekse gemeenten 

samen in de aanpak van een gezonde jeugd, onder de noemer: Achterhoek in Beweging: 

Gezonde Jeugd (AIB GJ). De Provincie Gelderland subsidieert het project. AIB GJ is erop 

gericht om de omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken door in te zetten op 

sport, bewegen en gezonde voeding. 

 

1.2 Evaluatievraag en aanpak  
 

Om het succes en eventuele verbeterpunten van het project te kunnen vaststellen is 

voorafgaand aan het project een hoofddoelstelling opgesteld en zijn 10 prestatie-indicatoren 

geformuleerd. De effectevaluatie richt zich op het beantwoorden van de hoofddoelstelling en 

bijbehorende prestatie-indicatoren. De hoofddoelstelling van AIB GJ is om de stijgende trend 

van het aandeel jeugdigen met overgewicht in de regio Achterhoek af te vlakken. Dit is 

nagestreefd langs drie wegen: 

- Het stimuleren van bewegen 

- Het stimuleren van gezonde voeding 

- Het bevorderen van opvoedvaardigheden van ouders. 

Voor het evalueren van de hoofddoelstelling zijn gegevens uit het digitaal dossier van de 

afdeling JGZ van GGD NOG het uitgangspunt. Voor het evalueren van de prestatie-

indicatoren zijn gegevens uit de kindermonitor 2013 – 2017 gebruikt en gegevens uit E-

MOVO 2011 – 2015.  

Voor de procesevaluatie heeft elke gemeente zes keer gedurende het project de 

voortgangstool ingevuld. Daarnaast zijn interviews met ouders afgenomen.  

 

 

1.3 Resultaten  
 

Resultaten gewicht: In het schooljaar 2016/2017 is het percentage jeugdigen met 

overgewicht (inclusief) obesitas in de leeftijdscategorieën 5/6-jaar met 10% afgenomen. Voor 

de 9 t/m 14 jarigen is het gewicht gestabiliseerd, maar niet significant gedaald. Ook het 

percentage jeugdigen met obesitas is voor alle leeftijdscategorieën niet gestegen.  

  

Resultaten bewegen: Het aandeel kinderen van 4 t/m 12 jaar dat 7 uur of meer per week 

beweegt is in de Achterhoek gelijk gebleven. Het aandeel jongeren (klas 4 VO) dat dagelijks 

1 uur matig intensief beweegt is significant toegenomen. 
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Resultaten beeldschermtijd: Het aandeel kinderen dat dagelijks minder dan twee uur achter 

het beeldscherm zit, is significant toegenomen (van 64% naar 70%) en dus positief 

veranderd.  

 

Resultaten gezonde voeding: kinderen van 0-12 jaar zijn significant: 

- Meer fruit gaan eten (van 54% naar 63%) 

- Meer groente gaan eten (van 43% naar 47%) 

- Minder zoete drankjes gaan drinken (van 63% naar 75%) 

 

Resultaten opvoedvaardigheden:  

- Stimuleren buiten spelen is gelijk gebleven 

- Stimuleren ontbijten is gelijk gebleven 

- Het stimuleren lopend of fietsend naar school gaan is afgenomen (van 85% nar 80%) 

- Het beperken van zoete drankjes is toegenomen (van 46% naar 65%). 

 

 

1.4 Conclusies en aanbevelingen 

 

Sinds de invoering van het programma AIB GJ zijn er positieve ontwikkelingen te zien t.a.v 

gewicht, een gezonde leefstijl en opvoedvaardigheden van ouders.  

 

Het percentage 5/6-jarigen met overgewicht is significant afgenomen. Voor de andere 

leeftijdscategorieën lijkt de daling te zijn ingezet, maar deze is nog niet significant.  

Kijkend naar de gerelateerde gedragingen, bewegen, beeldschermgebruik en voeding, dan 

zien we t.a.v. beeldschermgebruik en voeding (ontbijten, consumptie fruit en groente) een 

positieve verandering. Beeldschermgebruik is tegen de huidige ontwikkelingen in, gedaald. 

Daarnaast springt de afname van het drinken van zoete drankjes er uit, dit is echt een grote 

verandering ten opzichte van de nulmeting in 2013. Veel meer kinderen drinken maximaal 

twee zoete drankjes op een dag en veel meer ouders vinden dit acceptabel. Hier is ook veel 

op ingezet in alle aangeboden activiteiten en dat heeft dus ook effect gehad.  

 

Op het vlak van bewegen zijn er geen verbeteringen behaald voor kinderen van 0- 12 jaar. 

Het percentage kinderen dat de beweegnorm haalt is gelijk gebleven, al lag deze norm al 

hoog (86%). Ook het stimuleren van buiten spelen door ouders was al heel hoog (97%) en 

dit percentage is ook gelijk gebleven. Voor ouders in de Achterhoek is het vanzelfsprekend 

om hun kind te stimuleren buiten te spelen. Het percentage kinderen dat lopend of fietsend 

naar school gaat is helaas wel afgenomen en dit is zorgelijk. Een verklaring zou kunnen zijn 

dat meer ouders werken en hun kind op doorreis naar het werk brengen met de auto. Ook 

kan de veiligheid rondom de route naar school of rondom het schoolplein een rol spelen.  

 

Voor jongeren van klas 4 van het VO is er een verbetering zichtbaar t.a.v. bewegen, meer 

jongeren halen de beweegnorm.  

 

De resultaten op het proces geven weer dat elke gemeente in de Achterhoek een mooie 

vooruitgang heeft laten zien op de verschillende pijlers waar AIB GJ op heeft ingezet. Het 

stimuleren van bewegen en gezonde voeding bij kinderen en jongeren heeft op allerlei 

vlakken aandacht gekregen, zowel beleidsmatig als in de lokale uitvoering. 

 

Op basis van de resultaten en conclusies zijn aanbevelingen geformuleerd gericht op het 

versterken van de verbinding tussen de lokale en regionale aanpak (inzet lokale coördinator 

gezonde jeugd), meer aandacht voor de doelgroep 12-19 jaar, het continueren van de 
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regionale samenwerking, het kiezen voor gezamenlijke speerpunten, het meer betrekken van 

ouders en het meer betrekken van sportverenigingen als onderdeel van de omgeving waarin 

kinderen en jongeren opgroeien.  
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2 Evaluatieopzet  

 

De eindevaluatie Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd omvat een proces- en 

effectevaluatie. Voor de effectevaluatie zijn gegevens gebruikt die GGD Noord- en Oost-

Gelderland verzamelt. Daarnaast is er een aanvullende evaluatie gedaan door het 

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid GGD NOG (zie bijlage 3). Voor de procesevaluatie 

zijn gegevens gebruikt van de acht betrokken gemeenten.  

 

Om het succes en eventuele verbeterpunten van het project te kunnen vaststellen is 

voorafgaand aan het project een hoofddoelstelling opgesteld en zijn 10 prestatie-indicatoren 

geformuleerd. Middels een  regionale evaluatie worden de hoofddoelstelling en bijbehorende 

prestatie-indicatoren geëvalueerd.  

 

 

2.1 Evaluatie hoofddoelstelling 
 

Voor het evalueren van de hoofddoelstelling zijn de gegevens uit het digitaal dossier van de 

afdeling JGZ van GGD NOG het uitgangspunt. Doelstelling is dat het aandeel 5-/6-jarigen, 9-

/10-/11-jarigen en 13-/14-jarigen met overgewicht in de regio Achterhoek in het schooljaar 

2016-2017 niet hoger is dan in het schooljaar 2012-2013.  

