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1 Inleiding 

‘Van water worden ze echt boos!’, aldus een moeder die haar kinderen water probeert te laten 

drinken. Gezond opvoeden is nog niet zo makkelijk. Het is meer dan een kwestie van twee ons 

groente en twee stuks fruit per dag, meer dan de kids ‘gewoon’ een uur per dag buiten laten spelen. 

Bij veel ouders gaat het goed, bij veel ouders gaat het minder goed. Ouders hebben in hun dagelijkse 

leven te maken met verschillende factoren die een rol spelen in het al dan niet maken van de gezonde 

keuze. Maar wat zijn nu die factoren, hoe werkt die dynamiek, wanneer gaat het goed, wanneer niet? 

Waarom verschijnen sommige ouders niet bij de diëtist, en als ze komen, waarom doen ze niet wat de 

diëtist zegt? Wat zeggen moeders hierover? Wat zeggen professionals hierover? In deze notitie wordt 

antwoord gegeven op deze vragen, vanuit de optiek van de moeder, om te komen tot een advies voor 

de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG).  

1.1 AAGG en de ouders 

Het gezonde gewicht van kinderen is primair de verantwoordelijkheid van ouders. Ouders zijn 

benoemd als dé kritiek(st)e succesfactor in de AAGG:  

‘Ouders hebben een cruciale rol als het gaat om een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren. Zij 

zijn het belangrijkste rolmodel (zeker op jonge leeftijd) en geven van huis uit – bewust of onbewust – 

regels en normen aan hun kinderen mee voor wat betreft voeding en beweging […]. 

Het uitgangspunt van onze aanpak is dat elke ouder het beste voor zijn of haar kind wil én dat alle 

ouders het recht hebben op toegang tot die kennis en kunde die nodig is voor een gezonde leefstijl. 

De uitdaging is om aan te sluiten bij de motivatie van ouders en dat het vertrekpunt te laten zijn 

voor het vergroten van eigen kracht en zelfredzaamheid.’  

(‘Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Beleids- en uitvoeringsprogramma’. 2013) 

Tot nu toe is het voor professionals moeilijk ouders te bereiken in de aanpak van overgewicht en 

obesitas. Het begrip ouderbetrokkenheid loopt als een rode draad door alles heen en het is moeilijk 

grip te krijgen op de invulling hiervan.  

Knelpunten met betrekking tot … 

… kennis en kunde  
‘Niet alle kinderen en ouders hebben in dezelfde mate toegang tot kennis en kunde om de gezonde keuze te 
kunnen maken […] Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de ouders van kinderen met overgewicht zich 
niet bewust is van het probleem of onvoldoende kennis en vaardigheden heeft om de gewenste stimulans voor 
een gezonde leefstijl te bieden. Dit is vaker zo bij laagopgeleide ouders en Turkse en Marokkaanse ouders.’ 

… de zorg  
‘Het signaleren van overgewicht gebeurt, maar het daadwerkelijk en effectief aankaarten bij de ouders is te vaak 
nog te moeilijk of zelfs taboe. Doorverwijzen is vervolgens ingewikkeld omdat voldoende effectief hulp- en 
ondersteuningsaanbod ontbreekt. De overdracht tussen zorgverleners is een zwak punt. Het volhouden van een 
gezonde gedragsverandering door kind en ouders is sowieso heel moeilijk en de begeleiding en nazorg vanuit de 
zorg is onvoldoende op orde. Er is geen sluitende keten tussen school en zorg, en er is gebrek aan kennis en 
kunde bij professionals die met de kinderen werken.’  

… de omgeving 
‘Overgewicht en obesitas bij kinderen is een groot maatschappelijk probleem, we leven in een dik-makende 
maatschappij, de leefomgeving van het kind (en de ouders) staat bol van verleidingen: de snackbar en 
kebabzaken op weg naar school, de snoep- en frisautomaten in de schoolkantine, de omgeving die niet (sociaal) 
veilig genoeg is om makkelijk buiten te spelen.’ 

(Uit: Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Beleids- en uitvoeringsprogramma, 2013) 
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1.2  Doel en opzet 
 

Deze notitie is bedoeld als intern advies voor de AAGG voor het (beter en meer) betrekken van 

ouders. ‘De grootste opgave van de aanpak,’ aldus het programmaplan, ‘is wellicht om de verbinding 

te maken naar de motivatie van kinderen en ouders zelf.’ Deze notitie geeft een eerste aanzet om die 

verbinding te maken. 

De kernvraag daarbij is: wat kan de aanpak doen zodat ouders uitvoering gaan geven aan de 

verantwoordelijkheid van en de rol als gezonde opvoeders?  

 

Om die vraag te beantwoorden, moet gekeken worden naar wat die cruciale rol van de ouder als 

eerstverantwoordelijke, gezonde opvoeder in de praktijk inhoudt. Dit dwingt ons tot een verdieping in 

hun leefwereld, hun dagelijkse praktijk, hun drijfveren als het aankomt op het al dan niet gezond 

opvoeden. Het is een kwestie van keuzes maken, beslissingen nemen. Hoe werkt die dynamiek? 

Waarom maken ouders de keuzes die ze maken?  

Vervolgens gaan we over op de verbinding tussen professionals en ouders en de kennis en kunde die 

beschikbaar is voor ouders. Een verbinding heeft altijd twee kanten. Hoe ervaren ouders deze 

verbinding? Wat vinden zij dat beter kan? Hoe ervaren professionals de verbinding? Professionals die 

in hun dagelijkse praktijk veel met ouders werken en goede ervaringen hebben met het bereiken van 

en communiceren met ouders, doen aanbevelingen.  

Tot slot volgt een programmabreed advies voor de AAGG, een advies per setting en voor de training 

en de menukaart.  

 

 

1.3  Verantwoording en afbakening  
 

Vanaf medio mei tot juli 2013 is informatie verzameld door voorlichtingen en het interactief theater van 

Jump-in bij te wonen en, in sommige gevallen, aansluitend daarop in gesprek te gaan met ouders. Het 

doel hiervan was de behoeften van ouders te inventariseren. Er zijn interviews gehouden met 

professionals die goede ervaringen hebben met het bereiken van en communiceren met ouders, de 

zogeheten best practices. Het doel van de interviews was om kritieke succesfactoren op 

ouderbetrokkenheid te inventariseren (zie bijlage A). Contacten met de scholen zijn verlopen via de 

gezondheidscoaches van het project Jump-in (GGD), contacten met andere organisaties op eigen 

verzoek van de organisatie of aangedragen via andere professionals.  

