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Samenvatting
‘Hoe stimuleren wij jongeren om zelf te kiezen voor een gezonde leefstijl?’
Met deze onderzoeksopdracht is de Nationale DenkTank 2008 enthousiast aan de slag gegaan.
De Nationale DenkTank heeft een analyse gemaakt van de belangrijkste beïnvloeders en oorzaken van de keuze voor (on)gezond gedrag. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van
interviews, online enquêtes, focusgroepgesprekken, een bestudering van nationale en internationale best practices, een uitgebreide literatuurstudie en een veldstudie van drie gebieden in
Nederland (een achterstandswijk, een nieuwbouwwijk en een plattelandsgebied) en een school
in het voortgezet onderwijs.
In het onderzoek is in het bijzonder gekeken naar de oorzaken van een (on)gezonde leefstijl van
jongeren. De oorzaken die te beïnvloeden zijn, vormen de denkrichtingen voor de adviezen
en aanbevelingen in dit rapport ‘Gezond voor elkaar’. Ook zijn er oorzaken geïdentificeerd die
invloed hebben op de leefstijl van jongeren, maar die niet eenvoudig te beïnvloeden zijn. Het is
wel belangrijk om deze oorzaken, zoals sociaaleconomische status en culturele achtergrond van
de jongeren, te begrijpen om tot goede adviezen en aanbevelingen te komen.

Analyse – problemen en nationale trends
Overgewicht is een snel groeiend probleem onder Nederlandse jongeren. Ongezonde voedingspatronen en onvoldoende bewegen zijn hiervan de hoofdoorzaken. Daarnaast is er bij Nederlandse jongeren een trend zichtbaar in toenemend alcoholgebruik en een verlaging van de
leeftijd waarop jongeren starten met drinken. Overmatig drankgebruik en overgewicht kunnen
leiden tot blijvende gezondheidsschade. Deze problemen moeten dan ook dringend worden
aangepakt. Gelukkig is er ook goed nieuws: het tabak- en softdrugsgebruik onder Nederlandse
jongeren is in de afgelopen jaren verminderd en jongeren vrijen veiliger.
Wie is of voelt zich verantwoordelijk voor een (on)gezonde leefstijl van jongeren? Uit gesprekken
met jongeren, ouders, leerkrachten en experts blijkt dat ouders zich vaak onvoldoende verantwoordelijk voelen voor de leefstijl van hun kinderen. Ouders wijzen voor de opvoeding van
hun kinderen (te) vaak naar scholen die op hun beurt de boot afhouden. Dit uit angst dat hun
kerntaak, het bieden van onderwijs, in gevaar komt. In sommige gevallen nemen jongerencentra
deels met succes de (opvoedkundige) rol van ouders over. Echter, zij bereiken slechts een kleine
groep jongeren. Jongeren voelen zich onvoldoende verantwoordelijk voor hun eigen leefstijl en
gezondheid. Zij wijzen juist naar hun ouders als het gaat om wie hen het beste kan helpen met
een gezonde leefstijl. Het gebrek aan verantwoordelijkheid komt deels ook voort uit het feit dat
jongeren en ouders zich er niet van bewust zijn dat ze (on)gezond leven, soms door kennis- en
informatieachterstanden. Daarbij hebben jongeren de neiging hun gezondheid te overschatten. Het resultaat van dit alles is dat zowel jongeren als hun ouders en de instanties in de directe
leefomgeving van jongeren zoals scholen zich onvoldoende (mede)verantwoordelijk voelen voor
een (on)gezonde leefstijl.
Ook werd in de interviews ‘verkokering’ tussen (overheids)instanties en initiatiefnemers van
projecten regelmatig als frustrerend ervaren. Er bestaan in Nederland veel initiatieven die zich
richten op verbetering van de leefstijl van jongeren. Helaas werken de verschillende partijen die
bij deze initiatieven betrokken zijn vaak onvoldoende samen. De Nationale DenkTank ontdekte
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in de analyse weinig afstemming tussen partijen en weinig samenhang van initiatieven doordat
centrale coördinatie op landelijk, regionaal en lokaal niveau ontbreekt. Bovendien wordt de
effectiviteit van al deze versnipperde initiatieven zelden gemeten. Deze problemen lijken op
landelijk niveau opgelost te worden door het Centrum Gezond Leven. Samenwerking is een voorwaarde voor het effectief implementeren van adviezen, het leren van elkaars problemen en het
uitrollen van best practices.

Analyse – oorzaken
De Nationale DenkTank heeft oorzaken geïdentificeerd van de keuze voor een (on)gezonde
leefstijl. Jongeren hebben een natuurlijke voorkeur voor risicogedrag. Dit komt doordat er tijdens
de ontwikkeling van het puberbrein een disbalans is tussen de snelheid van de ontwikkeling van
het deel dat verantwoordelijk is voor emoties en het deel dat verantwoordelijk is voor de ratio.
Jongeren met een positieve kijk op het leven en de eigen toekomstmogelijkheden vertonen
vaker gezond gedrag. Andere oorzaken van een ongezonde leefstijl zijn te vinden in de omgeving van jongeren. In de omgeving van jongeren speelt het aanbod van producten, zoals
ongezonde voedingsmiddelen, alcohol, tabak en drugs een grote rol. Ook de mogelijkheden om
te sporten, actief buiten te zijn en de voorbeeldfunctie van ouders, vrienden, leeftijdgenoten en
leerkrachten beïnvloeden de leefstijl van jongeren. Beïnvloeding van jongeren door de (multi)media
is een andere belangrijke factor. Jongeren hebben te maken met groepsdruk van vrienden of
leeftijdgenoten. Ondanks het feit dat groepsdruk een gegeven is, biedt het beïnvloeden van de
weerbaarheid van jongeren om zich hiertegen te verzetten wel ruimte voor oplossingen. Culturele achtergrond en sociaaleconomische status van jongeren en het gezin zijn nauwelijks tot niet
beïnvloedbare oorzaken. De laatste twee oorzaken zijn met adviezen moeilijk te beïnvloeden en
bieden daarvoor dan ook geen directe aanknopingspunten.

Adviezen en aanbevelingen
De Nationale DenkTank heeft als uitgangspunt meegenomen dat jongeren goed in staat zijn om
zelf invloed uit te oefenen op hun eigen leefstijl. De Nationale DenkTank concludeert dat het hierbij van cruciaal belang is dat zij gestructureerd hulp krijgen van hun omgeving. Hierdoor kunnen
jongeren bewuste keuzes maken uit de vele gezonde en ongezonde verleidingen waaraan ze
dagelijks worden blootgesteld.
Om jongeren te stimuleren bewust te kiezen voor een gezonde leefstijl heeft de Nationale DenkTank negen concrete adviezen en twee aanbevelingen uitgewerkt. Deze gaan voor het overgrote deel uit van versterking van de daadkracht en weerbaarheid van jongeren in plaats van
het opleggen van beperkingen. Bij de formulering van de adviezen en aanbevelingen is gekeken
naar de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid ervan. De eerste stap in de implementatie is al
gezet door in een vroeg stadium partijen bij de adviezen en aanbevelingen te betrekken. Een
aantal van hen heeft aangegeven serieus met een advies of aanbeveling verder te willen gaan.
De adviezen richten zich op twee aandachtsgebieden: het versterken en het beperken van
jongeren én van hun omgeving. De adviezen gaan uit van de motiverende werking van eigenaarschap. Ze stimuleren een proactieve houding, eigen verantwoordelijkheid en daadkracht bij
jongeren. Ook stimuleren ze de voorbeeldfunctie van ouders.
Op basis van sterke signalen uit het werkveld én op basis van wat jongeren er zelf over zeggen,
is de Nationale DenkTank tot de conclusie gekomen dat jongeren en hun omgeving ook beperkende maatregelen moeten worden opgelegd. Daarom doet de Nationale DenkTank in die
richting aanbevelingen voor alcoholregels en zelfregulering voedingsreclame. Deze beperkende
maatregelen zetten de versterkende maatregelen kracht bij.
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Jongeren versterken
• BAAS – Bij BAAS staat eigenaarschap centraal. In dit centrum zijn jongeren de baas en vinden
zij een tweede thuis. Jongeren beheren de ruimte onder het toeziend oog van een jongerenwerker en organiseren activiteiten naar keuze. Ze kunnen bij BAAS hun eigen talent ontdekken
en excelleren op gebieden die op school of thuis onderbelicht blijven. De BAAS is een blauwdruk die kan worden aangepast voor verschillende groepen jongeren.
• www.ditismijnplan.nl – Deze online ideeënportal geeft jongeren de mogelijkheid om subsidie
aan te vragen voor zelfbedachte projecten in hun buurt en stimuleert ondernemerschap bij
jongeren. De portal biedt overheid en non-profitorganisaties tevens een kans te begrijpen welke leefstijlproblemen en kansen zich voordoen onder jongeren. Ook kunnen jongeren concreet
hun mening geven over jongereninitiatieven van (lokale) overheden en andere instanties.
• Lifestyle Check – Vroegtijdige opsporing van beginnend overgewicht kan gezondheidsproblemen minimaliseren. Met de Lifestyle Check worden schoolgaande jongeren zich bewust van
hun gezondheid en de invloed die ze hierop kunnen uitoefenen. Alle schoolgaande jongeren
ondergaan jaarlijks deze check, waarbij onder andere lengte, gewicht en conditie worden
gemeten.
• FIND IT! DO IT! – Deze overzichtelijke kaart geeft jongeren informatie over alle sportactiviteiten
en evenementen om de hoek. FIND IT! DO IT! maakt gebruik van doelgerichte communicatie
en is zichtbaar daar waar jongeren passief samenkomen, zoals op hangplekken. Ook stimuleert
FIND IT! DO IT! jongeren om actieve bezigheden te ondernemen.
• Gewoon Bewegen – Hoeveel energie gebruik ik op een dag? Helpt het echt om de trap te
nemen? Lukt het om vandaag meer te bewegen dan gisteren? Het Gewoon Bewegen programma daagt jongeren uit meer bewust te zijn van hun eigen (on)gezonde leefstijl en vergroot de daadkracht van jongeren om individueel of met de klas gewoon meer te bewegen.

Omgeving versterken
• De Sterke Sportvereniging – De Sterke Sportvereniging centraliseert kennis van verenigingen,
verenigingsondersteuners en marketingspecialisten via een landelijk orgaan voor verenigingsondersteuners en een online database. De database bevat richtlijnen, marketing tools en good
practices die voor verenigingen van belang zijn bij het werven en behouden van jonge leden.
• De Gemeentelijke GezondheidsGarantie (GGG) – Een gemeente geeft de Gemeentelijke
GezondheidsGarantie af aan haar inwoners wanneer zij, volgens vastgestelde criteria, een gezonde omgeving weet te creëren. De GGG bundelt initiatieven die een ongezonde leefstijl op
gemeentelijk niveau tegengaan. Bijkomende voordelen van de GGG zijn een positief imago
van de gemeente als woonomgeving en een laagdrempelige toegang tot centraal gecoördineerde financiën. De Nationale DenkTank adviseert om het concept van het Franse EPODE
te vertalen naar de Nederlandse situatie. EPODE is een Franse publiek-private best practice,
die initiatieven ter bestrijding van overgewicht op gemeentelijk niveau bundelt. De Nationale
DenkTank doet daarnaast een aantal aanbevelingen om EPODE uit te breiden.
• T-Party – De T-Party is een laagdrempelige, interactieve en vooral gezellige workshop over
kinderen en opvoeding. T-Party’s vinden plaats in een huiselijke setting met zes tot tien ouders en
worden geleid door een speciaal hiervoor getrainde pedagogisch medewerker. Een gast
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heer of gastvrouw faciliteert de bijeenkomst en nodigt kennissen en vrienden met kinderen in
dezelfde leeftijdscategorie uit. Met discussies, rollenspelen en voorlichting worden leefstijlgerelateerde thema’s behandeld. T-Party’s doorbreken het taboe op het vragen van hulp bij de
opvoeding.
• Run 2gether – Quality time met je gezin door samen te bewegen. Met Run 2gether bieden
werkgevers hun personeel en kinderen een compleet pakket van maandelijkse hardlooptrainingen aan. Doordat ouders hun spaarzame tijd liever besteden aan activiteiten met hun
kinderen dan aan sporten, is beweging in gezinnen vaak van ondergeschikt belang. Ook
jongeren worden daardoor weinig aangemoedigd om te gaan sporten. Daarbij is ziekteverzuim
als gevolg van ongezond gedrag een doorn in het oog van werkgevers. Door het goedkope
en laagdrempelige aspect van hardlopen kunnen deelnemers deze sport eenvoudig en
structureel inbouwen in hun leven.

Jongeren beperken
• Alcoholregels – Regelgeving aanscherpen voor alcoholverkoop beperkt het aanbod van
alcohol in de omgeving van jongeren. De Nationale DenkTank raadt aan de wettelijk toegestane leeftijd voor alcoholverkoop op openbare plaatsen en gelegenheden te verhogen naar
achttien jaar, zoete alcoholhoudende mixdranken duurder te maken, alcoholbezit onder de
achttien jaar strafbaar te stellen en het aantal controleurs van alcoholverkooppunten te verzesvoudigen.

Omgeving beperken
• Zelfregulering voedingsreclame – De Nationale DenkTank wil de trend in ongezonde voedingspatronen keren door het invoeren van een strenge reclameregulering voor ongezonde voeding. Uit onderzoek van de Nationale DenkTank komt naar voren dat jongeren sterk worden
beïnvloed door reclame. De Nationale DenkTank roept daarom de voedingsmiddelenindustrie
op tot zelfregulering vóór 2010.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit rapport een aanzet is om de ongezonde leefstijl van de Nederlandse jongeren te verbeteren. De Nationale DenkTank kan dit niet alleen. Op basis van onze
analyses hebben wij adviezen en aanbevelingen geformuleerd. Uw hulp is nu hard nodig bij de
implementatie ervan. Het is belangrijk dat diverse partijen de adviezen en aanbevelingen oppakken en samen verder uitwerken. Wij hopen dat wij kunnen rekenen op uw steun en medewerking!
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Voorwoord

Beste lezer,
De jeugd heeft de toekomst. Als samenleving willen
we graag dat jongeren nu al gezond in het leven
staan. Zij bepalen immers hoe die toekomst eruit komt
te zien. Het lijkt vanzelfsprekend dat jongeren goed
voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Toch maken we
ons daar terecht zorgen over. Nederlandse jongeren
worden gemiddeld steeds dikker en ze gebruiken
meer en op jongere leeftijd alcohol. Dit is een maatschappelijk probleem dat vraagt om een
analyse vanuit verschillende invalshoeken en om oplossingen die dicht bij jongeren staan. Genoeg
redenen om de derde editie van de Nationale DenkTank te wijden aan de vraag: hoe kunnen we
jongeren stimuleren om zelf te kiezen voor een gezonde leefstijl? De kernvraag is tot stand gekomen in samenwerking met de hoofdsponsors van de Nationale DenkTank 2008: het ministerie van
Jeugd en Gezin, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de gemeente Den Haag en Jump, het Jeugdfonds van de
Nederlandse Hartstichting. Wij danken hen hartelijk voor hun betrokkenheid gedurende het project.
Jongeren kiezen zelf. Jongeren tussen de tien en twintig jaar laten zich niet zomaar de wet voorschrijven. Op deze leeftijd zoek je liever grenzen op dan dat je rationele keuzes maakt. Dit leidt
tot een schijnbare tegenstelling: hoe geef je jongeren de ruimte die ze nodig hebben én stimuleer je hen zoveel mogelijk ‘goede’ keuzes te maken? De Nationale DenkTank 2008 heeft geprobeerd deze twee vragen met elkaar te verenigen door de invloedssferen rondom jongeren in
kaart te brengen. Op vele manieren is input van jongeren gevraagd: door interviews in verschillende gebieden in Nederland, via een landelijke enquête en een ideeënwedstrijd. Ook zijn de
adviezen aangescherpt op basis van de mening van jongeren zelf. Dat zij soms een andere blik
hebben dan buitenstaanders bleek uit een opmerking van een jongere tijdens het Expertforum in
Wageningen: “Oh, dus jullie vinden dat wij moeilijk bereikbaar zijn?”
De toekomst begint vandaag. De deelnemers aan de Nationale DenkTank staan zelf ook aan
het begin van hun leven. Zij konden zich dan ook goed inleven in de wensen en ideeën van de
jongeren, maar ook in de soms moeilijke keuzes ten aanzien van carrière en gezin die ze beluisterden bij de ouders. De deelnemers gaan met hun uiteenlopende (studie)achtergronden en
interesses allemaal een verschillende toekomst tegemoet. Echter, wat ze gemeenschappelijk
hebben, is hun energie om vrijwillig een bijdrage te leveren aan een betere toekomst van Nederland. Tijdens het project hebben de deelnemers veel mensen in hun enthousiasme meegesleept.
Jongeren, experts, belangenorganisaties, sponsors en partners van de Stichting hebben actief
met ze meegedacht. Toch kan dit rapport niet meer zijn dan een eerste aanzet tot verbetering
van de leefstijl van jongeren. De adviezen zullen nu door anderen moeten worden opgepakt en
worden geïmplementeerd. We hopen dat u het rapport met interesse leest en het pas weglegt
met een antwoord op de vraag: “Met welk advies ga ik morgen zelf aan de slag?”
Veel leesplezier!
Harald Tepper
Voorzitter Stichting de Nationale DenkTank
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Jongeren
aan het woord
Beste lezer,
Wij zijn vereerd dat de Nationale DenkTank 2008 de
Haagse Jongerenambassadeurs heeft betrokken
bij de vraag hoe jongeren kunnen worden gestimuleerd om zelf te kiezen voor een gezonde leefstijl.
Wij zijn een adviesorgaan voor onze gemeente en
vertegenwoordigen alle jongeren in Den Haag. Al
onze zestien jongerenambassadeurs staan midden
in de maatschappij en zij hebben veel contact met andere jongeren. Helaas kunnen we ons niet
bezig houden met alles wat op ons pad komt. We zijn dan ook blij dat we de Nationale Denktank
mochten adviseren. Zo hebben we ons steentje kunnen bijdragen aan dit belangrijke onderwerp.
Rizlen, onze jongerenambassadeur Werk & Vrijwilligerswerk, zei: “Gezonde leefstijl is een belangrijk
onderwerp omdat het iedereen aangaat. Jongeren zijn de toekomst. Wees dus zuinig op jongeren en op elkaar! Het is belangrijk om jongeren de gevolgen van een ongezonde leefstijl te laten
zien. En ook die van een gezonde leefstijl. Zo kunnen bijvoorbeeld jongeren met een gezonde
leefstijl aan anderen laten zien hoe het ook kan. Belonen en stimuleren is soms beter dan waarschuwen. En als je waarschuwt, mag het best op een harde manier.”
Malika, onze jongerenambassadeur Onderwijs, gaf aan: “Tijdens het eerste contact stond de
Nationale DenkTank direct open voor onze mening. Ze luisterden naar onze ervaringen maar ze
hadden gelukkig ook gezonde kritiek. Wij vinden het erg goed dat jongeren bij de dialoog én bij
het onderzoek zijn betrokken. Dit geldt voor jongeren met een gezonde en ongezonde leefstijl.
Jongeren als experts en ervaringsdeskundigen inzetten: Bravo! Verder was het opvallend dat
de Nationale DenkTank zich erg verdiepte in de doelgroep. Echter, hun kennis van allochtone
jongeren was niet up-to-date. Door onze inbreng hebben ze zich beter kunnen verdiepen in culturele verschillen. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat in Marokko dik zijn nog steeds een schoonheidsideaal is, terwijl hier in Nederland dun zijn dat juist is. Wij vinden het goed dat de Nationale
DenkTank adviezen geeft die zich richten op het beïnvloeden van jongeren. Dit is belangrijk en
zeer actueel. ”
De Haagse Jongerenambassadeurs, en ik als hun begeleider, staan achter het onderzoek van
de Nationale DenkTank 2008. Het is belangrijk om jongeren al op jonge leeftijd te laten zien wat
de gevolgen zijn van een ongezonde leefstijl en hen te stimuleren om te kiezen voor de gezonde
weg. Wij zijn blij dat de Nationale DenkTank dat met dit rapport onder de aandacht brengt!
Alan Bredenhorst
Begeleider Haagse Jongerenambassadeurs
Met dank aan Rizlen Ebnoulfakir en Malika Chtatou
Namens de Haagse Jongerenambassadeurs
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1. Introductie
1.1 De Nationale DenkTank – achtergrond
Stichting de Nationale DenkTank is begin 2005 opgericht als non-profitorganisatie met als doel het
verbeteren van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Door de
‘kennisverzuiling’ te doorbreken kan de Nederlandse kennismaatschappij tot de wetenschappelijke top van Europa behoren1. De Stichting wil hieraan bijdragen door een innovatief, interdisciplinair netwerk op te bouwen tussen de drie genoemde pijlers. Dit netwerk wordt jaarlijks versterkt
met een team van twintig tot vijfentwintig jonge, ambitieuze academici (masterstudenten, pas
afgestudeerden en promovendi) dat de nieuwe lichting van de Nationale DenkTank vormt. De
Stichting verwacht dat de geselecteerden in de toekomst een belangrijke functie zullen vervullen in het bedrijfsleven, de overheid of de wetenschap. Hierdoor wordt ook op de lange termijn
de doelstelling van de Stichting gewaarborgd. Buiten de jaarlijkse Nationale DenkTank-opdracht
worden de activiteiten van het netwerk steeds verder uitgebreid. Deze activiteiten richten zich
zowel op het beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij, bijvoorbeeld door deelname
aan congressen of maatschappelijke panels, als het uitdragen van de kennis en ideeën naar de
maatschappij, bijvoorbeeld door het schrijven van opiniestukken of het geven van presentaties
op symposia die worden georganiseerd door het Nationale DenkTank-netwerk.

Overheid

Nationale
DenkTank

Bedrijven

Wetenschap

Figuur 1: Doorbreken van de kennisverzuiling via
het Nationale DenkTank-netwerk.

De academici worden geselecteerd op basis van
analytisch vermogen, een brede maatschappelijke
interesse, creativiteit en het vermogen om buiten bestaande kaders te denken. Samen werken zij gedurende tweeënhalve maand fulltime aan praktische
oplossingen voor een maatschappelijk probleem.
Zij worden daarbij ondersteund door de Stichting,
experts op het gebied van de opdracht en het
netwerk van eerdere deelnemers aan de Nationale
DenkTank. De multidisciplinaire achtergrond en de
jonge, frisse blik van de deelnemers moeten leiden
tot verfrissende, innovatieve adviezen. Ook het team
van de Nationale DenkTank 2008 kenmerkt zich door
een verscheidenheid aan achtergronden - van economie en geneeskunde tot sociale wetenschappen
en techniek.

1   Werkgroep Kennisinvesteringsagenda Innovatieplatform (2006) Kennisinvesteringsagenda 2006-2016; Nederland,
Het land van talenten, p. 12-13
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1.2 De Nationale DenkTank 2008

Te lang genegeerde tijdbom veroorzaakt onomkeerbare ravage
Den Haag, 5 november 2025 - De minister van Volksgezondheid heeft vandaag haar ontslag ingediend, volgend op een petitie van
ruim een miljoen vertegenwoordigers van een generatie die nu lijdt onder de ernstige gevolgen van hun ongezonde jeugd. Het
ontslag van de minister komt tijdens een spoeddebat van de Tweede Kamer in Den Haag dat inmiddels meer dan vierentwintig uur
duurt en waar geen oplossing in zicht lijkt. De grote vraag waar men zich in het debat over buigt: waarom is er in 2008 niet
ingegrepen in de groeiende leefstijlproblematiek onder jongeren?
Aanleiding voor de crisis is het zojuist verschenen Gemeentelijke Gezondheidsdienst-rapport over de gevolgen van alcoholmisbruik en
overgewicht die in de beginjaren 2000 zwaar ontkend werden. De gevolgen van de ongezonde leefstijl van toen zijn inmiddels duidelijk
zichtbaar onder dertigers. De prijs van een jeugd die is opgegroeid met vette happen, zoete alcoholhoudende dranken en een gebrek aan
lichamelijke beweging is hoog, té hoog. Meer dan 60% van deze ‘gedoemde generatie’ lijdt inmiddels aan diabetes 2, vaak als direct
gevolg van overgewicht. Ook hart- en vaatziekten zijn met de overgewichtepidemie verviervoudigd. Veertig procent van deze generatie
kampt met blijvende hersenschade, een gevolg van het zogenaamde ‘comazuipen’ en ‘bingedrinken’. Destijds werd dit oogluikend
toegestaan door ouders en de maatschappij. De financiële gevolgen van deze leefstijl lopen nu de spuigaten uit. De maatschappij moet deze
kosten opbrengen. Nederlanders eisen een verklaring voor de langdurige verwaarlozing van dit probleem.
“Het negeren van de tikkende tijdbom van toen [2008] heeft gezorgd voor de onomkeerbare ravage van nu”
Wetenschappers en experts uit het bedrijfsleven zijn met spoed naar Den Haag afgereisd om politici bij te staan in de hectische zoektocht
naar een oplossing. Insiders vrezen dat het hiervoor te laat is. Zij spreken van een ‘hopeloze situatie’. Een gezondheidsexpert zegt: “Al in
2008 was er sprake van een tikkende tijdbom en de noodzaak om direct maatregelen te nemen. Eén op de zeven baby‘s en peuters was toen
al te dik, het aantal jonge comadrinkers vervijfvoudigde in zeven jaar en men sprak over de naderende diabetesepidemie waarin werd
voorspeld dat in 2025 een miljoen Nederlanders diabeet zullen zijn, het overgrote deel als gevolg van een ongezonde leefstijl. De media
besteedden hier toen al ruim aandacht aan. Maar niemand heeft het signaal opgepakt. De kredietcrisis overschaduwde alles’.
Had dit drama voorkomen kunnen worden? Waarschijnlijk wel, als overheden, bedrijfsleven en wetenschap in 2008 de handen ineen
hadden geslagen en waren gekomen met structurele maatregelen. Een afwachtende houding zorgde ervoor dat overgewicht,
alcoholmisbruik en ander risicogedrag de vrije hand kreeg onder de meest kwetsbare groep in onze samenleving: de jongeren. De
ongezonde leefstijl van toen blijkt een tikkende tijdbom te zijn geweest die twintig jaar later heeft gezorgd voor een onomkeerbare ravage.

Nederland moet in actie komen om deze situatie te voorkomen! Een analyse van de leefstijlproblemen van Nederlandse jongeren wijst erop dat met name overgewicht en alcoholmisbruik
onder jongeren met grote urgentie moeten worden aangepakt. Een dergelijk maatschappelijk
probleem laat zien hoe belangrijk het is om in een vroeg stadium een brug te slaan tussen wetenschappers, beleidsmakers, bedrijfsleven en maatschappij. Samenwerking brengt deze disciplines
op verfrissende ideeën voor het oplossen en voorkomen van moeilijke maatschappelijke vraagstukken.

1.3 Onderzoeksopdracht
De onderzoeksopdracht voor de Nationale DenkTank 2008 luidt:
‘Hoe stimuleren wij jongeren om zelf te kiezen voor een gezonde leefstijl?’
De Nationale DenkTank heeft zich bij het beantwoorden van de onderzoeksopdracht gericht
op jongeren tussen de tien en twintig jaar. De Nationale DenkTank heeft de volgende leefstijlgebieden bestudeerd: alcoholgebruik, roken, softdrugsgebruik, overgewicht en onveilig vrijen. De
jongere staat centraal in het antwoord op de onderzoeksvraag. Bij het formuleren van de onderzoeksvraag is als uitgangspunt meegenomen jongeren serieus te nemen. De Nationale DenkTank
gaat er van uit dat jongeren iets willen maken van hun leven, belang hebben bij hun gezondheid
en zijn betrokken bij de maatschappij. Door het versterken van jongeren centraal te stellen, worden zij weerbaarder in een wereld vol ongezonde verleidingen. Ze leren om zelf bewuste keuzes
te maken.
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Daarnaast heeft ook de maatschappij een verantwoordelijkheid om de randvoorwaarden te
scheppen die deze keuzes positief kunnen beïnvloeden. Het gedrag van jongeren wordt immers
beïnvloed door hun omgeving: ouders, broers en zussen, familie, vrienden, school, buurt, lokale
voorzieningen zoals sportveldjes en buurthuizen en ook landelijke regelgeving. De Nationale
DenkTank heeft deze invloedssferen onderzocht en baseert het onderzoek op het model van de
belevingswereld van jongeren zoals weergegeven in Figuur 2.

Overheid
Buurt
School
Vriend(inn)en
Naaste familie

Jongere

Figuur 2: De belevingswereld van jongeren.

1.4 Methodologie
De onderzoeksperiode van de Nationale DenkTank is ingedeeld in drie fasen: een zomerschool,
een analysefase en een oplossingsfase.
Tijdens de twee weken durende zomerschool kwamen de deelnemers van de Nationale DenkTank
2008 samen voor een eerste kennismaking met elkaar en het onderwerp. De groep kreeg een
gemeenschappelijke basis aan kennis en vaardigheden aangereikt om het onderzoek te kunnen
uitvoeren. Verscheidene experts deelden hun visie op de problematiek met de deelnemers en er
ontstonden levendige discussies. Daarnaast was er ruim aandacht voor vaardighedentrainingen.

Groepsgesprek

Debat

Interviews

Hoe hebben
wij jongeren &
omgeving
bereikt?

Enquêtes
Fotodagboek

Knipselposters

Ideeënbus

Mindmapping

Figuur 3: Methoden waarmee informatie is verkregen vanuit alle invloedssferen rondom jongeren.
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In de analysefase werden gedurende een maand alle invloedssferen rondom jongeren onderzocht (Figuur 2). Interviews met landelijke en lokale politici, maatschappelijke organisaties,
experts, schoolmedewerkers en ouders en groepsgesprekken, discussies en creatieve interacties
met jongeren zelf leverden belangrijke inzichten op (Figuur 3). Waardevolle informatie kwam
verder uit een online enquête met vragen over de leefstijl van jongeren.
Om de oorzaken van een ongezonde leefstijl van jongeren in kaart te brengen, heeft de Nationale
DenkTank in drie uiteenlopende gebieden in Nederland nader onderzoek verricht. Dit zijn de
achterstandswijk de Schilderswijk in Den Haag, de nieuwbouwwijk Tussen de Vaarten in Almere
en de regio Oost-Groningen. Ook onderzocht de Nationale DenkTank het Haagse Escamp VMBO
Horeca & Techniek. Een online enquête, waaraan bijna zesduizend jongeren hebben deelgenomen, is (in samenwerking met Youngworks) uitgezet op de jongerensites Habbo Hotel en PartyPeeps. Door middel van een algehele analyse zijn niet en wel te beïnvloeden oorzaken van een
ongezonde leefstijl geïdentificeerd. Deze vormen de basis voor de adviezen en de aanbevelingen.
Tijdens een discussieforum op de campus van de Universiteit Wageningen heeft de Nationale
DenkTank de resultaten van de analyses en de richtingen van mogelijke oplossingen besproken met experts uit de gezondheids- en jeugdsector, de wetenschap, de industrie en de lokale
overheid. Deze resultaten zijn vervolgens aangescherpt voor de oplossingsfase. Door middel van
brainstormsessies en andere creatieve bijeenkomsten is de Nationale DenkTank gekomen tot
adviezen die zijn gericht op factoren die jongeren beïnvloeden, zoals beleid, scholen, de wijk, ouders en natuurlijk jongeren zelf. Hierbij is gekeken naar adviezen die zowel implementeerbaar zijn
als een grote impact hebben op de leefstijl van jongeren. Voorop staat dat jongeren vooral zélf
in actie moeten komen maar dat zij hierbij moeten worden gestimuleerd door hun omgeving.
Voor elk advies of elke aanbeveling heeft de Nationale DenkTank contact gezocht met verschillende partijen die een belangrijke rol kunnen of moeten spelen in de ontwikkeling en de implementatie ervan. Dit heeft tot veel enthousiaste reacties geleid. Implementatie van de adviezen
en aanbevelingen lijkt daarmee realistisch en kansrijk. Een aantal van de adviezen is ook al tot
in detail uitgewerkt, om hiermee een concreet voorbeeld te geven. Natuurlijk zal de definitieve
invulling van de adviezen worden vormgegeven door de betrokken partijen zelf. De uitwerking
van de analyses, de adviezen en de aanbevelingen vindt u in respectievelijk hoofdstuk 2 en 3
van dit rapport.
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2. Analyse
2.1 Analyse – problemen en trends
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste oorzaken van een ongezonde leefstijl van jongeren die
uit de analysefase van de Nationale DenkTank naar voren zijn gekomen. Om deze oorzaken te
identificeren heeft de Nationale DenkTank kwantitatieve en kwalitatieve analyses uitgevoerd.
Voor het kwantitatieve deel van de analyse heeft de Nationale DenkTank een inventarisatie gemaakt van de mate waarin jongeren een ongezonde leefstijl hebben. Dit is gedaan door middel
van een literatuurstudie. Ook zijn er kwantitatieve gegevens verkregen via experts, zoals gespecialiseerde onderzoekers van gerenommeerde instituten en bestuurders van stichtingen.
Daarnaast deden bijna zesduizend jongeren mee aan een landelijke enquête op twee populaire
online jongerencommunity’s: Habbo Hotel en PartyPeeps. Op basis van de antwoorden van de
jongeren is de kijk van de jongeren op hun eigen leefstijl en gezondheid in beeld gebracht.
Om een kwalitatief beeld te krijgen van de leefstijlproblematiek van jongeren, zijn de trends die
naar voren kwamen in het kwantitatieve deel van de analyse getoetst aan de leefstijl van jongeren
in drie verschillende gebieden in Nederland (een achterstandswijk, een nieuwbouwwijk en een
plattelandsgebied) en een school in het voortgezet onderwijs.
Ook raadpleegde de Nationale DenkTank leerlingen en leraren van andere scholen en lokale,
regionale en nationale ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers, experts en initiatiefnemers
van bestaande projecten op het gebied van leefstijl. Daarnaast hebben veel jongeren deelgenomen aan gesprekken en discussies met de Nationale DenkTank.
In het eerste deel van dit hoofdstuk leest u de belangrijkste uitkomsten van de:
• analyse van de nationale trends
• analyse van de jongerenenquête
• analyse van de verschillende gebieden
Op basis van de uitkomsten van deze analyses heeft de Nationale DenkTank oorzaken van een
ongezonde leefstijl geïdentificeerd. Deze leest u in het tweede deel van dit hoofdstuk.