 

 

2.2 Evaluatie prestatie-indicatoren 
 

De prestatie-indicatoren zijn geëvalueerd aan de hand van gegevens uit de Kindermonitor en 

uit E-MOVO. Als nulmeting gelden de gegevens uit de Kindermonitor 2013 en uit E-MOVO 

2011; als nameting worden de gegevens uit de Kindermonitor 2017 gebruikt. E-MOVO 2015 

vormt een tussenmeting om effecten van het project op jongeren te meten. Een beschrijving 

van de verschillende monitors is te vinden op het Kompas Volksgezondheid GGD NOG; 

www.kvnog.nl.  

 

 

2.3 Aanvullend onderzoek Evaluatiebureau 
 

Hoewel de gemeenten op regionaal niveau samenwerken, zijn lokaal verschillende 

interventies uitgevoerd die aansluiten bij de lokale context. Zes gemeenten hebben 

Beweegwijs geïmplementeerd. Eén gemeente is aan de slag gegaan met Jongeren op 

Gezond Gewicht (JOGG) en één gemeente gaat verder met GKGK (gezonde kinderen in 

een gezonde kindomgeving). De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst en Oost-Gelre 

hebben het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om een specifiekere evaluatie 

dan op basis van de reguliere monitoring. Het doel was om meer informatie te verkrijgen op 

lokaal niveau en toepasbare kennis te genereren voor lokale verantwoording en concrete 

handvatten voor een vervolg. De gegevens uit dit aanvullende onderzoek zijn integraal 

meegenomen in dit evaluatierapport .  

 

 

 

 

http://www.kvnog.nl/
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2.4 Aanvullende evaluatie JOGG Doetinchem 

 

De gemeente Doetinchem heeft als enige gemeente gekozen om met de JOGG methodiek 

aan de slag te gaan. Hierdoor zijn op bepaalde onderdelen net wat andere accenten gelegd. 

JOGG is een lokale, duurzame aanpak die bewezen effectief is in de bevordering van een 

gezond gewicht bij kinderen en jongeren. Kenmerkend voor de JOGG aanpak is een lokale 

JOGG regisseur die de inzet op de JOGG pijlers coördineert. Daarnaast heeft Doetinchem 

meegedaan aan de regionale activiteiten en campagnes en is ook in Doetinchem Beweeg 

Wijs uitgevoerd. De lokale resultaten worden daarom meegenomen in het rapport, net als 

voor de andere gemeenten. Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid heeft daarnaast nog 

een aanvullende evaluatie van de JOGG aanpak in Doetinchem uitgevoerd (aparte 

opdracht). Hier is een apart rapport voor gemaakt.  

 

 

2.5 Statistisch significante resultaten 

 

In dit onderzoek zijn verschillen tussen begin- en eindsituatie getoetst met statistische 

technieken. In de tekst wordt gesproken over een toename of afname als er sprake is van 

een statistisch significant verschil. Dit betekent dat een gevonden verschil aantoonbaar is.  

 

 

2.6 Procesevaluatie 

 
Het doel van de procesevaluatie is om inzicht te bieden in hoe het project is verlopen. Dit 

inzicht helpt bij het verklaren van resultaten uit de effectevaluatie. Als instrument voor de 

procesevaluatie is de JOOVoortgangstool gebruikt, aangepast aan de pijlers van Achterhoek 

in Beweging: Gezonde Jeugd. De voortgangstool is 2 keer per jaar ingevuld door de 

gemeentelijke regisseurs en in totaal 6 keer ingevuld. Daarnaast zijn er in het kader van de 

aanvullende evaluatie interviews met ouders afgenomen. De informatie hier uit is ook 

meegenomen in de procesevaluatie.  
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3 Resultaten gewicht 

In dit hoofdstuk worden de resultaten op de  

hoofddoelstelling en prestatie-indicatoren  

beschreven.  

De hoofddoelstelling van Achterhoek in 

Beweging: gezonde jeugd is om de stijgende 

trend van het aandeel jeugdigen met 

overgewicht in de regio Achterhoek af te 

vlakken. Dit is nagestreefd langs drie wegen: 

1.  Het stimuleren van beweging en het 

ontmoedigen van veel televisie kijken, 

computeren of gamen; 

2. Het stimuleren van gezonde voeding; 

3. Het bevorderen van 

opvoedvaardigheden van de ouders 

 

De hoofddoelstelling wordt beantwoord 

a.h.v. resultaten op de prestatie-indicatoren. 

Hierbij is uitgegaan van de volgende 

indeling: resultaten op gewicht (prestatie-

indicator 1 en 2), resultaten op bewegen en 

beeldschermtijd (prestatie-indicator 3,4 en 

5), resultaten op voeding (prestatie-indicator 

6,7 en 9) en tot slot de resultaten op 

opvoedvaardigheden (prestatie-indicator 8).  

 

3.1 Resultaten op gewicht 

 
In de regio Achterhoek lijkt er binnen de 

leeftijdsgroepen 5/6-jarigen en 12/13/14-

jarigen een afname te zijn van het 

percentage kinderen met overgewicht (zie 

tabel 1a). De afname van overgewicht is 

aantoonbaar (statistisch significant) voor de 

5/6-jarigen (rode stip in plaatje). Het 

percentage kinderen met overgewicht in de 

leeftijd 9/10/11-jaar is gelijk gebleven.  

Ook het percentage kinderen met obesitas 

in de Achterhoek is over alle leeftijds- 

categorieën niet gestegen, maar gelijk 

gebleven (zie tabel 1b). 
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Kijkend naar de resultaten per gemeente dan zijn er verschillen te zien per gemeente en per 

leeftijdscategorie. Het is belangrijk te realiseren dat overgewicht kan fluctueren over de jaren. 

Bij gewichtscijfers is sprake van natuurlijke fluctuatie, zeker als groepen relatief klein zijn. De 

aanbeveling is om de resultaten voor gewicht vooral op regionaal niveau te interpreteren.  

 

3.2 Is de hoofddoelstelling behaald? 

 
De hoofddoelstelling van Achterhoek in 

Beweging: gezonde jeugd is de stijgende trend 

van overgewicht onder kinderen in de 

Achterhoek afvlakken. Dit is geformuleerd in 

twee prestatie-indicatoren: 

 

Prestatie-indicator  1:  

In het schooljaar 2016/2017 is het percentage 

jongeren met overgewicht (inclusief) obesitas 

in de leeftijdscategorieën 5/6-jaar, 10/11 jaar 

en 13/14 jaar met 10% afgenomen. Deze 

doelstelling is behaald voor de 5/6-jarigen. 

Voor de 9t/m 14 jarigen is de doelstelling niet 

behaald.   

  

Prestatie-indicator 2:  

In het schooljaar 2016/2017 is het percentage 

jongeren met obesitas in de 

leeftijdscategorieën 5/6-j aar, 10/11-jaar en 

13/14 jaar niet gestegen. Deze doelstelling is 

behaald voor alle leeftijdscategorieën.   

 

 

     

 

Nationale Sport Week Oude IJsselstreek 
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4 Resultaten beweging en beeldschermtijd 

 

4.1 Beweging 
 

Om te beoordelen of kinderen meer zijn gaan 

bewegen is gekeken naar het aantal uur matig 

intensief bewegen per week (afgeleide van 

Beweegrichtlijn).  

In 2013 bewoog 86% van de kinderen in de 

Achterhoek 7 uur of meer in de week en in 2017 

bewoog 84% 7 uur of meer in de week. Deze 

afname is niet significant, waardoor gesteld mag 

worden dat er geen verandering heeft 

plaatsgevonden. De regionale en lokale resultaten 

van beweging zijn weergegeven in tabel 2a. 

 

Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat veel ouders 

de Beweegrichtlijn voor kinderen 1niet kennen. Als 

de norm genoemd wordt geven de meeste ouders 

aan dat hun kind daar gemakkelijk aan voldoet. 