 

Deze notitie kent de volgende beperkingen:  

- Wanneer in dit stuk over ouders wordt gesproken, geldt dit voor de ouders die aanwezig waren bij 

de koffieochtenden, het interactief theater en de mama-inloop. Dit waren voornamelijk moeders 

van Turkse en Marokkaanse afkomst. In de minderheid waren de moeders van Latijns-

Amerikaanse, Ghanese, andere niet-Nederlandse of Nederlandse afkomst. Bij het interactief 

theater van Jump-in waren slechts enkele vaders aanwezig. Om die reden is het vertrekpunt van 

voorliggende notitie de beleving van deze moeders geworden; 

- De bezochte voorlichtingen gingen over gezoete dranken, om die reden komt het drinken van 

water in deze notitie vaak als onderwerp ter sprake; 

- De stadsdelen Oost en Zuidoost zijn niet meegenomen. Naar verwachting, gelden veel van de 

bevindingen ook die stadsdelen. Het verdient echter zeker de voorkeur om daar ‘from scratch’ te 

beginnen met ouders om 1. draagvlak te creëren en 2. andere cultuurspecifieke inzichten te 

verkrijgen die representatief zijn voor die populatie ouders; 

- De 2
e
 lijnszorg is in deze notitie buiten beschouwing gelaten; 

- Vanwege voortijdige beëindiging van de opdracht is er geen tijd geweest het gewenste 

literatuuronderzoek en de documentanalyse uit te voeren; 

- Tot slot, de bevindingen zijn niet statistisch gestaafd. Het gaat hier om een kwalitatieve weergave 

van de leefwereld van ouders en wat vanuit dat perspectief nodig is om de verbinding naar hun 

motivatie te maken. 
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2  Leefwereld van het kind en de ouders  
 

 

In de gesprekken met ouders stond de vraag centraal: wat hebben ouders nodig om de Amsterdamse 

jeugd op gezond gewicht te krijgen. Deze vraag is beantwoord met twee tegenvragen: 1. wat is 

gezond? en 2. hoe zorg ik ervoor dat mijn kind gezond eet en beweegt? Het is gebleken dat het 

gezond opvoeden ouders meer bezighoudt dan het gezonde gewicht. In het dagelijkse leven lopen 

ouders tegen verschillende dingen aan als het gaat om gezond opvoeden. Het één werkt mee, maar 

volgens de moeders werkt het meeste tegen.  

Onderstaand is de leefwereld van het kind en de ouders visueel weergegeven, vanuit de optiek van de 

moeder. Het kind staat centraal, daaromheen bevinden zich de actoren en domeinen waar het kind 

mee in aanraking komt. Uiteraard is de werkelijkheid een fluïde geheel – waarin de positie, mate van 

invloed van en de interactie tussen de verschillende actoren en binnen de afzonderlijke domeinen 

verschillen per situatie, per moment – èn afhankelijk van ‘degene die spreekt’. Omdat de informatie nu 

veelal van moeders komt, wordt de wereld van ouders geschetst vanuit de beleving en woorden van 

de moeder.
1
 Per kopje wordt ingegaan op de verschillende actoren of domeinen waar moeders mee te 

maken hebben en die bijdragen aan een gezonde leefstijl dan wel in de weg staan.  

 

 
 

 

2.1  De leefwereld volgens moeder  
 

Actor: Moeder zelf 

Het is geen verrassing dat de moeder een grote rol heeft in de opvoeding van haar kind(eren) en het 

draaiende houden van het huishouden. De moeder haalt de boodschappen, zorgt dat het kind op tijd 

naar school gaat met of zonder lunchtrommel, haalt het kind van school, zorgt dat er eten op tafel 

staat, en dat tussendoor ook nog eens het huis schoon en op orde wordt gemaakt. Dit is wat 

gechargeerd, in vele huishoudens is het wellicht minder zwart-wit. Echter, wat de moeders aangaven, 

het meeste werk rond de opvoeding en het huis komt op hen aan.  

Daarmee lijkt het alsof de moeder in huis een alles bepalende rol heeft. Het is dan belangrijk om in te 

zoomen op deze belangrijke persoon binnen het gezin. Wat zeggen de moeders over het maken van 

de gezonde keuze en de gezonde opvoeding van hun kinderen? Een paar bevindingen:  

 we horen de klok wel luiden, maar weten niet waar de klepel hangt; 

 we hebben liever een ongezonde eter dan een slechte eter; 

 ook al beschik je over de juiste kennis, dan nóg is gezond opvoeden moeilijk.

                                                           
1
 Het letterlijk weergeven van de citaten zonder taalcorrecties is om een beeld te schetsen van de moeders die aan het woord 

zijn geweest. Het is geenszins de bedoeling om hiermee te stigmatiseren.  
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De klok en de klepel  

Gezond opvoeden is een onderwerp dat erg leeft onder de moeders. Alle 

moeders, stuk voor stuk, hebben een mening over wat wel of niet gezond 

is en hoe het wel of niet hoort. Volgens eigen zeggen zijn ze zich erg 

bewust van wat hun kinderen binnen krijgen en of ze genoeg bewegen. 

Dat wil niet zeggen dat ze precies weten wat gezond is en ongezond. Als 

het aankomt op kennis en kunde, lijkt het een kwestie van: ‘de klok wel 

horen luiden ergens heel ver, maar niet weten waar de klepel hangt.’  

Zo weten de meeste moeders heus wel dat suiker niet goed is. Maar hoe 

het exact zit met suiker en hoe je bijvoorbeeld met gezoete dranken een 

gezonde keuze kan maken, dat is vaak onduidelijk. Bij de voorlichtingen 

tonen de vrouwen opmerkelijk veel interesse in het lezen van de 

ingrediënten, voedingswaarden en het aantal calorieën. Op dit specifieke 

onderwerp is de gebrachte kennis en kunde duidelijk een eye-opener. 

Opmerkelijk is dat ze deze informatie vaak willen weten omdat ze zelf 

willen afvallen.  

  

Stevige (ongezonde) eter vs. slechte eter  

De moeders hebben natuurlijk het liefst dat hun kind gezond eet. Echter, 

veel ouders hebben te maken met een slechte eter. Een veel gehoord 

argument is dat ze liever hebben dat hij of zij ongezond eet dan helemaal 

niets. Een ander argument is dat een kind beter teveel kan eten dan te 

weinig. Twee intrinsieke overtuigingen die ervoor zorgen dat een kind 

simpelweg teveel en/of ongezond eten binnen krijgt.  

 

Gezond opvoeden is moeilijk… 

… dat bleek wel uit de verhalen van de moeders. Verrassend veel 

moeders weten de principes perfect te benoemen: aandacht geven aan 

positief gedrag, belonen, negatief gedrag negeren, consequent zijn, 

‘gewoon’ geen snoep in huis halen etc. En toch blijft het moeilijk in de 

praktijk. Moeders hebben bewust of onbewust, direct of indirect, te 

maken met (f)actoren die een positieve of negatieve rol spelen in de 

gezonde opvoeding. Deze komen voor in de vorm van hun eigen kind, 

vader, oma, vriendjes en vriendinnetjes en hun ouders, de supermarkt, 

verleidingen in de buurt en dan speelt ook cultuur nog eens een rol op de 

achtergrond, of juist door alles heen.  

 

Actor: Het kind  

Moeders zijn zich, in meer of mindere mate, bewust van slecht eet- en 

beweeggewoonten van hun kinderen. Verhalen over drie pakken 

appelsap per dag, grote zakken chips, de hele dag door Red Bull en 

andere energiedrankjes, urenlang op de DS. Moeders proberen slechte 

gewoontes af te leren, maar het kind wil niet. Water wordt pertinent 

geweigerd en het wil per sé snoep voor het eten. Het gaat zeuren, 

krijsen, jengelen, huilen, schreeuwen, wordt boos of zelfs nijdig. Het kind 

krijgt het uiteindelijk toch óf pakt het zelf, openlijk of stiekem. Het kind 

heeft een enorme eigen wil waar de moeder tegenaan loopt. En hoe 

ouder het kind, hoe minder zicht de moeder heeft op zijn of haar 

eetgedrag. Veel moeders lijken het niet te kunnen volhouden om 

gezonde opvoedregels consistent toe te passen.  

 

Naast het feit dat kinderen ongezonde dingen lekker vinden, speelt bij 

hen de sociale druk een grote rol, volgens de moeders. Water is echt niet 

Moeders aan het woord:  
 
 
‘Sommige kinderen, die nemen echt 3 
pakjes drinken mee naar school. Dat 
is heel slecht. Dat is heel veel. […]  als 
je dit maar nadenken hoeveel 
kinderen per dag drinken, of hoeveel 
ze snoepen, is niet normaal. Ze 
snoepen veel, ze drinken veel.’ 
 