2.1.1 Analyse van de nationale trends
Nederlandse jongeren zijn de gelukkigste van de westerse wereld2. Toch haalt de ongezonde
leefstijl van jongeren wekelijks de media. Dr. Van der Lely opende als eerste in Nederland een
alcoholpoli voor kinderen. Deze kliniek is bedoeld om jongeren met alcoholproblemen te helpen
en heeft daarvoor speciale spreekuren ingericht. Vier andere ziekenhuizen volgden. Ook het
probleem van overgewicht onder jongeren groeit exponentieel en staat inmiddels hoog op de
agenda.

2   Adamson, P. : An overview of child well-being in rich countries, Italy, UNICEF Innocent Research Centre (2007)
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In deze paragraaf worden de belangrijkste nationale
trends in de ongezonde leefstijl van jongeren gekwantificeerd: alcoholgebruik, (ernstig) overgewicht,
roken, gebruik van softdrugs en onveilig vrijen.

Meer dronkenschap onder jongeren
Het percentage jongeren dat alcohol drinkt is over
de afgelopen twee decennia stabiel gebleven.
Jongeren die drinken, drinken wel steeds vaker grote
hoeveelheden per avond. Het percentage jongeren
dat aangeeft in de afgelopen vier weken dronken te
zijn geweest is over de afgelopen twintig jaar bijna
verdubbeld3.

Alcoholgebruik
% 12-18 jarigen
Maandprevalentie
Dronkenschap

55

54

58

54

51

45

21
12

1988

24

22

21

14

1992

1996

1999

2003

2007

Overgewicht en obesitas stijgen sterk onder jongeren
Een andere zorgwekkende ontwikkeling betreft
Bron: Trimbos, Jeugd en riskant gedrag 2007 (2008)
het aantal jongeren met ernstig overgewicht. Sinds
Figuur 4: Dronkenschap onder jongeren stijgt.
1997 is het aantal jongens met ernstig overgewicht
(obesitas) verdrievoudigd en het aantal meisjes met
obesitas ruim verdubbeld. Overgewicht komt bij jongens nu twee keer
zoveel voor als tien jaar geleden en bij meisjes anderhalf keer zoveel4.

Prevalentie overgewicht en obesitas …
%
… bij jongens tussen 10 - 15 jaar

Obesitas
Overgewicht

… bij meisjes tussen 10 - 15 jaar

20,1
18,4

2,9

3,0
12,9
1,4
8,9
0,9

17,2

15,4
11,5

8,0

1997

2002-2004

1997

2002-2004

Bron: TNO, prevalentie van overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4-15 jaar in de periode 2002-2004 (2006)

Figuur 5: Overgewicht en obesitas nemen toe bij jongens en meisjes.

3  	 Trimbos, Jeugd en riskant gedrag 2007 (2008)
4   Hurk, K. van den, et al : Prevalentie van overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4-15 jaar in de periode 2002-2004.
Leiden, TNO (2006)
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Roken onder jongeren neemt af
Voor roken geldt een tegengestelde trend. Het
percentage jongeren (twaalf tot achttien jaar) dat
ooit heeft gerookt, in de afgelopen maand rookte of
dagelijks rookt, is afgenomen na een piek in 19965.

Roken
% 12-18 jarigen dat een keer gerookt heeft
Ooit gerookt
Maandprevalentie
Dagelijks

55

Softdrugsgebruik onder jongeren neemt af
Ook het terugdringen van softdrugsgebruik laat een
positieve ontwikkeling zien. Het percentage jongeren
(twaalf tot achttien jaar) dat cannabis gebruikt, is
sinds 19966 afgenomen.

Cannabisgebruik
% 12-18 jarigen
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Nederlandse jongeren vrijen veiliger
Een andere positieve trend betreft veilige seks. Het
aantal jongeren dat tijdens de laatste keer seks een
condoom heeft gebruikt, is gestegen van 71% in 2001
naar 82% in 2005.
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Bron: Trimbos, Jeugd en riskant gedrag 2007 (2008)

Figuur 6: Sinds 1996 roken steeds minder jongeren.

Condoomgebruik tijdens laatste keer seks
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Bron: Trimbos, Jeugd en riskant gedrag 2007 (2008)

Figuur 7: Softdrugsgebruik onder jongeren
neemt af sinds 1996.

2007

2001

2005

Bron: Trimbos, HBSC 2005: Gezondheid en welzijn van jongeren in
Nederland (2007)

Figuur 8: In 2005 vrijen meer Nederlandse
jongeren veilig.

5   Monshouwer, et al.: Jeugd en riskant gedrag 2007. Kerngegevens uit het peilstationonderzoek
scholieren, Utrecht, Trimbos-instituut (2008)
6   Monshouwer, et al.: Jeugd en riskant gedrag 2007. Kerngegevens uit het peilstationonderzoek
scholieren, Utrecht, Trimbos-instituut (2008)
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De hierboven gepresenteerde gegevens schetsen een deels positief beeld van de Nederlandse
jongeren. Jongeren vrijen steeds vaker veilig. Hoewel nog steeds een aanzienlijk deel van de
jongeren op regelmatige basis rookt en 8% van de jongeren aangeeft softdrugs te hebben
gebruikt in de laatste vier weken daalt het percentage jongeren dat rookt en softdrugs gebruikt
al ruim tien jaar. Er zijn echter ook zorgwekkende trends, namelijk: de enorme stijging in excessief
drankgebruik onder jongeren (het ‘comazuipen’ haalt regelmatig de pers) en de verontrustende
trend van toenemend overgewicht. Dat er geen stijgende trends te zien zijn wat betreft de andere ongezonde gewoonten betekent niet dat er sprake is van een wenselijke situatie. Er is dus
op verschillende vlakken veel winst te behalen als het gaat om de (on)gezonde leefstijl van de
Nederlandse jongeren.
Maatschappelijke kosten van trends
De Nationale DenkTank heeft een schatting gemaakt van de maatschappelijke kosten van drie
ongezonde leefstijlgebieden (overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken), zowel van de
huidige kosten in 2008 als de te verwachten kosten in 2025. De kosten van overgewicht, overmatig alcoholgebruik en roken zijn verdeeld in directe en indirecte kosten. Onder de directe kosten
valt alle medische zorg die direct aan een van de bovengenoemde leefstijlgebieden is toe te
schrijven. Onder de indirecte kosten vallen drie kostenposten namelijk: de kosten die veroorzaakt
worden door vroegtijdige sterfte, extra ziekteverzuim en afname van arbeidsproductiviteit door
verminderde effectiviteit. Bij overmatig alcoholgebruik zijn er nog twee andere indirecte kostenposten te benoemen: kosten ten gevolge van verkeersongevallen en justitiële kosten. Al deze
kosten zijn bij elkaar opgeteld, met daarin een correctie op overlap (iemand die vroegtijdig sterft
ten gevolge van roken kan daarna immers geen kosten veroorzaken door alcoholgebruik).
Om deze kosten te berekenen heeft de Nationale DenkTank gebruik gemaakt van verschillende
bronnen. De belangrijkste zijn de databases van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
en van McKinsey & Company en literatuur van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM), van KPMG Bureau voor Economische Argumentatie en van het Trimbos-instituut. De
Nationale DenkTank kan de toekomst echter niet exact voorspellen. De getallen hieronder zijn
een onderbouwde en voorzichtige schatting.

Overgewicht
Overmatig alcoholgebruik
Roken

+6%
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Figuur 9: Kosten van een ongezonde leefstijl in
miljard euro in 2008 en 2025.
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2.1.2 Analyse van de jongerenenquête
Jongeren in de leeftijd van tien tot twintig jaar hebben hun mening gegeven via onder andere
een enquête op twee populaire jongerencommunities: Habbo Hotel en PartyPeeps. Deze enquête is opgezet in samenwerking met YoungWorks. De jongeren beantwoordden onder andere
vragen over hun eigen leefstijl, hun gezondheid in het algemeen en hulp van anderen bij gezond
leven. Omdat meisjes (58%) en jonge tieners (gemiddelde leeftijd was dertien en een half jaar)
oververtegenwoordigd waren, is voor sekse en leeftijd gewogen. De verschillende schoolniveaus
waren representatief voor heel Nederland. Hieronder leest u de belangrijkste uitkomsten van de
enquête.
Jongeren hebben een ongezonde leefstijl
16% van de jongeren in de leeftijd van tien tot en met twintig jaar geeft aan in de afgelopen
maand te hebben gerookt, 8% heeft (soft)drugs gebruikt, 9% heeft onveilige seks en 12% van de
jongeren geeft aan meer dan vijf glazen alcohol te drinken bij één gelegenheid, het zogenaamde bingedrinken.
Jongeren overschatten hun eigen gezondheidsgedrag
De resultaten van de enquête tonen een mogelijk belangrijke oorzaak voor ongezond gedrag:
jongeren overschatten hoe gezond zij leven. Hoewel 47% van de jongeren zich ongezond gedraagt, vindt 83% dat ze gezond leeft. Daarnaast vindt 69% van de jongeren met overgewicht
dat ze gezond leeft. Ook op het gebied van alcoholgebruik ligt een oorzaak voor ongezond gedrag: 22,8% van de jongeren vindt zes glazen alcohol (meer dan bingedrinken) nog niet teveel.
Van de jongeren ouder dan zestien jaar is dat zelfs bijna de helft (44,7%). Dit zijn hoge percentages als je bedenkt dat ieder glas alcohol schadelijk is voor de ontwikkeling van de hersenen7.
Jongeren zien zelf drugsgebruik en roken als grootste gezondheidsproblemen onder jongeren,
niet overgewicht en alcohol.

7   Bos, van den, W : Lezing puberbrein (Driebergen 2008), Universiteit Leiden
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Mening van jongeren over invloedssferen
Jongeren worden omringd door verschillende invloedssferen. In de enquête is jongeren gevraagd aan te geven welke invloedssfeer zij een belangrijke rol toedichten met betrekking tot
hun leefstijl. Onderstaand figuur geeft deze invloedssferen weer.

Overheid
Buurt
School
Vriend(inn)en
Naaste familie

Jongere

66,8% van de ondervraagde jongeren geeft aan dat de overheid
de verantwoordelijkheid heeft om Nederlanders gezonder te
maken. Van ruim 40% van de jongeren mag ook de wettelijke
leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie omhoog. Dat vindt voor
zwak-alcoholisch [nu zestien jaar], 40,7% en voor gedistilleerd
[nu achtien jaar] 45,1% van de ondervraagden
35,9% van de ondervraagde jongeren vindt het moeilijk om
gezond te leven in de buurt waarin zij wonen
Slechts 7,2% van de ondervraagde jongeren geeft aan dat
scholen jongeren het beste kunnen helpen gezond te leven.
59,2% van alle ondervraagden geeft aan dat ze gezondere
producten in de kantine waarschijnlijk zouden kopen
16,2% van de ondervraagde jongeren geeft aan dat vrienden
hen het beste kunnen helpen gezonder te leven. Dit aandeel
wordt groter naarmate de leeftijd van de ondervraagden stijgt.
Daarnaast geeft 36,5% van de jongeren ouder dan zestien jaar
aan dat vrienden hen wel eens aansporen om meer te drinken
dan ze van plan waren
44% van de ondervraagde jongeren denkt dat ouders hen het
beste kunnen helpen gezonder te leven. Slechts 44,5% van de
ondervraagden geeft aan dat hun ouders strenge regels over
alcoholgebruik hanteren. Eén op de vijf ouders (20,5%) voert
een tolerant alcoholbeleid. Een aanzienlijke groep (35%)
hanteert geen duidelijke regels over alcoholgebruik
Naarmate jongeren ouder worden, zoeken ze de oplossing voor
het verbeteren van hun gezondheid meer bij zichzelf (<zestien
jaar = 11,0%,  zestien jaar = 25,2%). Dit blijkt bijvoorbeeld uit
het feit dat 77% van de jongeren ouder dan zestien jaar
aangeeft dat zij waarschijnlijk naar een feest zouden gaan waar
geen alcohol wordt geschonken

Figuur 10: Mening van jongeren over hun verschillende invloedssferen.

2.1.3 Analyse van de verschillende gebieden
17% van de jongeren in Nederland groeit op in een achterstandswijk, 48% van de jongeren
woont in een landelijke omgeving en 12% van de jongeren woont in een nieuwbouwwijk8. Meer
dan de helft van de jongeren die middelbaar onderwijs volgen zit op het VMBO, van de allochtone leerlingen zelfs bijna tweederde9. De Nationale DenkTank heeft in het onderzoek extra
aandacht besteed aan verschillende gebieden waar het grootste deel van de Nederlandse
jongeren woont, opgroeit en naar school gaat. Er is een veldstudie gedaan in de Schilderswijk in
Den Haag (een achterstandswijk), Oost-Groningen (een plattelandsgebied), Tussen de Vaarten
in Almere (een nieuwbouwwijk) en de school het Escamp VMBO in Den Haag. In deze gebieden
en op de school zijn de kwantitatieve bevindingen van de nationale trends en de resultaten
uit de jongerenenquête uitgebreider onderzocht door middel van diepte-interviews, focusgesprekken en creatieve sessies met lokale experts, ervaringsdeskundigen, beleidsmedewerkers en
vooral jongeren.

8   CBS: Kinderen in Tel, VROM (2007)
9   CBS statline: Voortgezet onderwijs; deelname van de leerlingen naar herkomstgroepering – gebaseerd op gegevens
van het derde leerjaar, schooljaar 2007/2008
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Elk gebied is anders
Elk gebied verschilt sterk in sociaaleconomische status, etniciteit van de bewoners en bevolkingsopbouw. Elk gebied heeft dan ook zijn eigen problemen en kansen. Zo wordt er op het platteland
van Oost-Groningen veel gedronken door jongeren. De belangrijkste problemen onder de OostGroningse jeugd zijn overgewicht en alcoholgebruik. De vaak islamitisch opgevoede jongeren
uit de Schilderswijk drinken juist weinig alcohol. In de Schilderswijk zijn de belangrijkste problemen
overgewicht, roken en softdrugsgebruik. Tussen de Vaarten lijkt wat betreft de problemen een
gemiddelde Nederlandse wijk, waarin probleemgedrag voorkomt volgens de nationale trends
zoals beschreven in paragraaf 2.1.1. Met name overgewicht en overmatig alcoholgebruik zijn
hier een probleem.
Zelfde problemen, andere oorzaken
Ondanks dat in de verschillende gebieden ongezond gedrag voorkomt, hebben de problemen
vaak een andere oorzaak.
Verveling onder de jeugd speelt in twee van de onderzochte gebieden. In de Schilderswijk
worden jongens vanaf ongeveer tien jaar vaak de hele avond de straat op gestuurd, omdat het
huis te vol is. Meisjes, vooral moslima’s, worden binnen gehouden. Veel welzijnswerk richt zich hier
op kinderen en niet op jongeren waardoor er voor de jongeren minder te doen is. Gezinnen die
wonen in Tussen de Vaarten hebben met name jonge kinderen. De faciliteiten in de wijk zijn dan
ook gericht op deze leeftijdsgroep. Het jongerencentrum is bijvoorbeeld sinds dit jaar een kindercentrum geworden. In zowel de Schilderswijk als in Tussen de Vaarten heerst het gevoel dat er te
weinig wordt georganiseerd voor jongeren tussen de tien en twintig jaar.
In alle gebieden blijkt dat ouders niet het beste voorbeeld kunnen geven aan hun kind; in de
Schilderswijk komt dit bijvoorbeeld door een generatiekloof tussen de eerste en tweede of
tweede en derde generatie allochtonen, in Tussen de Vaarten doordat het merendeel van de
ouders tweeverdiener is en hebben zij over het algemeen minder tijd voor de kinderen. In OostGroningen is de werkloosheid relatief hoog, waardoor de kinderen een minder goed voorbeeld
krijgen.
Sociale controle en sociale cohesie kunnen een gebied gezonder maken. Jongeren voelen zich
beter gewaardeerd en worden aangesproken op normoverschrijdend (ongezond) gedrag10. In
Oost-Groningen is de sociale controle sterk, in Tussen de Vaarten en de Schilderswijk juist niet.
Tussen de Vaarten is een relatief nieuwe wijk en er zijn weinig sociale ontmoetingsplekken. In de
Schilderswijk zoeken mensen van dezelfde cultuur elkaar op en mengen zij slecht met andere
culturen.
Met bepaalde initiatieven wordt op dezelfde manier geprobeerd de kwaliteit van de leefstijl van
jongeren door heel Nederland te verbeteren, terwijl de oorzaken van de leefstijlproblematiek per
regio verschillen. Het verschil in oorzaken maakt dat een initiatief dat op de ene plaats werkt, niet
zonder meer op een andere plaats kan worden toegepast. Neem het voorbeeld van (gemengde) jongerencentra. In de Schilderswijk werkt dit concept niet, omdat ouders er moeite mee hebben de meisjes er naartoe te laten gaan omdat daar ook jongens aanwezig zijn.

10   Van Asselt, A. (2006). Scholierenenquête 2006 Almere Stad Oost. Almere: Gemeente Almere, p. 47
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De rol van school
Het onderzoek op het Escamp VMBO in Den Haag geeft een beeld van de problematiek op
school en de richtingen voor mogelijke oplossingen. Deze school voert geen integraal gezondheidsbeleid. Dit geldt ook voor een groot deel van de andere scholen uit de onderzoeksgebieden. De schoolkantine biedt overwegend ongezond voedsel aan en er zijn supermarkten en
snackbars op een steenworp afstand. De verleiding voor leerlingen om ongezonde keuzes te
maken is groot. Binnenkort breidt het Escamp VMBO het rookverbod uit zodat ook op het schoolplein niet meer mag worden gerookt. Dit ontbreekt nog op het merendeel van middelbare scholen.
Het relatief hoge percentage rokende leerlingen gaat gepaard met slecht voorbeeldgedrag
van volwassenen. Leerlingen komen in aanraking met rokers tijdens de stage en ook ouders en
docenten geven in veel gevallen een slecht voorbeeld.
Scholen geven aan dat het structureel aandacht besteden aan leefstijl en leefstijlgerelateerde
problemen niet hun prioriteit heeft. Op de eerste plaats komt het lesgeven over kennisinhoudelijke
onderwerpen. Bovendien is het voor scholen niet eenvoudig een keuze te maken uit het zeer
grote aanbod van lespakketten over uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot leefstijl,
met als gevolg dat niet alle lespakketten worden gebruikt. Ook scholen voelen zich geen eigenaar van de leefstijlgerelateerde problemen van jongeren.
Ruimtelijke ordening
De hoeveelheid groen in de drie gebieden wisselt sterk. Onderzoeken wijzen op een gunstig
effect van groen op de gezondheid11. Niet alle experts zijn het hier mee eens12. Uit de analyse is
naar voren gekomen dat groen in de omgeving op zichzelf weinig effectief is: het gaat erom wat
mensen ermee doen. Tussen de Vaarten in Almere is een zeer groene wijk maar het overgrote
deel van het groen is te vinden op privéterrein zoals kleine tuinen. Dit groen is niet beschikbaar
voor activiteiten van wijkbewoners. In een ‘effectief’ groene omgeving moet de buurt zo worden ingericht dat het mensen uit verschillende leeftijdsgroepen stimuleert om te bewegen of
om activiteiten te organiseren die beweging stimuleren. Dit kan een gunstig effect hebben op
bijvoorbeeld overgewicht. Maar ruimtelijke ordening is meer dan alleen groen. In Oost-Groningen
zorgen bijvoorbeeld vooral de lange afstanden naar school en tussen woningen dat veel jongeren
de beweegnorm halen, niet de groene omgeving. Ook factoren als beschikbaarheid van parkeerplaatsen en de afstand tot voorzieningen beïnvloeden de hoeveelheid beweging. Dit wordt
bevestigd door een onderzoek naar de relatie tussen groen en gezondheid in vier Amsterdamse
wijken13.
Bestaande initiatieven
Tijdens de analyse van de verschillende gebieden heeft de Nationale DenkTank gesproken met
instanties die inspelen op de verbetering van de leefstijl van jongeren. Initiatieven van gemeenten, welzijnsstichtingen en andere maatschappelijke instanties sluiten slecht aan bij de belevingswereld van jongeren en kunnen het segment jongeren dat behoefte heeft aan ondersteuning
lastig bereiken. Verkokering werd in de interviews regelmatig als frustrerend aangegeven: de
verschillende initiatieven werken niet samen, waardoor waardevolle informatie over effect en
doelgroepkenmerken verloren gaat. Er is geen duidelijk coördinerend orgaan, omdat er geen

11   Maas J., Groenewegen P., Verheij R., Vries de S., Berg van den A. Nivel: Onderzoeksproject Vitamine G, Universiteit
Wageningen
12   Hollander, de, A.E.M., N. Hoeymans, J.M. Melse, J.A.M. van Oers, J.J. Polder: Zorg voor gezondheid: Volksgezondheid
Toekomst Verkenning. RIVM (2006)
13   EMGO-instituut e.a.: De Gezonde Wijk. Een onderzoek naar de relatie tussen fysieke wijkkenmerken en lichamelijke
activiteit (2006)
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eenduidige probleemeigenaar is. Hoort de aanleg van bijvoorbeeld een sportveld om jongeren
te activeren bij gezondheid, ruimtelijke ordening of sport? Samenwerking tussen de eigenaren
verloopt vaak moeizaam en traag.

2.1.4 Van analyse naar oorzaken
De Nationale DenkTank heeft vanuit de trendanalyse, de analyse van de jongerenenquête en
de analyse van de gebieden een overzicht gemaakt van de oorzaken die ten grondslag liggen
aan de ongezonde leefstijl van jongeren. Hierover leest u in het volgende deel van dit hoofdstuk.
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2.2 Analyse – oorzaken van een ongezonde leefstijl
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Aan de hand van de trend-, jongerenenquête- en gebiedsanalyses heeft de
Nationale DenkTank de belangrijkste oorzaken van een ongezonde leefstijl van jongeren geïdentificeerd. Deze oorzaken liggen
bij jongeren zelf én in hun omgeving. Een
aantal van deze oorzaken is niet of nauwelijks
te beïnvloeden en daarmee ook moeilijk te
veranderen, zij worden in het vervolg ’nietbeïnvloedbare’ oorzaken genoemd. Het is
essentieel om de niet-beïnvloedbare oorzaken
beter te begrijpen, omdat ze informatie geven over de doelgroep en hun omgeving.
Het accepteren van deze niet-beïnvloedbare oorzaken is een randvoorwaarde om
tot effectieve oplossingen te komen. De
Nationale DenkTank ziet de oorzaken die
wel te beïnvloeden zijn als aanknopingspunten voor de adviezen en aanbevelingen.
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Figuur 11: Samenvatting oorzaken van een ongezonde
leefstijl van jongeren.

In figuur 11 zijn de oorzaken van een ongezonde leefstijl van jongeren samengevat. In de volgende paragrafen zijn de oorzaken die niet
te beïnvloeden zijn en die wel te beïnvloeden zijn per invloedssfeer – jongeren en hun omgeving
– uitgewerkt.

2.2.1 Niet-beïnvloedbare oorzaken – jongeren
De keuze van jongeren voor een ongezonde leefstijl wordt mede bepaald door een factor die
nu eenmaal jongeren-eigen en niet te beïnvloeden is. Deze factor is puur fysiologisch en heeft te
maken met de ontwikkeling van het brein van een puber. Deze paragraaf gaat verder in op het
verband tussen de ontwikkeling van het puberbrein en een ongezonde leefstijl.
Puberbrein
Een vaak gehoorde kreet is dat jongeren keuzes maken op basis van emotie in plaats van ratio.
De werkelijkheid is genuanceerder: jongeren denken rationeel, maar gebruiken andere criteria
in hun afwegingen14. Vergeleken met volwassenen wegen gevolgen op de lange termijn minder zwaar mee in hun beslissingen. Zo verkiezen zij een gezellige avond boven het gevaar van
blijvende hersenschade als gevolg van alcohol. Jongeren hebben een eigen manier waarop ze
met risico’s omgaan. Ze kunnen precies vertellen welke risico’s er verbonden zijn aan hun gedrag. Toch nemen ze grotere risico’s dan volwassenen kunnen begrijpen.

14   Bos, van den, W: Lezing puberbrein (Driebergen 2008), Universiteit Leiden
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Hoe komt dit? Een mogelijke verklaring ligt in de ontwikkeling van onze hersenen. Hersenen ontwikkelen zich nog meer dan twintig jaar na de geboorte. Niet alle hersengebieden ontwikkelen
zich tegelijk. De amygdala, het gebied dat emoties beheerst, rijpt vrij vroeg. Een ander gebied,
de prefrontale cortex, rijpt juist laat: de ontwikkeling eindigt tussen het eenentwintigste en vierentwintigste levensjaar. Dit is het gebied van het rationele denken, de langetermijnplanning en de
risicoanalyse15. Tijdens de puberjaren hebben jongeren een natuurlijke voorkeur voor risicogedrag
door deze disbalans in de hersenontwikkeling. Het ‘nu’ telt veel zwaarder mee dan de langetermijnrisico’s16.
Hieruit komt een belangrijke les voor voorlichters naar voren; hamer bij jongeren niet alleen op
gevolgen voor de verre toekomst, maar benadruk ook gevolgen op kortere termijn. Bijvoorbeeld:
“Kijk eens hoe verschrikkelijk je huid eruit ziet de dag nadat je zoveel gedronken hebt.”

2.2.2 Niet-beïnvloedbare oorzaken – omgeving
De Nationale DenkTank vond in de omgeving van jongeren drie oorzaken die niet of nauwelijks
te beïnvloeden zijn. Dit zijn de sociaaleconomische status van het gezin waarin jongeren leven,
de achtergrond van jongeren – zowel cultureel als religieus - en het feit dat jongeren aan groepsdruk onderhevig zijn. Deze paragraaf gaat verder in op hoe deze omgevingsfactoren invloed
hebben op de leefstijl van jongeren.
Lage sociaaleconomische status
Een niet te beïnvloeden oorzaak, die onlosmakelijk verbonden is met leefstijl, is de sociaaleconomische status (SES) van het gezin waarin de jongere leeft. De belangrijkste indicatoren van de SES
zijn inkomen en opleidingsniveau. Jongeren met een lager opleidingsniveau hebben vaak een
ongezondere leefstijl dan jongeren met een hoog opleidingsniveau17. De verklaring hiervoor is
niet eenduidig maar heeft te maken met de volgende factoren:
Gezinnen met een lage SES:
• hebben een lager kennisniveau over leefstijl en het belang van een gezonde leefstijl
• kunnen door de lagere financiële draagkracht moeilijker een gezonde leefstijl realiseren; een
lidmaatschap van sportverenigingen of het aanschaffen van gezonde, wat duurdere producten vergt een extra investering
• leven vaak in gebieden waar minder faciliteiten zijn die een gezonde leefstijl stimuleren. Het
aanbod van supermarkten en eetgelegenheden is hier meestal behoorlijk eenzijdig.
Culturele en religieuze achtergrond
Een andere factor die van invloed is op leefstijl is de culturele en religieuze achtergrond van de
jongere en zijn omgeving. Die beïnvloedt niet alleen eetgewoonten, maar ook de keuze voor
drugs-, alcohol- en tabaksgebruik. Bij niet-westerse allochtonen is vaker sprake van overgewicht.
Jongeren met een islamitische achtergrond gebruiken minder alcohol en drugs dan autochtone
jongeren18. Culturele factoren beïnvloeden ook de mate van beweging en deelname aan sportactiviteiten in het algemeen. Islamitische meisjes sporten en bewegen weinig vanwege culturele
en religieuze bezwaren tegen gemengd sporten.

15   Kandel, E. Schwartz & Jessel: Principles of Neural Science. McGraw-Hill companies, 4e editie (2000)
16   De Hersenstichting Nederland; Nies Van R, Synovate; Vossen, van L., Vullings G., Puberhersenen in ontwikkeling (2008)
17   Monshouwer. K. et al.: Jeugd en riskant gedrag, Trimbos-instituut (2007)
18   Monshouwer. K. et al.: Jeugd en riskant gedrag, Trimbos-instituut (2007)
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Groepsdruk
Groepsdruk van leeftijdgenoten heeft veel invloed op de leefstijl van jongeren. Jongeren nemen
onder sociale druk soms beslissingen die ze zelfstandig niet gemaakt zouden hebben. Bijvoorbeeld starten met roken of meer alcohol drinken dan gepland. Een gezonde groepsnorm kan
ongezond gedrag ook tegengaan. Dat wil niet zeggen dat jongeren elkaar constant aanspreken
op ongezond gedrag: “Dat moeten ze zelf weten” is een vaak gehoorde uitspraak als het over
vrienden gaat. Toch zal een jongere niet snel naar een sigaret grijpen als zijn vrienden niet roken.
Het feit dat jongeren aan groepsdruk onderhevig zijn, is moeilijk te veranderen. Dit is een proces
dat jongeren eigen is. Groepsdruk valt daarom in dit onderzoek in de categorie niet-beïnvloedbare oorzaken in de omgeving van jongeren. Ondanks het feit dat groepsdruk een gegeven is,
biedt het beïnvloeden van de weerbaarheid van jongeren om zich hiertegen te verzetten wel
ruimte voor oplossingen.

2.2.3 Beïnvloedbare oorzaken – jongeren
Uit onderzoek van de Nationale DenkTank blijkt dat jongeren denken of vinden dat zij weinig mogelijkheden tot ontplooiing en het aannemen van een gezonde leefstijl hebben. Dit valt uiteen
in een gebrek aan toekomstperspectief en het aannemen van een slachtofferrol. Ook geven
jongeren aan dat ze het idee hebben niet de vaardigheden, zoals daadkracht of weerbaarheid,
te bezitten om tot een gezonde leefstijl te komen. Deze perceptie van vaardigheden is tweeledig
en uit zich in een gebrek aan daadkracht om de juiste acties te ondernemen en een gebrek aan
weerbaarheid tegen onder andere groepsdruk, de verleidingen van een ongezonde leefstijl en
risicogedrag. Deze oorzaken zijn beïnvloedbaar omdat het gaat over het beeld dat jongeren
hebben van zichzelf. De hierboven genoemde oorzaken worden besproken in deze paragraaf.
Bij iedere beïnvloedbare oorzaak ziet u een symbool. Bij de adviezen en aanbevelingen in hoofdstuk 3 ziet u aan de hand van de symbolen op welke oorzaken/denkrichtingen het advies of de
aanbeveling ingrijpt. Een uitleg van de symbolen vindt u in hoofdstuk 4.
Gebrek aan toekomstperspectief
Uit interviews blijkt dat jongeren met een gebrek aan ambitie en vertrouwen in de toekomst vaak
een ongezonde leefstijl hebben. Deze jongeren verwachten weinig van hun toekomst en streven
niet echt een doel na. Hierdoor zijn ze nauwelijks gemotiveerd om bewust gezonde keuzes te
maken. Dit versterkt het gevoel om te leven in het ‘hier en nu’. Jongeren die wel een doel nastreven lijken een reden te hebben om gezond te leven. Uit interviews blijkt bijvoorbeeld dat deze
jongeren ervoor kiezen om niet teveel te drinken op vrijdagavond, omdat ze zaterdagochtend
weer fit willen zijn voor de wedstrijd.
Aannemen van slachtofferrol
Jongeren accepteren slechte voorbeelden met
een passieve gelatenheid en gedragen zich soms
als slachtoffer. Jongeren geven aan “Er wordt toch
niet naar mij geluisterd” of “Er is toch niets voor mij
te doen”. Ze berusten in hun situatie omdat ze het
gevoel hebben dat ze weinig invloed hebben op
hun eigen leven. Dit staat in schril contrast met de
steun en initiatieven die veel gemeenten, stichtingen
en andere instanties jongeren aanreiken. In de
interviews gaven de instanties in de onderzoeksgebieden aan dat jongeren wel bij plannen worden
betrokken en dat hen wordt gevraagd welke
faciliteiten ze graag willen in hun gebied. Blijkbaar
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is het moeilijk voor deze partijen om jongeren op de juiste manier te bereiken en hen het gevoel
te geven dat er naar hen wordt geluisterd. Aangelegde sportplekken blijven leeg en de jongeren
hangen verveeld rond op hangplekken in de buurt.
Gebrek aan weerbaarheid
Jongeren bevinden zich in een omgeving waarin ze veel ongezonde keuzes kunnen maken.
Denk daarbij aan ongezond eten, gebruik van alcohol, drugs en/of sigaretten. Ook zijn jongeren
relatief vermogend, wat hun mogelijkheden vergroot. Ze vinden het moeilijk om nee te zeggen.
Dit gebrek aan weerbaarheid speelt een nadelige rol wanneer groepsdruk hoog is. Jongeren die,
zoals de meeste pubers, niet zo stevig in hun schoenen staan vinden ’het erbij horen’ belangrijk.
Juist zij zijn erg gevoelig voor groepsdruk. Uit gesprekken met jongeren blijkt dat wanneer jongeren
meer zelfvertrouwen hebben en weerbaarder zijn, zij sneller voor zichzelf opkomen en makkelijker
de ongezonde keuzes afslaan.
Gebrek aan daadkracht
De Nationale DenkTank ziet bij jongeren ook een gebrek aan daadkracht. Ze hebben bijvoorbeeld niet de daadkracht om naar de sportschool te gaan, terwijl ze wel willen sporten en alle
middelen voor handen zijn om dit te doen. Ze zijn onverschillig en hebben het idee dat hun acties toch geen verschil maken. Alles lijkt te veel moeite te kosten voor een puber, waardoor hij de
makkelijkste en helaas vaak de ongezonde weg kiest.