Ouders merken wel een verschil tussen zomer en winter. In de zomer, zeker als het ’s 

avonds lang licht is, zijn kinderen soms niet naar binnen te krijgen. In de winter of bij slecht 

weer is het soms even zoeken naar activiteiten met een beweegcomponent. Ouders vinden 

het erg lastig om in te schatten hoeveel dagen per week hun kind minimaal 30 minuten sport 

buiten schooltijd. Ouders denken bij deze vraag vooral in sporten bij verenigingsverband. 

 

 

Ook voor jongeren van klas 4 van het VO is 

gekeken in hoeverre zij meer zijn gaan bewegen 

volgens de Beweegrichtlijn1. De regionale en lokale 

resultaten van beweging zijn weergegeven in tabel 

2b. 

 

Uit de interviews blijkt dat veel ouders van mening 

zijn dat algemeen beweegaanbod in hun gemeente 

vooral op jongere kinderen is gericht. Zij missen 

concreet aanbod voor wat oudere kinderen van de 

basisschool of begin van het voorgezet onderwijs. 

Een aantal gemeenten heeft sinds enige tijd een 

pannakooi veldje; dit wordt door veel ouders als 

zeer positief ervaren voor deze doelgroep.  

 

Het percentage jongeren dat meer is gaan bewegen is voor de regio Achterhoek significant 

toegenomen. Wel moet worden opgemerkt dat het om tussenresultaten gaat. De volgende E-

MOVO wordt afgenomen in 2019.  

 

 

                                                
1 Minimaal 60 minuten actief bewegen per dag. 

Tabel 2a: Beweging bij kinderen van 4 
t/m 12 jaar 

Gemeente 2013 
% 

2017 
% 

Aalten 82 83 

Berkelland 87 86 

Bronckhorst 87 85 

Doetinchem 85 82 

Montferland 85 81 

Oost Gelre 90 86 

Oude 
IJsselstreek 

85 86 

Winterswijk 84 83 

 
Achterhoek 

 
86 

 
84 

Tabel 2b: Beweging bij jongeren van 
klas 4 VO (1 uur per dag matig intensief 

bewegen) 
Gemeente 2011 

% 
2015 

% 

Aalten 16 16 

Berkelland 19 21 

Bronckhorst 20 27 

Doetinchem 20 16 

Montferland 17 22 

Oost Gelre 17 21 

Oude 
IJsselstreek 

16 18 

Winterswijk 18 16 

 
Achterhoek 

 
18 

 
20* 
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4.2 Beeldschermtijd 

 

In 2013 zat 64% van de kinderen dagelijks minder dan twee uur achter een beeldscherm, in 

2017 is dat 70%.  Deze toename en verbetering is significant.  

 

 
Uit de telefonische interviews blijkt dat veel 

ouders geen onderscheid maken in TV/DVD en 

computer als beeldschermtijd. De mate van 

beeldschermgebruik hangt samen met de leeftijd 

van het kind: hoe ouder, hoe meer 

beeldschermgebruik. Van de 7 jarigen en ouder, 

zit 45% meer dan 14 uur per week achter een 

beeldscherm.  

 

Ongeveer twee derde van de ouders heeft regels 

over het aantal uur dat zijn/haar kind dagelijks 

achter een beeldscherm mag zitten. Vooral bij 

oudere kinderen worden regels afgesproken. 

Ongeveer de helft van deze ouders gaat wel 

soepel om met de regels. Veel ouders geven aan 

dat ze een balans het meest belangrijk vinden 

(sommige dagen meer, andere dagen minder).  

 

Tot slot vallen de volgende twee punten op:  

1) Ouders zetten een beeldscherm soms in als ‘fysiek’ rustmoment voor het kind (en 

zichzelf).  

2) Vanuit basisscholen wordt in toenemende mate huiswerk meegegeven dat via een 

beeldscherm gemaakt moet worden. 

 

 

4.3 Zijn de doelstellingen behaald? 
 

Het aandeel kinderen van 4 t/m 12 jaar dat 7 uur of meer per week beweegt is in de 

Achterhoek niet veranderd. De prestatie-indicator (het percentage kinderen dat is 7 uur per 

week beweegt, is toegenomen) is voor deze doelgroep dan ook niet behaald. Het aandeel 

jongeren (klas 4 VO) dat dagelijks 1 uur matig intensief beweegt is wel significant 

toegenomen. Deze prestatie-indicator is wel behaald, weliswaar als tussenresultaat.  

Het aandeel kinderen dat dagelijks minder dan twee uur achter het beeldscherm zit, is 

toegenomen. Deze doelstelling is behaald.  

 

  

 

Tabel 3a: Beeldschermtijd (< dan 2 
uur per dag) bij kinderen van 0-12 jaar 
Gemeente 2013 

% 
2017 

% 

Aalten 67 71 

Berkelland 66 69 

Bronckhorst 68 74 

Doetinchem 63 72* 

Montferland 61 66 

Oost Gelre 61 71* 

Oude 
IJsselstreek 

61 70* 

Winterswijk 62 65 

 
Achterhoek 

 
64 

 
70* 

*Significant verschil 
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5 Resultaten voeding 

 

5.1 Fruit 
 

De fruitconsumptie bij kinderen van 0 tot 12 jaar is gestegen in de Achterhoek van 54% in 

2013 naar 63% in 2017, een toename van bijna 10%. De toename is te zien in alle 

leeftijdscategorieën met de hoogste toename in de leeftijdscategorie 4 t/m 8 jaar.  

 

 

Uit de interviews blijkt dat op veel scholen tijdens 

de ochtendpauze fruit wordt gestimuleerd (of 

verplicht is gesteld). Uit het aanvullend onderzoek 

blijkt dat 60% van de ouders hun kind bij 

thuiskomst uit school een klein koekje geeft (zoals 

biscuitjes, speculaasjes, liga of evergreen). 

Ongeveer 16% geeft fruit of groente en de rest 

geeft wat anders, dat heel divers kan zijn (bijv. 

cup a soup, chips, rijstwafels, eierkoek). 

Opvallend is dat veel ouders hun kind rond 16.00-

16.30 uur ook nog iets kleins geven ter 

overbrugging naar het avondeten. Sommige 

ouders kiezen dan voor stukje groente (bijv. 

paprikareepjes of komkommer), anderen kiezen 

juist dan voor rijstwafel.  

 

 

 

 

5.2 Groente 

 

De groenteconsumptie bij kinderen van 0 t/m 12 

jaar is in de Achterhoek gestegen van 43% in 

2013 naar 47% in 2017.  

     

Uit de interviews blijkt dat sommige scholen een 

moestuin hebben of deelnemen aan een 

moestuinproject. Ouders zijn hier heel positief 

over. Kinderen helpen spelenderwijs actief mee 

in de moestuin en mogen van alles proeven. Zo 

leren ze veel op divers vlak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4a: Fruitconsumptie bij kinderen 
0-12 jaar (150-200 gr per dag) 

Gemeente 2013 
% 

2017 
% 

Aalten 51 62* 

Berkelland 57 64* 

Bronckhorst 53 63* 

Doetinchem 56 67* 

Montferland 51 60* 

Oost Gelre 57 66* 

Oude IJsselstreek 54 58 

Winterswijk 52 65* 

 
Achterhoek 

 
54 

 
63* 

* Significant verschil 

tTabel 4b: Groenteconsumptie bij kinderen 
van 0-12 jaar (150-200 gr per dag) 

Gemeente 2013 
% 

2017 
% 

Aalten 45 51 

Berkelland 47 49 

Bronckhorst 40 46 

Doetinchem 42 48 

Montferland 32 38* 

Oost Gelre 49 54 

Oude IJsselstreek 42 44 

Winterswijk 44 47 

 
Achterhoek 

 
43 

 
47* 

* Significant verschil 
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5.3 Zoete drankjes 

 

In 2013 dronk 63% van de kinderen in de 

Achterhoek maximaal twee zoete drankjes per 

dag. In 2017 is dit percentage gestegen naar 

75%. Deze daling van de consumptie van zoete 

drankjes geldt voor alle leeftijdscategorieën.  