‘Ik wil weten die suiker waar gaat en 
hoe verbrandt.’ 
 
‘Is kraanwater drinkwater? Is water 
uit die tap te drinken?’ 
 
‘Wat is biologisch?’ 
 
‘Als hij niks eet, dan heb ik liever dat 
hij patat eet dan helemaal niets.’ 

 
 ‘Dan gaan ouders light halen, dat is 
helemaal slecht.’ 
 
‘Je bouwt het op met je kind, die 
water.’ 
 
‘We doen het wel bewust, want we 
gaan wel kijken wat wel en niet mag 
voor kinderen. Maar hoe weiger je dat 
voor de kinderen? Die kinderen die 
kennen dat al. Maar hoe ga je dan 
tegen een kind zeggen, “nee, nu mag 
je dat niet meer drinken.” Probeer 
maar, want dat moet ik nu bij hun 
gaan proberen. “Nee, ik wil geen 
water. Ik wil die.” En dan gaan ze 
huilen, krijsen en dan pakken ze het 
zelf. Ok, 1 pakje mag wel, maar ik ga 
niet telkens van alles verbieden.’ 
 

--- 
 
‘Die kinderen lopen met zakken chips, 
echt van die hele grote. Heeft het dan 
nog zin om te kijken naar die pakjes 
drinken? […] er wordt niet naar 
andere dingen gekeken, zoals beleg of 
zo. Sommigen krijgen croissantjes 
mee, pizza’s als lunch, drankjes erbij.’ 
 
‘Mijn zoon drinkt alleen melk met 
chocopops.’ 
 
‘Kinderen zien wat anderen 
meenemen. Dat wordt ook gezien als 
zielig: “Jullie ouders zijn arm.” 
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cool onder de basisschooljeugd. Het staat armoedig en als je het 

meekrijgt van je moeder, krijg je opmerkingen van je vriendjes. Op deze 

manier krijgt de moeder indirect te maken met de vriendjes en 

vriendinnetjes van haar kind en direct met de weerstand van haar eigen 

kind. Bovendien gaat het kind af en toe bij andere kinderen thuis spelen 

en krijgt daar ander eten en drinken dan thuis. In sommige gevallen is dit 

gezonder, vaak is het ongezonder omdat het leuk en bijzonder is dat een 

ander kind komt spelen. Dat verdient wel een traktatie. Het is voor de 

moeder moeilijk om andere ouders aan te spreken op hun ongezonde 

gedrag.  
 

Actor: Vader  

Op de vraag welke rol vader speelt in de (gezonde) opvoeding van het 

kind, luidt het antwoord van de moeders veelal lachend: ‘Geen’.
2
  

Een professional die veel met moeders te maken heeft in haar dagelijkse 

werk, weet te vertellen:  

‘Over het algemeen zie je dat moeders koken wat vader lekker vindt. De 

man heeft grote invloed wat dat betreft.’  

En: ‘In Turkse cultuur: vrouw doet boodschappen. Marokkaans: samen.  

Vrouw heeft regie wat ze wil, man gaat alleen met auto vervoeren. Vrouw 

bepaalt en doet opvoeding. Mannen zijn rolmodel. Sommige vaders in 

Turkse cultuur lusten geen groente, is slechte voorbeeld ook. Soms staan 

mannen zelfs in de weg van de opvoeding van de vrouw. […] Moeder 

doet zo hun best, en dan zegt vader: “Nou, liever dit of dat niet, want ik 

ben zo opgevoed.” Soms lusten kinderen iets niet, dan zegt de vader: 

“Doe maar voor hem iets anders.” 

Een andere professional: ‘[Mannen] zeggen: “is meer vrouwenwerk.”  

 

De allesbepalende rol die moeders denken en zeggen te hebben, moet 

wat genuanceerd worden. Het lijkt erop dat de vader wel degelijk een rol 

heeft in de gezonde opvoeding van het kind. De vader kan namelijk door 

zijn houding en gedrag een invloedrijke en wellicht doorslaggevende rol 

hebben die de gezonde opvoedregels van moeder versterkt óf 

ondermijnt.  

 

Actor: Oma 

Hetzelfde geldt voor oma, de moeder of schoonmoeder van moeder. Ook 

hier vertellen moeders weinig over.
3
 Ze lijkt haast een onzichtbare speler 

in het huishouden die ondertussen veel invloed heeft, blijkt uit de 

volgende uitspraak van een professional: 

‘Kind brengt veel tijd door met oma, die doet veel, maar die zie je niet. Als 

moeder werkt, past oma op. Als moeder zegt “dit is slecht”, zegt oma 

“kijk, ik heb drie, vier kinderen opgevoed.” Oma heeft altijd heel veel 

invloed. Als ze in huis woont, is het voor moeder moeilijk.’ 

Oma is gewend wat honing op de speen te doen om het kind goed te 

laten drinken. Soms geeft oma al koekjes voordat een kind tanden heeft, 

dan doopt ze het in melk om het wat zachter te maken. ‘Oma is minder 

vernederlandst,’ aldus een andere professional.  

 

                                                           
2
 Hier ben ik in de groepsgesprekken verder niet op ingegaan. Ik wilde de vrouwen niet in 

verlegenheid brengen door ze uitspraken te laten doen over hun echtgenoten / privésituatie 
ten overstaan van andere moeders, waar zij later wellicht spijt van zouden krijgen. 
3
 Idem voor de oma’s.  

‘Het kind moet diëten. Hij gaat 
gewoon eten. Stiekem.’ 
 
“Mama, ik heb water, die anderen 
hebben pakjes. Waarom zij wel, en ik 
niet?” 
 
‘Voorbeeld: ik geef maar 1 drinken 
plus water. Komt ze thuis, zegt ze: 
“mama, waarom krijg ik maar 1 
drinken? Andere kinderen krijgen 2, 3 
drinken. Vind ik echt teveel.’ 
 
‘Als ze bij vriendjes gaan spelen, dan 
krijgen ze van andere ouders wel 
drinken en snoep. Is moeilijk.’ 
  
‘Soms zeg ik tegen mijn kinderen: dat 
mag niet, thuis mag niet. Dan zeggen 
ze: “Oh, je bent gierig.” Ze zijn groot 
maar ze weten niet dat niet goed is. 
Ze zijn groot, maar niet slim genoeg.’ 
 

--- 
 
‘Als de kinderen op school zitten, kun 
je niet veel meer doen. Je kunt het 
niet volhouden.’ 
 
‘Ik ben heel erg voor schoolmelk. 
Waarom bestaat dat niet meer? 
Vroeger had je dat wel, dat ze die 
kinderen gewoon dwingen om melk te 
drinken. Ik heb het ook geprobeerd, 1 
pakje melk, 1 pakje drinken. Nou, dat 
pakje melk wordt niet gedronken.’ 
 
‘School moet regel hanteren: geen 
pakjes. Ook trakteren: geen chips, 
geen snoep. Wat ik wil voor mijn 
kinderen, wil ik ook voor andere.’ 
 