2.2.4 Beïnvloedbare oorzaken – omgeving
De keuze voor een gezonde leefstijl stuit op de minste weerstand in een gezonde omgeving. In
deze omgeving ondersteunt zowel de directe omgeving – ouders, buurtgenoten en leeftijdgenoten – als de indirecte omgeving – scholen en lokale en nationale overheid – gezond gedrag.
Jongeren worden hier weinig blootgesteld aan ongezonde verleidingen. De drempel om te
kiezen voor gezonde voeding en voldoende bewegen is laag. Hieronder gaan we kort in op de
verschillende invloedssferen van de omgeving van jongeren en hoe deze invloedssferen een
beïnvloedbare oorzaak voor ongezond gedrag vormen. Bij iedere beïnvloedbare oorzaak ziet u
een symbool. Bij de adviezen en aanbevelingen in hoofdstuk 3 ziet u aan de hand van de symbolen op welke oorzaken/denkrichtingen het advies of de aanbeveling ingrijpt. Een uitleg van de
symbolen vindt u in hoofdstuk 4.
Ouders geven niet het juiste voorbeeld
Ouders zijn een cruciaal voorbeeld voor jongeren, met name tot hun vijftiende jaar. Daarna
neemt dit geleidelijk af. Jongeren geven aan dat juist zij hen kunnen helpen om gezonder te
leven19. Ouders onderschatten zelf vaak de mate waarin zij een voorbeeld zijn voor jongeren.
Ouders die roken, drinken, ongezond eten of weinig bewegen, realiseren zich over het algemeen
niet dat zij hiermee een slecht voorbeeld zijn voor hun kinderen. Ook andere aspecten, zoals
een laag ambitieniveau van ouders, werken door op het kind. Aan de andere kant verkleint de
afwezigheid van ouders in gezinnen van tweeverdieners de impact van een goed voorbeeld. Uit
onderzoek blijkt dat duidelijke regels met ruimte voor uitleg en overleg een positieve invloed hebben op leefstijl. Kinderen die van hun ouders geen alcohol mogen drinken, drinken beduidend
minder en minder vaak20. De basis voor dit gedrag moet wel op jonge leeftijd worden gelegd.
Het feit dat ouders vaak niet goed op de hoogte zijn van de ongezonde gedragingen van hun

19   Online enquête van de Nationale DenkTank 2008 op Habbohotel (www.habbo.nl) en Partypeeps (www.partypeeps2000.nl) in samenwerking met YoungWorks (2008)
20   Prins, M.: De deugd van tegenwoordig. Onderzoek naar jongeren en hun grenzen.
(Radboud Universiteit Nijmegen) (2008)
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kinderen maakt het stellen van de juiste regels moeilijk. Jongeren drinken drie keer zoveel als hun
ouders denken21. En hoewel overgewicht toeneemt, herkennen ouders het steeds slechter bij hun
eigen kind22.
Gebrek aan sociale cohesie
Gebrek aan sociale cohesie kan bijdragen aan ongewenst – vaak ongezond – gedrag onder
jongeren. Ze krijgen alle vrijheid en worden niet beperkt in hun gedrag. Op plaatsen waar de
sociale cohesie sterk is, gedragen jongeren zich veelal prettiger en gezonder. De sociale banden
binnen de omgeving van de jongeren zijn hier sterker en korter waardoor de jongeren eerder
aangesproken worden op hun gedrag. Immers, de buurvrouw kent je moeder goed, die op haar
beurt direct invloed kan uitoefenen op je gedrag. In gebieden met een sterke sociale cohesie
voelen mensen zich gemiddeld gezonder dan in gebieden waar dit niet het geval is23.
Verkeerd aanbod
Het aanbod van ongezond voedsel, alcohol en tabak op scholen, in de media en in de horeca
is overweldigend. Zoals al genoemd in onze analyse van de verschillende gebieden (paragraaf
2.1.3) voeren weinig scholen een integraal gezondheidsbeleid. Een schoolkantine biedt gefrituurde producten en mist vaak een breed assortiment gezonde alternatieven. De gezonde producten die er zijn, zijn relatief duur. Automaten op scholen bieden snoep en frisdrank en snackbars
zijn niet ver van school te vinden. Ook in het ouderlijk huis is het aanbod van ongezonde producten groot. Daarnaast speelt de voedingsmiddelenindustrie handig in op de ongezonde
vraag van de jongeren. Dit alles is niet verwonderlijk, want aanbod creëert vraag en de jongeren
zijn gretige afnemers. Aantrekkelijke reclames en aanbiedingen op televisie en posters verleiden
jongeren tot een ongezonde keuze. Onderzoek wijst uit dat jongeren worden blootgesteld aan
maar liefst tweehonderd eetbeslismomenten per dag24.
Ook alcohol, tabak en drugs zijn gemakkelijk te verkrijgen voor jongeren. Met de invoering van
het rookverbod in de horeca is een grote stap gemaakt naar een betere leefstijl. De toegankelijkheid van alcoholhoudende dranken is echter aanzienlijk. De wettelijk toegestane leeftijd voor de
verkoop van zwak-alcoholische dranken ligt in Nederland met zestien jaar laag in tegenstelling
tot achttien of zelfs eenentwintig jaar in andere landen.
Naast het grote ongezonde aanbod is er ook aanbod van gezonde producten en faciliteiten
die een gezonde leefstijl stimuleren. Helaas ervaren jongeren deze producten en faciliteiten niet
als een logische keuze. Dit kan komen door een hogere prijs en lagere beschikbaarheid van
gezonde producten maar ook door een onaantrekkelijk imago. Gezond aanbod komt dus niet
altijd overeen met de vraag van jongeren. De Nationale DenkTank concludeert dat het overweldigende en verleidelijke aanbod van ongezonde producten van grote invloed is op de leefstijl
van jongeren.

21   Verdurmen, J, E. Smit, S. van Dorsselaer, K. Monshouwer, I. Schulten: Ouders over alcohol-,
roken en drugspecifieke opvoeding 2007. Kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Ouders, Trimbos-instituut (2008)
22   Johnson, F, et al.: Changing perceptions of weight in Great Britain: comparison of two population surveys. BMJ (2008),
p.337-494
23   Hollander, de, A.E.M., N. Hoeymans, J.M. Melse, J.A.M. van Oers, J.J. Polder: Zorg voor gezondheid: Volksgezondheid
Toekomst Verkenning, RIVM (2008)
24   Oudkerk, R.: 265 Dwaze Dolle Dagen, Intreerede Haagse Hogeschool (2008)
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Onduidelijke regelgeving
De nationale overheid legt lokale overheden taken en verplichtingen op die zijn vastgelegd in
wetten. Op deze manier oefent zij invloed uit op de leefstijl van jongeren. Dit doet ze bijvoorbeeld
door een minimum leeftijdsgrens te stellen voor de verkoop van alcohol, tabak en cannabis. Ook
geldt er een minimum leeftijd van achttien jaar voor de toegang tot coffeeshops. Helaas worden
deze regels niet altijd goed gehandhaafd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit gesprekken met jongeren
onder de zestien jaar die aangeven dat het geen enkel probleem is om aan drank of sigaretten
te komen.
Daarnaast voert de overheid prijsverhogende accijnzen in om het gebruik van sommige genotsmiddelen te ontmoedigen. Jongeren zijn gevoelig voor prijsverhogingen25. Een oplossing voor de
ongezonde leefstijl van jongeren kan dus in deze hoek worden gezocht.

2.3 Van oorzaken naar adviezen
Met de beïnvloedbare oorzaken van de ongezonde leefstijl van jongeren als uitgangspunt is de
Nationale DenkTank aan de slag gegaan om innovatieve en implementeerbare adviezen op te
stellen. In het volgende hoofdstuk worden de adviezen en aanbevelingen gepresenteerd.

25   Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kamerstuk Hans Hogervorst: Mixdrankconsumptie in Duitsland, 17 juni
2005
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3. Adviezen en aanbevelingen
3.1 Introductie
In hoofdstuk 2 werden de oorzaken van een ongezonde leefstijl beschreven. Deze oorzaken vallen uiteen in ‘niet te beïnvloeden’ (zie paragrafen 2.2.1 en 2.2.2) en ‘te beïnvloeden’ oorzaken
(zie paragrafen 2.2.3 en 2.2.4). De beïnvloedbare oorzaken van de ongezonde leefstijl van jongeren dienen als denkrichting voor de adviezen en aanbevelingen van de Nationale DenkTank.
De Nationale DenkTank heeft negen concrete adviezen en twee aanbevelingen uitgewerkt die
jongeren stimuleren zelf te kiezen voor een gezonde leefstijl. De adviezen en aanbevelingen richten zich op twee aandachtsgebieden (Figuur 12):
• het versterken van jongeren en hun omgeving
• het beperken van jongeren en hun omgeving
De Nationale DenkTank is van mening dat jongeren goed in staat zijn zelf hun gedrag aan te passen. Dit werkt het beste in een omgeving die de juiste voorbeelden geeft en jongeren stimuleert
de juiste keuzes te maken. Jongeren staan hierbij in een dynamische relatie tot hun omgeving.
Dit wil zeggen dat zij invloed hebben op hun omgeving en gelijktijdig ook worden beïnvloed door
hun omgeving. De adviezen en aanbevelingen liggen dan ook niet alleen in de invloedssfeer
van jongeren maar ook in die van hun omgeving.

Jongeren

Voor alle adviezen en aanbevelingen geldt dat de samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij een advies of aanbeveling essentieel is voor een succesvolle implementatie. De
adviezen richten zich op het stimuleren van een proactieve houding en op het zelf verantwoordelijkheid nemen in initiatieven die
je toekomst verbeteren. Hierdoor
krijgen jongeren meer zelfvertrouVersterken
Beperken
wen waardoor zij weerbaarder zijn
om ongezonde keuzes af te slaan.
• BAAS
• Alcohol Regelgeving
(AR)
• www.ditismijnplan.nl
De beperkende aanbevelingen
(WWW)
zetten de versterkende adviezen
• FIND IT! DO IT! (FIDI)
kracht bij.
• Lifestyle Check (LSC)

• Gewoon Bewegen (GB)

Omgeving

• Sterke Sport•
•
•

vereniging (SV)
Gemeentelijke
GezondheidsGarantie
(GGG)
T-Party (T-P)
Run 2gether (R2G)

• Zelfregulering

Voedingsreclame (ZR)

Figuur 12: De adviezen versterken en de aanbevelingen
beperken jongeren bij hun keuze voor een gezonde leefstijl.
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3.2 Samenvatting adviezen en aanbevelingen
Figuur 13 laat zien welke beïnvloedbare oorzaken hebben gediend als denkrichting voor de
negen adviezen en twee aanbevelingen. Elk advies en elke aanbeveling is ontstaan vanuit één
denkrichting; op die denkrichting grijpt het advies of de aanbeveling dan ook primair in. Daarnaast hebben de adviezen of aanbevelingen vaak ook positieve effecten op andere denkrichtingen. Deze worden in Figuur 13 aangeduid als neveneffect. Bij de adviezen en aanbevelingen
die in dit hoofdstuk worden beschreven ziet u aan de hand van symbolen in één oogopslag op
welke oorzaken/denkrichtingen het advies of de aanbeveling ingrijpt. Een uitleg van de symbolen vindt u in hoofdstuk 4.

Primair effect
Neveneffect

BAAS WWW LSC
Jongeren

FIDI

GB

SV

GGG

T-P

R2G

AR

ZR

• Gebrek aan

toekomstperspectief

• Aannemen

slachtofferrol

• Gebrek aan

weerbaarheid

• Gebrek aan
daadkracht

Omgeving

• Ouders niet het

juiste voorbeeld

• Gebrek aan

sociale cohesie

• Verkeerd
aanbod

• Onduidelijke
regelgeving

Figuur 13: Samenhang tussen beïnvloedbare oorzaken (hoofdstuk 2) en adviezen/aanbevelingen
(hoofdstuk 3).

De adviezen van de Nationale DenkTank zijn bedoeld als concrete en implementeerbare plannen die jongeren stimuleren om zelf bewust de keuze te maken voor een gezonde leefstijl. De
aanbevelingen voor regelgeving en beleid versterken deze adviezen. In dit hoofdstuk worden
de adviezen verder toegelicht. Daar waar mogelijk zijn de adviezen tot in detail uitgewerkt, als
concreet voorbeeld. Natuurlijk is de definitieve invulling van elk advies uiteindelijk aan de betrokken partijen zelf. De symbolen bij een advies verwijzen naar de oorzaak waarvoor het advies een
oplossing biedt. Wanneer het advies primair ingrijpt op een beïnvloedbare oorzaak, is het symbool vet weergegeven. Wanneer het advies een neveneffect heeft op een oorzaak is het niet
vet weergegeven.
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3.3 Adviezen jongeren versterken
Vijf adviezen grijpen in op jongeren zelf. Deze adviezen richten zich hoofdzakelijk op het versterken van daadkracht en weerbaarheid van jongeren en het bieden van meer toekomstperspectief.
• BAAS, dit nieuwe type jongerencentrum geeft jongeren een helder doel en eigenaarschap en
vermindert daarmee een gebrek aan toekomstperspectief.
• De online ideeënportal WWW.DITISMIJNPLAN.NL is een forum waar jongeren plannen voor
verbetering van hun leefstijl kunnen indienen, waardoor de kloof tussen de jongeren, overheden en non-profitorganisaties verkleint, jongeren het gevoel krijgen dat hun mening telt en hun
slachtofferrol afneemt.
• De Lifestyle Check op scholen geeft jongeren concreet inzicht in hun (on)gezonde leefstijl
waardoor hun daadkracht en zelfvertrouwen toeneemt.
• Het initiatief FIND IT! DO IT! biedt een overzicht van alle sportieve activiteiten en evenementen
in de buurt en versterkt de daadkracht van jongeren.
• Het programma Gewoon Bewegen laat jongeren direct zien of zij de dagelijkse beweegnorm
halen en stimuleert daadkracht om het beweegniveau te verhogen.
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Advies BAAS
Jongerencentra BAAS
Richt jongerencentra ‘nieuwe stijl’ op.
Deze centra worden voor en door jongeren gerund en bieden jongeren een doel,
ondernemerschap en een beter toekomstperspectief.
Probleemomschrijving
20% van de jongeren kampt met multiproblematiek: ze vertonen drie of meer
ongezonde gedragingen26. Ongezond
gedrag wordt veroorzaakt doordat jongeren een lage perceptie hebben van hun mogelijkheden. Jongeren ervaren dat hen weinig
leuke activiteiten worden aangeboden en dat er niks te doen is in hun gebied. Initiatieven van
gemeenten, welzijnsstichtingen en andere maatschappelijke instanties sluiten nauwelijks aan bij
de belevingswereld van de jongeren en kunnen het segment jongeren dat behoefte heeft aan
ondersteuning lastig bereiken. Gevolg is dat jongeren zich vervelen en een kick zoeken in ongezonde gedragingen. Bovendien hebben jongeren weinig daadkracht om iets te ondernemen.
Uit interviews blijkt dat jongeren met ambitie en vertrouwen in de toekomst juist vaker voor een
gezonde leefstijl kiezen. Jongeren die geen duidelijk beeld hebben van hun toekomst stellen zichzelf geen positieve langetermijndoelen. Hierdoor zijn deze jongeren nauwelijks gemotiveerd om
bewust gezonde keuzes te maken. Ook hebben zij het idee onvoldoende handvatten aangereikt
te krijgen om een mogelijk doel te verwezenlijken; ze ontvangen weinig ondersteuning van thuis
en missen kaders en een voorbeeld in hun naaste omgeving27. Hierdoor voelt een jongere zich
machteloos en weet hij niet waar hij moet beginnen.

“We doen iets verkeerd in onze aanpak voor jongeren. Het is belachelijk dat we dingen organiseren en er maar vijf jongeren komen. We tasten in het duister over wat jongeren dan wel doen!”
– Miranda Jonker, accounthouder gemeente.

Oplossing
Het BAAS-concept is een jongerencentrum in een nieuw jasje. In de BAAS staat een sportieve activiteit centraal en hebben jongeren een eigen plek. Er is veel aandacht voor ondersteuning van
jongeren en het ontdekken en ontplooien van talent. Jongeren krijgen verantwoordelijkheid
onder begeleiding van professionals. Het concept is gebaseerd op drie peilers die samenkomen
in een centrale sportieve activiteit: een vraaggestuurde aanpak gericht op een specifieke

26   Multiproblematiek is hier gedefinieerd als het vertonen van drie of meer van de volgende ongezonde gedragingen:
overgewicht, wekelijks roken, alcoholgebruik in de laatste maand, ooit canabis gebruikt, ooit seksuele gemeenschap
gehad, emotionele problemen en gedragsproblemen. Schrijvers, C.T.M. & Schoemakers, C.G. : Spelen met Gezondheid - Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse Jeugd, RIVM: Bilthoven (2008), p. 111-112
27   Analyse Nationale DenkTank (2008)
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doelgroep, een veilige plek waar jongeren hun eigen talent kunnen ontdekken en pedagogisch
onderlegde begeleiding die als voorbeeld voor de doelgroep functioneert.
De eerste peiler bestaat uit een vraaggestuurde aanpak gericht op een specifieke doelgroep. In
elke stad is dit een ander segment jongeren: een groep die met specifieke problemen kampt of
een groep die met de bestaande initiatieven niet wordt bereikt. De doelgroep bepaalt de sportieve activiteit die centraal staat in de BAAS, bijvoorbeeld dansen, voetbal of boksen. Het gezamenlijk sporten is een doel, maar ook een middel om jongeren te bereiken en hun weerbaarheid
te vergroten. Jongeren worden op basis van hun eigen interesse betrokken bij de organisatie van
activiteiten, bijvoorbeeld wedstrijden of estafettes. In de Dojo in Zwolle (zie het kader Best Practice Dojo in Zwolle) staat een vechtsport centraal. Dit sluit perfect aan op de interesse van de
plaatselijke doelgroep28.

Best Practice: Dojo in Zwolle
De Dojo in Zwolle is zes jaar geleden gestart op initiatief van Patrick van Neerden, jongerenwerker
bij Travers. Patrick zocht naar een manier om dichter bij de probleemjongeren in Zwolle te komen
en een vertrouwensband met hen op te bouwen. Vechtsport was het gezamenlijke punt van
interesse. In de afgelopen zes jaar ontwikkelde de Dojo zich van een kleinschalig initiatief tot een
begrip onder probleemjongeren in Zwolle. Patrick merkte hoe belangrijk eigenaarschap, betrokkenheid en begeleiding voor deze groep jongeren is. De Dojo is gratis toegankelijk voor jongeren
in ruil voor betrokkenheid, het nemen van verantwoordelijkheid (andere jongeren helpen, opruimen etc.) en het creëren en behouden van een positieve sfeer in het gebouw. In de Dojo is het
saamhorigheidsgevoel duidelijk merkbaar; jongeren van alle leeftijden, etniciteiten en geslachten sporten samen. In kleine groepjes helpt de ene jongere de andere zijn techniek te verbeteren
en op de achtergrond klinken luide beats. Behalve Patrick is niemand ouder dan vijfentwintig
jaar. Patrick is een held voor de jongeren. Jongeren nemen een deel van zijn begeleiding over.
De Dojo is gevestigd in een oude brandweerkazerne waar honderdvijftig jongeren met elkaar en
voor elkaar vechten voor een gezondere leefstijl.

De BAAS biedt jongeren een eigen plek en zo een tweede thuis, waar ze zorg dragen voor het
pand en de inrichting. Ze betalen contributie in natura door werkzaamheden in de BAAS te
verrichten, bijvoorbeeld de organisatie van een sporttoernooi of het beheer van de kantine.
Dit maakt het toegankelijk voor jongeren om deel te nemen aan de BAAS. Iedereen voelt zich
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in de BAAS. Oudere deelnemers leren een beginnersles
te begeleiden of een activiteit te organiseren. Zo kunnen jongeren in een vertrouwde omgeving
hun mogelijkheden ontdekken en ontplooien. Dit heeft een positief effect op het zelfvertrouwen
van de jongeren.

28   Interview met Patrick van Neerden, initiator van de Dojo in Zwolle, onder de koepel van welzijnsorganisatie Travers
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“Boefjes met problemen bij HALT en drank en drugs vinden een thuis in de Dojo.”
– Patrick van Neerden, Jongerenwerker Travers.

Foto: Dojo in Zwolle

De BAAS geeft jongeren kaders in de vorm van professionele begeleiding. De begeleiding zorgt
voor een vertrouwde sfeer in de BAAS en sport met de groep mee. Idealiter is de begeleider in
de BAAS een sporter die pedagogisch onderlegd is, bijvoorbeeld een sport- en bewegingsleider
opgeleid bij het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders. De begeleiders zoeken actief aansluiting bij de jongeren en geven het juiste voorbeeld; identificatie speelt hierin een belangrijke rol.
Doordat de begeleider een sterke band opbouwt met de jongeren, zullen zij hem eerder in vertrouwen nemen over persoonlijke problemen.29 Zo kan snel en doeltreffend (pedagogische) hulp
worden geboden voordat problemen escaleren.
Doordat begeleiders problemen in een vroeg stadium herkennen kan dure maatschappelijke
hulpverlening worden voorkomen. Daarnaast begeleidt de BAAS jongeren in het najagen van
een betere opleiding en een beter arbeidsperspectief. Doordat jongeren structuur en discipline
vinden in de BAAS, zijn ze minder geneigd tot spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten30. Een groeiend zelfvertrouwen maakt dat de jongeren meer vertrouwen hebben in hun toekomst en bereid
zijn te werken aan een betere opleiding.
Implementatie
Randvoorwaarden
Sleutel tot het succes van de BAAS is dat jongeren betrokken zijn bij de BAAS en bij elkaar. Door
het delen van een sportieve passie stimuleren ze elkaar in de keuze voor een gezonde leefstijl.
Jongeren helpen elkaar met de training en de zorg voor de BAAS. Hierdoor creëren ze samen
een gezonde omgeving in de BAAS. De relatie tussen begeleiding en jongeren is sterk en vertrouwd, waarbij jongeren worden gestimuleerd tot gezond gedrag en zelfontplooiing.
In de ideale situatie beschikken de jongeren over een eigen pand. Hiermee is de BAAS nog meer
een eigen toevluchtsoord. Jongeren kunnen hier bijvoorbeeld huiswerk maken en de begeleiding heeft hier kantoor en is vaker beschikbaar voor een privégesprek als de jongeren daar behoefte aan hebben. Ook vergroot een eigen pand het gevoel van eigenaarschap van jongeren.
De BAAS kan ook gecreëerd worden door middel van een eigen ruimte binnen de huidige buurtcentra. In dit geval is het belangrijk om de BAAS duidelijk te onderscheiden van de initiatieven in
de buurtcentra, omdat zij met een ander doel en imago jongeren willen aantrekken.

29   Interview met Patrick van Neerden, initiator van de Dojo in Zwolle, onder de koepel van welzijnsorganisatie Travers
30   Naar ervaring van Joy Nugent, Independent Street Carnival Troupe, Nottingham, UK
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Eén partij, bij voorkeur een welzijnsstichting, zal als hoofduitvoerder de BAAS moeten implementeren. Deze partij moet samenwerken met lokale stakeholders (onder andere woningbouwverenigingen, scholen, centra voor Jeugd en Gezin). Samen bereiken deze partijen een groter deel
van de doelgroep. De lokale partijen zullen ook een deel van het startkapitaal en kennis voor
de BAAS bij elkaar moeten brengen. Zo kan één partij bijvoorbeeld de locatie leveren en een
andere de begeleiding. De gemeente, provincie of de ministeries van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW) en Jeugd en Gezin (J&G) vullen het eventuele gat in de begroting aan door
middel van subsidie. Commerciële partijen kunnen eventueel in overleg met de jongeren op een
later moment instappen en de activiteiten van de BAAS ondersteunen. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een sport- of dansschool.
Bereik
De BAAS heeft een lokaal karakter en een beperkte capaciteit (maximaal honderdvijftig jongeren per activiteit31). De BAAS richt zich direct op een segment jongeren dat hulp nodig heeft om
gezond te leven.
Kosten
Uitgaande van twee activiteitenavonden in de week bedragen de opstartkosten van de BAAS
voor één jaar € 50.000,- tot € 90.000,-32. Dit is afhankelijk van de locatiekeuze en de centrale activiteit.
Effect
Tegenover deze kosten staan substantiële baten. De BAAS draagt bij aan het vergroten van de
groep die de beweegnorm haalt (van 15%33 naar 50%34 in twaalf maanden) en dringt het aantal
jongeren met overgewicht terug (van 20%35 naar 15%36 in twaalf maanden). De maatschappelijke kosten voor een persoon met overgewicht bedragen € 1.600,- op jaarbasis37. Als de BAAS
een structurele verandering in de leefstijl van de doelgroep bewerkstelligt en de jongeren in de
toekomst een gezond gewicht houden, dan is de BAAS kostenbesparend voor zorgverzekeraars.
Bovendien levert de BAAS voor de overheid dan een maatschappelijk gewin op.
Op dit moment bekijkt de Nationale DenkTank samen met welzijnsstichtingen en lokale instanties
de mogelijkheden voor het daadwerkelijk implementeren van dit concept in de gemeente Den
Haag; een BAASgirl voor tienermeisjes in de Schilderswijk. Deze meisjes hebben grote behoefte
aan een eigen ruimte in de wijk. BAASgirl richt zich op dans38 in aansluiting op de interesse van de
doelgroep. Daarnaast wil BAASgirl aandacht besteden aan de specifieke problemen van deze

31   Dunbar, R.I.M.: Neocortex Size as a Constraint on Group Size in Primates. Journal of Human Evolution. Vol. 20 (1992) p.
469-493
32   De grote kostenposten bij het opzetten van een BAAS zijn: locatie, begeleiding en activiteiten. Een gedetailleerde
raming van de kosten is beschikbaar op aanvraag
33   Schatting Nationale DenkTank (2008), gebaseerd op de aanname dat het aantal jongeren met multiproblemen dat
voldoet aan de beweegnorm twee keer zo laag is als het landelijke gemiddelde onder jongeren
34   Schatting Nationale DenkTank (2008), gebaseerd op de aanname dat 20% van de bezoekers in de BAAS niet actief
meedoet aan de centrale activiteit en dat een op de drie actieve deelnemers niet de beweegnorm haalt
35   Van der Hurk, K., Van Dommelen, P.& De Wile, J.A., Verkerk, P.H., Van Buuren, S., HiraSing, R.A.: Prevalentie van overgewicht en Obesitas bij jeugdigen 4-15 jaar in de periode 2002-2004, TNO (2006), p. 20-21
36   Schatting Nationale DenkTank (2008), gebaseerd op de aanname dat 5% van de doelgroep van matig overgewicht
naar een gezond gewicht gaat door minstens een keer in de week actief deel te nemen aan de centrale activiteit
37   Schatting op basis van kosten analyse van de maatschappelijke kosten van overgewicht en obesitas door de Nationale DenkTank (2008)
38   Analyse Nationale DenkTank (2008)
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meisjes: overgewicht en psychosociale problemen39. Door de meisjes met dans te bereiken wil
BAASgirl hen inspireren om te kiezen voor een gezonde leefstijl en het beste uit zichzelf te halen.
Hiermee kan BAASgirl een structurele verandering in de leefstijl van deze meisjes bewerkstelligen.

“Er is niks in de buurt voor meisjes van onze leeftijd” – Ibtissem (18 jaar).

Ook de overheid ziet de noodzaak in van speciale aandacht voor meisjes in deze leeftijdsgroep.
In een motie aan de Tweede Kamer wordt aandacht besteed aan de problematiek van meisjes
en de meest effectieve manier om hiermee om te gaan.
In paragraaf 4.6 vindt u een schematische weergave van het traject dat begint met de implementatie van de eerste BAAS gevolgd door een landelijke uitrol.

39   Gemeente Den Haag. Gezondheidsmonitor 2006; Gemeente Den Haag – Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn: Den
Haag (2006), p. 51-53. ; Burger, I., Van Hemert, A.M., Bindradan, C.A. & Schudel, W.J. .Parasuicide in Den Haag: Meldingen in de jaren 2000 - 2004, Epidemiologisch Bulletin (2005), 40, 4, p. 2-8
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Advies www.
ditismijnplan.nl
Online ideeënportal
Introduceer een online portal waar jongeren plannen voor een gezondere leefstijl
kunnen indienen op basis waarvan (lokale) overheden en non-profitorganisaties
jongereninitiatieven kunnen ontwikkelen.
Hierdoor verkleint de kloof tussen de jongeren, overheden en non-profitorganisaties
en krijgen jongeren het gevoel dat hun
mening telt.
Probleemomschrijving
Uit onderzoek van de Nationale DenkTank blijkt dat aan een ongezonde leefstijl van jongeren
een slachtofferrol en gebrek aan weerbaarheid en daadkracht ten grondslag liggen (zie paragraaf 2.2.3). Jongeren hebben veel goede ideeën om hun leefomgeving en leefstijl te verbeteren, maar weten vaak niet waar ze die kunnen indienen of hebben het gevoel dat niemand naar
ze luistert40. Behalve dat jongeren het gevoel hebben de juiste instanties niet te kunnen vinden,
hebben (lokale) overheden en non-profitorganisaties moeite om jongeren te bereiken. Gemeenten willen meer jongerenparticipatie, mede doordat sinds januari 2007 de ‘Wet Maatschappelijke
Ondersteuning’ van kracht is. Hierin staat dat een gemeente verplicht is om inwoners te laten
meedenken en meepraten over haar plannen. Elke gemeente kan daar op zijn eigen manier
invulling aan geven. Een veelgebruikte methode is het houden van inspraakavonden, maar
hiermee worden niet veel jongeren bereikt. Ook bestaan er tal van vermogensfondsen die initiatieven van én voor jongeren subsidiëren, maar deze zijn vaak onvoldoende bekend bij jongeren.
Er is een kloof tussen de vraag van jongeren en het aanbod door (lokale) overheden en nonprofitorganisaties. Via www.ditismijnplan.nl kunnen jongeren hun eigen ideeën voorleggen aan
overheid en non-profitorganisaties waardoor hun daadkracht stijgt en ze zich minder slachtoffer
voelen.

“Als ik een idee heb, wordt er toch niet naar mij geluisterd” – Jongere uit de Schilderswijk (16
jaar).
“Er is hier voor ons niets te doen. De speeltuintjes zijn saai, daar ga ik echt niet naar toe!” – Jongere uit Tussen de Vaarten (14 jaar).
“We hebben al eerder geprobeerd jongeren te betrekken bij onze plannen, maar we weten ze
niet op de juiste manier te benaderen.” – Dhr. Visser, Hoofd Welzijn en Wijkbeheer in Winschoten.

40   Analyse Nationale DenkTank (2008)
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Oplossing
De Nationale DenkTank adviseert het opzetten van een platform waar jongeren, (lokale) overheden en non-profitorganisaties bij elkaar komen: een online, interactief ideeënportal genaamd
www.ditismijnplan.nl (Figuur 14). Deze portal sluit aan bij de (multimediale) belevingswereld van
jongeren: jongeren kunnen er plannen indienen, chatten met andere jongeren over ideeën en
aangeven dat ze graag mee willen werken aan de uitvoering van initiatieven. Het online karakter
van het platform maakt het indienen van plannen laagdrempelig. Omdat jongeren in de leeftijd
van dertien tot negentien jaar gemiddeld achtentachtig minuten per dag doorbrengen op het
internet41, is een online portal het meest voor de hand liggende platform voor dit advies.
Op www.ditismijnplan.nl initiëren jongeren zelf een plan. Professionals die werkzaam zijn bij de
(lokale) overheden of non-profitorganisaties werken hierbij samen met de jongeren en stimuleren
hen in alle fasen van het indienen en afhandelen van het plan. Dit zorgt ervoor dat alle voorwaarden die noodzakelijk zijn om het idee in behandeling te nemen, worden meegenomen in
het plan. Alle plannen die worden ingediend via www.ditismijnplan.nl worden door een jongerenpanel beoordeeld. Dit gebeurt aan de hand van vooraf opgestelde criteria, zoals: ‘Draagt
dit idee bij aan het verbeteren van de leefstijl van jongeren?’ en ‘Is het plan ingediend door een
jongere tussen de tien en twintig jaar?’ Als een plan in aanmerking komt voor subsidie wordt de
jongere ook in de uitvoering verder begeleid door een professional.
Via de portal kunnen jongeren ook plannen van anderen zien en er een stem op uitbrengen en/
of feedback op geven. Een extra optie is een ‘superstem’. Hiermee kunnen jongeren aangeven
dat ze actief willen bijdragen aan de realisatie van het plan. Op deze manier wordt een initiatief
door meerdere jongeren ontwikkeld en wordt het draagvlak voor het idee vergroot. Zo maak je
op een positieve manier gebruik van groepsdruk, want samen ben je sterk!
Ook kunnen (lokale) overheden en non-profitorganisaties de portal gebruiken om concrete plannen voor te leggen aan jongeren. Zo kunnen zij een plan presenteren en jongeren daar op laten
stemmen of informatie van jongeren vragen die belangrijk is voor de uitvoering van het plan.
Bijvoorbeeld “Hoe moet jullie nieuwe jongerenontmoetingsplek in de Schilderswijk eruit komen
te zien?” Bovendien kunnen deze partijen door middel van de superstem de hulp van jongeren
vragen bij de ontwikkeling en uitvoering van een plan.

41   Stichting Promotie Televisiereclame (2008): Het SPOT Tijdsbestedingsonderzoek 2008. Amstelveen
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Non-profitorganisaties

•
•
•
•
•
•
•

Vragen input aan jongeren
Geven subsidie
Financiering ditismijnplan portal
Uitvoering ideeën
Coaching bij indienen en uitvoeren ideeën
Instellen jongerenraad
Marketing ditismijnplan module

• Ideeën van jongeren per categorie

Overheid

• Ideeën van jongeren
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•
•
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Ideeën van jongeren
Reageren op ideeën van anderen
Uitvoeren ideeën
Reageren op vragen van
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• Vragen vanuit overheid en nonprofit komen bij jongeren

• Coaching bij indienen en uitvoeren
ideeën

Jongere zelf

Figuur 14: Beschrijving van het advies www.ditismijnplan.nl.