 

 

Uit de interviews blijkt dat een aantal scholen 

‘woensdag=waterdag’  hanteren. Op die dag 

drinken zowel leerlingen als leerkrachten alleen 

maar water (zogenaamde Kraanwaterscholen). 

Daarnaast geven ouders aan dat water drinken 

tijdens de avond4daagse wordt gepromoot.  

 

 

 

5.4 Zijn de doelstellingen behaald? 
 

De prestatie-indicatoren gericht op gezonde voeding zijn alle drie ruimschoots behaald. 

Kinderen van 0- 12 jaar zijn : 

- Meer fruit gaan eten 

- Meer groente gaan eten 

- Minder zoete drankjes gaan drinken 

 

 

 

 

 

 
 

  

Tabel 4c: Zoete drankjes bij kinderen van 
0-12 jaar (max 2 per dag) 

Gemeente 2013 
% 

2017 
% 

Aalten 64 74* 

Berkelland 59 74* 

Bronckhorst 64 73* 

Doetinchem 67 78* 

Montferland 63 77* 

Oost Gelre 59 72* 

Oude IJsselstreek 62 76* 

Winterswijk 64 73* 

 
Achterhoek 

 
63 

 
75* 

* Significant verschil 
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6 Resultaten opvoedvaardigheden van ouders 

 

6.1 Stimuleren van beweging 
 

Buitenspelen stimuleren 

 

In 2013 stimuleerde al bijna alle ouders (97%) in de Achterhoek zijn of haar kind om (bijna) 

elke dag buiten te spelen (zie  tabel 5a). In 2017 is dit percentage gelijk gebleven, maar al zo 

hoog, dat hier feitelijk geen verbetering is te behalen. 

 

 

Tijdens de interviews is vaak genoemd dat 

ouders hun kinderen niet hoeven te 

stimuleren om naar buiten te gaan om te 

spelen, veel kinderen hebben uit zichzelf al 

die behoefte. De ouders schatten in dat de 

landelijke omgeving waarin zij wonen hierin 

een stimulerende rol speelt.  Om dezelfde 

reden hoeven ouders niet samen met hun 

kinderen naar buiten om ze te laten spelen. 

Vanaf groep 4 kunnen veel kinderen 

zelfstandig in de buurt spelen. Jongere 

kinderen spelen vaak zelfstandig in de relatief 

grote tuinen.  

 

 

Stimuleren lopend /fietsend naar school gaan 

 

In 2013 stimuleerde 85 % van de ouders in de Achterhoek hun kind lopend of fietsend naar 

school te gaan. Dit is afgenomen in 2017 naar 80% (zie tabel 5b).  

 

Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat kinderen 

die niet zelf lopend of fietsend naar school 

gaan, ouders veelal belemmeringen ervaren  

(bijv. gevaarlijk verkeer) of dat er een andere 

reden speelt (bijv. praktisch in combinatie met 

woon-werk verkeer).  

 

 

6.2 Ontbijten 
 

Nagenoeg alle ouders (99%) vinden het 

belangrijk dat hun kind elke dag ontbijt. Dit was 

in 2013 het geval en is in 2017 hetzelfde 

gebleven. Feitelijk was hier ook geen 

verbetering mogelijk.  

 

 

Tabel 5a: Stimuleren van buitenspelen 

Gemeente 2013 
% 

2017 
% 

Aalten 98 96 

Berkelland 96 97 

Bronckhorst 97 96 

Doetinchem 97 95 

Montferland 98 100 

Oost Gelre 97 99 

Oude IJsselstreek 98 98 

Winterswijk 97 96 

 
Achterhoek 

 
97 

 
97 

Geen significant verschil 
 

Tabel 5b: Stimuleren om lopend of 
fietsend naar school te gaan 

Gemeente 2013 
% 

2017 
% 

Aalten 88 88 

Berkelland 85 86 

Bronckhorst 80 72* 

Doetinchem 85 76* 

Montferland 81 77 

Oost Gelre 92 79* 

Oude IJsselstreek 84 85 

Winterswijk 85 83 

 
Achterhoek 

 
85 

 
80* 

* Significant verschil 
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           Nationaal Schoolontbijt, het Hoge, Vorden 

 

 

6.3 Zoete drankjes beperken 
 

Steeds meer ouders zijn het belangrijk gaan 

vinden dat hun kind minder zoete drankjes drinkt. 

In 2013 vond 46% de richtlijn van maximaal twee 

zoete drankjes per dag acceptabel. In 2017 is dit 

verbeterd naar 65% van de ouders (tabel 5d), 

een verschil van bijna 20%.  

 

6.4 Gezond traktatiebeleid 
 

Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat veel 

scholen een gezond traktatiebeleid hebben en 

dat ouders hier in het algemeen positief 

tegenover staan. Wel blijkt het in de praktijk 

lastig uitvoerbaar; er blijft altijd een grijs gebied, 

scholen zijn hier zoekende in en ouders dus ook. 

Bovendien wordt het in hogere klassen door 

leerlingen minder stoer gevonden om iets  

‘gezonds’ te trakteren en is de groepsdruk groter.  

 

 

6.5 Zijn de doelstellingen behaald? 

 
De prestatie-indicator met betrekking tot het stimuleren van gezond gedrag door ouders bij 

hun kind van 0-12 jaar in de Achterhoek (buitenspelen, lopend of fietsend naar school gaan, 

ontbijten en het beperken van zoete drankjes) is deels behaald. Zowel het buitenspelen 

stimuleren als het stimuleren van ontbijten is gelijk gebleven, maar deze percentages lagen 

al heel hoog (98 en 97%). Het stimuleren van lopend of fietsend naar school gaan is 

afgenomen. Het beperken van zoete drankjes is toegenomen.  

 

Tabel 5c: Stimuleren ontbijten 

Gemeente 2013 
% 

2017 
% 

Aalten 99 99 

Berkelland 99 98 

Bronckhorst 100 99 

Doetinchem 99 99 

Montferland 98 97 

Oost Gelre 99 100 

Oude IJsselstreek 99 98 

Winterswijk 100 99 

 
Achterhoek 

 
99 

 
99 

Tabel 5d: Ouder vindt max 2 zoete 
drankjes acceptabel 

Gemeente 2013 
% 

2017 
% 

Aalten 47 65* 

Berkelland 42 61* 

Bronckhorst 45 64* 

Doetinchem 48 71* 

Montferland 49 66* 

Oost Gelre 42 66* 

Oude IJsselstreek 45 65* 

Winterswijk 49 62* 

 
Achterhoek 

 
46 

 
65* 

*Significant verschil 
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7 Ketenaanpak overgewicht jeugd 

 

De laatste prestatie-indicator is eigenlijk een procesdoelstelling, nl: In 2017 is er een 

ketenaanpak overgewicht voor jongeren van 4-19 jaar opgezet en geborgd in de 

Achterhoekse gemeenten.  

 

Om de ketenaanpak te realiseren hebben we in eerste instantie een regionale werkgroep 

ketenaanpak overgewicht jeugd opgezet, bestaande uit iemand van de Gelderse Sport 

Federatie (GSF), Proscoop en GGD NOG. Gezamenlijk hebben we extra financiering 

gezocht en gevonden om het proces om tot een ketenaanpak te komen in gang te zetten.  

 

In de gemeente Montferland bestond bij aanvang van het project al een goed lopende 

ketenaanpak overgewicht jeugd. In de overige gemeenten is een startbijeenkomst gehouden 

en vervolgens een lokale werkgroep geformeerd met professionals uit de JGZ, zorg en nulde 

lijn. Met deze lokale werkgroepen zijn vervolgens verschillende bijeenkomsten gehouden om 

tot een gezamenlijke ketenaanpak te komen, beginnende bij signalering, diagnosticeren, 

begeleiden/behandelen en vervolgens het organiseren van eventuele nazorg. Dit proces is in 

elke gemeente afgerond middels een gezamenlijk werkdocument, een lokale sociale kaart en 

in de meeste gevallen een slotbijeenkomst.  