‘Wat mist het kind als het alleen maar 
water naar school meeneemt. […] 
meeste witte scholen, zij komen alleen 
met alleen flesjes water. Als een regel 
is een regel van school, dan doet 
iedereen mee. Kijk, kind mist niks, 
want drinken drinken ze ook thuis. 
Kind kijkt naar elkaar, dit kind heeft 
drinken, ik heb flesje water. Kind komt 
thuis: “Mama, dat kind drinkt pakje.” 
Hij begrijpt niet, van “oh, ik moet op 
dieet” ook als je praat over 
overgewicht. Dat kind beseft het niet.’ 
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Ook oma kan met de voor haar normale opvoedgewoontes een 

invloedrijke en doorslaggevende rol kan hebben die moeders’ regels kan 

versterken of ondermijnen. Dit geldt helemaal als zij in hetzelfde huis 

woont. Uit respect is het vaak moeilijk om oma (herhaaldelijk) tegen te 

spreken, tegen te houden of iets anders te doen dan wat zij wil.  

 

Domein: School  

School is waar de kinderen elkaar tegenkomen, waar ze samen eten en 

drinken en bewegen. Dit is waar de basisschooljeugd het meest te 

maken heeft met die sociale druk, zoals eerder beschreven. Over het 

bewegen of sporten op school heeft geen enkele moeder iets gezegd. 

Des te meer over het schoolbeleid omtrent eten en drinken. Op een 

aantal van de bezochte scholen zijn er geen regels, volgens de moeders, 

er worden alleen richtlijnen gegeven. Daar wordt door leerkrachten 

gezegd: ‘liever geen pakjes drinken, liever water.’ Dit is volgens de 

moeders niet voldoende. Het algemene standpunt van de moeders is dat 

de school regels moet hanteren voor de lunch en traktaties om te zorgen 

voor gelijkwaardigheid tussen de kinderen. De moeders kunnen het 

moeilijk eens worden over een algeheel verbod van gezoete dranken 

en/of ongezonde traktaties.  

 

In de omgeving van de school lijkt de moeder haar zeggenschap te 

verliezen. De sociale druk waar het kind op school mee te maken heeft, 

lijkt voor de moeder zwaarder te wegen dan de kennis over gezond eten 

en drinken.  

 
Domein: Buurt 

Met betrekking tot de buurt noemen de moeders twee venijnigheden.  

Het eerste is het gebrek aan geschikte speelruimte in de buurt en aanbod 

van naschoolse activiteiten voor vooral de oudere kinderen. Hun ervaring 

is dat speelruimte ver weg is óf er zijn beperkte plekken óf activiteiten 

worden op beperkte en niet voldoende tijden aangeboden. De moeders 

zijn het erover eens dat beweegmogelijkheden in die drie opzichten méér 

moet worden, hier is weinig discussie over. Vooral de moeders met 

meerdere kinderen hebben behoefte aan speelruimte die voorzieningen 

biedt aan kinderen van verschillende leeftijden. In gezinnen met 

meerdere kinderen speelt de portemonnee een grote rol in de deelname 

aan georganiseerde beweeg- en sportactiviteiten.  

Het tweede is dat er veel verleidingen in de buurt zijn. De combinatie van 

de overdaad aan fast food en het ontbreken van goedkope, gezonde, 

lekkere alternatieven maakt dat moeders het uitzonderlijk moeilijk vinden 

de gezonde opvoeding buitenshuis vol te houden. 

 

Domein: Supermarkt 

Een ander riskant domein waar moeders overduidelijk met verschillende 

keuzemomenten te maken hebben en het lastig vinden om die 

verantwoorde, gezonde beslissing te nemen, is de supermarkt. 

Verpakkingen en reclames zijn misleidend en moeders geven aan dat ze 

niet weten waar ze precies op moeten letten als ze de gezonde keuze 

moeten maken. Kennis en kunde ontbreekt (zie ook het kopje over ‘de 

klok en de klepel’). Als dat het geval is, dan is vaak de prijs 

doorslaggevend.  

 
‘School moet regels stellen. Water 
drinken in plaats van andere dingen. 
Of melk. Of idee verzinnen dat je op 
sommige scholen moet je een kleine 
bijdrage betalen.’ 
 

--- 
 
‘Speeltuinen tekort. Als ze er zijn, 
zeuren ze over overlast. Je mag niet in 
mijn hofje voor de deur. Veel regels. Je 
moet ver weg. Geen wc’s, de winkels 
zijn ver, geen drinkwater. Parken zijn 
vuil.’  
 
‘Het is niet alleen maar de ouders, 
maar ook de omgeving. Deels school, 
deels supermarkt, deels gemeente. 
Zoveel snackbarren heb je hier. Als ik 
wil uit eten, is het: “mama, gaan we 
naar de McDonalds?” 
 

--- 
 
‘Als je niet weet, ga je gewoon naar 
winkel, en aanbieding kopen.’ 
 
‘Wat ik zelf ervaar, gezond eten kom 
je duurder uit. Als ik kijk naar die 
reclame, ze hebben nu in de Albert 
Heijn 2e chips gratis. 2e chips gratis, 
2e chocola gratis. Maar je hebt geen 
gezonde eten wat 2e gratis is. Ja, ze 
dwingen mensen om echt ongezond 
te doen. De winkel speelt daar ook in 
mee. Nooit een 2e broccoli 
bijvoorbeeld.’ 
 
‘Supermarkten maken ongezond 
aantrekkelijker dan gezond.’ 
 
‘Zelfs als je naar meel kijkt […]. 
Mensen, niet iedereen heeft het 
makkelijk hè. Er leven heel veel met 
een uitkering. Maar ook die mensen 
die werken, die hebben het ook niet 
makkelijk. Wat ga je dan kopen? Dan 
ga je toch wel de goedkoopste dingen 
halen. Volkoren is echt twee, drie 
euro, terwijl die andere is 50 cent. 
Nou, welke ga je dan nemen?’ 
 
‘Dan sta je in de supermarkt en zie je 
opeens vier pizza’s voor vijf euro!’ 
 



 

8 

En zelfs als moeders wel over de nodige kennis beschikken, zorgen 

prijsafwegingen ervoor dat vaak toch nog de ongezonde keuze wordt 

gemaakt. Zoals één professional verwoordt: ‘Vrouwen kijken naar 

kortingen. Gezondheid is altijd duur. Soms weten ze dat dingen 

ongezond zijn, dan doen ze bewust ongezond. Als je 5 kinderen hebt…’. 

De portemonnee heeft logischerwijze een grote invloed op het 

beslissingsproces en helemaal in gezinnen met meerdere kinderen. 

 

Cultuur 

Tot slot speelt de cultuur ook een rol, niet behorende tot een actor of een 

domein. Het is een ongrijpbaar, onzichtbaar fenomeen dat in het denken 

en doen van de mens een belangrijke rol speelt. Zo ook in het gezonde 

gedrag. De authenticiteit van de eigen cultuur wordt benadrukt als een 

andere cultuur in beeld komt. Alvorens hier verder op in te gaan, wordt in 

hoofdstuk 3 het gezin als meest directe leefomgeving gepresenteerd.  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

‘Ik vind ook, eerlijk zeggen, wat nu 
allemaal in de winkel is troep. Die 
kant-en-klaar, potjes, lang houdbaar. 
Als je leest, denken ze 0% vet. Maar 
dat is niet waar, het is allemaal troep. 
Daar kom je ook aan. Die mensen die 
snel, snel eten, die geen tijd hebben, 
die volle baan. Die komen thuis, kant 
en klaar halen of lang houdbaar. Dan 
kom je ook aan. Liever koken. Beetje 
duur en het kost tijd. Dan die troep 
van die blikjes, daar kom je ook aan. 
Wat allemaal in de winkel, is niet 
allemaal gezond. 
 