Omdat gemeenten op lokaal niveau en non-profitorganisaties op nationaal niveau jongeren
willen bereiken, maakt www.ditismijnplan.nl gebruik van filters. Dit kan doordat jongeren die de
webportal bezoeken, een profiel invullen met onder andere woonplaats. Daarnaast moet de indiener van een idee kort aangeven in welke categorie het plan valt, zoals ‘sport’ of ‘cultuur’. Dit
zorgt ervoor dat (lokale) overheden en non-profitorganisaties plannen voor ideeën ontvangen
die voor hen relevant zijn.
Implementatie
Randvoorwaarden
Met het samenkomen van (lokale) overheden, non-profitorganisaties en jongeren stimuleert
www.ditismijnplan.nl een integraal jongerenbeleid. Jongeren geven samen met overheden en
non-profitorganisaties invulling aan activiteiten en zo bouwen ze zelf mee aan hun eigen leefomgeving. Door samenwerking van bijvoorbeeld lokale overheden op het gebied van kennisdeling en het uitwisselen van ervaring kunnen kosten laag worden gehouden. Voor het succes van
www.ditismijnplan.nl is het samenbrengen van en de samenwerking tussen deze partijen essentieel. De Nationale DenkTank meent dat www.ditismijnplan.nl de grootste kans van slagen heeft
als de webportal aansluit bij soortgelijke initiatieven waarin jongeren, overheden en non-profitorganisaties al samen actief zijn. De jongerensite www.jongin.nl heeft een soortgelijk concept
waar jongeren en (lokale) overheden samen actief aan deelnemen. Op de jongerensite
www.ikbengeweldig.nl werken jongeren en non-profitorganisaties al samen.
Verder is het essentieel dat jongeren bij het ontwikkelen van idee naar plan en bij het indienen
van een plan worden gecoacht door professionals of volwassen vrijwilligers die weten hoe overheden werken. Dit is belangrijk om plannen uitvoerbaar te maken maar ook om jongeren te leren
hoe plannen kunnen worden geïnitieerd. Ook is de beschikbaarheid van een ‘snel-geld potje’ bij
(lokale) overheden en non-profitorganisaties belangrijk om op korte termijn ideeën uit te kunnen
voeren.
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Er moeten partijen zijn die de initiatieven van jongeren willen subsidiëren en de www.ditismijnplan.nlportal verder vorm willen geven. De organisaties die enthousiast zijn over een eventuele medewerking zijn het jeugdfonds Jump van de Nederlandse Hartstichting, Stichting Alexander, Pekoenja en Fonds1818. Ook heeft de Nationale DenkTank contact over dit advies met de Nationale
Jeugdraad, het Nederlands Jeugdinstituut en het ministerie van Jeugd en Gezin. Dit zijn organisaties die voorvechters zijn van jongerenparticipatie en/of ideeën van jongeren kunnen subsidiëren.
Bereik
De Nationale DenkTank stelt voor de portal www.ditismijnplan.nl onder te brengen bij een bestaande jongerensite. Als voorbeeld werd de www.jongin.nl-site al genoemd. Deze site heeft
zowel een nationale als een lokale component. Op dit moment bezoekt in de deelnemende
gemeenten ongeveer 30% van de jongeren deze site (deze cijfers zijn afgeleid uit bezoekersaantallen van de www.jongin.nl-site in Nijmegen en Rheden). Op basis van gesprekken met jongeren
en huidige bezoekersaantallen neemt de Nationale DenkTank aan dat hiervan 30%
www.ditismijnplan.nl zal bezoeken. Weer de helft daarvan zal een plan indienen of
zal reageren op een plan.
Kosten
Het ontwikkelen van www.ditismijnplan.nl kost eenmalig € 10.000,-. Deze kosten kunnen worden
verspreid over alle deelnemende gemeenten. Op dit moment maken zeventien gemeenten
gebruik van www.jongin.nl en een even groot aantal www.jongin.nl-sites is in ontwikkeling. Het
beheer van de portal en afhandeling van de plannen zal 0,2 FTE per gemeente kosten.
Effect
Het succes van www.ditismijnplan.nl wordt bepaald door het aantal bezoekers van de portal, het
aantal ingediende plannen en het aantal gesubsidieerde plannen. Bovendien wordt de tevredenheid van jongeren, (lokale) overheden en non-profitorganisaties over dit initiatief gescoord.
De Nationale DenkTank verwacht dat jongeren daadkrachtiger worden na het indienen en
realiseren van hun plannen en dat ze minder snel in een slachtofferrol kruipen als ze zien dat er
daadwerkelijk iets wordt gedaan met hun plannen.
De Nationale DenkTank stelt voor om een pilot te starten in een van de gemeenten die tijdens de
analysefase is onderzocht. Specifiek denkt de Nationale DenkTank daarbij aan de gemeente Almere, die de site www.jongin.almere.nl heeft. De www.ditismijnplan.nl-portal kan op korte termijn
worden gekoppeld aan www.jongin.almere.nl. Als de pilot succesvol is, kan www.ditismijnplan.nl
eenvoudig worden uitgebreid naar een landelijk initiatief. Wanneer het landelijk wordt uitgerold,
krijgt www.jongin.nl een nieuw en efficiënt design, zodat de site aantrekkelijker wordt voor jongeren. De Nationale DenkTank ziet één van de jongerenorganisaties of het ministerie van Jeugd en
Gezin als belangrijkste initiatiefnemers en coördinatoren van dit landelijke initiatief. Daarnaast is
een landelijke marketingcampagne nodig om de portal bekend te maken bij jongeren.
Een gedetailleerde uitwerking van het implementatieplan voor www.ditismijnplan.nl vindt u in
paragraaf 4.6.
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Advies
Lifestyle Check
“De huidige meetgegevens zijn onvergelijkbaar.” – Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu (RIVM).
“Met zo’n gezondheidsrapport zou ik de
volgende keer wel beter willen scoren.” –
Leerling Nova College, Den Haag.
“Zo’n jaarlijkse gezondheidstest vind ik
een heel goed plan.” – Manager Escamp
VMBO, Den Haag.
Gezondheidsonderzoek
Introduceer een jaarlijkse Lifestyle Check in het basis- en voortgezet onderwijs om de daadkracht
en het zelfvertrouwen van jongeren te verhogen door jongeren bewust te maken van hun
(on)gezonde leefstijl en door hen te wijzen op gezonde alternatieven.
Probleemomschrijving
Uit de analyse van de Nationale DenkTank, zoals beschreven in hoofdstuk 2, blijkt dat uiteenlopende oorzaken jongeren weerhouden van het kiezen voor een gezonde leefstijl. Ook blijkt dat
jongeren niet bewust met het onderwerp ‘leefstijl’ bezig zijn. In de analysefase zijn, in samenwerking met YoungWorks, enquêtes uitgevoerd op de jongerensites PartyPeeps en Habbo Hotel.
Daaruit blijkt dat jongeren zichzelf vaker als ‘gezond’ inschatten dan in werkelijkheid het geval
is42. De Lifestyle Check speelt in op dit gebrek aan bewustzijn van de gezondheidssituatie onder
jongeren. De Lifestyle Check geeft jongeren direct inzicht in onder andere hun beweegniveau en
de mate waarin zij een (on)gezond lichaamsgewicht hebben.
Een andere oorzaak voor ongezond leefgedrag is een gebrek aan zelfvertrouwen en daadkracht om serieus met de eigen gezondheid bezig te zijn. De gepersonaliseerde gezondheidstips
van de jeugdgezondheidszorg geven de jongere eenvoudige handvatten om zijn gezondheid
te verbeteren of te handhaven. Deze directe handvatten maken jongeren daadkrachtiger om
gezonder te leven.
Ook ouders hebben vaak onvoldoende inzicht in de leefstijl van hun kinderen. Met de Lifestyle
Check krijgen ouders hierover meer informatie zodat zij hun kinderen beter kunnen helpen bij het
maken van gezonde keuzes. Dit sluit goed aan bij de uitspraak van jongeren dat zij het beste
door hun ouders geholpen kunnen worden bij de verbetering van hun leefstijl43.

42   Online enquête van de Nationale DenkTank 2008 op Habbohotel (www.habbo.nl) en Partypeeps (www.partypeeps2000.nl) in samenwerking met YoungWorks (2008)
43   Online enquête van de Nationale DenkTank 2008 op Habbohotel (www.habbo.nl) en Partypeeps (www.partypeeps2000.nl) in samenwerking met YoungWorks (2008)
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De Lifestyle Check speelt daarnaast op twee concrete manieren in op behoeften van gezondheidsinstanties:
1. De Lifestyle Check lost het gebrek aan vergelijkbare meetgegevens op:
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt grote behoefte te hebben aan
vergelijkbare data voor de landelijke Informatiebank Jeugdgezondheid. De Lifestyle Check
maakt gebruik van gestandaardiseerde meetmethodes. De data uit de Lifestyle Check komen
via de Digitale Dossiers Jeugdgezondheidszorg geheel anoniem in de Informatiebank Jeugdgezondheidszorg terecht. Gestandaardiseerd meten biedt de mogelijkheid om landelijk trends
beter in kaart te brengen en de mogelijkheid om effectiviteitsmetingen van interventies uit
te voeren.
2. De Lifestyle Check pakt de te lage frequentie van het huidige aantal contactmomenten aan:
Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) constateren steeds vaker dat de Jeugdgezondheidszorg te weinig reguliere contactmomenten heeft met schooljeugd om met name
overgewicht in een vroeg stadium te signaleren. In enkele gemeenten zijn daarom pilots
gestart om frequenter te meten en te wegen. Deze pilots zijn nog niet officieel geëvalueerd,
maar de signalen uit het veld zijn positief44. Een jaarlijkse check heeft de volgende voordelen:
de mogelijkheid tot een vroegtijdige signalering van gezondheidsrisico’s (met name overgewicht) en de mogelijkheid om jongeren actief en structureel met hun gezondheid bezig te
laten zijn.
Oplossing
Vanaf groep één krijgt elk schoolgaand kind in Nederland jaarlijks een Lifestyle Check op school,
als aanvulling op de drie reeds bestaande contactmomenten met de schoolarts. De Lifestyle
Check wordt uitgevoerd door bijvoorbeeld de Jeugdgezondheidszorg. De leeftijd van de jongere bepaalt wat er wordt gemeten in de Lifestyle Check. Een vast element is het meten en wegen
van de jongeren om overgewicht in een vroeg stadium te kunnen signaleren45. Als voorbeeld
kan hiervoor het lesprogramma Lekker Fit! van Jump dienen (zie kader best practice Lekker Fit!).
Andere elementen kunnen zijn signalering van alcohol-, tabak- en drugsgebruik, een conditiemeting of zelfs aanwezigheid van psychosociale problematiek. Voor de check geldt een vastgesteld
protocol dat uniforme en vergelijkbare data oplevert. Deze gegevens verwerkt de Jeugdgezondheidszorg in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen Elektronisch Kinddossier).

Best practice: Lekker Fit!
Lekker Fit! is een lesprogramma voor jongeren uit groep één tot en met groep acht van de basisschool met als doel overgewicht in deze groep te voorkomen46. Het programma bestaat uit acht
praktijk- en theorielessen per leerjaar, waarin drie thema’s worden herhaald: voeding, beweging
en het maken van gezonde keuzes. Ook is een Fittest onderdeel van het Lekker Fit! programma;
Hierin worden lichaamsmaten, uithoudingsvermogen en motorische vaardigheden van de
leerlingen gemeten. Samen met hun ouders maken kinderen thuis opdrachten rondom deze
thema’s. Het programma Lekker Fit! gaat uit van een preventieve aanpak van overgewicht en
onvoldoende beweging. Met het programma kunnen leerkrachten op een leuke, interactieve

44   Interview met Ewout Nieuwenhuis (project Superfit, Rotterdam) en Annelies Hoogenes (project Meten en Wegen,
Den Haag))
45   Bulk-Bunschoten, A.M.W., Renders, C.M., Van Leerdam, F.J.M., HiraSing, R.A.: Signaleringsprotocol Overgewicht in de
Jeugdgezondheidszorg. VUmc Amsterdam (2004), p. 2:
46   www.lekkerfitopschool.nl
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manier een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefstijl van hun leerlingen. Door de klassikale aanpak, heeft Lekker Fit! een groot bereik onder jongeren. Uit een effectmeting van TNO
blijkt dat Lekker Fit! in de middenbouw effect heeft op het percentage kinderen met overgewicht (minder sterke stijging dan op controlescholen) en in de bovenbouw op de waardering
van de eigen gezondheid (afname ten opzichte van controlescholen)47. Voor het voortgezet
onderwijs bestaat eenzelfde programma genaamd Super Fit!

Na de check ontvangt de jongere een gezondheidsrapport met de resultaten van de Lifestyle
Check en gepersonaliseerde tips om de gezondheid te verbeteren. In het basisonderwijs stuurt
de GGD de ouders via school een brief of e-mail met de resultaten van de check van hun kind
en de gepersonaliseerde tips. In het voortgezet onderwijs stuurt de GGD de ouders via school
een brief of e-mail met alleen de gepersonaliseerde tips voor de jongere en bepaalt de jongere
zelf of hij de resultaten van de check deelt met zijn ouders. Dit nieuwe element kan worden aangevuld met een uitnodiging van de Jeugdgezondheidszorg voor jongeren met een ongezonde
leefstijl én hun ouders om te praten over een vervolgtraject. Hiermee krijgen ouders beter inzicht
in de leefstijl van hun kinderen en kunnen zij hen helpen gezonde keuzes te maken.
De Lifestyle Check is nadrukkelijk niet bedoeld als interventie, maar preventief en om te monitoren, vergelijkbaar met de huidige contactmomenten binnen de Jeugdgezondheidszorg. Door
jongeren al vroeg bewust te maken van het belang van hun gezondheid en het effect van hun
eigen gedrag op hun gezondheid is de verwachting dat zij minder snel en minder vaak in het
zorgtraject terechtkomen en daarnaast op het juiste moment vrijwillig in een preventietraject
terechtkomen wanneer zij worden geconfronteerd met zorgwekkende uitkomsten.
Implementatie
Randvoorwaarden
Het doel van de jaarlijkse Lifestyle Check is het stimuleren van jongeren om zelf aan hun gezondheid te werken. Om dit doel te bereiken is een nauwe samenwerking tussen verschillende partijen
cruciaal. Voor beleid en financiering zijn dat de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en Jeugd en Gezin (J&G), voor onderzoek en regie is dit het Centrum Gezond Leven
(RIVM), voor de uitvoering zijn dit de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD’en en als laatste zullen de scholen de Lifestyle Check faciliteren.
Bereik
Wanneer de Lifestyle Check landelijk geïmplementeerd is, bereikt ze alle schoolgaande jongeren
in Nederland, vanaf groep één in het primair onderwijs tot en met de zesde klas van het voortgezet onderwijs. Dit zijn in totaal 2.450.000 jongeren in Nederland die een jaarlijkse Lifestyle Check
krijgen48.
Kosten
Op dit moment heeft de Nationale DenkTank onvoldoende zicht op de meest kosteneffectieve
invulling van de Lifestyle Check. Het Centrum Gezond Leven en Centrum Jeugdgezondheid kunnen vanwege hun expertise de aangewezen partijen zijn om precieze (financiële) invulling van
de Lifestyle Check te bepalen.

47   Effectevaluatie van Lekker Fit! in Rotterdam; Een project voor basisscholieren ter bevordering van een gezonde leefstijl.
A. Meima, E. Joosten-van Zwanenburg, W. Jansen. (GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster Jeugd, sectie Monitoring & Registratie.) (2008)
48
Zie www.cbs.nl Cijfers totaal aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs 2007/2008
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Een kosteneffectiviteitsmeting door het Centrum Gezond Leven zorgt ten eerste voor een focus
op de juiste doelgroep (bijvoorbeeld alle kinderen of alleen risicogroepen) en geeft ten tweede
informatie over de efficiëntste uitvoering van de Lifestyle Check (bijvoorbeeld door een medewerker of een verpleegkundige van de Jeugdgezondheidszorg). Dit voorkomt een versnippering
van initiatieven en subsidieaanvragen, dat in de uitvoering er vaak toe leidt dat het gewenste
resultaat niet wordt behaald en dat onnodige kosten met zich mee brengt.
Effect
Onderzoek moet worden verricht naar de manier waarop de Lifestyle Check het meest kosteneffectief uitgevoerd kan worden. De effectmeting geeft informatie over het aantal bereikte jongeren, de toename van het bewustzijn van jongeren als het gaat om leefstijl en de afname van de
prevalentie van overgewicht, alcohol-, tabak- en drugsgebruik. Daarnaast dienen de data uit de
gestandaardiseerde Lifestyle Check als basis voor effectiviteitsmetingen van andere leefstijlinterventies op de lange termijn.
De Nationale DenkTank beseft dat de invoering van een jaarlijks contactmoment met gestandaardiseerde meetmethodes een grote stap in één keer is. Daarom stelt de Nationale DenkTank
een gefaseerde implementatie voor.
Een gedetailleerde uitwerking van het implementatieplan voor de Lifestyle Check vindt u in paragraaf 4.6.
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Advies
FIND IT! DO IT!
Overzicht van sportmogelijkheden in de
buurt
Geef jongeren op een hippe en overzichtelijke manier inzicht in de sportieve
faciliteiten in hun directe omgeving met
als doel jongeren te stimuleren om meer te
bewegen.
Probleemomschrijving
Gemeenten doen er alles aan om verveling in gebieden tegen te gaan en de
jeugd actiever te maken. In de afgelopen
jaren zijn in veel Nederlandse wijken skateparkjes, pannaveldjes, voetbalvelden en basketbalkooien aangelegd. Daarnaast zien sportverenigingen hun ledenaantal graag stijgen. Helaas blijven veel van de aangelegde parkjes en veldjes leeg en is het aantal jongeren dat lid is van een
sportvereniging klein. Veel jongeren brengen hun tijd passief door op hangplekken en nemen
nauwelijks initiatief om op zoek te gaan naar mogelijkheden om te sporten of te bewegen. Uit
de interviews die de Nationale DenkTank heeft afgenomen blijkt dat het jongeren ontbreekt aan
daadkracht en dat ze zich slachtoffer voelen. Ze roepen dat “Er voor hun toch niks te doen is”.
Toch is er vaak meer te doen dan de jongeren zelf beseffen. Het beeld dat jongeren hebben van
het aanbod van sportmogelijkheden in de buurt wijkt dus af van de werkelijkheid. Binnen elke
gemeente bestaan initiatieven op sportgebied, maar jongeren weten ze slecht te vinden.

“Alles wat we willen bestaat al, maar mijn klasgenoten weten er niet van. Ik zou wel een overzicht
willen hebben!” – Leerling Amstellyceum te Amsterdam.

Oplossing
FIND IT! DO IT! is een poster die jongeren op een hippe en overzichtelijke manier een beter idee
geeft van wat er allemaal op sportief gebied te doen is in de buurt. Dit overzicht verandert de
perceptie die jongeren hebben van de voor hen beschikbare sportmogelijkheden. De poster
wijst jongeren op sportieve evenementen in de wijk, waarmee het argument dat er weinig te
doen is, wordt weerlegd. Zonder de jongeren te betuttelen, stimuleert de poster hen om vaker
voor een actieve vrijetijdsbesteding te kiezen.
Gemeenten spelen een centrale rol in FIND IT! DO IT! (Figuur 15). Voor FIND IT! DO IT! leveren
lokale sportverenigingen gegevens aan bij de gemeente, waaronder web- en adresgegevens, openingstijden en kosten. De informatie van sportverenigingen wordt gecombineerd met
informatie over openbare sportaccommodaties en sportevenementen. De gemeente geeft dit
informatiepakket door aan een landelijke webportal, die de informatie over sportmogelijkheden
weergeeft met behulp van Google Maps. Jongeren en andere bezoekers van deze internetsite
kunnen op elk gewenst gebied inzoomen en hebben zo altijd en overal een overzicht van de
sportmogelijkheden in Nederland.
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Figuur 15: FIND IT! DO IT! actieteam en uitvoering.

Er bestaat al een landelijke webportal (www.sportatlas.nl) waarin alle gegevens over sportverenigingen zijn verzameld. FIND IT! DO IT adviseert deze webportal uit te breiden met alle openbare
sportplekken in Nederland, zoals pannaveldjes, voetbal- en basketbalveldjes.
Een webportal alleen is niet genoeg. Het bereikt slechts een specifieke groep jongeren die al
interesse heeft in sport. FIND IT! DO IT! brengt daarom de informatie van de webportal doelgericht naar de jongeren toe. Gemeenten kunnen via de webportal gemakkelijk een wijkposter
downloaden, afdrukken en in de desbetreffende wijk aanbrengen op bijvoorbeeld hangplekken
en scholen. FIND IT! DO IT! stimuleert op deze manier jongeren die passief samenkomen, bijvoorbeeld op hangplekken, om een actieve keuze te maken door hen te wijzen op de sportieve
alternatieven in de buurt. Dit werkt ook als promotie voor de landelijke portal. Simpel en effectief!
FIND IT! DO IT! kan op verschillende manieren worden uitgebreid:
• De jongere kan zelf op de landelijke portal een deel van de digitale poster downloaden en als
een ‘widget’ toevoegen op een persoonlijke profielsite zoals Hyves, Facebook of PartyPeeps.
Zo kan een skater zijn profielsite meer eigen identiteit geven door een FIND IT! DO IT! mini-applicatie te plaatsen die alle skatebanen in de buurt weergeeft. Helemaal ‘cool’ is dat hij ook zijn
foto’s van de beste tricks kan toevoegen op de plaats waar hij ze maakte!
• Daarnaast kan FIND IT! DO IT! als advertentie- of promotiemiddel dienen, waardoor extra inkomsten voor gemeenten kunnen worden gegenereerd. Bijvoorbeeld:
–– “Mis jij nog iets in je wijk? Ga naar www.ditismijnplan.nl.”
–– “Deze maand 2 gratis judolessen bij de BAAS. Bel 012-3456789.”
–– Advertenties van sportmerken en/of –winkels
• Ook kunnen bijvoorbeeld culturele activiteiten in de wijkposter worden opgenomen.
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Implementatie
Randvoorwaarden
FIND IT! DO IT! moet aansluiting zoeken bij een landelijke webportal met hetzelfde uitgangspunt,
namelijk sportfaciliteiten inzichtelijk maken. Sportatlas.nl is zo’n webportal. Zij heeft haar enthousiasme over dit advies al geuit. Belangrijk is dat de huidige webportal aantrekkelijk wordt gemaakt voor de doelgroep jongeren. FIND IT! DO IT! brengt alle initiatieven samen die voor jongeren in een wijk worden georganiseerd door zowel gemeenten als non-profitorganisaties. FIND
IT! DO IT! stuurt hiermee aan op samenwerking tussen deze partijen. Een belangrijke voorwaarde
is dat de uitwisseling van data tussen gemeenten, non-profitorganisaties en sportfacilliteiten
zodanig is georganiseerd dat dit voor alle betrokken partijen niet onnodig veel tijd kost. Hiervoor
adviseert de Nationale DenkTank dat iedere gemeente één duidelijk aanspreekpunt aanwijst
die de informatie-uitwisseling coördineert. Door middel van een speciale toegang (login) tot de
webportal kunnen gemeenten datawijzigingen uploaden.
Bereik
De Nationale DenkTank schat het bereik per hangplek in op vijftig unieke jongeren per jaar.
Bij een implementatie op landelijk niveau, waarbij de posters FIND IT! DO IT! ook op scholen te
vinden zijn, schat de Nationale DenkTank het bereik in op meer dan een miljoen jongeren.
Kosten
De Nationale DenkTank schat de kosten van FIND IT! DO IT! in op € 145,- per hangplek per jaar.
De eenmalige kosten die zijn verbonden aan het uitbreiden van de webportal met de voorziening om de posters direct printbaar te maken voor gemeenten bedragen rond de € 7.500,-. De
Nationale DenkTank schat de kosten van een effectiviteitsmeting in op € 2.000,- per gemeente.
Effect
Een extern onderzoeksbureau kan het effect van FIND IT! DO IT! meten met behulp van een
veldonderzoek. Jongeren die tijd doorbrengen op hangplekken kunnen voorafgaand aan de
plaatsing van een poster, twee weken na de plaatsing en drie maanden na de plaatsing van
een poster een vragenlijst invullen. In deze lijst wordt jongeren gevraagd of ze meer gebruik hebben gemaakt van de getoonde sportfaciliteiten naar aanleiding van de FIND IT! DO IT!-poster. De
succesindicatoren daarbij zijn een vermindering van het aantal jongeren op hangplekken en een
verhoging van het gebruik van de sportfaciliteiten.
Een gedetailleerde uitwerking van het implementatieplan voor FIND IT! DO IT! vindt u in
paragraaf 4.6.

51

Advies Gewoon
Bewegen
Stimuleren van bewegen
Introduceer Gewoon Bewegen, een
integraal programma dat bestaat uit een
apparaat dat het activiteitenniveau van
jongeren meet, een webportal én praktische tips van een deskundige coach
die jongeren op een eenvoudige manier
bewust maakt van hun (on)gezonde leefstijl
met als doel jongeren te stimuleren om
meer te bewegen.
Probleemomschrijving
Overgewicht is een groeiend probleem onder jongeren in Nederland49. Uit onderzoek van de Nationale DenkTank blijkt dat 69% van de jongeren met overgewicht zelf vindt dat ze gezond leeft50.
Een van de oorzaken van overgewicht is dat jongeren juist onvoldoende bewegen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat slechts drie op de tien jongeren de Nederlandse Norm Gezond Bewegen
halen51. Met name voor deze inactieve groep is de drempel om te gaan sporten hoog. Echter,
je kunt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen halen door ‘gewoon’ te bewegen, zonder dat
daar een sportclub of fitnesscentrum aan te pas komt. Er zijn weinig inspanningen nodig om
daadwerkelijk meer te gaan bewegen.
Oplossing
Het programma Gewoon Bewegen stimuleert inactieve jongeren om voldoende te bewegen
en hun leefstijl te verbeteren zonder de verplichting van het dagelijkse sporten. Zij krijgen hierbij
professionele begeleiding van een coach die praktische tips geeft om meer te bewegen. Door
het regelmatig meten van het activiteitenniveau krijgen jongeren inzicht in hun dagelijks energieverbruik. Dit meten kan op verschillende manieren. De Nationale DenkTank stelt voor gebruik
te maken van een meetinstrument zoals de Activity Monitor van Philips (zie best practice: technologische mogelijkheden) met de bijbehorende webportal. Deze middelen moeten worden
aangepast naar het integrale beweegprogramma Gezond Bewegen dat zich specifiek richt op
jongeren.

Best practice: technologische mogelijkheden
Er zijn veel technologische mogelijkheden die kunnen bijdragen aan het verbeteren van een
gezonde leefstijl. Nike en Apple bieden bijvoorbeeld een programma aan waarbij een hardloper
een sensor in zijn schoen draagt die draadloos is verbonden met zijn iPod. Via een webportal
krijgt de hardloper een actueel overzicht van de gelopen afstand, de gemiddelde snelheid en
de verbrande calorieën. Dit programma kan worden uitgebreid met een online individueel
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Hurk, K. van den, et al.: Prevalentie van overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4-15 jaar in de periode 2002-2004.
Leiden: TNO (2006)

50   Online enquête van de Nationale DenkTank 2008 op Habbohotel (www.habbo.nl) en Partypeeps (www.partypeeps2000.nl) in samenwerking met YoungWorks (2008)
51   Onder redactie van Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Hopman-Rock M, : Bewegen gemeten 2002-2004,TNO (2006)
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trainingsschema variërend van bijvoorbeeld het volhouden van vijf kilometer hardlopen tot het
behalen van een marathon. Daarnaast kan de hardloper zich aansluiten bij een online hardloopcommunity en kan hij online persoonlijke begeleiding krijgen. Deze programma’s bestaan al, zie
bijvoorbeeld www.apple.com/nl/ipod/nike/.
Met name jongeren hebben interesse voor de nieuwste gadgets. Een gave gadget kan jongeren stimuleren om te kiezen voor een gezonde leefstijl. Een voorbeeld van zo’n gadget is de
Activity Monitor van Philips. De Activity Monitor is een geavanceerde stappensteller die bewegingsversnellingen meet en registreert of de persoon bijvoorbeeld zit, loopt, staat, fietst, de trap
op- of afloopt of afwast. Het apparaatje heeft de vorm van een sleutelhanger en kan eenvoudig
in de broekzak worden meegenomen. Ook de Activity Monitor is gelinkt aan een webportal,
waar de meetgegevens van het apparaat automatisch worden geupload. Via de webportal
kan de deelnemer meedoen aan een bewegingsprogramma. De Activity Monitor geeft, net
als het trainingsprogramma van Apple en Nike, op een eenvoudige manier informatie over het
beweegpatroon van de jongere en geeft jongeren praktische tips om meer te bewegen door
middel van een personal coach. Meer informatie is te vinden op www.newwellnesssolutions.com/
how_it_works.html.

Het programma Gewoon Bewegen duurt twaalf weken en loopt bij verschillende scholen tegelijk. In de eerste week krijgen leerlingen van twee klassen een meetapparaat zoals bijvoorbeeld
de Activity Monitor dat hun energieverbruik meet, krijgen ze uitleg van een deskundige over de
werking van het meetapparaat en krijgen ze uitleg over de werking van de webportal en wat ze
met de informatie kunnen doen. Deze informatie zou geïntegreerd kunnen worden in bestaande
lesprogramma’s. Voor jongeren tussen de tien en vijftien jaar kan de webportal worden gelinkt
aan de internetsite van Habbo Hotel. Op deze manier sluit Gewoon Bewegen aan bij de belevingswereld van jongeren. Als ook een oudere doelgroep (vijftien tot twintig jaar) bereikt moet
worden, dan kan Gewoon Bewegen worden gekoppeld aan internetsites als Hyves of PartyPeeps. In de eerste week wordt het energieverbruik van de leerlingen gemeten en geregistreerd.
Een week later worden de individuele resultaten met de klas gedeeld via de webportal en
eventueel via een presentatie van leerlingen in de klas. Tijdens deze presentatie delen leerlingen
met elkaar hoe bijvoorbeeld de gehele klas die week ten opzichte van andere klassen in het
land heeft gescoord en hoe leerlingen individueel ten opzichte van elkaar scoren. Door positieve
groepsdruk kunnen de jongeren meer gaan bewegen. Jongeren spreken elkaar aan op scores.
Een positieve bevestiging van de resultaten is essentieel om te voorkomen dat jongeren worden
gedemotiveerd.
Als het voor de jongeren duidelijk is wat Gewoon Bewegen inhoudt en hoe de instrumenten van
dit programma werken, mogen de jongeren de sleutelhanger twee weken bij zich houden. Na
twee weken worden de resultaten opnieuw gedeeld met de leerlingen in de klas en de klassen
van andere deelnemende scholen. Het doel is nu om te kijken of er een verandering is opgetreden in het energieverbruik. Het is hierbij belangrijk dat leerlingen met elkaar bespreken waardoor
het energieverbruik al dan niet is veranderd. Vervolgens kunnen de jongeren in de klas met
elkaar bespreken hoe je ervoor kunt zorgen dat het energieverbruik omhoog gaat. De coach
zal nog niets opleggen, en geen opdrachten geven. In deze fase gaat het om bewustwording.
De initiatieven moeten uit de klas zelf komen.
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In week vier,vijf en zes van het programma zal, naast de ideeën van de jongeren zelf, de coach
de leerlingen individueel en klassikaal tips geven die helpen bij het verbeteren van de leefstijl.
In week zes worden de resultaten van deze tips in de klas besproken. Steeds volgens hetzelfde
format: door de jongeren zelf, onder begeleiding van de coach. In week zeven wordt een
competitie-element in het programma ingebracht. Nu de jongeren bekend zijn met het principe
van het programma, start de scholencompetitie. Hieraan doen idealiter scholen mee uit verschillende regio’s van Nederland, zoals bijvoorbeeld een stedelijk gebied, een nieuwbouwgebied en
een plattelandsgebied. Nu gaan de scholen in wedstrijdverband met elkaar strijden om de beste
resultaten te behalen. Deze strijd kan worden georganiseerd door een overkoepelende scholenorganisatie of een partij met belangen in sport. In week negen vindt een tussentijdse evaluatie
plaats : “Hoe staan we er als school, als klas en individueel voor?”, “Waarom staan we op de
derde plaats, en de school uit Groningen op de eerste plaats?”, “De volgende twee weken
gaan we ook naar school fietsen en kijken of we dan inlopen”. Uiteindelijk zal in week twaalf een
gouden, zilveren en bronzen medaille worden uitgereikt. De leerlingen van de beste school winnen een hoofdprijs: een fiets voor de halve prijs.
Bovenstaand advies draagt bij aan de daadkracht van de jongere zelf, door inzichtelijk te maken dat meer bewegen eenvoudig en gemakkelijk is en dat je hiervoor niet lid hoeft te worden
van een sportschool.
Implementatie
Randvoorwaarden
De definitieve vorm van Gewoon Bewegen moet verder worden uitgewerkt op basis van de
resultaten uit pilots die binnenkort worden gestart. De Activity Monitor en het bijbehorende beweegprogramma zijn ontwikkeld voor volwassenen. Gewoon Bewegen moet geschikt worden
gemaakt voor jongeren. Jump en Philips willen samen met een aantal scholen enkele pilots starten. Op basis van de input van jongeren zullen zij de implementatie van Gezond Bewegen verder
uitwerken. Op dit moment zijn er meerdere initiatieven die bij dit advies aansluiten, of het advies
kunnen integreren in een bestaand programma. Voorbeelden hiervan zijn: een mobiele game
die Jump in samenwerking met de Waag Society ontwikkelt en een multimediale competitie die
Zorg InnovatieForum Oost-Groningen en Jump in het kader van een Lifestyle programma samen
ontwikkelen. Het advies reikt verder dan een tool alleen en is daarmee niet afhankelijk van het
succes van een specifieke tool. De coach speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol. Ook andere
lifestyle-tools, zoals de eerder genoemde stappenteller van Nike of bijvoorbeeld een softwareprogramma in mobiele telefoons kunnen dit advies tot een succes maken.
Bereik
De Nationale DenkTank verwacht dat het programma effectief is wanneer het in groepsverband
wordt ingezet en jongeren elkaar kunnen aanmoedigen. Er zijn 1.400.000 scholieren tussen de tien
en zestien jaar van wie ongeveer 70% de beweegnorm niet haalt. Als een kwart van deze jongeren meedoet aan het ‘Gezond bewegen’ programma, worden 240.000 jongeren gestimuleerd
om meer te bewegen.
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Effect
Over de effecten van de hierboven genoemde Activity Monitor zijn alleen gegevens van onderzoek bij volwassenen bekend, die mogelijk niet direct naar jongeren te extrapoleren zijn.
Uit onderzoek blijkt dat volwassenen (n=217) met een inactieve leefstijl met het gebruik van de
Activity Monitor gemiddeld 10% meer bewegen (significant verschil met uitgangswaarde). Dit
verschil werd niet gezien bij actieve volwassenen52. Dit onderstreept het vermoeden dat gezondheidswinst met name bij de minst actieve jongeren, die de Norm Gezond Bewegen niet halen, te
behalen is.
Een gedetailleerde uitwerking van het implementatieplan voor Gewoon Bewegen vindt u in
paragraaf 4.6.
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Goris A, Holmes S,: The effect of a lifestyle Activity intervention program on improving physical activity behaviour of
employees, The proceedings of the third international conference on persuasive technology (2008)
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3.4 Adviezen omgeving versterken
De Nationale DenkTank vindt het essentieel om ook in te grijpen in de omgeving van jongeren.
Jongeren kunnen immers niet geheel zelfstandig hun gedrag beïnvloeden. Daarom zijn er vier
adviezen uitgewerkt die de omgeving van jongeren versterken;
• De Sterke Sportvereniging brengt kennis van verenigingen, verenigingsondersteuners en marketingspecialisten bijeen om het aanbod van sportverenigingen te verbeteren en jonge leden te
werven en te behouden.
• Gemeenten geven bewoners een Gemeentelijke GezondheidsGarantie wanneer zij volgens
vastgestelde criteria een gezonde omgeving weet te creëren. Gemeenten bundelen initiatieven die bijdragen aan een gezonde leefstijl en een gezond aanbod van sportmogelijkheden in
de gemeente.
• Op T-Party’s krijgen ouders opvoedkundige adviezen die aansluiten bij de leefstijlproblemen
van hun kinderen en die hen helpen een goed voorbeeld te zijn voor hun kinderen.
• Het sportprogramma Run 2gether zorgt ervoor dat ouders het juiste voorbeeld geven door
samen met hun kinderen te gaan hardlopen: een extra gezinsmoment dat de gezondheid
bevordert.
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Advies Sterke
Sportvereniging
Landelijke coördinatie verenigingsondersteuners
Centraliseer de rol van verenigingsondersteuners om kennisdeling beter te kunnen
faciliteren en sportverenigingen beter te
kunnen ondersteunen bij het werven en
behouden van leden.