 

Daarnaast is er in veel gevallen veel energie gestoken in het opzetten van een goede 

gecombineerde leefstijlinterventie voor kinderen met overgewicht of obesitas. Er is een mooi 

begin gemaakt om in elke gemeente tot een goed lopende ketenaanpak overgewicht jeugd 

te komen met een goede verbinding tussen preventie en zorg.  

Al met al was de  projectperiode te kort om nu al tot een goede borging te komen. Dit proces 

heeft (meer) tijd nodig.  

 

 

 

 

 
 

  Ondertekening samenwerkingsovereenkomst  

  ketenaanpak Achterhoek Oost gemeenten Aalten,  

  Oost-Gelre en Winterswijk 
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8 Procesevaluatie 

 

Achterhoek in Beweging: Gezonde Jeugd is ingezet als parapluproject gericht op het 

stimuleren van meer bewegen en gezonde voeding. Hiermee wordt de omgeving waarin 

kinderen en jongeren opgroeien een stukje gezonder en is de gezonde keuze (bewegen, 

gezonde voeding) de makkelijkste keuze.  

 

Het stimuleren van bewegen en gezonde voeding én het vergroten van opvoedvaardigheden 

van ouders op deze thema’s is met name gedaan via de kinderopvang (kdv) en via de 

school. Via deze ingangen zijn vervolgens de ouders bereikt, sportverenigingen betrokken en 

is de buurt of wijk meegenomen. Er zijn gerichte activiteiten en programma’s uitgevoerd op 

de kdv’s en scholen en indirect zijn betrokken professionals meegenomen. Deze 

professionals zijn vervolgens gemotiveerd en getraind om met de thema’s aan de slag te 

gaan. Denk aan leidsters en leerkrachten zelf, buurtsportcoaches, gezonde schooladviseurs, 

jgz en welzijnswerkers.  

 

 

8.1 Activiteiten en programma’s 
 

Kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang 

Veel kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangorganisaties zijn zelf de afgelopen jaren 

aan de slag gegaan met de thema’s gezonde voeding en bewegen. Zij zijn hierbij 

ondersteund door Yunio en de GGD (o.m. gezonde schooladviseurs) d.m.v. advies en 

trainingen. Ook zijn er verschillende programma’s uitgerold om het bewegen extra te 

stimuleren. Hiervoor heeft Beweeg Wijs in de gemeente Berkelland een peuterprogramma 

opgezet en uitgevoerd. En is op veel locaties (o.m. in Aalten, Winterswijk en Montferland) het 

Nijntje Beweegdiploma uitgevoerd.  

 

Basisschool 

Voorafgaand aan AIB GJ heeft elke gemeente een keuze gemaakt voor een schoolbreed 

programma om bewegen en/of gezonde voeding te stimuleren op basisscholen. Zeven 

gemeenten hebben gekozen voor Beweeg Wijs. In totaal is de Beweeg Wijs interventie 

mede hierdoor op 40 scholen in de Achterhoek ingevoerd.  

De gemeente Montferland heeft GKGK kunnen uitbreiden naar 9 GKGK scholen in de 

gemeente.  

Ervaring ouders Beweeg Wijs 

Veruit de meeste ouders geven aan dat zij Beweeg Wijs kennen en dat zij hier (heel) blij 

mee zijn.  Veel ouders benoemen dat hun kind positief is over Beweeg Wijs; sommige 

spellen zijn ook buiten schooltijd zeer populair. Volgens ouders legt Beweeg Wijs de 

nadruk op het leuke en is niet belerig. Veel kinderen hebben niet eens door dat het 

uiteindelijke doel bewegingsstimulering is. Ook wordt het als positief ervaren dat het 

programma niet alleen bewegen stimuleert, maar bijvoorbeeld ook creativiteit en 

samenwerken.  

Ouders vinden het waardevol dat met dit programma alle kinderen worden bereikt.   

Alle ouders zijn van mening dat sinds Beweeg Wijs het schoolplein stimuleert om meer te 

bewegen; zowel tijdens als na schooltijd. Twee genoemde aandachtspunten zijn: 

- Is het programma ook interessant genoeg voor leerlingen uit groep 7&8? 

- Gaat het altijd door bij slecht weer? Is er een alternatief voor binnen? 
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Daarnaast is EU-schoolfruit veelvuldig afgenomen in de Achterhoek, in 2017 bijvoorbeeld 

door 69 scholen. Ook Smaaklessen is door veel scholen geïmplementeerd, al dan niet met 

behulp van deskundige begeleiding. Met name de gemeente Winterswijk en Oude 

IJsselstreek hebben dit extra gestimuleerd en mogelijk gemaakt.  

 

Achterhoek breed zijn de gezonde schooladviseurs van de GGD actief geweest bij het 

ondersteunen van scholen bij het duurzaam en integraal oppakken van de thema’s voeding 

en bewegen. Zij geven bijvoorbeeld advies over het opzetten van voedingsbeleid, waarbij 

gekeken wordt naar traktatiebeleid, tussendoortjes en het beschikbaar maken van een 

watertappunt. Zo zijn er 11 scholen ‘kraanwaterschool’ geworden, wat inhoudt dat deze 

scholen één dag in de week enkel kraanwater drinken ipv zoete drankjes. Scholen die op alle 

onderdelen goed scoren kunnen gaan voor het  certificaat “gezonde school”. Dit is door 12 

basisscholen aangevraagd en behaald. Zij hebben het certificaat “gezonde school’ 

ontvangen voor voeding of bewegen.  

 

Ook wordt er via de gezonde schooladviseurs lokaal een verbinding gelegd met het 

programma Jong Leren Eten, een landelijk subsidieprogramma voor scholen.  

 

Voortgezet Onderwijs 

De gezonde schooladviseurs hebben alle VO-scholen in de Achterhoek ondersteuning 

geboden, met name gericht op het thema gezonde voeding. Zo verschillende scholen aan de 

slag gegaan met een gezonde kantine. Daarnaast zijn er n.a.v. de Obstacle Run (zie 

regionale activiteiten en campagnes) aanvullende gastlessen gegeven over het thema 

gezond leefstijl. Drie VO-scholen zijn bezig met het behalen van het vignet voeding van de 

Gezonde School.  

 

8.2  Regionale activiteiten en campagnes 
 

Om bewustwording te creëren, partijen te verbinden én om leuke activiteiten voor kinderen 

en jongeren te organiseren zijn er verschillende regionale activiteiten/campagnes 

georganiseerd gericht op bewegen en gezonde voeding. Er is  gestart met de “ballon-

battle” waar 35 scholen aan hebben deelgenomen.  

 

Vervolgens zijn tijdens de Nationale Sport Week activiteiten georganiseerd na schooltijd in 

samenwerking met sportverenigingen en naschoolse opvang. GSF en GGD hebben de 

verschillende activiteiten (twee per gemeente), samen met de sportbonden en de lokale 

organisaties/partners georganiseerd. De deelnemende kinderen kregen tijdens de activiteit 

een bidon water uitgereikt. Al met al zijn meer dan duizend kinderen bereikt, en hebben 20 

sportverenigingen en verschillende organisaties voor buitenschoolse opvang meegedaan. 

       

Daarnaast hebben we 8 keer een Obstacle 

Run georganiseerd op het VO. Het doel was 

om op VO scholen een leuke beweegactiviteit 

te organiseren, de jongeren kennis te laten 

maken met deze sport en scholen te verbinden 

met verschillende sportverenigingen en 

buurtsportcoaches. De school heeft zelf het 

netwerk van betrokken sportverenigingen en 

buurtsportcoaches aangesproken, ondersteund 

door de GSF. Daarnaast hebben de leerlingen 

na afloop informatie gekregen over gezonde 
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voeding (water drinken en tussendoortjes) via de stand van de GGD.  