--- 
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2.2  Het gezin als meest directe leefomgeving  
 

De moeder heeft heel wat te stellen als het aankomt op gezond opvoeden. Gezond opvoeden is niet 

makkelijk. Er is niet voldoende speelruimte. Het sportaanbod is beperkt en duur. De aanbiedingen in 

de supermarkten lonken, evenals de lekkere verleidingen in de buurt. Als er meerdere kinderen zijn, 

speelt de portemonnee toch wel een hele belangrijke rol. En als moeder al in staat is gezonde 

producten te halen, kost het tijd om het te bereiden en energie om die kinderen zover te krijgen dat ze 

het gaan eten. Als het meezit, word je als moeder gesteund door vader en/of oma. Maar vaak genoeg 

zit het tegen en worden je gezonde opvoedregels ondermijnd.  

 

Om grip te krijgen op dit samenspel van factoren, helpt het wellicht om het gezin te vergelijken met 

een decision making unit (DMU). Dit is een term uit de marketing die wordt gebruikt om het proces van 

aankoopbeslissingen inzichtelijk te krijgen.
4
 Fabrikanten zijn er al langer achter dat iedereen in het 

gezin in tegenstelling tot vroeger veel meer onderdeel is van de DMU en spelen hier, bijvoorbeeld met 

kinderreclame, succesvol op in.
5
 Voor de toepassing van het begrip in deze notitie is het nodig breder 

te kijken dan alleen naar aankoopbeslissingen, namelijk naar het maken van gezonde keuzes. Het 

gezin kan dan beschouwd worden als ‘alle leden binnen het huishouden die deelnemen aan het 

proces van het maken van de gezonde keuze’. 

 

Het beschouwen van het gezin als een DMU is belangrijk omdat dit impliceert dat het gezin:
6
 

1. een geheel is waarbinnen (on)gezonde keuzes en beslissingen worden gemaakt;  

2. bestaat uit verschillende personen met verschillende rollen. Moeder is vaak misschien wel de 

uiteindelijke beslisser en feitelijke koper. Maar, in het proces daaraan voorafgaand wordt zij in 

meer of mindere mate beïnvloed door andere actoren in het huishouden. Vader heeft namelijk ook 

invloed. Oma heeft invloed. En vooral, het kind heeft ook invloed.  

 

Voor de aanpak betekent dit, dat:  

1. er verschillende ingangen zijn, zijnde actoren én domeinen, om de verbinding te maken naar de 

leefwereld van het kind en de ouders;  

2. het, waar mogelijk, nuttig is te onderzoeken welke actor – naast de moeder – een grote invloed 

heeft in het huishouden en dáár inspanningen op te richten;  

3. het goed is te beseffen dat elke actor zijn eigen motivatie, drijfveren en behoefte, en dus;  

4. als besloten wordt van een bepaalde actor een doelgroep te maken, het voor elke afzonderlijke 

doelgroep gewenst en nodig is, die motivatie en drijfveren als vertrekpunt te nemen. Bijvoorbeeld: 

als besloten wordt dat er inspanningen moeten komen gericht op vaders, dan moeten vaders zelf 

aan het woord komen om inzichtelijk te krijgen wat hun drijfveren zijn. En niet op basis van wat 

moeders of professionals denken dat vaders willen of wat goed voor ze is.  

 

Voor deze laatste stap is de Triple D-toets uit de sociale marketing een geschikt instrument. In 

onderstaand kader staat deze uitgewerkt voor de moeders die voor deze notitie gezien, gehoord of 

gesproken zijn. 

 

  

 

 

                                                           
4
 De definitie van Webster en Wind luidt: ‘all those individuals and groups who participate in the purchasing decision-making 

process, who share some common goals and the risks arising from the decisions’. Daarbij worden zes rollen gehanteerd, 
waarbij een persoon meerdere rollen kan vervullen. De zes rollen zijn: gebruiker, beïnvloeder, koper, initiator, beslisser, 
coördinator (Uit: Kotler, P. 2001. Marketing Management, Millenium Edition. Boston, Pearson Custom Publishing).  
Voor het doel van deze notitie wordt hier niet verder op ingegaan. Het gaat om de term en het begrip dat het gezin een geheel 
is waarbij elk van de actoren in meer of mindere mate invloed uitoefenen bij het maken van de (on)gezonde keuze. 
5
 Kooistra, L. ‘Kinderreclame werkt’. Sprmrkt. Jaargang 22, nr. 15,  5 november 2012. 

6
 Gezin en huishouden wordt hier door elkaar heen gebruikt. Een Nederlands gezin wordt doorgaans gezien als ouders en 

kinderen. In andere culturen gaat het vaak om de familie, soms bestaat er geen term voor gezin. Hier wordt met gezin bewust 
bedoeld: iedereen die in hetzelfde huis(houden) woont.  
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De Triple D-toets voor moeders 

Welk inzicht uit de Doelgroep is gebruikt? Wat is het gewenste gedrag van de Doelgroep? 
Wat vindt de Doelgroep het waardevolle ruilmiddel? 

 
Moeders willen bij een gezonde opvoeding ondersteuning in de meest brede zin van het woord:  
 
Moeder wil weten wat gezond is en wat niet. Moeder wil graag kindvriendelijke speelruimte in de buurt, 
schoon en met voldoende faciliteiten voor haar kind, eventueel oudere broers en/of zussen én haarzelf. 
Moeder wil graag betaalbare en beschikbare naschoolse sportactiviteiten in de buurt. Moeder wil graag 
rust en gemak en geen gezeur. Moeder wil gezonde producten die goedkoop zijn en makkelijk te bereiden. 
Moeder wil gezonde voeding die past binnen de kook- en eetgewoontes van haar cultuur. Moeder wil 
weten wat een gezonde hoeveelheid eten is. Moeder wil dat het kind eet wat zij voorschotelt, zonder dat ze 
wordt gedwarsboomd door kind, vader en/of oma. Moeder wil concrete tips over hoe zij dit kan doen.  
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3  De verbinding  
 

 

Enter: de wereld van de professionals.  

Wij, de professionals, willen dat ouders de gezonde keuze maken. We hebben gesteld dat het recht 

op toegang tot kennis en kunde voor kind en ouder het uitgangspunt moet zijn, opdat ze die keuze 

kunnen maken. De huidige situatie wordt visueel weergegeven in onderstaand figuur waarin de wereld 

van de (zorg)professionals is toegevoegd aan de leefwereld van het kind en de ouders, en de 

verbinding wordt gelegd middels een ‘koker’ van kennis en kunde.
7
 

 

 
 

De koker van kennis en kunde bestaat in werkelijkheid uit verschillende kanalen die direct of via de 

VVE of school een verbinding maken naar het kind en/of de ouder. Veelal de moeder. Deze kanalen 

nemen de vorm aan van folders, brochures, de groeigids, internet of een persoon, zijnde de 

professional.  

 

Ons vermoeden is dat de kennis en kunde niet voor iedereen in dezelfde mate toegankelijk is, dus dat 

die koker in z’n geheel ontbreekt of dat die ergens halverwege vervaagt of ophoudt te bestaan. Dit uit 

zich voor de professionals in knelpunten van non-gedrag in de zorg: het niet komen opdagen bij de 

huisarts, diëtist of fysiotherapeut, het niet opvolgen van adviezen. Hoe komt het dat die verbinding tot 

de motivatie van ouders zo moeizaam gemaakt wordt? Wat zeggen de moeders hierover? Uit de 

woorden van moeder blijkt dat het begint bij culturele verschillen met betrekking tot de opvattingen 

over overgewicht. Wat zeggen professionals over de verbinding? Wat gaat er (niet zo) goed en vooral, 

hoe kan het beter?  