Best practice: verenigingsondersteuners
Verenigingsondersteuners zijn gespecialiseerd in het helpen van verenigingen bij
vraagstukken rondom beleid, vrijwilligers, sponsors en administratie. Verenigingsondersteuners
leveren kennis op maat aan bij verenigingen en houden rekening met achtergrond, omstandigheden en het soort vereniging.

Probleemomschrijving
Jongeren bewegen en sporten te weinig53. Weinig jongeren zijn lid van een sportvereniging.
Jongeren die dit wel zijn, zeggen veelal hun lidmaatschap op rond hun veertiende jaar54. Op dat
moment geven jongeren een lagere prioriteit aan sporten en houden ze zich naar eigen zeggen
liever bezig met andere zaken zoals het afspreken met vrienden en vriendinnen, een bijbaantje
of uitgaan. Het aanbod dat sportverenigingen jongeren bieden sluit dan te weinig aan bij de
belevingswereld van jongeren. Sportverenigingen hebben grote moeite om leden te werven en
te behouden. Verenigingsondersteuners zouden verenigingen hierbij kunnen helpen. De huidige
verenigingsondersteuners zijn niet verenigd in een landelijk orgaan waardoor de kennis versnipperd is.

“Veel jongeren nemen op hun veertiende een bijbaantje en sport heeft voor hen dan geen prioriteit meer” – Frans Harteveld, Bestuurslid voetbalvereniging.
“Sporten... als ik nu instap kan ik nergens meekomen want ik heb nu eenmaal geen conditie en
alle leden van sportclubs wel” – Jongere uit Oost-Groningen.

Oplossing
De Nationale DenkTank adviseert landelijke aansturing van verenigingsondersteuners door middel van het instellen van een centraal orgaan: de Sterke Sportvereniging. Dit orgaan stelt de
huidige verenigingsondersteuners in staat op landelijk niveau samen te werken aan dezelfde
aandachtspunten en vergemakkelijkt het delen van kennis met elkaar. Op dit moment zijn verenigingsondersteuners niet verenigd in een centraal landelijk orgaan en werken zij met name in

53   Onder redactie van Ooijendijk WTM, Hildebrandt VH, Hopman-Rock M,: Bewegen gemeten 2002-2004, TNO (2006)
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dividueel. Ze hebben vaak zeer specifieke kennis in huis en kunnen de verenigingen niet optimaal
helpen. Door de kennis van de ondersteuners te bundelen en hen te trainen, kunnen de verenigingsondersteuners verenigingen effectief inzicht bieden in de belevingswereld van jongeren en
hen helpen bij de werving en het behoud van jonge leden.
De verenigingsondersteuner kan met zijn expertise verenigingen helpen met beleid, vrijwilligers,
sponsoring en administratie. Hij weet waarin jongeren zijn geïnteresseerd en hoe verenigingen
werken. Zij verkrijgen kennis via instellingen als gemeenten, NOC*NSF, sportbevorderende instanties (bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen of Rotterdam Sportsupport)
en sportbonden. Deze kennis brengen zij over naar lokale sportverenigingen en ze vertalen de
kennis op zo’n manier dat jongeren worden bereikt. Als een verenigingsondersteuner samen met
de sportvereniging in kaart heeft gebracht met welk aanbod zij jongeren kunnen aantrekken
en behouden, kan een marketingbureau promotiemateriaal ontwikkelen om jongeren op een
aantrekkelijke manier uit te nodigen. Hierdoor zullen idealiter na verloop van tijd meer jongeren
sporten en dus gezonder leven.

“Een centraal orgaan voor verenigingsondersteuners is er niet. Wel heb ik af en toe werkoverleg
met collega’s om de aanpak van bepaalde problemen te bespreken.” – Verenigingsondersteuner uit Friesland.

De Sterke Sportvereniging organiseert voor haar leden halfjaarlijkse trainingsdagen om hen extra
te scholen over interesses van jongeren, de aandachtspunten van sportbevorderende organisaties, gemeenten en sportbonden en jongerenmarketing. Deze kennis brengen zij over aan
verenigingen en ze ondersteunen het bestuur van verenigingen in de aanscherping van hun
wervings- en verenigingsbeleid.

Centraal orgaan: ‘de Sterke
Sportvereniging’ met online database
• Bevat tools voor het betrekken van
jongeren bij sportverenigingen en
organiseert trainingsdagen voor
verenigingsondersteuners

Verenigingsbestuur
Beleidsvraagstukken over
• Werving jeugdleden
• Administratie
• Sponsoring
• Organisatie

Verenigingsondersteuners
• Helpen verenigingsbestuur met
beleidsvraagstukken met behulp
van de informatie uit centrale
database

Jongeren
• Worden gestimuleerd zich aan
te sluiten danwel aangesloten
te blijven bij een
sportvereniging

Figuur 16: Verenigingsondersteuners betrekken jongeren bij sportverenigingen met gegevens uit de
landelijke database.
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De introductie van een online database zorgt ervoor dat verenigingsondersteuners kennis over
de interesses van jongeren en ideeën over ledenwerving met elkaar en sportverenigingen kunnen uitwisselen. In de toekomst leent de database zich eventueel ook voor informatieverspreiding over bijvoorbeeld andere onderwerpen zoals ‘gezondheidsbeleid/kantinebeleid op sportverenigingen’ en ‘inzet van stagiaires’.
Implementatie
Randvoorwaarden
Om dit advies landelijk uit te kunnen voeren, is een nationaal coördinerend orgaan, de Sterke
Sportvereniging, nodig. Deze partij beheert ook de database en organiseert trainingen voor
verenigingsondersteuners. Dit kan een landelijke overkoepelende sportorganisatie als NOC*NSF
zijn of eventueel een andere bestaande of nieuwe partij. Deze partij moet kennis hebben van
sport, jongeren en marketing en beschikken over goede relaties met sportbonden, sportbevorderende instanties, gemeenten en sportverenigingen. Ook moet het aantal en de werkwijze van de
bestaande verenigingsondersteuners in kaart worden gebracht. NOC*NSF, als landelijke overkoepelende sportorganisatie, zou hiervoor een geschikte partij zijn.
Kosten
De kosten voor het ontwikkelen van de database bedragen € 10.000,- (eenmalig)
en het beheer ervan € 50.000,- per jaar. De schatting van de kosten voor de organisatie van het
centraal orgaan de Sterke Sportvereniging en uitvoering van twee landelijke trainingsdagen voor
tweehonderd verenigingsondersteuners bedragen € 100.000,- per jaar. De eenmalige kosten voor
de inzet van een marketingbureau bedragen € 50.000,Effect
De Nationale DenkTank adviseert te starten met een pilot op kleinschalig niveau om effectmetingen uit te voeren. Deze metingen worden uitgevoerd door de overkoepelende organisatie
die tijdens de pilot de coördinerende rol op zich neemt. Dit hoeft binnen de pilot nog niet een
nationale coördinator te zijn. Er kan bijvoorbeeld op gemeentelijk niveau gestart worden met
de gemeente als coördinator. Na de pilot wordt gekeken of bij de sportverenigingen het aantal
leden tussen de tien en twintig jaar is toegenomen en het aantal leden in de leeftijd van veertien
jaar dat hun lidmaatschap heeft opgezegd, is verminderd. Voor deze pilot worden drie verenigingsondersteuners ingezet die elk gedurende een jaar aan de slag gaan bij een sportvereniging. Zij bepalen hiermee tevens de eerste opzet en inhoud van de kennisdatabase. Binnen een
jaar zullen zij samen met de verenigingen en het marketingbureau promotiemateriaal ontwikkelen voor de werving van nieuwe leden. Als deze pilot succesvol is, kan een zelfstandig centraal
coördinerend orgaan, de Sterke Sportvereniging, worden opgericht of een landelijk overkoepelende sportorganisatie worden gezocht die het landelijk uitrollen van dit advies op zich neemt.
Een gedetailleerde uitwerking van het implementatieplan en de pilot voor de Sterke Sportvereniging vindt u in paragraaf 4.6.

Advies
Gemeentelijke
GezondheidsGarantie
Garanderen van een gezonde woonomgeving
Stel een Gemeentelijke GezondheidsGarantie (GGG) in die een gemeente aan
haar bewoners afgeeft wanneer zij volgens
vastgestelde criteria een gezonde omgeving weet te creëren. GGG bundelt op
gemeentelijk niveau initiatieven om een
ongezonde leefomgeving tegen te gaan
en biedt de gemeente de mogelijkheid
om een positief imago op het gebied van
gezonde woonomgeving op te bouwen.
Probleemomschrijving
Veel initiatieven voor een gezonde leefomgeving in Nederland zijn kortdurend, ze worden niet op
effectiviteit beoordeeld en ze worden door verschillende instanties genomen. In de interviews die
de Nationale DenkTank heeft afgenomen, werd deze verkokering door de partijen zelf regelmatig als frustrerend genoemd. Het Centrum Gezond Leven lijkt op nationaal niveau dit gebrek aan
samenhang te ondervangen. Daarnaast richten veel interventies zich op een klein deelaspect
van de problematiek. Uit de Fleurbaix Laventie Ville Santé (FLVS-studie) blijkt echter dat een eenzijdige focus op scholen, ouders of de jongere zelf minder impact heeft op het zich voordoen van
overgewicht onder jongeren dan een integrale aanpak. Een ongezonde leefstijl wordt bepaald
door vele factoren.
Het probleem van een ongezonde leefstijl vraagt om een brede aanpak, oftewel een inspanning
van de hele gemeenschap. Verschillende initiatieven moeten op lokaal gemeentelijk niveau
gecoördineerd worden, zodat ze de totale leefomgeving van de jongere omvatten. Dit gebeurt
door een lokaal GGG team, hierover later meer.
De GGG is gebaseerd op EPODE, een Franse publiek-private best practice (zie kader best practice EPODE). Dit Franse initiatief maakt handig gebruik van politieke en organisatorische champions, oftewel helden op lokaal niveau die hun invloed kunnen aanwenden om op lokaal niveau
stakeholders te mobiliseren. In Nederland wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van lokale
helden.
De GGG bestrijdt niet direct één van de oorzaken van ongezond gedrag bij jongeren, zoals vastgesteld in de analyse, maar kijkt naar de manier waarop oorzaken tegelijk aangepakt kunnen
worden. De GGG bestrijdt verkokering van instanties en interventies.
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Best practice: EPODE
EPODE staat voor: Ensemble, Prévenons l’Obésité Des Enfants. In goed Nederlands: ‘laten we samen het overgewicht bij kinderen aanpakken’. De best practice van EPODE is wetenschappelijk
bewezen effectief. De vier peilers van EPODE zijn: sterke politieke wil, een degelijke wetenschappelijke achtergrond, social marketing en een multi-stakeholder benadering55.
Een Franse gemeente die zich bij EPODE aansluit, committeert zich voor een langere periode aan
dit programma, meestal voor vijf jaar. Er wordt een lokaal GGG team ingesteld dat op zijn minst
bestaat uit een projectleider en een lokale huisarts. De projectleider wordt direct benoemd door
de burgemeester en is een political champion. Een centraal bureau voor social marketing én
gezondheidscommunicatie (in dit programma Protéines) begeleidt dit lokale GGG team. Social
marketing is het toepassen van commerciële marketing concepten en technieken om positieve
maatschappelijke of sociale veranderingen te bewerkstelligen. Ook andere belangrijke lokale
stakeholders, zoals bijvoorbeeld de bakker, de onderwijzer, of de supermarkteigenaar, nemen
plaats in het lokale team. Figuur 17 laat zien hoe dit programma werkt.

Team van Experts
• Wetenschappelijke
ondersteuning

Nationaal

Lokaal

Stakeholders

Publiek/Privaat Partnerschap
• Commerciële bedrijven, private
organisaties en instellingen

Politieke Steun
• Betrokken ministeries

Coördinatieteam
• Project enineering/social marketing skills
• Trainingen, ontwikkelen van tools en monitoring

Stad- politieke leider, lokale projectmanager, lokaal team
• Lokaal actieplan: vertaling naar lokaal niveau en inpassen van bestaande initiatieven

Huisartsen

Leraren

Ouders

Winkeliers

Cateraars

Bedrijven

Lokale producenten

Kennissen

Jeugdwerkers

Media

Invloed op gedrag van kinderen en hun familie
• Waarborgen van leuke en gebalanceerde eetgewoontes en beweging als onderdeel van het dagelijks leven

Figuur 17: GGG is gebaseerd op de organisatiestructuur van EPODE56.

De huisarts in het lokale team spoort lokale artsen aan om ouders en kinderen tijdig handvatten
te bieden bij ontwikkelend overgewicht. EPODE wil niet stigmatiseren, maar vooral de nadruk leggen op het plezier van gezond zijn. In het contract tussen het Nationaal Coördinatieteam en een
individuele gemeente staan vooral afspraken over budget, salaris en bevoegdheden van het
lokale team. Het lokale team betrekt ouders, industrie, scholen en huisartsen bij de verschillende
projecten. Om de twee jaar wordt de BMI (Body Mass Index) van alle schoolgaande kinderen
gemeten. Projectleiders wisselen onderling best practices uit. Het is mogelijk om voor elke nieuwe
aanstelling en elk nieuw project of resultaat van EPODE een persbericht naar de lokale media te
sturen. In Frankrijk blijkt deze aanpak te werken. Sommige Franse steden ontplooien soms wel

55   Roy e.a: The EPODE methodology’, Protéines: Parijs (2008), p. 3
56   Transfer of The EPODE methodology in a new country, PROTEINES’ Training and Coaching Programme, Protéines: Parijs,
p. 16
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honderd tot honderdvijftig projecten per jaar en de prevalentie van overgewicht onder jongeren
neemt daardoor meetbaar af.
Het social marketingbureau Protéines verzorgt trainingen, public relations en biedt communicatiemiddelen aan deelnemende gemeenten. Zo’n middel is meestal een folder met tips en
adviezen voor één van de betrokken partijen, maar kan ook iets anders zijn. Bijvoorbeeld een
waaier over het betrekken van de lokale industrie voor de projectleider, of een DVD voor leraren
met voorbeelden van leuke projecten op scholen met als doel kinderen gezonder te laten leven.
Deze aanpak is commercieel, maar ook wetenschappelijk bewezen effectief.

Oplossing
De Nationale DenkTank stelt voor om het EPODE concept in Nederland breder te trekken en niet
alleen op obesitas te focussen, maar bijvoorbeeld ook op het creëren van een groene en veilige
omgeving. Door de GGG (en de invulling hiervan door het lokale GGG team) kunnen ouders in
een GGG gemeente erop rekenen dat hun kinderen veilig naar school kunnen fietsen, dat er voldoende groen is in de omgeving, dat er een gezond aanbod van eten is op scholen én verenigingen en dat er permanente monitoring en coördinatie is van projecten gericht op gezondheid.
Implementatie
Randvoorwaarden
Het is gebleken dat bij EPODE de burgemeester heel belangrijk is. De Franse burgemeester heeft
meer bevoegdheden dan zijn Nederlandse collega, waardoor dit initiatief in Frankrijk makkelijker
uit te voeren is. Het promoten van de successen van het programma biedt een burgemeester
goede publiciteit en kan een gunstige uitwerking hebben bij burgemeestersverkiezingen. Waarschijnlijk zijn Franse burgemeesters hierdoor eerder gemotiveerd om mee te werken aan EPODE
dan hun Nederlandse collega’s. Volgens hoogleraar Jaap Seidell (Voeding en Gezondheid, Vrije
Universiteit Amsterdam) zou in Nederland de gemeenteraad kunnen beslissen om een dergelijke
langetermijntoezegging te doen. De Nationale DenkTank vindt dit een goede oplossingsrichting.
Zij meent zelfs dat in een Nederlandse variant van de gemeentelijke integrale aanpak de volledige gemeente beloond zou moeten worden voor het voeren van een integraal gezondheidsbeleid waardoor andere gemeenten worden gestimuleerd om ook te kiezen voor een integraal
gezondheidsbeleid. De beloning die een gemeente krijgt, zou kunnen zijn: het mogen afgeven
van een gezondheidsgarantie aan haar inwoners, de GGG. De GGG houdt dan in dat aan een
aantal criteria op het gebied van een gezonde gemeente is voldaan en dat de gemeente zich
inspant en blijft inspannen om een gezonde leefomgeving voor haar inwoners te creëren. De criteria zouden bijvoorbeeld door ZonMw57 kunnen worden vastgesteld en gecontroleerd. ZonMW
stelt zich nu al ten doel best practices, waaronder EPODE, te ontwikkelen en te verspreiden in
Nederland.
Hoogleraar Seidell is van mening dat er in Nederland onvoldoende draagvlak is voor de voorgestelde commerciële aanpak, zoals het social marketing element van EPODE. De Nationale
DenkTank begrijpt de redenering, maar denkt desondanks dat social marketing een cruciale factor is in het succes van EPODE. Social marketing zorgt onder andere voor naamsbekendheid van
de GGG. Dit vergemakkelijkt de landelijke uitrol van de GGG. De Nationale DenkTank adviseert
daarom om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de GGG en met name het social
marketing aspect hiervan.
57

ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) is een organisatie die zich bezighoudt
met verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van onderzoek, ontwikkeling en
implementatie
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Tenslotte acht de Nationale DenkTank het van belang om op korte termijn het Nationaal Coördinatieteam op te richten. In paragraaf 4.6 doet de Nationale DenkTank hiervoor een voorstel. De
Nationale DenkTank doet dit voorstel omdat de implementatie van de EPODE aanpak in Nederland vergeleken met Frankrijk, maar ook met Spanje en België, trager verloopt. Kortom, de prioriteit ligt nu bij het oprichten van een coördinerend orgaan dat een implementatieplan opstelt.
Bereik
Het bereik hangt af van het aantal gemeenten dat in de toekomst zal participeren. De eerste
gemeenten tonen interesse in de GGG-aanpak. De Nationale DenkTank schat in dat binnen
twee jaar minimaal tien gemeenten kunnen participeren.
Kosten
Op basis van de kosten die worden gemaakt bij de buitenlandse programma’s kunnen we een
begroting maken voor de implementatie van de GGG in Nederland. De begroting van het centrale bureau dat EPODE coördineert in honderdzevenenzestig steden in Frankrijk is ongeveer een
miljoen euro. Een groot deel van het budget voor de lokale GGG kan gegenereerd worden door
herverdeling van de huidige gemeentelijke budgetten voor gezondheidszorg, welzijn, sport en
recreatie. Daarnaast is gebleken dat de industrie wil meebetalen als ze overtuigd wordt van het
effect en de opbrengsten van een dergelijke interventie. In België sponsort Unilever. In Nederland hebben dertig grote ondernemingen, op initiatief van hoogleraar Seidell, een startsubsidie
geschonken aan de stichting Go4Kids om een begin te maken met EPODE in Nederland zonder
daarvoor een concrete tegenprestatie te vragen58. In Frankrijk ondersteunen onder andere commerciële partijen als Nestlé en Ferrero.
Effect
De FLVS-studie constateerde tussen 1992 en 2004 een daling van 23% in de prevalentie van overgewicht bij jongeren, terwijl die in de controlesteden met 43% steeg59. Recentere studies hebben
laten zien dat in een periode van vier jaar een significante daling in de prevalentie van overgewicht gerealiseerd kan worden60. Een significante daling in de prevalentie van overgewicht zal
leiden tot een daling in de maatschappelijke kosten van overgewicht. Dit bedrag kan in de honderden miljoenen per jaar lopen61. De FLVS-studie heeft aangetoond dat een integrale aanpak
binnen een totale leefomgeving, zoals de GGG voorstelt, daadwerkelijk de trend van obesitas
onder kinderen kan keren62. De Nationale DenkTank gelooft dat een dergelijke aanpak ook zou
kunnen werken bij andere ongezonde gedragingen, zoals bijvoorbeeld roken en alcoholgebruik.
De maatschappelijke baten zouden daardoor nog hoger kunnen zijn. Op basis van de Franse effectmetingen verwacht de Nationale DenkTank grote economische voordelen van de GGG door
het terugdringen van gezondheidsproblemen en de hieraan verbonden maatschappelijke kosten.
Een uitwerking van het implementatieplan voor de GGG vindt u in paragraaf 4.6.

58

Interview met Prof. dr. ir. J.C. Seidell , Amsterdam (24 oktober 2008)

59   www.flvs.fr
60   Presentatie Cristophe Roy & Yann Le Bodo in Parijs (28 oktober 2008)
61   Pagina met Maatschappelijke kostenberekening, deel 1. Hier is de aanname gemaakt dat een forse daling in prevalentie van overgewicht een forse daling in de kosten van overgewicht teweeg brengt
62   Guittard 2006,: On the European Commission’s Green Paper Healthy diets and physical activities, Europees Parlement:
Brussel, p. 8-11
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Advies T-Party
Ouders bewust maken
Ontwikkel interactieve workshops voor
ouders om hen bewust te maken van hun
voorbeeldfunctie zodat ze jongeren beter
kunnen helpen bij het maken van gezonde
keuzes. De T-Party ondersteunt ouders in de
opvoeding van hun kinderen, doorbreekt
het taboe op opvoedhulp en bevordert
sociale cohesie.

Probleemomschrijving
In het leven van jongeren nemen ouders een belangrijke voorbeeldfunctie in. Uit de analyse blijkt
dat jongeren vinden dat hun ouders die rol te weinig vervullen. Bijna de helft van de jongeren
geeft aan dat ouders hen het beste kunnen helpen gezonder te gaan leven63. Ouders zelf onderschatten vaak hoeveel invloed ze op de leefstijl van hun kinderen hebben 64. Ook weten veel
ouders niet hoe ongezond hun kinderen leven en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn65.

“Kinderen worden vrijer gelaten en gaan hangen. Dit zie je ook met eten. Ze eten ‘s avonds bij
de snackbar, krijgen zeer vet te eten, of eten helemaal niet.” - Edwin de Ruigh, jeugdagent.
“Mijn moeder rookt zelf ook dus ze kan het me niet verbieden” – Kevin (14 jaar).

Een goede ouder-kindrelatie, waarbij ouders duidelijke regels stellen en steun bieden, blijkt de
belangrijkste beschermende factor tegen een ongezonde leefstijl van jongeren66. Helaas worden
juist het stellen van grenzen en het straffen door ouders als de moeilijkste opvoedvaardigheden
ervaren67. Omdat in onze huidige maatschappij de sociale cohesie vaak laag is, vinden ouders
hierbij onderling weinig steun en advies, spreken ze elkaar niet aan op gedrag van de kinderen
en is de sociale verantwoordelijkheid laag. Ook heerst er in Nederland een taboe op het zoeken
naar hulp bij de opvoeding omdat ouders bang zijn als incapabel gezien te worden. Dit taboe,
samen met de onderschatting van het belang van de eigen opvoedrol, leidt ertoe dat de
huidige cursussen en voorlichting over opvoeden ouders niet bereiken. Minder dan 10% van de
ouders in Nederland volgt een oudercursus68. Tenslotte is er weinig bekend over de effectiviteit
van deze cursussen.

63   Online enquête van de Nationale DenkTank 2008 op Habbohotel (www.habbo.nl) en Partypeeps (www.partypeeps2000.nl) in samenwerking met YoungWorks (2008)
64   Engels, R.C.M.E.: Zoals de ouders zingen, piepen de jongen. Den Haag, Stivoro (2000)
65   Peilstationsonderzoek Ouders, Utrecht, Trimbos-instituut (2007)
66   Elling A. & Eland A.: Aanknopingspunten voor opvoedondersteuning, Utrecht, Trimbos-instituut (2000)
67   L. Adriaensens en L. Koopmans: Evaluatie cursus ‘Beter omgaan met pubers. Hoorn: GGD Westfriesland/De Omring
(2005)
68   Interview met Geraldien Blokland, Nederlands Jeugd Instituut
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Oplossing
De T-Party is een workshop, geleid door een pedagogisch medewerker van het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). Dit concept is gebaseerd op een bestaand instrument voor voorlichting
over opvoeding en middelengebruik (zie best practice Homeparty’s). De Homeparty’s worden
als veelbelovend aangemerkt, maar slechts op heel beperkte schaal en voor heel specifieke
doelgroepen gebruikt. De kracht van de T-Party is dat het in een huiselijke setting plaatsvindt en
dat een gastouder kennissen en vrienden uitnodigt, wat de drempel om aanwezig te zijn aanzienlijk verlaagt. Dit maakt het concept uitermate geschikt voor laagdrempelige ondersteuning
voor grotere groepen ouders.

Best practice: Homeparty’s Trimbos-instituut en Opvoeden is Leuk! van Stichting MOOI
Zowel het Trimbos-instituut als Stichting MOOI! organiseren huiskamerbijeenkomsten voor ouders.
Het doel van deze bijeenkomsten is voorlichting geven aan ouders en hen stimuleren met elkaar
over opvoeding te praten. Het doel van het Trimbos-instituut is om ouders die volgens de gangbare voorlichtingsmethode moeilijk te bereiken zijn voor te lichten over alcohol, drugs, gokken en
opvoeding. Stichting MOOI richt zich voornamelijk op opvoedondersteuning aan moeders van
kinderen van nul tot twaalf jaar. De bijeenkomsten vinden plaats bij ouders thuis. Gastouders worden actief geworven door de hulpverleningsorganisaties. Deze gastouder nodigt vervolgens een
aantal andere, bevriende, ouders uit voor de bijeenkomst, die wordt geleid door een preventiemedewerker (Trimbos-instituut) of een pedagogisch medewerker (Stichting MOOI).
Een eerste evaluatie van het Trimbos-instituut laat zien dat de opzet van de bijeenkomsten succesvol is. De deelnemers waren (zeer) tevreden over de Homeparty, wat grotendeels valt toe
te schrijven aan de huiselijke sfeer. De bijeenkomsten bereikten ouders die nog nooit naar een
informatiebijeenkomst over middelengebruik waren geweest. Ouders gaven aan veel geleerd te
hebben over alcohol, roken en drugs en ook waren zij na de Homeparty beter geïnformeerd over
de bestaande informatielijnen. Daarnaast werkten de Homeparty’s als trigger om met hun kind
over deze onderwerpen te praten en bevorderden ze het informatiezoekgedrag van de ouders.

Drie thema’s vormen de basis van de T-Party: opvoeding en psychisch welzijn, alcohol-, tabak- en
drugsgebruik en voeding en beweging. Voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd ligt
de nadruk in de workshops op voeding en beweging en voor ouders van kinderen in de tienerleeftijd op middelengebruik. Hierdoor is er gerichte en effectieve uitwisseling van kennis onder de
ouders. Het programma wordt in overleg met de deelnemende ouders samengesteld.
Potentiële trendsetters om de T-Party te organiseren zijn de ouders die al een zeker niveau van
intrinsieke motivatie hebben. Dat er een substantiële groep van deze ouders bestaat, blijkt uit het
feit dat er in iedere schoolklas wel één of meerdere leerlingen met actieve betrokken ouders zijn.
De introductie en promotie van T-Party’s gebeurt via een landelijke marketingcampagne, gekoppeld aan een tv-programma rondom het thema leefstijl en opvoeden.
De T-Party brengt kennis van de verschillende instituten over een gezonde leefstijl samen. Omdat
ongezonde gedragingen vaak samengaan, is een dergelijke integrale benadering waarschijnlijk succesvoller69. Daarbij kan het een belangrijke stap zijn voor de kennisinstituten om ook in de
toekomst vaker gezamenlijk initiatieven op het gebied van leefstijl te ontwikkelen en hierdoor
middelen efficiënter te gebruiken. Daarnaast brengt de T-Party ouders samen en stimuleert het
de positieve invloed die ouders op hun kind kunnen hebben.
69   C.T.M. Schrijvers C.T.M., Schoemaker C.G. (RIVM) Spelen met Gezondheid (2008)
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Implementatie
Randvoorwaarden
Het programma en de campagne moeten duidelijk maken dat iedere ouder wel eens met een
opvoedvraag zit. De uitvoerende hulpverleningsinstantie CJG organiseert de T-Party maar is daar
niet zichtbaar aan gekoppeld vanwege de hoge drempel die dit zou kunnen opwerpen. De pedagogisch medewerker is zeer goed bekend met de diensten van het CJG en kan bij specifieke
vragen doorverwijzen naar specialisten zoals bijvoorbeeld voedingsdeskundigen.
Om ouders extra te stimuleren om een T-Party te organiseren moet er een kleine beloning aan
gekoppeld zijn (bijv. een gezelschapsspel of een pakket hapjes voor de avond). Het is belangrijk
dat ouders als zij dat wensen vaker een workshop kunnen aanvragen en een verzoek kunnen
doen om dieper in te gaan op bepaalde thema’s. Hierdoor raken ouders intrinsiek gemotiveerd
en worden de CJG’s geholpen bij het bieden van ondersteuning op maat.
Bereik
Vanwege het sociale karakter van de T-Party zal de deelnamebereidheid hoog zijn. De Nationale
DenkTank verwacht dat minimaal 10% van de ouders het initiatief voor een T-Party zal nemen. Dit
is namelijk de respons op een uitnodiging voor pubercursussen70. Deze 10% zal een vele malen
grotere groep bewegen tot deelname (theoretisch maximaal 80%, verwachting ± 40%). Bij inzet
van één fulltime opvoedondersteuner per CJG kan al binnen een jaar na de landelijke invoer en
campagne een dergelijke groep bereikt zijn.
Kosten
Voor het introduceren en promoten van de T-Party bedragen de eenmalige kosten voor de
instrumentontwikkeling € 30.000,-, de effectstudie € 218.000,- en, bij landelijke uitrol, een tv-programma plus campagne van ongeveer € 250.000,- per jaar gedurende drie jaar. Per CJG zijn de
jaarlijkse vaste projectkosten € 10.000,- voor een projectleider (0,1 FTE). De kosten voor de uitvoer
van een T-Party zijn € 25,- per ouder per keer, te betalen door het CJG. Bij een dekking van 15.000
inwoners per CJG, waarvan zo’n 2300 gezinnen met kinderen en een bereik van 40%, zijn de
totale kosten in totaal € 33.000,- per CJG.
Effect
De Nationale DenkTank verwacht dat de T-Party meer verantwoordelijkheidsgevoel van ouders
(en daarmee een betere voorbeeldfunctie) en een verbetering in het gedrag van hun kinderen
als resultaat heeft. Verder zorgt de T-Party voor een sterkere relatie en betere communicatie
tussen ouder en kind en voor beter inzicht en kennis van ouders op het gebied van leefstijl en
gezondheid71. Ook leidt de T-Party tot meer kennisuitwisseling tussen ouders waardoor de sociale
cohesie versterkt. Ook zal de huidige opzet binnen de lokale gemeenschap leiden tot een betere afstemming van beleid en regelgeving over onder andere middelengebruik. Bij een positieve waardering zal het taboe over hulp bij opvoeding worden doorbroken en de weg naar de
hulpverleningsinstanties worden geopend.
Een gedetailleerde uitwerking van het implementatieplan voor T-Party vindt u in paragraaf 4.6.

70   L. Adriaensens en L. Koopmans: Evaluatie cursus ‘Beter omgaan met pubers. Hoorn: GGD Westfriesland/De Omring
(2005)
71
L. Adriaensens en L. Koopmans: Evaluatie cursus ‘Beter omgaan met pubers. Hoorn: GGD Westfriesland/De Omring
(2005); procesevaluatie van Trimbos, Bolier, L., & Riper, H : Procesevaluatie Homeparty’s, Utrecht, Trimbos-instituut (2004)

66

Advies
Run 2gether
Samen bewegen
Biedt ouders en kinderen via werkgevers
het bewegingsprogramma Run 2gether
aan om ziekteverzuim en overgewicht
terug te dringen, om ouders en kinderen
(door gezamenlijk hardlopen) te laten voldoen aan de beweegnorm en ouders bewust te maken van hun voorbeeldfunctie.

“Als ik morgen moet voetballen, ga ik echt niet drinken of zo de avond ervoor” – Jongen middelbare schoolleeftijd uit de Schilderswijk.

Probleemomschrijving
De Nationale DenkTank concludeert op basis van interviews dat jongeren gezonder gedrag
vertonen als zij een doel hebben. Deze jongeren bewegen meer én zij onthouden zich vaker van
alcohol- en drugsgebruik72. Een groot deel van de jongeren voldoet niet aan de beweegnorm.
Jongeren die gezonder willen leven vinden de hulp van ouders daarbij het meest belangrijk73.
Ouders zijn zich vaak niet bewust van de voorbeeldfunctie die hun kinderen hen toeschrijven.
Werkende ouders vinden het lastig om in hun spaarzame vrije tijd een keuze te maken tussen
sporten en het gezin. De prioriteit om te sporten en te bewegen ligt bij deze groep laag. Werkgevers merken dat het ziektverzuim van werknemers die eenmaal in de week sporten gemiddeld
twintig dagen per jaar lager ligt74.

“Mijn vader heeft een drukke baan. Toen ik met mijn vader ben gaan hardlopen, heb ik hem pas
echt goed leren kennen. Bovendien motiveerden we elkaar om toch te trainen wanneer één
van ons beiden geen zin had.” – Dochter (21 jaar).

Oplossing
Run 2gether is een hardloopprogramma dat wordt aangeboden door werkgevers aan hun werknemers en hun kinderen. Door dit programma komen jongeren en ouders in beweging, ontstaat
de mogelijkheid de ouder-kind relatie te versterken en geeft de ouder het juiste voorbeeld van
gezond leven.

72   Analyse Nationale DenkTank (2008)
73   Online enquête van de Nationale DenkTank 2008 op Habbohotel (www.habbo.nl) en Partypeeps (www.partypeeps2000.nl) in samenwerking met YoungWorks (2008)
74   S.G. van den Heuvel, H. C. Boshuizen, V.H. Hildebrandt, B.M. Blatter, G.A.M. Ariëns, P.M. Bongers: Sporten, type werk, arbeidsverzuim en welbevinden: resultaten van een 3-jarige follow-up studie.TSG jaargang 81, (2003) nummer 5. p 256-264
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Gedurende zes maanden geven professionele trainers één keer per maand een op maat gemaakte hardlooptraining aan werknemers en hun kinderen. Met deze trainingen hebben ouders
en kinderen een gemeenschappelijk doel. De trainingen worden dichtbij de woonplaats van de
deelnemers gegeven. Deelnemers worden ingedeeld op basis van conditieniveau en leeftijd.
Iedere deelnemer krijgt een persoonlijk trainingsschema mee naar huis. De werkgever biedt het
eerste paar loopschoenen kosteloos aan. Na zes maanden wordt het hardloopprogramma afgerond met een loopevenement, waar ouders en hun kinderen aan deelnemen.