 

Ook is  keer tijdens de Avondvierdaagse, de actie : Ik loop op water georganiseerd. In 

totaal hebben bijna 10.000 leerlingen en begeleiders meegedaan. Deelnemers kregen een 

blauw tasje of zweetbandje met leuke opdruk, 

welke ze tijdens de Avondvierdaagse konden 

dragen. Ook was er een wedstrijd aan 

gekoppeld: onder de inzenders van een foto of 

vlog zijn sportieve/educatieve uitjes verloot.  

 

Tot slot is er twee keer een Achterhoekse 

Waterweek georganiseerd rondom Wereld 

Waterdag. Dit idee is ontstaan in Doetinchem, 

waar het de Doetinchemse Waterweek heet. 

Gedurende de week organiseerden scholen, 

buurtsportcoaches en andere professionals activiteiten rondom water. Hiervoor heeft 

waterbedrijf Vitens waterflessen gesponsord en op verschillende locaties in de Achterhoek 

rondgebracht. Via social media zijn de activiteiten vervolgens breed verspreid en gedeeld. 

 

 

8.3 Resultaten per pijler 

 

AIB GJ is uitgewerkt aan de hand van 7 pijlers. Twee keer per jaar is de aangepaste 

Voortgangstool ingevuld per gemeente om de voortgang per pijler inzichtelijk te maken. Per 

pijler zijn verschillende vragen beantwoord, waarbij gescoord kon worden van 1 (= nog geen 

actie) tot 4 (=resultaten behaald).  

 

Verschillende pijlers hebben een meer lokaal accent, zoals de pijler lokale organisatie (LO) 

en politiek bestuurlijk draagvlak (BD). Bij beide pijlers zien we vooruitgang in alle 

gemeenten. Er is werk gemaakt van de lokale organisatie, lokale werkgroepen zijn opgericht 

en er wordt meer planmatig gewerkt op basis van gezamenlijke doelstellingen. Daarnaast 

heeft het thema gezonde leefstijl en het project meer aandacht binnen de gemeente en is er 

een verbinding tussen verschillende beleidsdomeinen gelegd. Het project draagt bijvoorbeeld 

bij aan bijna alle 8 gestelde kernwaarden van de Regio Achterhoek (Regionaal 

Preventieprogramma Sociaal Domein): optimaal ontwikkelen, gezond, veilig, zelfredzaam en 

samen redzaam, participeren, financieel in balans, veerkracht en sociaal verbonden.  

 

Ook de pijler specifieke aandacht voor kwetsbare groepen (AKG) is lokaal opgepakt. 

Hiermee is rekening gehouden bij de implementatie van de programma’s en activiteiten. 

Daarnaast nemen de meeste gemeenten in de Achterhoek deel aan het jeugdsportfonds en 

krijgen 5 van de 8 gemeenten GIDS gelden. 

 

De pijler inzet thema voeding en bewegen (IVB) is zowel regionaal als lokaal opgepakt en 

uitgebreid beschreven in paragraaf 7.1 en 7.2. 

 

Het uitwisselen van ervaringen en leggen van verbindingen (EV) heeft vorm gekregen 

door het opzetten van een lokale en regionale samenwerkingsstructuur en via verschillende 

communicatiekanalen. Er is samen gewerkt via een regionale projectgroep, met de 

gemeentelijke projectleiders en regionale organisaties. En via werkgroepen op thema, zoals 

een regionale werkgroep buurtsportcoaches. Daarnaast vond er twee keer per jaar overleg 
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plaats met de stuurgroep Gezonde Jeugd, waar drie wethouders zitting in hadden vanuit 

Sport, Volksgezondheid, Sociaal Domein en Jeugd.  

 

De website www.achterhoekinbeweging.nl, facebook, twitter en de nieuwsbrief Gezonde 

Jeugd welke 5x per jaar uit is gekomen waren belangrijke kanalen om mooie voorbeelden te 

laten zien, te inspireren en te informeren. De informatie was gericht op het onderwijs (KDV, 

BO en VO) en betrokken professionals.  

 

De pijler verbinding preventie en zorg (VPZ) is opgepakt door in elke gemeente (m.u.v. 

gemeente Montferland) een ketenaanpak overgewicht jeugd op te starten. Dit is beschreven 

in hoofdstuk 7. 

 

Tot slot hebben we de pijler wetenschappelijke begeleiding en evaluatie (BE) regionaal 

opgepakt door een gezamenlijke proces- en effectevaluatie op te zetten, waar dit rapport het 

resultaat van is. Ook lokaal zijn er nog aanvullende onderzoeken gedaan.  

De resultaten per pijler per gemeente is te vinden in bijlage 1.  

  

http://www.achterhoekinbeweging.nl/
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9 Conclusies, discussie en aanbevelingen 

 

9.1 Conclusies 
 

Sinds de invoering van het programma AIB GJ zijn er positieve ontwikkelingen te zien t.a.v 

gewicht, een gezonde leefstijl en opvoedvaardigheden van ouders.  

 

Het percentage 5/6-jarigen met overgewicht is significant afgenomen. Voor de andere 

leeftijdscategorieën lijkt de daling te zijn ingezet, maar deze is nog niet significant.  

Kijkend naar de gerelateerde gedragingen, bewegen, beeldschermgebruik en voeding, dan 

zien we t.a.v. beeldschermgebruik en voeding (ontbijten, consumptie  fruit en groente) een 

positieve verandering. Beeldschermgebruik is tegen de huidige ontwikkelingen in, gedaald. 

Daarnaast springt de afname van het drinken van zoete drankjes er uit, dit is echt een grote 

verandering ten opzichte van de nulmeting in 2013. Veel meer kinderen drinken maximaal 

twee zoete drankjes op een dag en veel meer ouders vinden dit acceptabel. Hier is ook veel 

op ingezet in alle aangeboden activiteiten en dat heeft dus ook effect gehad. Minder zoete 

dranken (en meer water) drinken wordt steeds breder geaccepteerd en dit maakt dat dit een 

makkelijke en logische keuze wordt voor kinderen.  

 

Op het vlak van bewegen zijn er geen verbeteringen behaald voor kinderen van 0- 12 jaar. 

Het percentage kinderen dat de beweegnorm haalt is gelijk gebleven. Wel moet gezegd 

worden dat deze norm al hoog lag (86%). Ook het stimuleren van buiten spelen door ouders 

was al heel hoog (97%) en dit percentage is ook gelijk gebleven. Voor ouders in de 

Achterhoek is het vanzelfsprekend om hun kind te stimuleren buiten te spelen. Het 

percentage kinderen dat lopend of fietsend naar school gaat is helaas wel afgenomen. Een 

verklaring zou kunnen zijn dat meer ouders werken en hun kind op doorreis naar het werk 

brengen met de auto. Ook kan de veiligheid rondom de route naar school of rondom het 

schoolplein een rol spelen. Onderzoek is nodig om dit verder aan te tonen.  

 

Voor jongeren van klas 4 van het VO is er wel een verbetering zichtbaar t.a.v. bewegen, 

meer jongeren halen de beweegnorm. Dit moet wel als tussenresultaat gezien worden, 

omdat de looptijd van E-MOVO niet volledig aansluit bij de looptijd van AIB GJ. 

 

De resultaten op het proces, in beeld gebracht via de voortgangstool, laten zien dat elke 

gemeente in de Achterhoek een mooie vooruitgang heeft geboekt  op de verschillende pijlers 

waar AIB GJ op heeft ingezet. Het stimuleren van bewegen en gezonde voeding bij kinderen 

en jongeren heeft op allerlei vlakken aandacht gekregen, zowel beleidsmatig als in de lokale 

uitvoering.  