   

 

 

 

                                                           
7
 Alleen die professionals zijn weergegeven waar ouders iets over hebben gezegd. Dat maakt dat deze weergave vanuit de 

optiek van professionals onvolledig is. Dat de school is weergegeven in de leefwereld van ouders en het kind, wil niet zeggen 
dat dit geen professionals zijn. De wereld van de zorg staat simpelweg verder af van de leefwereld van ouders en kind. Dat is, 
in het gunstigste geval, niet iets waar ze in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben. De professionals van de school wel. 
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3.1  Het culturele probleem van gewicht 

 

Onze veronderstelling is dat bepaalde groepen ouders het probleem van 

overgewicht of obesitas niet (h)erkennen. De kern ligt dieper dan dat. Het is 

in essentie een cultureel probleem. Zonder oordeel.  

Cultuur bestaat uit alle gedachten, overtuigingen, gewoontes, rituelen die 

een groep mensen met elkaar verbindt. Waar twee culturen elkaar 

tegenkomen, onderscheiden mensen zich van elkaar door identificatie met 

de eigen groep en de verschillen aan te geven met de andere groep. In de 

discourse over gewicht wordt er onderscheid gemaakt op basis van 

afkomst (Nederlandse cultuur vs. andere culturen), en onderscheid naar rol 

(professionals vs. ouders). Dit loopt vaak door elkaar heen. Zo hebben ‘wij, 

professionals’ het over Turkse, Marokkaanse en Ghanese ouders. En 

ouders hebben het over ‘de Nederlanders’, als ze het over professionals 

hebben.  

Wat hier bedoeld wordt, is dat er sprake is van een cultureel probleem in 

die zin dat twee culturen met elkaar botsen, verschillende opvattingen 

hebben met betrekking tot gewicht. Er wordt dus niet mee bedoeld dat 

overgewicht een probleem is van de Turkse of Marokkaanse of andere niet-

Nederlandse gemeenschap. Het gaat erom dat wanneer de ene culturele 

groep iets van de ander wil, dit moeilijk is omdat er vanuit die andere 

cultuur wordt vastgehouden aan de eigen intrinsieke, diepgewortelde 

gedachten en overtuigingen.  

 

Nederlands vs niet-Nederlands 

Zo vinden moeders dat het probleem van overgewicht vaak overtrokken is 

en iets is wat is bepaald op basis van Nederlandse normen. In hun culturen 

zijn de normen anders. Een professional verwoordt dit heel treffend:  

‘In de Turkse cultuur, overgewicht bij kleintjes bestaat eigenlijk niet. Straks 

als ze gaan bewegen, lopen, dan gaat het er wel af. Als ze slecht eten, 

komen ze wel. Arts of verpleegkundige verwijzen wel door, maar familie 

maakt zich geen zorgen. Dik zijn geeft geen klachten, de baby is niet ziek. 

Toekomst geeft wel klachten, maar voor hun is niet duidelijk. Ouders 

volgen instructies niet op, gaan ook niet naar diëtisten. Ze zien het niet als 

probleem als arts of verpleegkundige zegt dat een baby te zwaar wordt.’  

De grens van het probleem van overgewicht ligt hoger in niet-Nederlandse 

culturen en is onder de allerkleinsten zelfs non-existent.  

 

Professionals vs moeders 

Veel van de moeders geven aan dat hun kind juist te dun is, terwijl het 

consultatiebureau aangeeft dat het kind op gewicht zit, en dat ze willen 

weten hoe hun kind op een gezonde manier kan aankomen. 

‘Moeders hebben bepaalde bril op, zij kijken niet naar zijkanten. Of ze 

komen niet, of ze komen met hun eigen mening. Bijvoorbeeld: op potjes 

voeding staat 4 maanden, vlgs JGZ 6 maanden. Is verwarrend voor 

moeders. Ze luisteren niet omdat ze meer luisteren naar omgeving. 

Moeders zijn bang dat kinderen slechte eters worden, daarom beginnen ze 

eerder met bijvoeding. Dan “luisteren” ze liever naar de reclame.’ 

Hun eigen overtuiging als moeder – ‘liever een stevige (ongezonde) eter 

dan een slechte eter’ – is sterker dan het woord van de professional en 

maakt dat ze uiteindelijk doen wat ze zelf willen. Ook al zegt de 

professional iets anders.  

 

Moeders aan het woord:  
 
 
 
‘Mannen zeggen [over vrouwen]: “we 
willen vlees.”  
 
 ‘Brood eten is een belangrijk 
onderdeel van onze cultuur. Dan maar 
geen aardappelen of rijst.’ 
 
‘Ik wil niet discrimineren of zoiets 
maar Nederlanders vinden dit al te dik 
[over kind op schoot]. Kijk, ik loop ook 
al bij een diëtist, maar ook voor mijn 
kinderen. In mijn ogen is dit prima, dit 
zijn wij gewend. Maar Nederlanders 
zijn dunnetjes gewend. Dus voor hun 
ogen zijn wij te dik. Dus: wat is 
overgewicht’? Tot hoe ver ga je?’ 
 
‘Er bestaan wel goede kokers maar 
geen Sonja Bakker in Marokko. Er is 1 
goeie, maar die is zelf ook zo [dik].’ 
 
‘Ik heb programma gezien over die 
tweeling. Vader, moeder was dun. 
Maar die tweeling was zo [dik]. Maar 
het zit in de genen denk ik. Schildklier 
of suikerziekte, dat is ook een 
probleem. […] als je naar huisarts 
gaat, zeg je: “Ik wil een test laten 
doen voor mijn kind.” Zegt ie mijn 
huisarts: “Waarom ben je zo zorg?” 
Nou en, ik betaal toch mijn 
verzekering. Belachelijk. Ik zeg: 
“Waarom wil je mij niet geven?” 
“Omdat het zoveel geld kost.” Ik 
zweer het je, ik vind het zo raar.’ 
 
 

--- 
 
‘[…] Meestal weten ouders het niet, 
dan kunnen ze het ook niet 
overbrengen naar hun eigen kind. 
Mensen die niet goed Nederlands 
kunnen spreken of niet goed kunnen 
lezen, kunnen bijv. ook niet zien 
hoeveel calorieën ergens in zit. […] dat 
zijn allemaal dingen waar ze 
misschien wat vaker voorlichting over 
kunnen organiseren. Dat is nu nog te 
weinig. Je moet kennis hebben om 
kennis te kunnen delen. Als je het 
weet, dan ga je er misschien wat 
bewuster van zijn.’ 
 



 

13 

Dit vasthouden aan diepgewortelde gedachten en overtuigingen, van beide 

kanten, werkt door in de verbinding tussen de twee culturen. Het is om die 

reden dat de kennis en kunde die wordt gezonden vanuit de ‘Nederlandse 

professionele’ cultuur, vaak niet aankomt. Of dit nu op papier of via 

professionals wordt gepresenteerd. 

 

 

3.2  Kennis en kunde op papier 
 

De moeders is gevraagd naar hun ervaringen met de informatievoorziening 

over hoe te komen tot een gezond gewicht, zoals de schijf van vijf, folders 

en de website van het voedingscentrum, de groeigids. Dit zijn bronnen 

waar professionals regelmatig gebruik van maken in het contact met 

moeders.  

De algemene consensus is dat folders en boekjes maar weinig gelezen 

worden. Laaggeletterdheid en cultuur spelen hier een belemmerende rol. 

Tekst is niet aantrekkelijk. Bepaalde termen, zoals calorieën en 

koolhydraten zijn moeilijk te lezen en te begrijpen. Moeders geven aan dat 

de inhoud gebaseerd is op Nederlandse eetgewoontes. Er is behoefte aan 

een vertaling naar kook- en eetgewoontes van andere culturen, en naar 

een meer visuele weergave.  