6 maanden

Conditietest &
groepsindeling

Maandelijkse
6 maanden
groepstraining

9 ‘Teaser’ posters bij
koffieapparaat
9 Sportschoenen van de
werkgever

Tussentijdse
zelftraining
(schema) Evenement
'D-DAY'

9 1 x per maand training
o.l.v. professionele
(jeugd) trainers

Structurele
inbouw sport

9 Toewerken naar
professioneel
evenement

9 Persoonlijk trainingsschema voor thuis
9 Nieuwsbrief op werk met
trainingtips/ingezonden
stukken deelnemers

Figuur 18: Opzet van het Run 2gether programma.

Waarom hardlopen?
Hardlopen is de laatste jaren sterk in populariteit toegenomen (150% in 2003 ten opzichte van
1999)75 en behoort tot de top vier van de meest beoefende sporten. Ook onder allochtonen
voeren solosporten zoals hardlopen de boventoon: 47% van de sportende allochtonen beoefend
een solosport tegenover 19% en 18% voor respectievelijk duo- en teamsporten76. Hardlopen is
voor iedereen op elk gewenst niveau en is eenvoudig te doen. In een korte tijd kan een sporter
een goede prestatie neerzetten. Hardlopen kost weinig, zeker als het eerste paar loopschoenen
wordt vergoed. Er zijn geen faciliteiten voor nodig en de activiteit kost relatief weinig tijd doordat
het vlakbij huis kan worden uitgeoefend, eventueel in nabijgelegen bossen en parken. Bewegen
in het groen heeft een gezondheidsbevorderend effect77. Om deelnemers tijdens het trainingsprogramma extra te motiveren en te ondersteunen kan een gezamenlijke online trainingsondersteuning worden aangeboden. Hier is informatie te vinden over trainen en blessurepreventie en
kunnen hardlopers uit de hele wereld ervaringen uitwisselen. Dergelijke internetsites bestaan al en
deelnemers hoeven er alleen op geattendeerd te worden.

75

Breedveld, K., Tiessen-Raaphorst, A. : Rapportage Sport (2006). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 83-95
(2006)
76   Breedveld, K., Tiessen-Raaphorst, A.: Rapportage Sport (2006). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, p. 83-95
(2006)
77   Rapport Jeugd , overgewicht en groen, S. de Vries et al,: Alterra rapport 1744, Alterra Wageningen (2008)
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Implementatie
Randvoorwaarden
Geschoolde trainers moeten de trainingen ontwikkelen en verzorgen. De Koninklijke Nederlandse
Atletiek Unie (KNAU) is de aangewezen instantie om deze trainingen aan te bieden. Zij bezit
expertise op het gebied van trainingsopbouw en trainingsschema’s en heeft de beschikking over
een netwerk van (jeugd)trainers die worden ingezet bij de trainingen en die hun kennis en enthousiasme kunnen overbrengen op de deelnemers. Bovendien biedt Run 2gether de KNAU een
mogelijkheid om nieuwe leden voor atletiekverenigingen te werven.
Een externe partij moet Run 2gether gaan trekken. De Nationale DenkTank ziet het bedrijf Sport
en Zaken als een ideale partij hiervoor. Sport en Zaken is een commercieel bedrijf dat bemiddelt
tussen aanbieders van sport(trajecten) voor bedrijven en bedrijven zelf. Zij ontvangen voor hun
geleverde dienst een vast percentage aan bemiddelingskosten. Deze partij is daarmee verantwoordelijk voor:
• Run 2gether onder de aandacht brengen van werkgevers. Zij verzorgen de algemene promotie hiervoor.
• Het Run 2gether programma op maat maken op basis van de wensen van de werkgever. Er
vindt geen direct overleg plaats tussen werkgevers en de trainingaanbieder, Sport en Zaken
neemt deze taak op zich.
Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het grootste deel van de financiering van het programma.
Om de kosten voor de hardloopschoenen voor de werkgever te verminderen is het nodig om
sponsoring door een hardloopspeciaalzaak te realiseren. Een hardloopspeciaalzaak is hierbij
ook gebaat, omdat deelnemers de winkel gaan bezoeken en zo ook kennismaken met andere
producten in de winkel.
Werkgevers moeten een actief beleid voeren om hun personeel te enthousiasmeren voor dit
programma en hen te motiveren om deel te nemen. Ouders moeten vervolgens hetzelfde doen
bij hun kinderen.

“Wij rennen altijd samen. Soms heeft mama geen zin maar dan gaat ze toch. En dan gaan we
gewoon een beetje rennen en veel kletsen…” – Dochter (11 jaar).

Bereik
Op dit moment zijn er 3.581.000 ouders werkzaam in Nederland. Op basis hiervan schat de Nationale DenkTank in dat deze oplossing 600.000 jongeren tussen de vijf en vijftien jaar bereikt78.
De Nationale DenkTank heeft interesse voor het concept getest bij werkgevers door middel van
een steekproef. Een groot aantal werkgevers geeft aan serieus te willen kijken naar de implementatie van dit programma in het eigen bedrijf.

78   Centraal Bureau voor de Statistiek statline, cijfers werkzame ouders 2008
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Kosten
Investeren in fit personeel loont. Vandaar dat hoofdzakelijk werkgevers de kosten dragen voor
Run 2gether. Hiermee sluit dit advies aan bij de stijgende trend van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en de groeiende verantwoordelijkheid die werkgevers voelen voor het fit en productief houden van hun personeel. De kosten voor de implementatie van Run 2gether betreffen
het inhuren van professionele trainers, de aanschaf van hardloopschoenen en de inschrijfkosten
voor het afsluitende hardloopevenement. Facultatieve uitbreiding van Run 2gether naar wens en
bestedingsruimte van de werkgever is mogelijk door de sponsoring van sportkleding en sportieve
gadgets. De Nationale DenkTank beraamt de minimale kosten per deelnemer op € 85,50. In dit
bedrag is een korting van 50% opgenomen op het aankoopbedrag van de schoenen die de
hardloopspeciaalketen aan deelnemers verstrekt.
Effect
Voor aanvang van Run 2gether doet de werkgever een zogenaamde nulmeting: wat is het gemiddelde ziekteverzuim in dagen per jaar bij de deelnemende werknemers en hoeveel procent
van de deelnemende werknemers en kinderen voldoet aan de beweegnorm? Een jaar na afronding van het programma Run 2gether meet de werkgever of er sprake is van een daling in het
ziekteverzuim over dat jaar ten opzichte van de eerste meting en of er sprake is van een stijging
van het aantal deelnemers dat voldoet aan de beweegnorm.
Een gedetailleerde uitwerking van het implementatieplan voor Run 2gether vindt u in
paragraaf 4.6.
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3.5 Aanbeveling jongeren beperken
Maatregelen in de beperkende sfeer hebben een ander karakter dan de zojuist gepresenteerde
adviezen in de versterkende sfeer. Beperkende oplossingen hebben een sterk en duidelijk politiek
en wettelijk kader en daardoor is er eerder sprake van aanbevelingen dan van direct implementeerbare adviezen. De Nationale DenkTank heeft voor deze aanbevelingen dan ook geen
implementatieplan opgesteld. Toch hebben deze aanbevelingen grote impact op de
(on)gezonde leefstijl van jongeren; het invoeren van oplossingen gericht op beleid en regelgeving raakt alle jongeren. Ook is de Nationale DenkTank tijdens interviews en lezingen met experts
op het gezondheidsvlak vele malen gewezen op het belang van beperkende maatregelen bij
de leefstijlproblematiek van jongeren. In landen waar de overheid zwaar ingrijpt op de verkoop
van tabak en alcohol is het gebruik van deze genotsmiddelen door jongeren significant lager79.
Daarnaast vinden jongeren zelf ook dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om Nederlanders gezonder te maken80. Daarom acht de Nationale DenkTank het belangrijk in dit rapport
aandacht te besteden aan oplossingen die zijn gericht op beleid en regelgeving. De Nationale
DenkTank doet dit aan de hand van de aanbevelingen in deze paragraaf.
Hoewel de Nationale DenkTank meent dat de grootste winst te behalen is door het versterken
van jongeren, zijn oplossingen in de beperkende sfeer onvermijdelijk. De volgende aanbeveling
legt beperkingen op aan jongeren door regelgeving.
• Strengere alcoholregels beperken de mogelijkheden van jongeren om te kiezen voor een
ongezonde leefstijl door de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol te verhogen.

79   Wilk EA van der, Melse JM, Broeder JM den, Achterberg PW:Leren van de Buren, RIVM (2007)
80   Online enquête van de Nationale DenkTank 2008 op Habbohotel (www.habbo.nl) en Partypeeps (www.partypeeps2000.nl) in samenwerking met YoungWorks (2008)
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Aanbeveling
Alcoholregels

Aanscherpen regelgeving alcoholgebruik
Scherp de regelgeving op alcoholgebruik
aan door de wettelijk toegestane leeftijd
voor alcoholverkoop te verhogen naar
achttien jaar, alcoholhoudende mixdranken duurder te maken, alcoholbezit onder
de achttien jaar strafbaar te stellen en het
aantal controleurs van alcoholverkooppunten te verzesvoudigen om hiermee het
aanbod van alcohol in de omgeving van
jongeren te beperken.
Probleemomschrijving
Overmatig alcoholgebruik onder jongeren is een groot gezondheidsprobleem81.
Onderzoek van de Nationale DenkTank wijst uit dat een gebrek aan weerbaarheid tegen
groepsdruk een oorzaak is voor ongezond gedrag. Ook hebben jongeren moeite om weerstand
te bieden aan een verleidelijk aanbod van (ongezonde) voedingsmiddelen en alcohol.
Er bestaan al verschillende maatregelen om alcoholgebruik onder jongeren te ontmoedigen.
Een voorbeeld hiervan is de wettelijke leeftijdsgrens voor alcoholverkoop. Deze ligt voor licht-alcoholische dranken op zestien jaar en voor sterk-alcoholische dranken op achttien jaar. Wetenschappelijk gezien is er geen enkel argument voor dit onderscheid. Medisch gezien is een leeftijdsgrens van eenentwintig jaar aan te bevelen gezien de lange rijpingsduur van de hersenen.
Bovendien worden deze leeftijdsgrenzen slecht nageleefd. Uit een monitor van Intraval en het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)82 blijkt dat ruim 85% van de kooppogingen
door minderjarigen slaagt. Bij supermarkten is dit zelfs ruim 91%.
Oplossing
Om alcoholschade bij jongeren tegen te gaan is het raadzaam om het aanbod van alcohol te
beperken. In Zweden blijkt dit een effectieve aanpak te zijn83. Een beperking van ongezond aanbod wordt bereikt met vijf concrete maatregelen:
1. De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol verhogen naar achttien jaar. Deze maatregel is
bewezen effectief84. Momenteel hebben vijftien van de zevenentwintig EU-lidstaten de minimumleeftijd voor alcoholverkoop al op achttien jaar gesteld85. Het verhogen van deze leeftijdsgrens brengt de alcoholverkoop aan jongeren omlaag en heeft bovendien een belangrijk

81   Analyse Nationale DenkTank (2008) en Trimbos-instituut: Jeugd en riskant gedrag ( 2008)
82   Kruize A, Bieleman B.(Intraval): Monitor alcoholverstrekking jongeren (2007), p.3
83   Wilk EA van der, Melse JM, Broeder JM den, Achterberg PW: Leren van de Buren, p.69 RIVM (2007)
84   Anderson en Baumberg: Alcohol in Europe, a public health perspective (2006); Cnossen: Alcohol taxation and regulation in the European Union (2007) en Babor et al: Alcohol: No ordinary commodity (2003)
85   Wilk EA van der, Melse JM, Broeder JM den, Achterberg PW: Leren van de Buren p.73, RIVM 2007
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effect op de houding van jongeren en ouders. Een hogere leeftijdsgrens maakt het ook voor
ouders gemakkelijker om duidelijke alcoholregels te stellen, ook wanneer jongeren ouder zijn
dan zestien jaar. Jongeren worden er dan op geattendeerd dat ook wanneer je ouder bent
dan zestien jaar alcohol schadelijk is voor de gezondheid.
2. Het verhogen van de verkoopprijs van alcohol is ook bewezen effectief86. De Nationale DenkTank stelt daarom voor om een speciale belasting van minimaal € 0,60 per flesje te heffen op
acoholhoudende mixdranken. Deze maatregel beperkt zich tot de alcoholhoudende mixdranken omdat die vooral onder jongeren populair zijn. In Duitsland is vergelijkbaar ingrijpen
mogelijk gebleken. Het Duitse ministerie van Gezondheid rapporteerde een sterke daling in de
verkoop van alcoholhoudende mixdrankjes en zelfs een bewezen daling in de totale alcoholconsumptie van jongeren87. Dergelijke belastingen zijn behalve in Duitsland ook ingevoerd in
Frankrijk, Zwitserland, Denemarken en Luxemburg88. In 2005 heeft minister Hoogervorst, toenmalig minister van VWS, een vergelijkbare maatregel voorgesteld in de Tweede Kamer, tot nu toe
zonder effect vanwege onvoldoende politieke steun..
3. Momenteel zijn slechts vijftig toezichthouders binnen de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
verantwoordelijk voor de controle van zestigduizend alcoholverkooppunten. Hoewel de
tienduizend hotspots (plekken waar vooral jongeren komen) extra worden gecontroleerd, is
de pakkans klein. De Nationale DenkTank stelt voor om het aantal VWA-controleurs te verzesvoudigen, tot driehonderd personen89. Dit zorgt voor betere naleving van de alcoholregels en
daardoor voor een daling van alcoholverkoop aan minderjarigen.
4. Bij alcoholverkoop onder de zestien jaar wordt de verkoper bestraft met een boete. Momenteel overweegt het ministerie van VWS om gemeenten ook de mogelijkheid te geven
de drankvergunning voor bepaalde tijd in te trekken na bewezen overtreding. De Nationale
DenkTank adviseert om deze maatregel uit te breiden naar een verplichting tot het ontnemen
van de vergunning.
5. De verantwoordelijkheid voor alcoholverkoop ligt niet alleen bij de markt, maar ook bij de
jongeren zelf. Ook voor jongeren moeten er consequenties verbonden zijn aan alcoholbezit
onder de vastgestelde leeftijdsgrens, zoals een boete.
Om de cultuur van het bingedrinken tegen te gaan, moeten jongeren gesterkt worden in hun
daadkracht. Dit kan alleen wanneer overheid, industrie én opvoeders de handen ineen slaan.
Betere regels en betere controle geven een aanzet voor de benodigde mentaliteitsverandering
in de Nederlandse drinkcultuur.

Best practice: alcoholregels in Zweden
Er zijn grote verschillen in de manier waarop landen omgaan met alcoholregulering. In Zweden is
de beschikbaarheid van alcohol voor jongeren beperkt, dit leidt tot minder alcoholgebruik onder
jongeren ten opzichte van andere Europese landen.

86   Anderson en Baumberg: Alcohol in Europe, a public health perspective (2006), p.22
87   Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Kamerstuk van Hans Hogervorst; Mixdrankconsumptie in Duitsland (17
juni 2005)
88   Wilk EA van der, Melse JM, Broeder JM den, Achterberg PW: Leren van de Buren p.71, RIVM 2007
89   Dit aantal is berekend door de Nationale DenkTank (2008), vereiste is dat elk verkooppunt tweemaal per jaar wordt
gecontroleerd
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De verkoopleeftijd voor alcohol in Zweden is achttien jaar in horecagelegenheden en twintig
jaar in winkels90. Reclame voor alcohol is in Zweden integraal verboden91. Ook de accijns op
alcohol is in Zweden aanmerkelijk hoger dan in andere EU-landen en ruim vier keer zo hoog als in
Nederland92.
In Zweden zijn minder problemen rondom alcoholgebruik: bingedrinken komt in Zweden weinig
voor, in vergelijking met de EU93. Ook alcoholgebruik in het algemeen is in de drie Scandinavische
landen lager dan in de rest van de EU94. In 2003 dronk in Nederland ruim 51% van de vijftienjarigen, terwijl dat in Zweden slechts 20% was95.

Randvoorwaarden
Medewerking van de overheid is vereist:
• De Nationale DenkTank vraagt de minister van J&G en de minister van VWS om hun steun uit te
spreken voor deze maatregelen.
• Voor het doorvoeren van bovenstaande regelgeving zijn wetswijzigingen vereist. De verkoopleeftijd (1), het verplicht intrekken van de drankvergunning bij overtreding (4) en het strafbaar
stellen van bezit (5) zijn te realiseren met een wijziging van de Drank en Horecawet. De speciale
belasting op alcoholhoudende mixdranken (2) valt onder de Belastingwet. De wetswijzigingen
moeten worden goedgekeurd door de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Mocht het kabinet
niet spoedig met wetsvoorstellen komen, dan kan de Tweede Kamer een deel van de maatregelen doorvoeren via een initiatiefwet.
• Er moet ruimte gemaakt worden in overheidsbegrotingen voor het budget voor extra controleurs (3).
De maatregelen moeten worden gekoppeld aan een uitgebreide bewustwordingscampagne,
die uitlegt waarom deze maatregelen bijdragen aan een gezonde en veilige samenleving. Dit
creëert draagvlak voor de maatregelen en draagt bij aan een mentaliteitsverandering van jongeren en ouders met betrekking tot alcohol.
Bereik
Strengere regels en scherpere controle op het naleven van de alcoholwetgeving heeft een
groot bereik. De strengere wetgeving betreft elke jongere en elke ouder.

90   Anderson en Baumberg: Alcohol in Europe, a public health perspective (2006), p.381
91
Anderson en Baumberg: Alcohol in Europe, a public health perspective (2006), p.383
92   Cnossen: Alcohol taxation and regulation in the European Union (2007), p.703
93   Anderson en Baumberg: Alcohol in Europe, a public health perspective (2006), p.75 en 94
94   Anderson en Baumberg: Alcohol in Europe, a public health perspective (2006), p.77
95   Cnossen: Alcohol taxation and regulation in the European Union (2007), p.708
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3.6 Aanbeveling omgeving beperken
De Nationale DenkTank onderkent de effectiviteit van beperkende overheidsmaatregelen op
de leefstijl van jongeren96. De volgende aanbeveling legt beperkingen op aan de omgeving van
jongeren door regelgeving.
Zelfregulering Voedingsreclame dwingt de voedingsmiddelenindustrie reclame voor ongezonde
voeding gericht op jongeren te limiteren: hierdoor worden jongeren minder in de verleiding gebracht om te kiezen voor een ongezonde leefstijl.

96   Wilk EA van der, Melse JM, Broeder JM den, Achterberg PW: Leren van de Buren. RIVM (2007)
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Aanbeveling
Zelfregulering
Voedingsreclame
Zelfregulering op voedingsreclame
Roep de voedingsmiddelenindustrie op tot
zelfregulering in de limitatie van reclame
voor ongezonde voeding gericht op
jongeren.
Probleemomschrijving
Overgewicht is het resultaat van een
verkeerde energiebalans: de balans tussen
voeding en beweging. Een aantal van de
Copyright Loeki de Leeuw: Geesink Studio
adviezen van de Nationale DenkTank is
erop gericht beweging onder jongeren te
stimuleren. Reclameregulering richt zich daarentegen op de overdaad aan keuzes voor ongezonde voeding waaraan jongeren worden blootgesteld. Onderzoek toont aan dat kinderen zich
sterk laten beïnvloeden door reclame97. Figuur 19 illustreert de verhouding tussen reclame voor en
de dagelijkse behoefte aan verschillende voedingsmiddelen in Engeland. Deze situatie laat zien
dat de hoeveelheid reclames voor ongezonde producten niet in verhouding staat tot de hoeveelheid reclames voor producten die passen binnen een gezond voedingspatroon. Het aanbod
van reclame voor ongezonde voeding (rechter piramide), is vele malen groter dan de behoefte
aan die voedingsmiddelen (linker piramide). Op dit moment bestaat er zeer weinig en onduidelijke regelgeving met betrekking tot het aanbod van reclame voor ongezonde producten. Het is
belangrijk om deze regelgeving uit te breiden.

Wat we zouden moeten eten

Waar reclame voor wordt gemaakt

Vet- en
suikerrijk voedsel

Zuivel, vlees,
vis en alternatieven
Vet- en suikerrijk voedsel
Fruit en groenten

Brood, graan en aardappelen

Zuivel, vlees, vis en alternatieven
Fruit en groenten
Brood, graan en aardappelen

Figuur 19: Verhouding tussen reclame voor en dagelijkse behoefte aan verschillende
voedingsmiddelen in Engeland.

97   Hastings et al (2003), Collins et al (2007)

76

In het verleden zijn doorslaggevende keuzes gemaakt voor reclames voor andere ongezonde
productgroepen: alcohol en tabak. Sinds 2002 is reclame voor tabak wettelijk verboden. Sinds
1989 bestaat er zelfregulering op het gebied van alcoholreclame voor de producenten van
alcohol, vooral richting jongeren. Op dit moment wordt de Mediawet, die het toestaan van
reclame voor alcohol op een later tijdstip op de avond voorstelt, herzien. De Nationale DenkTank
adviseert deze zelfregulering ook van toepassing te laten zijn op reclame voor ongezonde voeding. Echter, in de afgelopen periode is er met zelfregulering door de voedingsmiddelenindustrie
nauwelijks resultaat geboekt. Daarom is het belangrijk om overheidsregulering voor te bereiden.
Oplossing
De Nationale DenkTank meent dat het belangrijk is om binnen een jaar reclame voor ongezonde
voeding te beperken. Dit kan het beste door een aanpak vanuit de sector zelf, bijvoorbeeld door
de Stichting Reclame Code of wanneer deze zelfregulering niet lukt via de overheid in de Mediawet door de minister van J&G en de minister van VWS. Een duidelijk onderscheid tussen gezonde
en ongezonde producten is noodzakelijk als basis voor reclameregulering.
De Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten biedt een geschikte definitie van ongezonde
producten: ongezonde producten zijn voedingsmiddelen en dranken die voedingsstoffen en
andere stoffen met nutritieve en fysiologische effecten bevatten, met name stoffen zoals vetten,
trans-vetzuren, zout/natrium en suikers, waarvan een overmatig gebruik in het algehele dieet niet
aan te bevelen is. Deze definitie kan als uitgangspunt dienen voor de regulering. Naast het hanteren van deze definitie stelt de Nationale DenkTank de volgende reclamebeperkingen voor:
a. Reclame voor ongezonde voedingsmiddelen mag niet op jongeren tot twaalf jaar gericht zijn.
Daarnaast adviseert de Nationale DenkTank om de details over reclame gericht op jongeren
uit de Code voor Alcoholhoudende dranken over te nemen. (RVA artikel 10).
b. Reclames voor ongezonde producten zijn niet toegestaan tussen vier uur ’s middags en negen
uur ‘s avonds.
c. Reclame voor ongezonde voedingsmiddelen mag geen gebruik maken van kinderidolen en
fictieve figuren.
d. Reclame voor ongezonde voedingsmiddelen mag geen gebruik maken van spaaracties en
gratis cadeautjes.
e. Reclame voor ongezonde voedingsmiddelen is niet toegestaan binnen basisscholen,
scholen voor voortgezet onderwijs, jongerencentra, of andere omgevingen specifiek gericht
op jongeren.
f. Reclame voor ongezonde voedingsmiddelen op internet of via mobiele telefonie mag niet
gericht zijn op jongeren en moet zoveel mogelijk worden beperkt.
Het is mogelijk om binnen een jaar bovenstaande beperkingen op te nemen in de Reclamecode
voor Voedingsmiddelen van de Stichting Reclame Code, mits er voldoende bereidheid is vanuit
de markt. Op dit moment ontwikkelt de Stichting Reclame Code een code voor de alcoholindustrie. De aanbeveling voor Zelfregulering Voedingsreclame kan hier goed en eenvoudig bij
aansluiten, omdat de regels voor alcoholreclame al zijn geformuleerd en direct vertaald kunnen
worden naar regels voor de voedingsmiddelenindustrie.
Zelfregulering op voedingsreclame door de markt heeft een aantal voordelen ten opzichte van
overheidsregulering; aanpassen van de reclamebeperkingen door zelfregulering kan bijvoorbeeld vlotter dan door wetgeving. Zelfregulering komt echter moeilijk op gang. Daarom is het
belangrijk om overheidsregulering voor te bereiden, zodat bij een gebrekkig resultaat van zelfregulering in 2010 een helder alternatief voorhanden is. De Nationale DenkTank adviseert de
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minister van J&G en de minister van VWS daarom om voor eind 2009 een wetsvoorstel gereed te
hebben, dat de bovenstaande beperkingen toevoegt aan de Mediawet.
De aanbeveling om een oproep te doen tot zelfregulering van de voedingsreclames is in lijn met
de plannen om overgewicht tegen te gaan, waaraan de overheid zich heeft gecommitteerd.
De World Health Organisation (WHO) riep in 2006 al op tot regulering van voedingsreclames. In
2010 gaat de Europese Commissie onderzoeken in hoeverre lidstaten zelfregulering van voedingsreclames hebben ingevoerd. Bij onvoldoende resultaat overweegt de Commissie zelf over
te gaan tot regulering. Dit voornemen onderstreept de noodzaak om op korte termijn voedingsreclames in Nederland te reguleren.
Randvoorwaarden
De rol van de voedingsmiddelenindustrie staat centraal in deze maatregel. Het betreft een
zelfregulering voor deze industrie. De verantwoordelijkheid voor uitvoering ervan ligt bij de spelers
in deze markt. Het is daarbij essentieel dat, op basis van afspraken tussen spelers in de voedingsmiddelenindustrie de regels worden gehandhaafd. De reclameregulering zal hiermee een
gezonde leefstijl van jongeren ten goede komen.
Bereik
Vanwege het intensieve mediagebruik van jongeren acht de Nationale DenkTank het bereik van
deze maatregel groot. Reclameregulering heeft een direct bereik van jongeren via de mediakanalen die de voedingsmiddelenindustrie op dit moment gebruikt om reclame te maken voor
ongezonde producten. Dit is bijna 100% van de jongeren tot twaalf jaar98.

98   98,3% van alle Nederlandse huishoudens met kinderen heeft een televisie; gemiddeld zijn er twee televisies per
huishouden met kinderen (2008), TV in Nederland 2007. Amstelveen: Stichting KijkOnderzoek
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4. Epiloog
4.1 Symbolen, begrippen- en afkortingenlijst
Symbolen
Met behulp van de onderstaande symbolen kunt u in één oogopslag zien op welke oorzaken de
adviezen en aanbevelingen in dit rapport inhaken. Iedere beïnvloedbare oorzaak wordt gevisualiseerd met een symbool. Deze ziet u ook terug bij de adviezen en aanbevelingen. Een dikgedrukt
symbool geeft aan dat het advies of de aanbeveling primair op de oorzaak ingrijpt. Een dungedrukt symbool geeft aan dat het advies of de aanbeveling secundair op de oorzaak ingrijpt.

Gebrek aan toekomstperspectief 		

Ouders geven niet het juiste voorbeeld

Aannemen slachtofferrol			

Gebrek aan sociale cohesie

Gebrek aan weerbaarheid			

Verkeerd aanbod

Gebrek aan daadkracht			
				
		

Onduidelijke regelgeving

Begrippen
Beweegnorm

Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor kinderen jonger dan
achttien jaar: minimaal een uur per dag matig intensieve inspannende lichaamsbeweging waarbij de activiteiten ten minste twee
keer per week gericht moeten zijn op het verbeteren of handhaven
van de lichamelijke conditie (kracht, lenigheid, coördinatie) (bron:
Beweegnorm, NISB)

Bingedrinken

het nuttigen van meer dan vijf glazen alcohol per gelegenheid
(bron: RIVM)

Body Mass Index

BMI = gewicht / lengte2 in kilogram/meter2

Digitaal Dossier
Jeugdgezondheidszorg

landelijke centrale databank met gegevens uit de digitale jeugdgezondheidsdossiers met als doel uniforme registratie in de jeugdgezondheidszorg waardoor onderlinge vergelijking en uitwisseling
van gegevens mogelijk wordt (bron: RIVM)

Drugs

stoffen die het bewustzijn beïnvloeden en die om die reden ingenomen worden (bron: Jellinek kliniek)
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Gebruik van tabak

roken van tabak in de vorm van sigaretten, shag, sigaren en pijp
(bron: RIVM rapport Spelen met Gezondheid)

Gezondheid

toestand van lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en
niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken (bron: WHO)

Gezonde leefstijl

manier van leven die de gezondheid positief beïnvloedt
(bron: Nationale DenkTank 2008)

Gezonde voeding

gevarieerde voeding met dagelijks ruim groente, fruit en volkoren
graanproducten; regelmatig (vette) vis; zo weinig mogelijk producten met een hoog gehalte aan verzadigde vetzuren en enkelvoudig transverzadigde vetzuren; beperkt gebruik van voedingsmiddelen en dranken met een hoog gehalte aan voedingszuren;
beperkte inname van keukenzout; matig alcoholgebruik (bron:
Richtlijnen Goede Voeding 2006, Gezondheidsraad)

Integraal
gezondheidsbeleid

gezondheidsbeleid waarin verscheidene instanties binnen bepaalde of overstijgende beleidsterreinen samenwerken en zo verkokering tegengaan (bron: Nationale DenkTank 2008)

Jeugdgezondheidszorg

zorg gericht op kinderen tussen de vier en twintig jaar (bron: Thesaurus zorg en welzijn)

Jump

het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting. Jump ontwikkelt
activiteiten voor kinderen en jongeren om ze te verleiden gezond
te leven (bron: Heartjump)

Mediawet

wet in werking per 21 april 1987, houdende regels betreffende de
verzorging van radio- en televisieprogramma’s, de omroepbijdrage
en de steunverlening aan persorganen (bron: Overheid, wet- en
regelgeving)

Ongezonde leefstijl

manier van leven die de gezondheid negatief beïnvloedt, onder
andere:
• gebruik van tabakovermatig alcoholgebruik
• onveilig vrijen
• overmatige of ongezonde voeding
• onvoldoende beweging
• drugsgebruik
(bron: Nationale DenkTank 2008)

Ongezonde voeding

voeding die niet voldoet aan de Richtlijnen Goede Voeding 2006
(bron: Richtlijnen Goede Voeding 2006, Gezondheidsraad)

Onveilig vrijen/
onveilige seks

riskant seksueel gedrag of seksueel contact zonder bescherming
tegen ziekte (seksueel overdraagbare aandoening) en/of zwangerschap (bron: Rutgers Nisso groep)
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Onvoldoende beweging

het niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (ook
wel beweegnorm) (bron: Beweegnorm, NISB)

Overgewicht bij kinderen

combinatie van leeftijd- en geslachtspecifiek BMI en klinische blik
(= lichaamsbouw, etniciteit, puberteit en vetverdeling)
Onderverdeeld in:
• overgewicht (voor grenswaarden BMI, zie tabel 1)
• obesitas (voor grenswaarden BMI, zie tabel 1)
(bron: Medisch Wetenschappelijke Raad van het Kwaliteitsinstituut
voor de Gezondheidszorg CBO)
Leeftijd
Jaren

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 18

Jongens

Meisjes

Overgewicht

Obesitas Overgewicht

Obesitas

18.41
17.89
17.55
17.42
17.55
17.92
18.44
19.10
19.84
20.55
21.22
21.91
22.62
23.29
23.90
24.46
25.00

20.09
19.57
19.29
19.30
19.78
20.63
21.60
22.77
24.00
25.10
26.02
26.84
27.63
28.30
28.88
29.41
30.00

19.81
19.36
19.15
19.17
19.65
20.51
21.57
22.81
24.11
25.42
26.67
27.76
28.57
19.11
29.43
29.69
30.00

18.02
17.56
17.28
17.15
17.34
17.75
18.35
19.07
19.86
20.74
21.68
22.58
23.34
23.94
24.37
24.70
25.00

Tabel 1

Overmatig alcoholgebruik

het gebruik van alcoholhoudende drank op een dusdanige manier
dat er lichamelijke, psychische of sociale schade ontstaat of maatschappelijke overlast (bron: Trimbos-instituut, Verklaring van begrippen)

Prevalentie

het voorkomen van een verschijnsel binnen een bepaalde groep
op een bepaald moment (bron: van Dale 1992)

RIVM

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit Nederlandse
overheidsinstituut verzorgt informatie, monitoring en wetenschappelijke onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid (bron: RIVM)

Rookverbod op scholen

in de gebouwen en instellingen van de overheid is de Tabakswet
sinds 1990 van kracht. Er mag niet worden gerookt op plekken die
bedoeld zijn voor gemeenschappelijk gebruik of die voor het publiek toegankelijk zijn, bijvoorbeeld wachtruimten, hallen, gangen,
leslokalen en kantines. Het gaat er om dat van de geboden voorzieningen gebruik gemaakt kan worden en de werkzaamheden
kunnen worden verricht zonder hinder of overlast van tabaksrook.
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Voor rokers kunnen één of meer afsluitbare rookruimten worden
ingericht mits deze geen overlast veroorzaken naar omliggende
ruimten. Dit is echter niet verplicht. Deze ruimten moeten als rookruimte zijn aangeduid (bron: Tabakswet VWS)
SES

sociaaleconomische status. Positie van een gezin of een gemeenschap op de welvaartsladder; indicatoren zijn inkomen en opleidingsniveau en daarmee samenhangende kenmerken zoals de
buurt waarin iemand woont en de kwaliteit van de woning (bron:
Thesaurus zorg en welzijn)

Sociale cohesie

onderlinge binding en verbondenheid van een sociaal systeem
(bron: Thesaurus zorg en welzijn)

Stichting MOOI

de stichting zet zich in voor het verbeteren van het welzijn van de
bewoners van Den Haag. In samenwerking met de bewoners en
netwerkpartners worden vanuit verschillende locaties welzijnsactiviteiten ontplooid en diensten verricht (bron: Stichting MOOI)

Trimbos–instituut

een landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg,
de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg (bron: Trimbosinstituut)

Verkokering

het verschijnsel dat verscheidene instanties zich met bepaalde
beleidsterreinen bemoeien en daarbij naast elkaar werken, zonder
dwarsverbindingen en daardoor ongecoördineerd opereren (bron:
van Dale 1992)