 

Daarnaast is het mooi om te zien dat veel ingezette programma’s inmiddels lokaal geborgd 

zijn. Zo blijft bijvoorbeeld de interventie Beweeg Wijs is de meeste gemeenten uitgevoerd 

worden, geeft Montferland voortgang aan GKGK en gaat de gemeente Doetinchem weer drie 

jaar verder met de JOGG-aanpak.  

 

 

9.2 Discussie 
 

Kijkend naar de afzonderlijke gemeenten dan zijn er verschillen te zien in resultaten op 

gewicht op de verschillende leeftijdscategorieën, wat het lastig maakt om te beoordelen of de 
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inzette programma’s effectief zijn geweest. Hiervoor is het belangrijk om de jeugd langer te 

blijven volgen. 

Met deze evaluatie kunnen dan ook geen oorzakelijke verbanden worden gelegd. De 

resultaten kunnen niet worden toegeschreven aan AIB GJ, omdat er geen controlegroep is 

betrokken in het onderzoek.  Wel zien we in de totale GGD NOG regio ongeveer hetzelfde 

beeld terug; ook in de andere sub regio’s is overgewicht afgenomen en zijn er positieve 

gedragsveranderingen gevonden. Dit kan worden verklaard aan de hand van de vele 

initiateven op het gebied van stimuleren van gezondheid in de hele regio, zoals de 

implementatie van de JOGG-aanpak in de Noord-Veluwe en in gemeenten in de regio 

Midden IJssel/Oost Veluwe.  

 

 

9.3 Aanbevelingen 

 
1. Inzet lokale coördinator gezonde jeugd 

De projectleiders per gemeente waren veelal de beleidsambtenaren sport. Vanwege de 

beleidsmatige insteek, was er niet altijd een goede verbinding met de lokale uitvoerders 

in de gemeente. Hierdoor zijn regionale activiteiten en campagnes niet altijd overal goed 

uitgerold. Om de verbinding regionaal en lokaal te verbeteren wordt aanbevolen om een 

lokale trekker aan te stellen die als verbinder fungeert tussen beleid en uitvoering en zelf 

ook deel uit maakt van de uitvoering. Dit maakt het makkelijker om regionale campagnes 

en activiteiten lokaal te implementeren en kunnen tegelijkertijd lokale initiatieven beter 

zichtbaar worden voor andere gemeenten en waar mogelijk elders worden uitgerold.  

 

2. Meer inzet op doelgroep 12-19 jarigen 

Binnen AIB GJ is tot nu toe vooral ingezet op de doelgroep 0-12 jaar. Dit is ook een 

belangrijke doelgroep, want hoe jonger kinderen vertrouwd raken met bewegen en 

gezonde voeding hoe beter. Ook ouders zijn beter te betrekken bij jonge kinderen.  Er is 

veel geïnvesteerd in deze doelgroep via de ingezette schoolbrede programma’s. Veel 

kdv’s en scholen hebben aandacht gekregen voor gezonde voeding en bewegen. Het is 

belangrijk dat dit zo blijft, dus aandacht blijft nodig. Maar zet de komende projectperiode 

meer in op de doelgroep 12-19 jaar. Hiermee kunnen we het ingezette gezonde gedrag 

blijven vasthouden. Dat is nodig ook, want hoe ouder kinderen worden, des te minder er 

wordt bewogen en ook de groente- en fruitconsumptie gaat omlaag.  

 

3. Continueer regionale samenwerking 

De regionale samenwerking is een belangrijke reden geweest voor het behalen van de 

successen op de verschillende doelstellingen. Hiermee wordt het uitwisselen van kennis 

en goede voorbeelden makkelijker en het oppakken van gezamenlijke activiteiten en 

campagnes kost minder tijd. Daarnaast hebben we ervaren dat door de samenwerking 

een bepaalde volume ontstaat waardoor het aantrekkelijk wordt voor 

samenwerkingspartners en subsidieverstrekkers om samen te werken. Dit wordt verder 

versterkt middels het uitvoeren van een gezamenlijke pr en communicatie.  

 

4. Kies voor gezamenlijke speerpunten 

Het stimuleren van gezonde voeding en bewegen kan op vele manieren. Belangrijk 

hierbij is om gezamenlijk speerpunten te kiezen en focus aan te brengen. Het stimuleren 

van gezonde voeding hebben we bijvoorbeeld opgepakt door water drinken te stimuleren. 

Dit maakt de uitrol makkelijker en geeft uiteindelijk het beste resultaat.  
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5. Betrek ouders bij de aanpak 

Uit het aanvullend onderzoek kwam duidelijk naar voren dat ouders het positief vinden 

dat de gemeente een gezonde leefstijl promoot (en het programma evalueert). In de 

interviews is expliciet gevraagd of ouders concrete suggesties voor de gemeente 

hebben. Veel ouders zouden hier best eens over mee willen denken zonder in een 

commissie te zitten; bijvoorbeeld na een oproep voor ideeën via social media. In 

sommige gemeenten is reeds een klankbordgroep ‘ouders voor ouders’ of de ouderraad 

van school zou een alternatieve ingang kunnen zijn. Overall geven de ouders wel direct 

aan dat gezondheidsbevordering op een leuke en ludieke manier zou moeten, in ieder 

geval niet belerend. Ouders vinden het verder prettig dat alle ouders / kinderen worden 

betrokken. Een aantal concrete suggesties op basis van het aanvullend onderzoek staan 

vermeld in bijlage 4. 

 

 

6. Betrek sportverengingen 

Sportverenigingen zijn in verschillende activiteiten en campagnes betrokken in de 

afgelopen periode, bijvoorbeeld i.k.v. de Obstacle run en Nationale Sport Week. 

Sportverenigingen zijn minder betrokken als ‘ vindplaats’  van de jeugd, als plek waar ze 

regelmatig komen. Hier is een start mee gemaakt door sportverenigingen te stimuleren 

aan de slag te gaan met de gezonde sportkantine, i.s.m. Team: Fit. Belangrijk om dit 

verder uit te bouwen, zodat de sportvereniging ook deel uit maakt van een gezonde 

omgeving waar kinderen en jongeren opgroeien.  
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Bijlage 1 Resultaten voortgangstool 
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Bijlage 3: Beschrijving aanvullend evaluatie 
onderzoek gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst en Oost Gelre 

 

Doel 

Specifieker dan op basis van de reguliere GGD-monitors, veranderingen in beweeggedrag, 

voeding en de rol van ouders in kaart brengen. Daarnaast voorzien in informatiebehoefte 

rondom diverse proces-aspecten. Deze informatie moet leiden tot praktisch toepasbare 

kennis voor lokale verantwoording en concrete handvatten bieden voor vervolg.  

 

Opzet en uitvoering 

De primaire opzet voor het aanvullend onderzoek betrof een nul- en eindmeting bestaande 

uit een korte digitale vragenlijst onder ouders van basisscholen die Beweeg Wijs (Plus) en/of 

Leef Wijs hebben ingezet. Het plan was om op lokaal niveau een grote groep ouders in de 

tijd te volgen.  

 

In het najaar van 2015 en de start van 2016 is inderdaad een nulmeting uitgezet bij scholen 

die gingen starten met Beweeg Wijs (Plus) en/of Leef Wijs. Door ontwikkelingen binnen de 

reguliere Kindermonitor2 was het niet wenselijk om in najaar 2017 / voorjaar 2018 een 

eindmeting te organiseren. In goed overleg met de gemeenten is toen besloten om de 

gegevens uit de Kindermonitor te gebruiken voor de eindmeting en deze aan te vullen met 

extra kwalitatieve dataverzameling t.a.v. procesmaten en ontbrekende effectmaten. Om 

kwalitatief input te verzamelen zijn ouders benaderd voor korte telefonische interviews.  