De schijf van vijf is op zich nuttige informatie. Nederlands, maar in de basis 

nuttig. Ze kennen het, maar de folder is te onaantrekkelijk om er iets mee te 

doen. Ze hebben ‘liever iets wat je op de koelkast kan hangen’. Daarnaast 

blijft het moeilijk om het toe te passen in het dagelijkse leven.  

Geen enkele moeder kijkt op de website van het voedingscentrum. Dit is 

wel de bron waar diëtisten bij de voorlichting naar verwijzen.  

Als moeders specifieke informatie zoeken, dan vragen ze dat aan familie of 

zoeken ze dat op op internet, zoals dieetwijzer.nl. Andere informatie halen 

ze van de Turkse of Marokkaanse zender. Die ze overigens vaak met oma 

kijken.  

 

Moeders geven aan behoefte te hebben aan concrete, duidelijke en 

cultuurspecifieke informatie afkomstig van een betrouwbare bron. Ook al is 

dit vaak vanuit hun eigen behoefte om af te vallen:  

‘Liever een folder van de gemeente, daar vertrouw ik wel in. Heel veel 

mensen zijn gestudeerd, zijn coach. Je betaalt voor consult 100 euro of 80 

euro. Een consult blijft zelfde. Ik vertrouw zo’n folder van GGD of gemeente 

[meer] dan spreekuur of coach. Die willen allemaal geld verdienen. Drie 

weken nog niet afgevallen, geen een gram. Ik ga niks betalen,’ aldus een 

moeder.  

 

 

3.3  Kennis en kunde via de professionals 

 

Kennis en kunde wordt ook via de professionals in face-to-face contacten 

overgebracht. Moeders geven hierover aan dat ze de boodschap en de 

normen erg Nederlands vinden. Dat is niet vreemd, gegeven dat het 

dezelfde inhoud is die op papier staat. Professionals hebben hier een meer 

uitgesproken mening over. Er is onderscheid te maken tussen 

groepsbijeenkomsten en individuele contacten. 

 

 

 

‘Informatie wordt niet duidelijk 
overgebracht.’  
 
‘We willen weten dat die kinderen 
weten: “pakjes is niet goed”. Als je 
thuis zegt, zegt ‘ie: “Jij bent gierig.” 
Belangrijk dat de kinderen ’t weten.’ 
 
 

 … over de Groeigids:  
 
‘Ik heb er nooit naar gekeken.’ 
 
“In het begin ben je heel nieuwsgierig, 
na de geboorte, weet je. Mensen zijn 
niet van het lezen, hebben er geen tijd 
voor. Als je er 2 of 3 hebt. Je leest 1x, 
klaar. Weggooien.’ 
 
‘Heel veel vragen wat ik had, en dat 
stond er niet bij. Dan moest je iemand 
anders, of de huisarts, of je moeder. 
Of op internet ging ik het opzoeken.’ 
 
 

 … over de schijf van vijf:  
 
“Erg Nederlands.” 
 
‘Niemand leest het, het is teveel tekst, 
ingewikkeld. Je kan het niet met een 
gezin.’ 
 
‘Ze zeggen: “Jullie Marokkanen 
hebben gezond eten,” maar hoe kan 
ik dat als dieet gebruiken in mijn 
levensstijl?’ 

 
‘Wat is 6 sneetjes in Marokkaans 
brood?’ 

 
‘Zij hebben een heel andere keuken. 
[…] Ik heb begrepen van diëtist, voor 
mijn leeftijd, voor mijn gewicht, moet 
ik 6 sneetjes per dag om gezond te 
blijven. Twee in de ochtend, twee 
lunch, twee in de avond. Alleen twee 
hapjes in die sneetjes. Ik wil 
Marokkaans brood. Jammer, schat. 
Eentje hier, eentje hier [wijst naar elke 
wang]. Maar die is wel goed om te 
hebben in huis.’ 
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Groepsbijeenkomsten/-voorlichtingen 

Ouders zover krijgen om groepsbijeenkomsten bij te wonen die bedoeld zijn 

om kennis en kunde over te brengen van de professionals naar de ouder, 

blijken in z’n algemeenheid moeilijk:  

‘In het verleden waren er thema-avonden met [iemand van het] OKC. In 1
e
 

instantie hoge opkomst. Op een gegeven moment hadden ouders 

aangegeven behoefte te hebben aan persoonlijke gesprekken.’ En: 

‘Voorlichting in OKC weinig, werving is moeilijk. Eerste komt door 1
e
 poort 

JGZ. JGZ spreekt voor het eerst de moeder, dan kunnen ze doorverwijzen. 

Tweede is dat de moeders dan niet komen. Kost heel veel tijd. Bellen, 

bellen, bellen.’ 

Ook binnen het onderwijs kennen groepsbijeenkomsten beperkingen, zoals 

een professional over de ouderavonden opmerkt:  

‘Magere opkomst, usual suspects. Informatieavonden aan het begin van 

groep 3 en groep 8 goed bezocht, daar tussenin niet. Tien-minuten 

gesprekken wel goed over het algemeen.’ 

 

Als het specifiek gaat om het overbrengen van kennis en kunde over 

gezonde opvoeding, is de vorm van groepsvoorlichting wel geschikt om het 

gesprek aan te gaan. Het helpt in de bewustwording. ‘Je hoort heel veel 

van de groep. In een groep is het veel handiger, de ene vertelt dit, de ander 

dat. Snoepautomaten, nee zeggen. Ze beïnvloeden elkaar ook,’ aldus een 

professional. De groepsdynamiek werkt voor een professional goed, en het 

interactieve (zoals de oefening over ingrediënten en calorieën lezen) lijkt 

interesse te wekken. Echter:  

 voorlichtingen zijn incidenteel. Het is maar de vraag in hoeverre de 

kennis en kunde beklijft na één keer luisteren en/of oefenen; 

 ook in groepsvoorlichtingen kan taal een belemmerende factor zijn. 

‘Nederlands kan wel gewenst zijn, maar als moeders de taal niet goed 

spreken dan blijft voorlichting moeilijk,’ aldus een professional. Het 

interactief theater binnen het project Jump-in lijkt de taalbarrière te 

overbruggen;  

 de kwaliteit van de voorlichting hangt af van de kwaliteit van de 

voorlichter. De bezochte voorlichtingen waren wisselend van niveau. 

Op een school bleek bij aanvang al dat het kennisniveau van de 

moeders vrij hoog was. Op een andere school was de groep dusdanig 

groot dat bij de plenaire bespreking van de oefening de aandacht van 

de moeders gaandeweg zichtbaar afnam. In beide gevallen werd het 

hele programma alsnog ‘afgedraaid’. In een ander geval vroegen de 

moeders om folders en brochures die de voorlichtster niet voorhanden 

had. Dit zijn situaties waarin de voorlichter níet voldoende in staat is 

haar verhaal in breder perspectief te plaatsen, het aanbod aan te 

passen aan de behoefte van de groep, en die dus gemiste kansen zijn 

als het gaat om het effectief overbrengen van kennis en kunde.  

 

Individuele contacten 

Met individuele contacten wordt hier bedoeld de contacten van 

zorgprofessionals zoals de huisarts, JGZ-er, diëtist, fysio, de zorgconsulent 

Voorlichting in Eigen Taal en Cultuur (VETC) die als doel hebben de 

gezondheid van het kind te bespreken, inclusief het gewicht.  