Wet Maatschappelijke
Ondersteuning

wet maatschappelijke ondersteuning regelt een samenhangend aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen die gemeenten
verstrekken aan mensen die zorg nodig hebben, bijvoorbeeld
huishoudelijke verzorging, woningaanpassingen of vervoer naar
dagactiviteiten; gericht op het bevorderen van maatschappelijke
participatie en civil society; de wet vervangt de Wet Voorzieningen
Gehandicapten (WVG), de welzijnswet en delen van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); inwerkingtreding 1 januari 2007
(bron: Thesaurus zorg en welzijn)

Zelfregulering

een regeling voor een bepaalde sector of beroepsgroep die door
henzelf wordt opgesteld en wordt voorgeschreven voor degenen
die tot de betreffende sector of beroepsgroep behoren. Bij zelfregulering staat veelal consumentenbescherming voorop (bron: NVA)

ZonMw

de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie met een zelfstandig bestuursorgaan. ZonMw heeft twee
hoofdopdrachtgevers: het ministerie van VWS (VWS) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (bron:
ZonMw)
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Afkortingen
AR
CBS
CJG
EPODE
FIDI
FLVS
FTE
GB
GGD
GGG
J&G
JGZ
KNAU
KPI
LSC
NJR
OCW
R2G
SV
T-P
VMBO
VWA
VWS
WHO
WWW
ZV

Alcohol regelgeving
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Jeugd en Gezin
Ensemble, Prévenons l’Obésité Des Enfants
FIND IT! DO IT!
Fleurbaix Laventie Ville Study
Full Time Employee
Gewoon Bewegen
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Gemeentelijke GezondheidsGarantie
Ministerie voor Jeugd en Gezin
Jeugdgezondheidszorg
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
Kritieke Prestatie Indicator
Lyfestyle Check
Nationale Jeugdraad
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Run 2gether
Sterke Sportvereniging
T-Party
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
Voedsel en Waren Autoriteit
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
World Health Organisation
World Wide Web
Zelfregulering Voedingsreclame
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Advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek
Consulent sportontwikkeling, Sportservice Zuid-Holland
Voorzitter, Ommelander Ziekenhuisgroep, Locatie Lucas
Coördinator Sportieve Driehoek, Afdeling SportSupport - OCW Gemeente Den Haag
Officemanager, Zorg Innovatie Forum
Directeur, STAP
Medewerker, Stichting Jongerenwerk/Samson
Directeur, Stichting De Kinderconsument
Raadslid, Gemeente Almere
Docent, Baken Stad College
Projectmanager jongeren, Jump
Beweeg- en Leefstijladviseur / Arts-docent, Hanzehogeschool
Teammanager Schilderswijk, Zebra Welzijn
Medewerker, Gemeente Den Haag Diversitiet en Emancipatie
Docente, Amstel Lyceum
Verenigingsondersteuning, Gelderland Sport
Managing director BENELUX, McKinsey & Company
Projectmanager: Krachtwijk Schilderswijk, Gemeente Den Haag
Onderzoeker, RIVM
Directeur francise, Run2Day
Adjunct-directeur bedrijfsvoering, Base Groep

88

mevr. R. Eboulfakir
dhr. G. Eggenkamp
dhr. G. Eijkelenboom
mevr. A. Ekas
dhr. B. Engels
dhr. R.C.M.E. Engels
dhr. Fierant
dhr. S. Fleurke
mevr. R. Fokker
mevr. C. Frenkel
dhr. J. van Gaalen
dhr. H. Gasseling
mevr. J. Geurtsen
mevr. S. van Ginneken
mevr. A.H.C. Goris
dhr. R. van der Graaf
dhr. P. de Graaf
mevr. I. de Graaf
dhr. D. Groenevelt
dhr. H. Groenewoud
dhr. H.W.J. van Groeningen
mevr. J. de Groot
mevr. J. Haansta
mevr. M.A. ter Haar
mevr. L. Hajioui
mevr. R.EL Ham
dhr. F. Harteveld
mevr. R. Heesink
dhr. R. van der Heijden
dhr. K. Heijsteeg
mevr. S. Hempel
dhr. K. van Henten
dhr. R. Hermans
dhr. J. Herweijer
mevr. M. van ‘t Hof
mevr. R. Hogervorst
mevr. C. Holla
dhr. S. Holterman
mevr. A. Hoogenes
mevr. M. Houdijk
dhr. P. Iedema
dhr. M. van Jaarsveld
dhr. Z. Jamal
dhr. M. Jansen
mevr. M. Jochemsen

Jongerenambassadeur, Jouw Den Haag
Consultant, McKinsey & Company
Projectadviseur, Nederland Breedbandland
Projectleider jeugd en veiligheid, Gemeente Almere
Creative Director, TBWA/NEBOKO
Hoogleraar Orthopedagogiek: Gezin en Gedrag,
Radboud Universiteit Nijmegen
Projectleider Eigenwijze buurten, Wijkalliantie
Beleidsmedewerker Welzijn en Wijkbeheer,
Gemeente Winschoten
Opvoedsdeskundige, Opvoedsteunpunt Stichting MOOI
Hoofd, Convenant Overgewicht Nederland
Staedion
Rayon Directeur, ING
Maatschappelijk werkster jongeren, Zorggroep Almere
Senior beleidsmedewerker, Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Scientific affairs manager, Philips Research
City Plus College
Beleidsmedewerker Sport, Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Trimbos instituut
Advocaat, De Brauw Blackstone Westbroek
Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Programmamedewerker jeugd, Nederlands Instituut voor Sport
en Bewegen
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Almere
Wethouder Jeugd, Gemeente Almere
Manager, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
Coach, Vrouwen aan Zet
Directeur, Stichting Moeder en Dochter
Bestuurslid, Voetbalvereniging
Consultatiebureauarts, Thuiszorg Groningen
Directeur, Het Meesterwerk
Zorgcoördinator, Baken Stad College
Diëtiste, V.O.F. van Leeuwen Catering op maat
Art director, marketingbureau Keesie
Business Consultant, Rovecom
Manager portefeuille Jeugd Gezondheid Zorg,
Zorggroep Almere
Projectleider Jolo, Stichting de Schoor
Projectleider Okepunten, Gemeente Almere
Directeur, Meines & Partners
Junior Medewerker, Zorg Innovatie Forum
Projectleider Gezond Gewicht, GGD Den Haag
Kinderarts-endocrinoloog, Juliana Kinderziekenhuis
Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
Verenigingsondersteuning, Rotterdam Sportsupport
Voorzitter, Buurtvaders
Manager opleidingen , ROC Flevoland
Haagwonen
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dhr. A. de Jong
dhr. H. de Jong
de jongeren
mevr. M. Jonker
mevr. E. Joosten
dhr. R. Jorna
mevr. K. Jurrius
mevr. K. Kalverboer
mevr. V. Kampschoër
de kantinejuffen
dhr. D. Kayser
mevr. A. Keijner
dhr. P. Kerklaan
dhr. L.van Keulen
klas 2c
klas 3 VMBO
klas 4 VWO
mevr. M. Klein
mevr. L. Klijn
dhr. H. Klijn
mevr. M. Koelen
mevr. S. Kolsteeg
dhr. R. Koning
dhr. R. Koning
mevr. M. van der Kooij
mevr. T. Kramer
mevr. S. Kraus
dhr. S. van der Kroon
mevr. J. Kruijsen
mevr. M.A. van der Kruis
dhr. A. Kumcu
mevr. K. van de Laar
dhr. G. Lahpor
dhr. G. Lakeman
mevr. H.H.B. Lamers
mevr. E. van de Landelij
dhr. P.van Lans
mevr. D. Lanzaat
mevr. H. van Leeuwen
dhr. K. van Leeuwen
mevr. J. van Leeuwen
dhr. N.van der Lely
mevr. M. Leonard
mevr. H. van Lieshout
mevr. V. van der Linden
mevr. A. de Maar
mevr. A. Machielsen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Jeugdarts, GGD, afdeling Veendam
Buurtcentrum Cobra
Accounthouder stadsdeel Oost, Gemeente Almere
Medewerker, Jeugd Gezondheid Zorg
Adviseur Zorginnovatie, Menzis
Medewerker onderzoek & beleidsvorming, Stichting Alexander
Projectleider, Zorg Innovatie Forum
Programma manager, Zorggroep Almere
Horeca medewerkers, Baljet groep catering
Nationaal Instituut voor Gezondheidszorg en Ziektepreventie
Medewerker, Vereniging en Stichting voor de Haagse Jeugd
Programmaleider overgewicht, Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Adjunct-directeur, Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
Leerlingen, VMBO Bakan Stad College
Leerlingen, Amstellyceum
Leerlingen, Amstellyceum
Cultureel centrum onder de Bogen
Zorggroep Almere
Directeur, Lunch Box Company
Universiteit van Wageningen
Account, marketingbureau Keesie
Sociaal Verpleegkundige, Hulpverleningsdienst Groningen
Sociaal Verpleegkundige, Hulpverleningsdienst Groningen
DTP, vormgeving, marketingbureau Keesie
Coördinator zakgeldproject, Libertas Leiden
E-Quality
Manager, Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond regio West
Programma-Secretaris Jeugd, Natuur, Voedsel en Gezondheid,
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Adviseur, De Publieke Zaak
Oranjefonds
GGD Flevoland
Docent Lichamelijke Opvoeding, Dollard College,
locatie Pekela
Matchmaker, Sports & Business Europe
Programmamanager Gemeente Den Haag, Dienst OC&W
Islamitisch vrouwen Netwerk
Stadsdeelkantoor Escamp
Jongerenwerker Place2B, De Schoor
Projectcoördinator Gezond Gewicht, Gemeente Den Haag
Algemeen directeur, V.O.F. van Leeuwen Catering op maat
Financieel directeur, V.O.F. van Leeuwen Catering op maat
Kinderarts, Alcoholpoli Delft
Opvoedadviseur, Zorggroep Almere
Eigen Kracht Centrale
Lerares, Basisschool ‘t Palet
Ambtenaar Volksgezondheid, Gemeente Almere
Sectordirecteur Gezondheidszorg en Welzijn,
Noorderpoortcollege
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dhr. R.V. Mangal
mevr. L. van der Meer
mevr. S. Meijer
dhr. S. Meijers
dhr. H. Meliesie sr.
dhr. M. Merkelbag
mevr. M. Merkus
dhr. M. Moet
dhr. R. van der Most
dhr. W.H. Mouton
dhr. J.W. Nanninga
dhr. S. Nederhoed
dhr. P. van Neerden
dhr. A. Neuteboom
dhr. T. Neve
mevr. S. Neves
dhr. H. Nienhuis
dhr. E. Nieuwenhuis
dhr. H. Nijhuis
dhr. R. Nijs
dhr. C. Olf
dhr. S. van Olsthorn
dhr. J. Ouwerkerk
dhr. R. Pahladsingh
dhr. R. Papôt
mevr. L. Peijnenburg
dhr. J. Persoon
dhr. F. Plat
mevr. M. Ploum
dhr. J. Polder
mevr. M. Ponstein
dhr. M. Pordon
mevr. H. Post
mevr. A. Postma
mevr. S. Potting
mevr. S.A. Priem
dhr. D. Prins
mevr. M. Pronk
dhr. T. Rademaker
mevr. J. Ram
dhr. O. Ramadan
mevr. J. Ravensbergen
mevr. S. Rebel
dhr. M. Reijmerink
dhr. S.A. Reijneveld
dhr. R. Renes

Huisarts, Praktijk R.V. Mangal
Projectleider, Rotterdam Sportsupport
Beleidsmedewerker programma jongeren, Soa Aids Nederland
Adec on
Rechercheur/Coördinator Jeugdzaken, Politie Haaglanden
Beleidsmedewerker, VO-raad
Projectleider zorgprogramma overgewicht
Matchmaker, Sports & Business Europe
Afdelingshoofd Oost-Groningen,
Hulpverleningsdienst Groningen
Praeses, Rotterdamse Gymnasiasten Bond
Beleidsadviseur Sportontwikkeling, Huis voor de Sport Groningen
Projectleider, De Haagse Sporttuin
Trainer & Adviseur, Site-Kick.nl
Sportservice Flevoland
Pedagoge, Groot en Klein
Schoolarts, GGD Flevoland
Hoofd strategische zorg-innovatie, Menzis
Projectmedewerker Lekkerfit, GGD Rotterdam
Manager gezondheidscentrum Castrovalva, Zorggroep Almere
Docent Leesbevorderingprojecten, Bibliotheek Schilderswijk
Ambulant jongerenwerker, Stichting de Schoor
Beleidsmedewerker, Gemeente Den Haag
Schooldecaan, Erasmiaans Gymnasium
Media, Jongerenambassadeurs Den Haag
Commercial Director, Connecting The Scene - PartyPeeps
Innovatie adviseur, Menzis
Docent horeca, Escamp VMBO
Informatie- en schadeanalyse, Menzis
Teamleider preventie overgewicht, Voedingscentrum
Projectleider, RIVM
Huisarts, Zorggroep Almere
Country Manager, Sulake (Habbo)
Projectleider Nota Gezonde Jeugdcultuur,
Ministerie van Jeugd en Gezin
Docent biologie, Escamp VMBO
Beleidsmedewerker, Ministerie Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Jongerenambassadeur, Gemeente Almere
Leerlingbegeleider, Dollard College, locatie Pekela
Adviseur gezondheidsbeleid, ING
General Manager New Wellness Solutions, Philips Corporate
Technologies
Manager onderbouw, Escamp VMBO
Radar Advies
ZonMW
Medewerker, Nationale Jeugdraad
Adviseur gezondheidsbeleid, Agis
Hoogleraar Sociale Geneeskunde,
UMCG Gezondheidswetenschappen
Universitair Docent, Wageningen University en Researchcentre
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mevr. D.T.D.de Ridder
mevr. M. Rietveld
dhr. K. Rijgersberg
mevr. M. Robichon-Lindenkamp
mevr. M. Roijers
dhr. I. de Rooij
dhr. A. Rook
dhr. M. Root
mevr. A. Roozen
mevr. R. Roozenburg
mevr. C.I.J.M. Ross
mevr. I. Rox
dhr. C. Roy
dhr. L. Rubens
dhr. E. de Ruigh
mevr. B. Salverda
dhr. G.J.E.M. Sanders
dhr. P.J.J. Sauer
mevr. J. Schat
dhr. L. Schellevis
mevr. E. Schoemaker
dhr. J. Schuurman
dhr. J.C. Seidell
mevr. A.S. Singh
dhr. A. Sipkes
mevr. H. Smeedes
mevr. J.E. Smit
dhr. J. van Sonderen
dhr. J.E. Spies
dhr. J. van Staaden
mevr. G. Steendam
dhr. L. Steenmetser
mevr. S. Stellaard
dhr. D. Steur
mevr. C. Stroops
mevr. J. van Swet
dhr. R. Timmer
mevr. A. Tuinstra
dhr. H. Uitslag
mevr. H.W. Vaandrager
mevr. M. Valk
mevr. M. Valkestijn
dhr. K. Valks

Professor of Health Psychology, Universiteit Utrecht
Opvoedadviseur
Prisma College Breda
Kennedy van der Laan
Adviseur gezondheidsbeleid, Eiffel
Management, Marketingbureau Keesie
Portefeuille Leefbaarheid, Woningbouwvereniging Goede
Stede
Beleidsmedewerker Directie Kennis, Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Regioconsulent, Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en
Opvoeding
Medewerker, Vrouwen aan Zet
Directeur, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen
Lerares, Basisschool ‘t Palet
Epode European Network
Directeur, Dollard College, locatie Pekela
Jeugdagent, Politie Almere
Onderzoeker , GGD Den Haag
Bestuurslid, Zorg Innovatie Forum
Hoogleraar Kindergeneeskunde, UMCG Kindergeneeskunde
Gebiedssecretaris stadsdeel Oost, Gemeente Almere
Penningmeester, Nationale Jeugdraad
Projectleider , De Plint, Centrum voor Integraal Gezondheidsmanagement Hanzehogeschool Groningen
Adviseur, Youngworks
Hoogleraar voeding en gezondheid, Vrije Universiteit
Amsterdam
Human movement science, epidemiologie, EMGO instituut,
Vrije Universiteit Amsterdam
Organisator, Smack! feesten
Stagiair, Kuseema
Coördinator Jeugd Interventie Team, Gemeente Almere
RIVM
Coördinator ICT in de sport, Gemeente Den Haag, Dienst
OC&W
Architect, Santman en van Staaden
Decaan Academie voor Gezondheidsstudies,
Hanzehogeschool
Medewerker, Gemeente Den Haag
Oke op School
Inspraak Jongeren Amsterdam
DSO/HOB/pmDH Gemeente Den Haag
Associate lector, Fontys Hogeschool
Directeur, FC Omniworld
Coördinator brede scholen, Stichting de Schoor
Beleidsmedewerker, Consumentenbond
Universitair hoofddocent, Docent Wageningen Universiteit
Senior Medewerker, Zorg Innovatie Forum
Senior medewerker bredeschoolteam, Nationaal Jeugdinstituut
Casemanager/Jongerenwerker, The Mall Jongerenwelzijnswerk
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mevr. A.D. van der Heide
mevr. G. van Nieuwenhoven
dhr. E. van der Veen
dhr. J. van der Veen
mevr. G. op het Veld
dhr. P. Veldhuizen
dhr. J.van Velzen
dhr. K. Verbist
mevr. T. Verboom
mevr. J. Verboom
mevr. V. Verhoeven
dhr. P. Verkerk
dhr. R. Vermeer
dhr. P. Vernimmen
dhr. H. Verpoorten
dhr. R.J.G. van Vessem
dhr. M. Visser
mevr. S. Vlaardingerbroek
dhr. M. Vollenbroek
mevr. M. Voogt
mevr. G.de Vries
dhr. J. Vroelij
dhr. J. Vrolijk
mevr. M. Vroom
dhr. P. Walters
dhr. P. ter Wee
mevr. E.W. Wegter-Hilbers
mevr. B. van Wezel
mevr. J. Wichers-Bots
dhr. P.A. Wiegersma
mevr. J. van Wieringen
dhr. N.van Wijk
dhr. E. Wikarta
dhr. P. Wind
dhr. L. Wirtz
mevr. K. van Wissen
dhr. A. de Wit
dhr. P. de Wolf
dhr. D. van Wolferen
dhr. H. Wolff
dhr. B. Wolffenbuttel

Het Expertise Centrum
Opleidingscoördinator, Wageningen University en
Researchcentre
Programmamanager, Sport en Zaken
Directeur, Openbare Basisschool de kleine Dollard
NOC*NSF
Oprichter, Lunch4Kids
Directeur, Etutorium
Digitalization
Lerares, Basisschool Het Startpunt
Senior onderzoeker, Alterra, Wageningen University en
Researchcentre
Projectadviseur, Fonds 1818
Agis zorgverzekeringen
Varias College
Locatiemanager, Escamp VMBO
Beleidsmedewerker, Gemeente Den Haag
Vice President, Philips Applied Technologies
Hoofd Welzijn & Wijkbeheer, Gemeente Winschoten
Projectleider Jongin, Spectrum
Implementatie Centrum Jeugd en Gezin, Programmaministerie
voor Jeugd en Gezin
Medewerker, Jeugd Gezondheid Zorg
Jongerenwerker, Stichting Welzijn Oldambt
Nova College
Docent Wiskunde / Projectleider, Nova College
Ministerie Jeugd en Gezin
Beleidsmedewerker, Gemeente Winschoten
GVO-functionaris 12-20 jaar, GGD
Account Manager New Wellness Solutions, Phillips Corporate
Technologies
Diëtiste, Nederlandse Vereniging van Dietisten
Orthopedagoog, Fontys Hogeschool
Lecturer, UMCG Gezondheidswetenschappen
Onderzoeker, RIVM
Projectmanager , Het Verdrag van de Schilderswijk, Gemeente
Den Haag
Projectleider Samenlevingsopbouw, Stichting Boog
Chef-kok, docent, tv-presentator, o.a. Mondriaan College voor
Horeca en Toerisme Den Haag
Medewerker, Nationale Jeugdraad
Schoolloopbaanbegeleider, Traject
Beleidsmedewerker Welzijn en Wijkbeheer,
Gemeente Winschoten
Directeur, STIVA
Medewerker welzijn, jeugd en burgerschap, Stadsdeelkantoor
Escamp
Senior Beleidsadviseur Strategie & Beleid, NOC*NSF
Hoogleraar inwendige geneeskunde - endocrinologie,
Universitair Medisch Centrum Groningen
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4.4 Analyse maatschappelijke kosten nationale trends
Ongezonde leefstijl kost Nederland
€ 7,8 miljard per jaar
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4.5 Analyse van verschillende gebieden
Om een kwalitatief beeld te krijgen van de leefstijlproblematiek van jongeren zijn trends, die naar
voren kwamen uit het literatuuronderzoek en de enquête onder zesduizend jongeren, getoetst
aan de leefstijl van jongeren in drie verschillende gebieden in Nederland (een achterstandswijk,
een nieuwbouwwijk en een plattelandsgebied) en een school in het voortgezet onderwijs. Deze
bijlage geeft een beeld van de belangrijkste problemen, onderliggende oorzaken en positieve
ontwikkelingen in deze gebieden en op de school. De uitkomsten van deze analyses zijn gebruikt
in de formulering van de oorzaken.
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4.5.1 Oost-Groningen
Straatbeeld en bewoners van Oost-Groningen
Oost-Groningen kenmerkt zich door een uitgestrekt landschap met veel groen en weilanden. In
Oost-Groningen liggen woonplaatsen ver uit elkaar. Bewoners moeten grote afstanden afleggen
om van de ene woonplaats naar de andere te komen. De prachtige oude boerderijen en herenhuizen staan in groot contrast met de goedkope arbeidershuizen, die verspreid over het gebied
te vinden zijn.
In Oost-Groningen wonen voornamelijk autochtone Nederlanders, meestal met een lage sociaaleconomische status. Er is een hoge werkloosheid en er is sprake van een sterk groeiende vergrijzing. Veel hoogopgeleide jongeren trekken weg uit het gebied. Juist oudere mensen komen
naar het gebied om in alle rust van hun pensioen te genieten. 12% van de bevolking behoort tot
de leeftijdscategorie tien tot twintig jaar99.
Belangrijke problemen onder jongeren
De belangrijkste problemen onder jongeren in Oost-Groningen zijn overgewicht, bingedrinken100
en roken:
• 15% van de scholieren in het voortgezet onderwijs101 lijdt aan overgewicht; hierbij moet worden
genoemd dat een groot percentage (45%) van de scholieren in het voortgezet onderwijs wél
de beweegnorm haalt
• 61% van de scholieren in het voortgezet onderwijs doet aan bingedrinken102
• 12% van de scholieren in het voortgezet onderwijs rookt103, dat is 3% hoger dan het Nederlands
gemiddelde104.
Uit de interviews blijkt dat de hoge werkloosheid en lage sociaaleconomische status ervoor
zorgen dat het gezondheidsbelang geen hoge prioriteit heeft bij de Oost-Groningse bevolking.
Jongeren weten wat wel en niet gezond is, maar ze gedragen zich hier vaak niet naar. OostGroningse jongeren krijgen weinig regels en beperkingen van thuis opgelegd, terwijl de jongeren
aangeven dat hun ouders een grote invloed hebben op hun leefstijl. Opvallend is dat de ouders
juist denken dat vooral vrienden en klasgenoten veel invloed hebben op hun kinderen.
Onderliggende oorzaken van ongezond gedrag
Een oorzaak voor de ongezonde leefstijl van de jongeren in Oost-Groningen is de desinteresse in
gezondheid. Binnen arme huishoudens en bij jongeren die sociale problematiek ervaren, heeft
gezondheid niet de hoogste prioriteit. Ook willen jongeren nu genieten en niet denken aan later.
Daarnaast ervaren jongeren het als een grote stap om te kiezen voor een gezonde leefstijl en
missen ze daadkracht om die stap te zetten.
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Doordat de hoger opgeleide bevolking uit dit gebied wegtrekt, verdwijnen mensen aan wie de
jongeren een voorbeeld kunnen nemen. Deze jongeren missen daarmee een toekomstdroom.
Ook ouders geven niet altijd het goede voorbeeld aan hun kinderen. In Oost-Groningen roken
en drinken tamelijk veel ouders. Zij vinden het lastig om hun kinderen dit te verbieden. Daarnaast
is er een groot aanbod van ongezonde producten. Op bijna iedere hoek van de straat is een
snackbar en schoolkantines bieden over het algemeen ongezonde producten aan scholieren.
Hierdoor worden de jongeren op veel momenten van de dag blootgesteld aan verleidingen.
Bestaande initiatieven voor een gezonde leefstijl
De groeiende vergrijzing in dit gebied voorspelt een grote zorgvraag in de toekomst. Door leegloop van het gebied kan hieraan niet worden voldaan. Daartoe is de showcase Zorg voor de
Toekomst van het Zorg Innovatie Forum opgestart. Dit is een jong samenwerkingsverband van
zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het initiatief richt zich enerzijds op de automatisering van
de zorg, waardoor er in de toekomst zorg kan worden gegeven door minder arbeidskrachten, en
anderzijds op preventie van gezondheidsproblemen om de zorgvraag in de toekomst te verkleinen. Dit laatste richt zich met name op verbetering van de leefstijl van jongeren. Er zijn inmiddels
diverse ideeën, plannen en projecten, zoals de implementatie van Lekker Fit! een lesprogramma
over voeding, bewegen en lekker in je vel zitten voor basisscholen, uitgegeven door Jump in
samenwerking met Wolters Noordhoff (zie www.lekkerfitopschool.nl); psychologische begeleiding
via internet (www.kleurjeleven.nl); een geavanceerd lifestylecentrum rond bewegen en technologie en een breed leefstijlprogramma dat aansluit bij de jongerencultuur (Jumpstars). Er bestaan
ook aantrekkelijke bouwinitiatieven, waarvan ‘de Blauwe stad’ de grootste is. De Blauwe stad
is een nieuw woongebied in Oost-Groningen dat primair is opgezet om de werkgelegenheid in
het gebied te vergroten om zo dit deel van Oost-Groningen een economische impuls te geven.
Met dit initiatief hoopt de provincie Oost-Groningen levendiger en aantrekkelijker te maken voor
nieuwe bewoners met een hoge sociaaleconomische status en hiermee de werkloosheid terug
te dringen.
Positief voor de leefstijl van jongeren in Oost-Groningen
• De Oost-Groningse bevolking is plichtsgetrouw en zij hebben veel respect voor autoriteit. Adviezen van artsen worden bijvoorbeeld erg serieus genomen en bij afspraken met GGD of andere
zorginstellingen komen de Oost-Groningers, in tegenstelling tot bewoners van andere gebieden, netjes opdagen.
• De kleine dorpen zorgen voor een grote sociale cohesie en een hoge sociale controle. Hierdoor voelen jongeren zich meer gewaardeerd en worden ze sneller aangesproken op hun
gedrag.
• Het maatschappelijk middenveld (zoals GGD, gemeenten en scholen) is gemotiveerd om mee
te werken. Bijvoorbeeld met de eerder genoemde initiatieven om Oost-Groningse jongeren gezonder te laten leven vanuit de showcase Zorg voor de Toekomst. De organisatiestructuur van
deze partijen is in vergelijking met die in stedelijke gebieden eenvoudig en de onderlinge lijnen
zijn kort. De partijen werken nauw samen en het is duidelijk welke verantwoordelijkheden iedere
partij heeft. In Oost-Groningen is verkokering in veel mindere mate aanwezig dan in andere
gebieden. Nieuwe initiatieven zijn vanwege de samenwerking en de korte lijnen tussen partijen
snel te implementeren.
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4.5.2 Schilderswijk Den Haag
Straatbeeld en bewoners van Schilderswijk
In het hart van Den Haag ligt de Schilderswijk. In de Schilderswijk wonen voornamelijk allochtonen. Door de verschillende nationaliteiten is het een kleurrijk leefgebied. Van de zesduizend
jongeren in de wijk is maar liefst 97% allochtoon. Het overgrote deel hiervan is Turks (32%), Marokkaans (30%) of Surinaams (17%)105. Met een besteedbaar inkomen van €13.877,- per gezin
hebben bewoners van de Schilderswijk gemiddeld 31% minder te besteden dan de rest van
Nederland106. De inwoners van de Schilderswijk hebben over het algemeen een lage sociaaleconomische status (SES). De werkloosheid is zeer hoog; 14% ten opzichte van 4% in Nederland107.
De Schilderswijk kenmerkt zich door een relatief hoog aantal eenoudergezinnen (15,4%), vooral
onder Surinamers en Antillianen (21,6% en 26,6%). De gemiddelde gezinsgrootte is relatief hoog
(2,4 kinderen), voornamelijk vanwege het hoge aantal Turkse en Marokkaanse gezinnen108. Er
wonen veel jongeren in de Schilderswijk, 17,9% van de inwoners behoort tot de leeftijdscategorie tien tot twintig jaar109. De Schilderswijk is een dichtbevolkt gebied, waardoor jongeren weinig
bewegingsruimte hebben.
Belangrijke problemen onder jongeren
Er zijn, behalve cijfers van het totale aantal Haagse jongeren, geen kwantitatieve cijfers beschikbaar over de belangrijke problemen in de Schilderswijk110. De analyse in onderstaande alinea is
gebaseerd op interviews met jongeren uit de Schilderswijk en mensen en instanties uit hun omgeving.
Door de lage sociaaleconomische status zijn inwoners van de Schilderswijk bezig met overleven
en heeft gezondheid geen prioriteit. Overgewicht, blowen, roken en emotionele problemen zijn
de grootste problemen in de Schilderswijk. Er is daarbij een duidelijk verschil tussen de problemen
bij de jongens en bij de meisjes. Meisjes, met name de islamitisch opgevoede meisjes, worden
door hun ouders beschermd en met weinig bewegingsvrijheid opgevoed. Ze worden veel binnenshuis gehouden. Met name tussen hun dertiende en vijftiende jaar ontstaan hierdoor emotionele problematiek en gezondheidsproblematiek: door het leven binnenshuis vervelen de meisjes
zich en krijgen ze weinig beweging. Bovendien gaat het thuiszitten vaak gepaard met een
aanbod van lekkernijen. Hierdoor ontstaat overgewicht bij deze meisjes. Onder jongens is overgewicht een kleiner maar wel dringend probleem. Dit wordt ondere andere veroorzaakt doordat
ouders hun kinderen graag verwennen. De ouders in de Schilderswijk kunnen dit niet doen met
dure spelcomputers, maar wel met lekkere snacks tussendoor. Blowen en roken zijn problemen
die met name bij de jongens voorkomen. Meisjes in de Schilderswijk blowen nauwelijks, de meisjes
die roken zijn van Antilliaanse of Afrikaanse afkomst.
Onderliggende oorzaken van ongezond gedrag
De ongezonde leefstijl van jongeren in de Schilderswijk komt vaak voort uit psychische problemen111. Deze psychische problemen zijn het resultaat van enerzijds dagelijkse spanningen – zowel
binnenshuis als buitenshuis (uiteenlopend van het strenge beleid van ouders tot het gedoogbeleid van docenten) - en anderzijds de manier waarop jongeren met deze spanningen omgaan.
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Jongens gaan hier anders mee om dan meisjes. De jongens worden door de beperkte ruimte
in huis de straat opgestuurd. Daar zoeken zij hun vermaak met bijvoorbeeld voetballen of met
rondhangen. De meisjes mogen de straat niet op en zoeken een uitweg in studeren. De beperkte
vrijheid van de meisjes leidt ertoe dat zij minder daadkrachtig zijn en een lager zelfvertrouwen
hebben dan jongeren die deze beperkingen niet hebben.
Ouders en kinderen in allochtone gezinnen communiceren vaak slecht met elkaar. Door de mix
van de eigen en de Nederlandse cultuur waar jongeren meer mee te maken krijgen ontstaat er
een kloof tussen de eerste, tweede en derde generatie allochtonen. Ouders en kinderen bespreken weinig persoonlijke zaken met elkaar en begrijpen elkaar niet goed. Ouders kunnen daarom
vaak niet het goede voorbeeld geven. Andere oorzaken als: familie (ongezonde culturele
eetgewoontes), vrienden (groepsdruk), school (lage verwachtingen) en het sterk ongezonde
producten- en dienstenaanbod in de buurt dragen bij aan een verslechtering van de leefstijl bij
de jongeren.
Bestaande initiatieven voor een gezonde leefstijl
Er zijn veel initiatieven in de Schilderswijk om de leefstijl van jongeren te verbeteren. Helaas worden de initiatieven door allerlei losse instanties georganiseerd. Echter, er is een positieve ontwikkeling te zien in de samenwerking tussen verschillende organisaties. Een voorbeeld hiervan is ‘Het
verdrag van de Schilderswijk’. Dit is een actieplan waarvoor bewoners, scholen, gemeente politie
en allerlei lokale maatschappelijke instanties samenwerken aan een schone en veilige wijk112.
Ook de ‘Haagse Sporttuin’ is een voorbeeld van een succesvol initiatief113. De ‘Haagse Sporttuin’
biedt in samenwerking met scholen, lokale sociaalmaatschappelijke instellingen, sportverenigingen en welzijnsinstellingen op een toegankelijke manier sportactiviteiten aan op een centraal
gelegen sportcomplex in de Schilderswijk. Dit initiatief heeft als doel kinderen op den duur te
laten overstappen naar sportverenigingen zodat ze structureel blijven sporten. De doelgroep van
de ‘Haagse Sporttuin’ is kinderen in de basisschoolleeftijd. Zodra jongeren naar de middelbare
school gaan, is het aanbod van mogelijkheden en activiteiten zeer beperkt.
Positief voor de leefstijl van jongeren in de Schilderswijk
• In de Schilderswijk is een flink aantal goede initiatieven dat gebundeld wordt door ‘Het Verdrag
van de Schilderswijk’. Dit actieplan bundelt kennis en inzet van betrokkenen in en bij de wijk
voor het creëren van een gezonde en veilige omgeving.
• Jongeren in de Schilderswijk voelen zich betrokken bij hun wijk. Ze hebben een duidelijke mening over wat er moet gebeuren in de wijk en geven ook aan dat ze graag betrokken worden
bij de ontwikkeling van sportfaciliteiten en sociale faciliteiten als jongerencentra.
• De Schilderswijk bruist van de energie en de kleurrijke bewoners. Vele verschillende etnische
groepen leven met en naast elkaar waardoor een interessante mengeling van culturen is ontstaan.
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Gemeente Den Haag (2007). Verdrag van de Schilderswijk: Wijkactieplan.
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4.5.3 Tussen de Vaarten Almere
Straatbeeld en bewoners Tussen de Vaarten
Wie rondloopt in de Almeerse wijk Tussen de Vaarten valt twee dingen op. Ten eerste dat het een
echte nieuwbouwwijk is: brede stoepen, grote tuinen, centrale busbanen en veel groen. Alles is keurig onderhouden en in goede staat, de wijk is nog geen tien jaar oud. Ten tweede valt op dat er weinig mensen op straat zijn. Bij uitzondering speelt er een kind op de stoep, maar verder zijn de straten
uitgestorven. Iedereen zit op school, op het werk of thuis. Zelfs de schoolpleinen en jongerenveldjes
liggen er in de middag verlaten bij.
Het straatbeeld doet vermoeden dat er hooguit een paar honderd mensen in Tussen de Vaarten
wonen. Dat zijn er ongeveer 16.000114. Net als andere gebieden in Almere is Tussen de Vaarten
een wijk met veel jongeren, 30% van de inwoners is jonger dan achttien jaar115. Het inkomen van
de wijkbewoners is modaal116. Er wonen gezinnen met een verschillende SES in Tussen de Vaarten,
maar wel ieder in aparte straten. Er zijn relatief veel eenoudergezinnen en alleenstaanden. De
wijk wordt de laatste jaren steeds kleurrijker; op dit moment is 33% van de inwoners van niet-westerse allochtone afkomst117.
Belangrijke problemen onder jongeren
Tussen de Vaarten onderscheidt zich nauwelijks van het landelijk gemiddelde wat betreft de
belangrijke problemen onder jongeren. Alcoholgebruik, drugsgebruik, roken en overgewicht liggen allemaal rond het gemiddelde in Nederland. Onder middelbare scholieren is alcoholgebruik
hoog maar stabiel op 43%, 14,7% van de scholieren heeft ooit cannabis gebruikt, roken in de
afgelopen week is afgenomen tot 8,5% en overgewicht is gestegen tot 10%118.
Uit interviews blijkt dat vrijwel alle jongeren die alcohol drinken begonnen zijn met het drinken
van alcohol op een leeftijd onder de zestien jaar. Dit is zorgelijk omdat de kans op hersenschade
groter is naarmate jongeren op jongere leeftijd beginnen met drinken. Ook drinken jongeren
vaak meer dan vijf glazen op een avond, het zogenaamde bingedrinken. Een positief punt is dat
jongeren op zich goed weten welk gedrag gezond of ongezond is en wat de gevolgen daarvan
zijn. Toch geven ze aan zich lang niet altijd gezond te gedragen.
Onderliggende oorzaken van ongezond gedrag
Veel jongeren in Tussen de Vaarten zeggen dat ze zich vervelen. Maar liefst 60% van de jongeren
vindt dat er voor hen te weinig activiteiten zijn in de wijk119. Cobra, voorheen een jongerencentrum, is sinds dit jaar een kindercentrum geworden. Voor jongeren zijn er drie jongerenveldjes gekomen, maar die worden erg weinig gebruikt. Volgens de jongeren zijn de veldjes te ver weg en
bovendien worden daar geen activiteiten georganiseerd. De veldjes liggen echter op maximaal
vijf minuten fietsen vanaf elk punt in de wijk. De faciliteiten zijn er wel, maar jongeren missen de
daadkracht om ze te vinden en te gebruiken, dit leidt tot verveling onder jongeren. Ouders geven niet altijd het juiste voorbeeld en vinden het moeilijk duidelijke regels te stellen. Veel ouders
van jongeren in Tussen de Vaarten zijn tweeverdieners en hebben een drukke baan. De afwezigheid van deze ouders in de gezinnen verkleint de impact van een goed voorbeeld. In de wijk
is er weinig sociale cohesie. Dit komt onder andere doordat vrijwel al het groen op privéterrein
is ondergebracht en er weinig voorzieningen zijn waar buurtbewoners elkaar tegenkomen. De
sociale controle is matig en buren hebben onderling weinig contact.
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Bestaande initiatieven voor een gezonde leefstijl
In Tussen de Vaarten worden door verschillende instanties initiatieven georganiseerd op het
gebied van gezonde leefstijl voor jongeren. Deze initiatieven grijpen in op het verminderen van risicofactoren zoals een verkeerde of te kleine voorbeeldrol van de ouders, weinig binding met de
buurt en het vergroten van beschermende factoren zoals social binding. De gemeente Almere
voert tot op wijkniveau een flink aantal onderzoeken, wijkanalyses en actieplannen uit op het
gebied van gezonde leefstijl. De gemeente en GGD houden eens in de vier jaar een omvangrijke enquête onder scholieren over probleemgedrag en bijhorende risicofactoren waardoor veel
gegevens bekend zijn. Welzijnsinstantie De Schoor voert verschillende jongerenprojecten uit en
ook de scholen en sportverenigingen in de wijk zijn erg actief op het gebied van sport en gezondheid. Ondanks of dankzij al deze activiteiten ligt de problematiek in Tussen de Vaarten rond
het landelijk gemiddelde.
Positief voor de leefstijl van jongeren in Tussen de Vaarten
• De wijk Tussen de Vaarten is ruim opgezet, het is veilig op straat en er zijn speciale veldjes voor
jongeren, de Jongeren Ontmoetingsplekken (JOP). Jongeren kunnen onbezorgd buiten spelen
en sporten.
• In de wijk staan twee brede basisscholen, die zich onder andere inzetten voor de verbetering
van de leefstijl van jongeren in de wijk door het aanbieden van sport en het bevorderen van
de sociale cohesie in de wijk. Daarbij worden speciale sportklassen en sportfaciliteiten gratis
aangeboden.
• Ook op gemeentelijk niveau wordt er veel aandacht besteed aan de leefstijl van jongeren. De
gemeente voert zeer actief beleid op dit gebied. Zo is onder andere het project; ‘Communities
that care’ gestart in Almere. Dit programma richt zich, per wijk, op het voorkomen van probleemgedrag bij kinderen en jongeren, van nul tot drieëntwintig jaar. Ook wordt in samenwerking met de GGD de gezondheid van de inwoners van Almere regelmatig in beeld gebracht,
bijvoorbeeld in de scholierenenquête. De gemeente Almere loopt voorop met de Centra voor
Jeugd en Gezin, de zogenaamde OKé punten.
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4.5.4 Escamp VMBO Den Haag
Beschrijving van de school
Het Haagse Escamp VMBO is een school met ongeveer tweehonderdveertig leerlingen120. Op de
school worden de richtingen horeca en techniek aangeboden met een sterke focus op de praktijk (kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg). Dit kan een verklaring zijn waarom
er meer jongens dan meisjes op de school zitten. Het Escamp VMBO heeft een mix van autochtone en allochtone leerlingen. Leerlingen komen over het algemeen uit gezinnen met een lage
sociaaleconomischestatus (SES). De school is onderdeel van Scholengemeenschap Den Haag
Zuidwest.
De school ligt aan de rand van de wijk Morgenstond, onderdeel van het stadsdeel Escamp (Den
Haag). Veel leerlingen zijn echter afkomstig uit de Schilderswijk. De leerlingen komen vaak met
het openbaar vervoer naar school.
Op vijf minuten afstand bevindt zich het winkelcentrum Leyweg met meerdere snackbars en
twee supermarkten. Er zijn ook snackbars nog dichter bij school. Het kantineaanbod van de
school is overwegend ongezond: “Het gezondste dat je hier kunt krijgen is een broodje ‘gezond’”, aldus een leerling van het Escamp VMBO. Een groot deel van de producten komt uit de
frituur en er staan twee automaten: één voor frisdrank en één voor snoep.
Op het schoolplein staan fitnesstoestellen, die afwisselend als zitmeubel en sportapparaat worden gebruikt. Bij lesuitval kunnen de leerlingen terecht in het fitnesslokaal, waar ook professionele
begeleiding aanwezig is.
Belangrijke problemen van de school
De schoolleiding geeft twee belangrijke problemen aan: een bovenmatig rookgedrag bij de
bovenbouwleerlingen en een ongezond voedingspatroon van alle leerlingen. Deze twee problemen worden bevestigd door docenten en de meeste leerlingen. Aangezien een groot deel van
de leerlingen islamitisch is, speelt bovenmatig alcoholgebruik een kleinere rol dan het rookgedrag en het ongezonde voedingspatroon
Onderliggende oorzaken – roken
De bovenbouwleerlingen lopen ongeveer vijf keer per jaar stage in een omgeving waar vaak
wordt gerookt, zoals in de bouwsector. Sommige docenten zien deze stages als de oorzaak voor
het rookprobleem: in een nieuwe omgeving vinden leerlingen dat ze zich moeten bewijzen en
roken lijkt daar de volwassen norm waardoor de jongeren zich laten beïnvloeden. Niet iedereen
op school ziet de stages als grootste oorzaak voor het rookprobleem. Om hier uitspraken over te
kunnen doen, zou hier nader onderzoek naar moeten worden gedaan. Andere factoren voor
rookgedrag bij jongeren zijn ouders die roken en zo het verkeerde voorbeeld geven, omgang
met oudere (rokende) vrienden waardoor er groepsdruk kan ontstaan en medeleerlingen en met
name docenten die roken. De laatst genoemde groep heeft een belangrijke voorbeeldfunctie op school. Al deze factoren dragen bij aan het beeld dat roken ‘volwassen’ gedrag is. Een
bekend verschijnsel van de puberteit is dat jongeren graag volwassen willen overkomen en als
zodanig serieus genomen willen worden.
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Onderliggende oorzaken – voedingspatroon
De leerlingen worden op verschillende momenten geconfronteerd met ongezonde voeding: op
school door het ongezonde kantineaanbod, maar vaak ook thuis. Een groot deel van de leerlingen heeft thuis dusdanige problemen dat een (on)gezonde leefstijl naar de achtergrond verschuift. Ook cultuur kan meespelen: voor sommige allochtone groepen is dik zijn een teken van
welstand. De familie zal vragen stellen als de kinderen ’te dun’ zijn (lees: een gezond gewicht
hebben).
Bestaande initiatieven op school
Per 1 januari 2009 wordt het rookverbod uitgebreid. Dit betekent dat ook nergens op het schoolterrein mag worden gerookt. Dit zal naar verwachting een positief effect hebben op het aantal
rokers. Daarnaast zijn er de eerder genoemde fitnessmogelijkheden en is er voor de brugklas een
speciaal programma Gezond Bezig waarin allerlei aspecten van gezondheid worden belicht.
Verder wijkt de school weinig af van andere scholen uit het voortgezet onderwijs.
Positief voor de leefstijl van leerlingen op school
De school is zich bewust van de gezondheidsproblemen bij de leerlingen en heeft daartoe verschillende initiatieven ontwikkeld die een positief effect hebben op de leefstijl van de leerlingen:
• Om verveling te voorkomen en beweging te bevorderen is er onlangs een fitnessruimte geopend in de school waar leerlingen in tussenuren onder begeleiding kunnen sporten.
• De uitbreiding van het rookverbod is ingesteld met steun van de medezeggenschapsraad, de
ouderraad, de leerlingenraad, het management team en het algemeen bestuur. Dit laat zien
dat het thema gezondheid integrale aandacht krijgt binnen de school en dat partijen samenwerken om de gezondheid van de leerlingen te verbeteren. Een dergelijk initiatief gaat de veel
voorkomende verkokering tussen partijen tegen.
• Om leerlingen bewuster te maken van hun eigen leefstijl en de gevolgen ervan voor de toekomst heeft de school een gezondheidsprogramma ontwikkeld voor de brugklas.
Alle partijen binnen de school, onder andere schoolleiding, leraren en ouderraden, zijn van
goede wil als gaat om de gezondheid van de leerlingen. Er zijn op dit gebied mooie stappen
genomen.
Het zou nog beter zijn als de samenwerking tussen deze partijen in de toekomst tot een breder
gezondheidsbeleid leidt. Hierbij kan gedacht worden aan een integraal gezondheidsbeleid met
daarin aandacht voor het rookverbod, een stapsgewijs gezonder kantineaanbod (waarbij leerlingen betrokken worden), maaltijden volgens de ‘Richtlijnen gezonde voeding’ in het schoolrestaurant waar de leerlingen van de horeca opleiding praktijklessen krijgen, doorlopende aandacht voor het thema ‘gezondheid’ in bijvoorbeeld mentorlessen (de vakken biologie, horeca,
lichamelijke opvoeding van brugklas tot eindexamen) en voorlichtingsactiviteiten voor ouders
(ouders gaven in interviews aan geïnteresseerd te zijn in voorlichting over gezondheid via school).
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4.6 Implementatieplan per advies
Adviezen jongeren versterken
Advies BAAS