 

Achtergrondkenmerken respondenten 

 

Vragenlijstonderzoek 

Gemeente School Nulmeting AiB 

2015/2016 

Aantal (% van 

totaal) 

Nulmeting 

respons op 

gemeente-

niveau 

KM 2017  

Aantal (% 

van totaal) 

Eindmeting 

respons op 

gemeente-

niveau 

Aalten ’t Bastion 53   (13) 172 (41) 3     (2) 14 (7) 

Groen van Prinsteren 118 (28) 11   (6) 

Niet bekend 1     (0) - 

Berkelland Sterrenpalet (Eibergen) 52   (12) 115 (27) 21   (11) 92 (50) 

Julianaschool 

(Eibergen) 

29   (7) 8     (4) 

Kisveld (Neede) 4     (1) - 

Jorisschool (Borculo) 16   (4) 35   (19) 

De Heuvelschool 12   (3) 28   (15) 

Niet bekend 2     (0) - 

                                                
2 Belangrijkste wijziging is dat binnen de Kindermonitor nu alle ouders in een gemeente worden benaderd. 
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Bronckhorst De Klimtoren (Drempt) 16   (4) 47 (11) 16   (8) 42 (23) 

Dorpsschool Vorden 

(OBS) 

21   (5) 17   (9) 

CBS Bekveld (Hengelo) 10   (2) 9     (5) 

Oost Gelre St. Ludgerusschool 29   (7) 87 (21) 16   (9) 37 (20) 

St. Jozefschool 

(Lichtenvoorde) 

46   (11) 7     (4) 

Sint Theresiaaschool 12   (3) 14   (8) 

Totaal - 421 (100) 421 (100) 185 (100) 185 (100) 

 

 

 Nulmeting AiB 

2015/2016 (%) 

KM 2017 

(%) 

leeftijd 4 t/m 6 jarigen 50 42 

7 jarigen en ouder 50 58 

geslacht jongens 52 54 

opleidingsniveau 

ouders 

gemiddeld over beide ouders 

een hoog opleidingsniveau 

53 29 

migratie-

achtergrond 

Nederlanders zonder 

migratie-achtergrond 

97 93 

 

 

Telefonische interviews 

In de periode april - juni 2018 zijn in totaal 16 telefonisch interviews van ongeveer 20 

minuten gehouden. Negen ouders uit Oost Gelre, 3 ouders uit Berkelland en 4 ouders uit 

Aalten hebben deelgenomen. Op één deelnemer na zijn allemaal moeders gesproken. Uit 

Oost Gelre zijn deelnemers van drie verschillende scholen, uit Berkelland zijn alle 

deelnemers vanuit de Heuvelschool, uit Aalten zijn alle deelnemers van het Bastion. Bij 10 

interviews is het gesprek gevoerd over de situatie van een zoon/dochter in groep 3, 4 of 5. 

Bij 6 interviews ging het gesprek over een zoon/dochter in een hogere klas. In alle gevallen 

ging het om Nederlandse gezinnen zonder migratie-achtergrond en betrof het ouders met 

een gemiddeld of hoog opleidingsniveau.  

 

Tot slot 

Mocht u na lezen van het huidige rapport behoefte hebben aan specifieker inzicht uit dit 

aanvullend evaluatie onderzoek, lees dan ook bijlage 4 en neem desgewenst contact op met 

Judith Heinrich via j.heinrich@evaluatiebureau.nl of via 088 – 443 3456. 

 

  

mailto:j.heinrich@evaluatiebureau.nl
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Bijlage 4: Enkele concrete suggesties n.a.v. 
het aanvullend onderzoek 

 

Hieronder een opsomming van concrete suggesties die (enkele) ouders gevraagd en 

ongevraagd geven in het kader van het programma Achterhoek in Beweging: Gezonde 

Jeugd. 

 

• Bij oudere kinderen (eind basisschool begin middelbare school) is een groeiende 

behoefte in ‘hang-gedrag’ en ‘snack/frisdrank-behoefte’ zien. Juist in deze 

leeftijdsfase gaat groepsdruk een grotere rol spelen. Het is fijn dat dan vanuit school 

duidelijke regels zijn en op een leuke manier aandacht wordt besteed aan gezonde 

leefstijl. Dan doe je het als groep. 

• Voor de jongere kinderen tot een jaar of 10 zijn veel beweegmogelijkheden (denk dan 
vooral aan speeltuintjes in de buurt of schoolplein). Beweegaanbod voor oudere 
kinderen/jeugdigen is er veel minder. Voor hen zou een pannakooi, fietscrossbaan of 
bijv een skate-baan/park aantrekkelijk zijn, of een hindernisparcour in het bos. 
Iemand benoemt expliciet dat zij in haar omgeving veel pubers ziet stoppen met 
sporten bij verenigingen, omdat het lastig te combineren is met een bijbaantje. Zou 
goed en mooi zijn als daar vanuit de gemeente op aangehaakt kan worden, 
bijvoorbeeld in gesprek met werkgevers om flexibel om te gaan met werktijden? 
Andersom kun je als gemeente mogelijk beweegaanbod voor deze doelgroep creëren 
dat flexibeler is dan verenigingsverband? Bijvoorbeeld korting op gebruik zwembad of 
in de zomermaanden Friday-night skate? 

• De pannakooi is altijd druk, zowel tijdens als buiten schooltijd. Juist van dit aanbod 

wordt ook door oudere jeugd gebruik gemaakt. Ook niet onbelangrijk: doordat een 

pannakooi verhard is, is het ook tijdens slechter weer te gebruiken. Het is de 

investering zeker waard geweest. Het advies is om meer pannakooi veldjes aan te 

leggen.  

• Op één school heeft de ouderraad voorgesteld om de opbrengst van de jaarlijkse 

vastenactie rond Pasen een keer in te zetten voor actief speelmateriaal voor de eigen 

schoolkinderen. Hier komt nu een pannakooi veldje van en extra buitenspeelgoed. 

Door samen creatief te zijn kun je best veel bereiken!   

• Het onderwerp ‘groepsdruk’ verdient speciale aandacht. Groepsdruk speelt 
bijvoorbeeld sterk bij afspraken over TV kijken en computeren. "Er zijn kinderen die 
hier niet willen komen spelen, omdat wij regels hebben over de tijdsduur dat ze 
achter een scherm mogen. Als je dat vanuit huis helemaal niet gewend bent is dat 
wel een ding". Een andere ouder vertelt over groepsdruk dat dat onderwerp ook wel 
eens via de groepsapp van ouders van school voorbij komt. “Zo was er een tijdje 
onder meisjes een beeld dat je bepaalde dingen niet moest eten omdat je er dik van 
werd. In die groepsapp is toen wel aangegeven dat dit op deze jonge leeftijd nog niet 
door kinderen onderling zo sterk moet worden afgekeurd.”  Via een dergelijke 
groepsapp kun je veel ouders snel bereiken. Misschien iets voor voorlichting? 

• Suggestie om schoolzwemmen te subsidiëren of scholen verplicht te stellen voor alle 
klassen 2x per week LO te geven, bij voorkeur via vakdocent. 

• Collectief informatie aanbieden over opvoeden in de digitale wereld van 2018, met 
name over regels en handhaving van tablet en games via bijvoorbeeld play-stations. 
Voor de huidige generatie ouders is opvoeding met deze vraagstukken nieuw. Veel 
ouders zijn zoekend. 



 
 

5 
 

• In het algemeen bewegen de kinderen in de zomer (meer dan), de uitdaging zit 

vooral in de winter. Tip is om bij beweegaanbod vooral ook aan de winterperiode te 

denken. 

• Gezondheidsbevordering vergt een community aanpak. Laat zoveel mogelijk partijen, 

organisaties en verenigingen lokaal en regionaal meedoen! 

 
 

 

 