BAAS: Implementatieplan in vier stappen

Fase

Voorbereiding Pilot
Schilderswijk

Duur

3 maanden

Actie

• Doelgroep en – doel•
•
•
•

stellingen afstemmen
Randvoorwaarden
maken (locatie e.d.)
Hoofduitvoerder
aanstellen
Subsidie aanvragen
Meiden bereiken

Pilot en evaluatie

Continueren BAAS
Schilderswijk

1 maand

1 jaar

• Pilot draaien
• Monitoren
• Evaluatie op gestelde

• Beleid bijstellen

criteria
– Harde cijfers
– Welzijn bezoekers

Start bazen in andere
gemeenten

•

a.d.h.v. evaluatie
Na 5 jaar commerciële
partners zoeken

• Gemeenten kunnen

BAAS blauwdruk
volgen en afstellen op
lokale wens

Wie

• Lokale partijen

• Hoofduitvoerder + evt.

• Hoofduitvoerder + evt.

• Lokale partijen

Doel

• Geoptimaliseerde

• Toetsen effect en

• BAAS: structurele

• Succesvol concept

uitvoer BAASgirl

commercieel
adviesbureau

terugkoppeling op
beleid

commercieel
adviesbureau

voorziening jongeren

bereikt jongeren
overal

0

BAAS: Van pilot naar landelijke uitrol

Pilot
Bereik

Kosten BAAS op jaarbasis

• BAAS richt op zich op specifieke probleemgroep: 150

• Locatie € 7000 à € 48000 (afhankelijk van locatiekeuze)
• Begeleiding € 40000
• Activiteiten € 3000

jongeren per activiteit

Succesindicatoren
Hulpverlening toegankelijk

• Jongeren zoeken zelf ondersteuning
• Preventie Problematiek

BAAS jongeren in beweging
• Aandeel dat beweegnorm
haalt stijgt met 35%
• Overgewicht daalt met 5%

Toekomstperspectief bezoekers
• Betere schoolresultaten
• Minder vatbaar voor schooluitval en
spijbelen

Voorwaarde:
Evaluatie na 12 maanden bewijst succes

Landelijke implementatie
Bereik

Kosten

• Elke stad zet een BAAS op om een specifieke doelgroep te

• Afhankelijk van het aantal BAAS locaties. Kosten per

bereiken

• Bereik van een BAAS locatie is gemiddeld 200 jongeren

BAAS locatie zijn gelijk aan de kosten beschreven voor de
pilot
1
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Advies www.ditismijnplan.nl

www.ditismijnplan.nl: Implementatieplan in vier stappen

Fase

Duur
Actie

Ontwikkeling
www.ditismijnplan.nl
2 maanden

Evaluatie

6 maanden

• Oprichten projectteam
• Werven financiën
• Schrijven projectplan
• Zoeken pilot-gemeente
• Ontwikkelen online
portaal

Wie

Pilot

• Lokale marketing

www.ditismijnplan.nl

• Instellen jongerenpanel
• Deskundigheidsbevordering
professionals

Landelijke uitrol

1 maand

1 jaar

• KPI’s

– Aantal
• Bezoekers
• Ingediende
plannen
• Plannen met
subsidie
– Tevredenheid
jongeren/gemeenten
en non-profitorganisaties

• Lobby gemeenten
• Marketen
•
•
•

www.ditismijnplan.nl en
www.jongin.nl
Aanpassen design
www.jongin.nl
Aanpassen projectplan per gemeente
Deskundigheidsbevordering professionals

• Kuseema/Spectrum
• NJR
• Gemeenten
• Non-profitorganisaties

• Pilot gemeente
• Projectteam (Jump en

• Pilot gemeente
• Projectteam (Jump en

• www.ditismijnplan.nl

• Projectplan en online

• Uitvoeren

• Effectmeting van

• www.ditismijnplan.nl

St. Alexander)

als landelijk initiatief

St. Alexander)

(o.a. Jump en St.
Alexander )

Doel

portaal af

www.ditismijnplan.nl

pilot

als landelijk initiatief

2

www.ditismijnplan.nl: Van pilot naar landelijke uitrol

Effectstudie/Pilot
Bereik www.ditismijnplan.nl

Kosten van de module

• 30% van de jongeren van de pilot gemeente bezoekt de

• Ontwikkeling module € 10.000,- (eenmalig)
• Marketing locaal
€ 2000,• Onderhoud
0.2 FTE

www.jongin.nl site; 1/3 bezoekt de www.ditismijnplan.nl module en 1/2 hiervan dient een plan in/reageert op een plan

Succesindicatoren

• Aantal gesubsidieerde plannen
• Tevredenheid jongeren, gemeenten en

Module
• Aantal bezoekers
• Aantal ingediende plannen

non-profitorganisaties

Jongeren
• Toename daadkracht
• Afname slachtofferrol

Voorwaarde:
Vraag (jongeren) en aanbod (overheid en non-profitorganisaties)
sluiten beter op elkaar aan
Landelijke implementatie
Bereik

• 30% van de jongeren van de gemeenten met een

www.jongin.nl site bezoekt deze; 1/3 bezoekt de
www.ditismijnplan.nl module en 1/2 hiervan dient een plan
in/reageert op een plan

Kosten

• Redesign www.jongin.nl € 10.000,- (eenmalig)
• Marketing nationaal € 20.000,• Onderhoud 0.2 FTE/gemeente
3
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Advies Lifestyle Check

Lifestyle Check: Implementatieplan in vier stappen

Fase

Start ontwikkeling
Lifestyle Check

Duur
Actie

1- 2 jaar

• Onderzoek meest

•

Wie

Doel

Systeem aanpassen

kosteneffectieve
invulling Lifestyle
Check
Na 1-2 jaar: bepalen
definitieve invulling
Lifestyle Check

1 jaar

• Signaleringsprotocol
•
•

Overgewicht als JGZrichtlijn vaststellen
Extra JGZ-contactmoment invoeren
Gezondheidsrapport
bestaande JGZcontactmomenten
invoeren

• Centrum Gezond

• Centrum Gezond

•
•
•

•
•

Leven
GGD
Ministerie VWS/J&G
Scholen

• Bepalen meest kos-

teneffectieve invulling Lifestyle Check

•

Leven
GGD/JGZ
Ministerie van
VWS/J&G
Scholen

• Betere uitvoering
huidige systeem

Besluitvorming

Na 1 - 2 jaar

Landelijke uitrol

Na 2 - 3 jaar

• Besluitvorming

• Landelijke

• Ministerie van VWS
• Ministerie van J&G
• GGD/JGZ

• Ministerie vanVWS,
• Ministerie van J&G
• GGD/JGZ

• Verankering Lifestyle

• Jaarlijkse Lifestyle

jaarlijkse Lifestyle
Check op scholen
– Afspraken frequentie
– Afspraken invulling
– Financiering

Check in beleid

implementatie jaarlijkse
Lifestyle Check op
scholen

Check op scholen

4
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Advies FIND IT! DO IT!

FIND IT! DO IT!: Implementatieplan in vier stappen

Fase

Ontwikkeling

Duur
Actie

1 maand

• Ontwikkeling web•

applicatie
Data update vanuit
pilotgemeente

Effectstudie/Pilot

Landelijke uitrol

3 maanden

• Posters verspreiden
• Effectiviteitsmeting
door vragenlijsten

6 maanden

Uitbreiding
FIND IT! DO IT!
1 jaar

• Sportatlas bijschaven
• Data uitwisselen
• Sportatlas.nl landelijk

• Adverteerders zoeken
• Webportal als gadget

promoten

uitbreiden

Wie

• Sportatlas.nl
• Pilot-gemeente

• Pilot-Gemeente
• Onderzoeksinstelling

• Sportatlas.nl
• Alle gemeenten in

• Sportatlas.nl
• Adverteerders
• Gemeenten

Doel

• Sportatlas geschikt

• Effectiviteitsmeting

• FIND IT! DO IT!

• FIND IT! DO IT! als

maken

van FIND IT! DO IT!

Nederland

landelijk beschikbaar

een stevig merk

5

FIND IT! DO IT!: Van pilot naar landelijke uitrol

Effectstudie/Pilot
Bereik per hangplek

Kosten per hangplek

• Op een hangplek komen gemiddeld 50 unieke jongeren per

• Vitrine (A1,afschrijving1 jaar) € 150 +Afdruk (6 x €

jaar

30/poster) 180 € + Plaatsen (30 min € 40 /uur) € 120 =
€ 450 per jaar (excl. onderzoek € 2000)

Succesindicatoren
In de wijk
• Minder jongeren op hangplekken

Jongeren
• Beter gebruik van bestaande
sportfaciliteiten

Kennis
• Overzicht van de activiteiten in de wijk
voor zowel de jongeren als gemeenten

Voorwaarde:
Jongeren maken actiever gebruik van sportfaciliteiten

Landelijke implementatie
Bereik

Kosten

• Hangjongeren (50 jongeren x 500 plekken) 25.000 + 80%

• (€ 450,- x 500 plekken) € 25.000 + extra drukkosten 1400

van de 1.400.000 scholieren (10-16 jaar) ziet de poster
1.120.000 = 1.145.000 jongeren

scholen (€ 30 per poster,2x) € 84.000 + ontwikkelen
webapplicatie € 7.500 = € 116.500,-

6
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Advies Gewoon Bewegen

Gewoon Bewegen: Implementatieplan in vier stappen

Fase

Pilot

Duur
Actie

•

Ontwikkeling Gewoon
Bewegen

Week 48, 49 en 50
2008
Pilot
– Ontwikkeling
Gewoon Bewegen
mét 20 jongeren
– Test + evaluatie
– Bijschaven

Effect-studie

3 maanden

• Aanpassen applicaties
•
•

aan belevingswereld
jongeren
Ontwikkelen
lesprogramma
Deskundigheidsbevordering coach

Landelijke uitrol

6 maanden

1 jaar

• Effectstudie

• Programma Gewoon

– Meten effectiviteit
• Activiteit toename
• Gewichtsdaling
• Tevredenheid

Bewegen landelijk
implementeren

Wie

• Escamp Den Haag
• Jump
• Philips

• Jump
• Philips
• jongerensites

• School Pekela
• School Den Haag
• Jump

• Jump
• Philips
• GGD

Doel

• Jongeren het

• Ontwerpen Gewoon

• Bestuderen effect

• Jongeren op grote

Gewoon Bewegen
programma laten
vormgeven

Bewegen programma
voor jongeren

Gewoon Bewegen
programma bij
jongeren

schaal kennis laten
maken met het
Gewoon Bewegen
programma

7

Gewoon Bewegen: Van pilot naar landelijke uitrol

Effectstudie/Pilot
Bereik

Kosten

• Pilot: 20 jongeren op het VMBO Escamp
• Effectstudie: 100 jongeren op het VMBO Escamp Den Haag

Nog te bepalen

en Dollard College in Oude Pekela

Succesindicatoren
Enthousiasme jongeren
• Is Gewoon Bewegen leuk?
• Zijn er mogelijkheden voor verdere
ontwikkeling?

Start Effectstudie
• Toename activiteitennniveau
• Afname BMI
• Tevredenheid

Implementatie door Jump
• Tool om effect van programma’s te
meten
• Programma Gewoon Bewegen.

Voorwaarde:
Gewoon Bewegen is effectief: 10% toename activiteitenniveau

Landelijke implementatie
Bereik

Kosten

• 1.400.000 scholieren tussen 10-16 jaar
• 70% haalt beweegnorm niet ¼ doet mee aan Gewoon

• Nog nader te bepalen na pilot en effectstudie Gewoon

Bewegen ĺ 240.000 jongeren bereikt

Bewegen

8
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Adviezen omgeving versterken
Advies Sterke Sportvereniging

Sterke Sportvereniging: Implementatieplan in vier stappen

Fase

Ontwikkelen database
en marketing

Duur

6 maanden

Actie

• Overkoepelende

•
Wie

Doel

Trainen verenigingsondersteuners en start
werkzaamheden
6 maanden

organisatie neemt
tijdelijk de rol van
centraal orgaan op zich
Ontwikkeling database
en trainingsdagen

•

•

•

• Database en
•

marketing
ontwikkelen
Centrale coördinatie
vormgeven

• Evalueren

verenigingsondersteun
ers in gebruik database
3 Verenigingsondersteuners aan de slag
bij 3 verschillende
sportverenigingen

• Koepelorganisatie

Landelijke uitrol

2 maanden

• Training

• Koepelorganisatie
(NOC*NSF)
Marketingbureau

Pilot ter evaluatie

– Tevredenheid
verenigingen en
ondersteuners
– Percentage
ledengroei

• Marketingbureau
• Koepelorganisatie

(NOC*NSF)
Marketingbureau

(NOC*NSF)

• Meer jongeren bij de

•
•

coördinatie met
database

centraal orgaan ‘De
sterke sportvereniging’
Uitbreiden aantal
ondersteuners
Aanvulling database

• Nieuw opgestart:
•

• Testen effect centrale

3 sport-verenigingen

2 jaar

• Opzet zelfstandig

Centraal orgaan: De
Sterke Sportvereniging
Marketingbureau

• Nationale coördinatie
verenigingsondersteuners

9

Sterke Sportvereniging: Van pilot naar landelijke uitrol

Effectstudie/Pilot
Bereik

Kosten voor Pilot

• Minstens 1000 jongeren. Daarvan gaat 20% daadwerkelijk

• Pilot: € 54.000

sporten (als de 3 verenigingen ieder 300 a 400 jongeren
bereiken)

Succesindicatoren
Meer jongeren sporten

Sociale cohesie
• Jongeren vinden elkaar bij
verenigingen

Sterkere verenigingen
• Verenigingen hebben meer leden

Voorwaarde:
90% van de verenigingen en ondersteuners is positief.
Na een half jaar een ledengroei van minstens 10%
Landelijke implementatie
Bereik

Kosten

• 12.000 jongeren (als 20% van alle sportverenigingen

•
•
•
•

meedoet en iedere vereniging 2 jongeren bereikt)

Opzetten database € 10.000 (eenmalig)
Beheer database € 10.000/jaar
Centraal orgaan en trainingen € 100.000/jaar
Marketingbureau € 50.000/jaar
10
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Advies Gemeentelijke GezondheidsGarantie

Gemeentelijke GezondheidsGarantie (GGG): Implementatieplan
in drie stappen
Fase

Ontwikkeling

Duur

3 maanden

Actie

• Nationaal coördinerend orgaan
•

instellen
Opstellen van
draaiboek/masterplan

Effect-studie/Pilot

Landelijke uitrol

Nu

2 jaar

• Monitoring van 1e gemeente

• Een PR bureau draagt de social

door ZonMW

marketing van GGG. In 2 jaar
50 GGG in NL

Wie

• Wetenschapper (Seidell),

• ZonMW, gemeente Zwolle,

• ZonMW, VNG, politieke druk

Doel

• Implementatiesnelheid

• Gemeenten overtuigen van

• Gezonde gemeenten

Invloedrijke kartrekker
(Rosenmöller), ZonMW
omhoog

gemeente Den Haag?

VWS

effect

11

GGG: Van pilot naar landelijke uitrol

Effectstudie/Pilot
Bereik

Kosten per inwoner

• Prevalentie overgewicht daalt met ongeveer 10% in 5 jaar

• Maximaal € 4,- per inwoner in GG gemeente
• Instellen nationaal orgaan € 1 miljoen

onder de kinderen in en gemeente met de GGG

Succesindicatoren

• Goede samenwerking stakeholders

Social marketing
• GGG verzorgt pr uit zichzelf

• Gemeente tonen bereidheid om GGGkeurmerk te geven

Voorwaarde:
Commitment gemeenten.
Realisatie landelijk orgaan
Landelijke implementatie
Bereik

Kosten

• Alle kinderen in Nederlandse gemeenten

• Maximaal € 4,- per inwoner in GG gemeenten
• Nationaal orgaan € 1 miljoen

12
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Advies T-Party

T-Party: Implementatieplan in drie stappen

Fase

Ontwikkeling

Duur
Actie

Effect-studie/Pilot

6 maanden

2 jaar

• Draaiboek
–
–
–
–

Landelijke uitrol

Ontwikkelen inhoud
Pilot + evaluatie
Bijschaven inhoud
Deskundigheidsbevordering
medewerker CJG

• Lokale marketing
–
–
–
–
–

Organisatie T-Party
Effectmeting
Dataverzameling
Analyseren pilot
Rapportage

2 jaar

• Aanbieden T-Party aan CJG
• Periodieke update inhoud
• Landelijke marketing via Tvprogramma

Wie

• Gemeente Almere
• Kennisinstituten

• Gemeenten
• Onderzoeksinstelling
• Kennisinstituten

• Ministerie van VWS
• Kennisinstituten
• Publieke Omroep

Doel

• Geoptimaliseerde uitvoer

• Effectiviteit T-Party

• T-Party landelijk

T-Party

bestuderen

implementeren

13

T-Party: Van pilot naar landelijke uitrol

Effectstudie
Bereik

Kosten

• 25 T-Party’s x 8 ouders per bijeenkomst = 200 ouders

• Totale kosten effectstudie: € 218.000
• Bereik 340 kinderen = € 642 per kind

(200 ouders x gemiddeld 1.7 kind = 340 kinderen)

Succesindicatoren
Doorbreken taboe
• Bekendheid diensten CJG
• Makkelijker hulp vragen CJG

Sociale cohesie
• Frequenter praten over opvoeding
• Steun ervaren

Kennis & Vaardigheden
• Kennis over leefstijl
• Gerapporteerde opvoedvaardigheden

Voorwaarde:
> 50% ouders rapporteert toename per indicator

Landelijke implementatie
Bereik

Kosten

• Initiatief: 10% ouders
• Aanwezig op T-Party: 40% ouders

• € 25 per ouder per T-Party
• Vaste lasten CJG (± 2300 gezinnen) = € 10.000
• Bij bereik van 40% ouders met gemiddeld 1.7 kinderen ĺ
€ 21 per kind

14
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Advies Run 2gether

Run 2gether: Implementatieplan in drie stappen

Fase

Duur

Ontwikkeling

Eerste uitrol

2 maanden

Landelijke uitrol

6 maanden

Op basis van capaciteit KNAU

Actie

• Conceptuitwerking

• Start Run 2gether

• Uitbreiding

Wie

• KNAU
• Sport en Zaken
• Hardloopspeciaalzaak

• KNAU
• Sport en Zaken
• Hardloopspeciaalzaak

• KNAU
• Sport en zaken
• Hardloopspeciaalzaak

Doel

• Fine-tuning rol- en

• Fine-tuning naar wensen

• Deelname meerdere

– Op basis van wensen eerste
deelnemende werkgever

taakverdeling

– Met uitgebreide evaluatie van
tevredenheid en
mogelijkheden tot verbetering

werkgevers en deelnemers

– Naar meerdere werkgevers
met aanpassing naar wensen
individuele werkgever

werkgevers

15

Run 2gether: Van pilot naar landelijke uitrol

Eerste uitrol gedurende zes maanden
Bereik jongeren 5-15 jaar

Kosten per 50 deelnemers + 50 kids

• 50 kinderen o.b.v. 50 deelnemende werknemers

• Trainingen 6 trainers: € 2.850
• Schoenen met sponsoring: € 5.000
• Inschrijfgeld event: € 700

Totaal: € 8.550

Succesindicatoren

• Vermindering ziekteverzuim

• Enthousiasme werkgever,
werknemers en kinderen

• Toegenomen percentage deelnemers
dat beweegnorm haalt

Voorwaarde:
Werkgever ziet Run 2gether als toegevoegde waarde voor bedrijf

Landelijke implementatie
Bereik

Kosten

• 3.581.000 werkende ouders ĺ 600.000 kinderen 5 >15 jaar

• Gelijk aan eerste uitrol namelijk per deelnemer: € 85,50

16
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Nawoord
Gezonde ambitie
De gezonde keuze gemakkelijk maken, dat is de uitdaging
die de twintig partners van het Convenant overgewicht
zich in 2005 hebben gesteld om de stijgende trend van jongeren en volwassenen met overgewicht te keren. Dit sluit
naadloos aan op de opdracht van de Nationale DenkTank
2008 om jongeren te stimuleren gezond(er) te leven.
Hoe pak je dit aan? Uit de uitgebreide analyse in dit rapport wordt duidelijk hoe complex het overgewichtvraagstuk is. Dé oplossing voor het toenemende overgewicht bestaat dan ook niet. Een deel van de oplossing zit
in de omgeving, zoals het rapport aangeeft. Overgewicht is eigenlijk een ‘gezonde’ reactie op een ‘ongezonde‘ omgeving. Een omgeving die niet bepaald uitnodigt om veel te bewegen en gezond te eten. Daar
verandering in brengen gaat niet van de een op de andere dag. Voor het creëren van een gezonde omgeving heb je heel veel partijen nodig. Partijen die soms tegenstrijdige belangen hebben. Zie die maar eens op
één lijn te krijgen.
In de afgelopen jaren zijn er tal van initiatieven ontplooid om de gezonde keuze gemakkelijker te maken.
De beste initiatieven hebben wat wij de X-factor noemen: ze zijn integraal, structureel, duurzaam, aantrekkelijk, laagdrempelig en kunnen op landelijke schaal worden ingevoerd. Veel van de adviezen uit dit rapport
voldoen aan deze criteria. Ze zouden wat mij betreft zo ingepast kunnen worden in een nationale aanpak
tegen overgewicht. Zo’n samenhangende, nationale aanpak is er nu nog niet. Ambitie is daarbij het sleutelwoord. Bij het verschijnen van het jaarverslag van het Convenant overgewicht heb ik een klemmende oproep gedaan aan het kabinet om meer ambitie te tonen bij de aanpak van overgewicht. Ik heb voorgesteld
dat we de aanpak overgewicht koppelen aan de ambitie om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland
te halen. Om dat te bereiken, zal er een ander ‘klimaat’ in Nederland moeten komen met veel ruimte om te
bewegen, goede sportfaciliteiten, gezonde voeding en ambitie.
De adviezen van de Nationale DenkTank 2008 ademen die ambitie uit. Ik hoop en verwacht dat het kabinet
deze ambitie overneemt en het bedrijfsleven meer uitdaagt om mensen, vooral jongeren, te verleiden tot
gezonde keuzes.

Paul Rosenmöller
Voorzitter stuurgroep Convenant overgewicht
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