Moeders geven aan dat wel/geen vergoeding vanuit de zorgverzekering 

doorslaggevend kan zijn voor het maken van een afspraak bij 

doorverwijzing. Succes van geboden zorg hangt af van het kind zelf. Als het 

kind de adviezen van een professional zoals de diëtist niet wilt opvolgen, is 

 … over de zorg 
 

 ‘Ze zijn heel erg gericht op het 
Nederlandse kind. Die is altijd dun, en 
de Marokkaanse kinderen zijn stevig.’ 
 
‘Bij het GGD kijken ze naar het groene 
lijn, die grafiek.’ 
 
‘Er moet eigenlijk eerst een beetje 
onderzoek gedaan worden. Het wordt 
te snel gezegd: “U heeft 
overgewicht.” En ze beginnen nu al bij 
de baby’s! En baby’s moet nog 
groeien!’ 
 
‘Zodra ze beginnen te lopen, zakt het 
allemaal weg, en dat is ook zo. Je 
moet afwachten tot een latere 
leeftijd, het kan nog allemaal 
veranderen.’ 
 
‘[H]et dieet dat wordt aangegeven is 
op z’n Nederlands. Want Marokkanen 
en Turken, die koken anders. Het 
dieet is op z’n Nederlands gebaseerd, 
en dat vind ik niet kunnen. Je kan het 
moeilijk brengen in de Marokkaanse 
of Turkse keuken.’ 
 
‘Diëtist zei: “je moet ‘m dit en dit en 
dit geven. […] 3 sneetjes brood. Ik kan 
het wel neerzetten, maar hij eet het 
niet. Dus hoe ga ik afvallen met mijn 
kind?’ 
 
‘Als een kind Marokkaans eten lekker 
vindt of Nederlands eten, is zelfde. 
Het is maar wat je geeft en hoe je het 
kan stimuleren om te zeggen, dit is 
gezond, dit moet je eten. Ik zeg het 
wel, broccoli doe ik voor hem en zo. 
Ze zeggen ook, de dokter zegt, jullie 
zijn het beste in het koken. Want wij 
gebruiken olijfolie en heel veel 
groente. Dus het is eigenlijk helemaal 
niet zo vet. Maar wat we fout doen, is 
het brood erbij eten. Dat is verkeerd. 
Dat zeg ik ook tegen m’n kind: “doe 
het dan gewoon met een vork.” Maar 
hij vindt het vies. Dus dat is het 
probleem.’ 
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het voor de moeder lastig om daar iets aan te doen. Moeders geven aan dat ze concrete tips willen 

hoe daarmee om te gaan.   

 

De geïnterviewde professionals noemen in het licht van de persoonlijke contacten dat de 

communicatie en houding van de professional belangrijk zijn. Het is goed te beseffen dat in het 

contact tussen professional en ouder een aantal (on)bewuste processen plaatsvindt waardoor de 

professional voorbij gaat aan dat wat belangrijk kan zijn. Er vindt een selectie plaats in de 

waarnemingen van de zintuigen, een selectie in dat wat aandacht krijgt en wat niet. Het gaat om een 

reductie van dat wat waargenomen wordt tijdens het contact. Er is een aantal vormen van reductie: 

- Persoonlijke reductie: mensen hebben een beperkt menselijk waarnemingsvermogen en 

brengen eigen verbanden en ordeningen aan vanuit een persoonlijk referentiekader.  

- Beroepsmatige reductie: vanuit de rol als professional hebben mensen specifieke taken en 

verantwoordelijkheden waar de aandacht specifiek en gericht naar uit gaat tijdens het 

persoonlijk contact.  

- Systemische reductie: aandacht vermindert door het regelmatig terugkomen van op het oog 

dezelfde ‘gevallen’ of ouders. Het is de uitdaging om de zoveelste ouder met een kind met 

overgewicht met nog net zoveel interesse en open blik te bekijken als ware het de eerste en 

enige.
8
 

  

Mensen kijken in het contact met een bepaalde bril naar de ander, hetzij gekleurd door afkomst, hetzij 

door beroepsdeformatie. Daarbij is (de wijze van) communicatie van essentieel belang: ‘Hoe kan 

communicatie met ouders beter ingericht worden. Wordt bepaald door cultuur […] wat vinden ze van 

ouders en hoe denken ze over ouders? Mensen denken in stereotypen,’ volgens een professional. Dit 

houdt in dat effectief communiceren met ouders verder reikt dan taal en opleiding. De 

zorgconsulenten van de VETC lijken dit te overbruggen: ‘Soms luisteren ze beter naar VETC dan naar 

arts omdat ze van dezelfde cultuur zijn. Het is niet alleen taal. Want ook hoogopgeleide vrouwen 

komen bij VETC. Artsen hebben minder tijd, ze kunnen niet uitgebreid vertellen, ze geven kort 

informatie, geven folders. Folders lezen in Turkse cultuur is heel slecht, eerlijk gezegd. Zelfs die 

blauwe [groeigids], ze kijken niet eens,’ aldus een professional.  

En soms speelt gewoon de logistiek mee, zoals een professional de hoge opkomst bij 

oudergesprekken verklaart: ‘Misschien speelt ook mee dat oudergesprekken op school doordeweeks 

’s avonds plaatsvinden, [hier] in het weekend. Logistiek handiger.’ 

 

  

 

                                                           
8
 Broek, H. van den. ‘Workshop Ik zie, ik hoor wat jij bedoelt…’ JGZ Symposium 12 april 2013 – Met eigen kracht vooruit!!  

Eigen kracht 

Eigen kracht, een term uit de wereld van de professionals en ontstaan vanuit de wens dat burgers zelf 
de regie (weer) in handen nemen. Het begrip eigen kracht hangt samen met zelfredzaamheid en het 
inzetten van het netwerk en de wijk. Het gaat uit van de verantwoordelijkheid voor het oplossen van 
problemen en de eigen mogelijkheden daartoe (SO&T, workshop aan DMO/Jeugd, 22 maart 2013). 
Wat betekent eigen kracht nu in het licht van de aanpak van overgewicht en obesitas? 
 
Gegeven de eerdere constatering dat er verschillende culturele normen zijn, lijkt het eigen kracht-
principe een moeilijk toepasbare term. Ouders moeten de regie nemen in het oplossen van het 
probleem van overgewicht dat in hun ogen niet (zo snel) een probleem is. Ouders zouden 
probleemeigenaar moeten worden, terwijl ze het probleem niet ‘voelen’. Om uit de discussie te komen 
van verschillende culturele normen over gewicht, is het handig om de focus terug te brengen naar het 
toegankelijk maken van die kennis en kunde die nodig zijn voor een gezonde opvoeding. Een positieve 
benadering waar ouders iets mee kunnen. Kennis en kunde is dan nodig over: wat is gezond voor mijn 
kind en hoe kan ik dit zelf, op eigen kracht, toepassen? 
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3.4  Best practices  
 

Er zijn verbeteringen mogelijk in de manier waarop de verbinding met ouders wordt gemaakt. Wat 

zeggen professionals bij wie het goed lukt de verbinding te maken en ook de ‘moeilijk bereikbare 

ouders’ weten te bereiken? Wat zeggen zij over wat werkt of wat beter kan? Hun aanbevelingen zijn 

terug te brengen naar 4 kritieke succesfactoren: laagdrempeligheid, een outreachende aanpak, een 

open houding en een verruiming van de professionele blik.  

 

Laagdrempeligheid  

Het realiseren van laagdrempeligheid betekent dat ouders geen of weinig weerstand ervaren om 

ergens naar toe te gaan of iemand aan te spreken. Soms is dit logistiek in de zin van afstand, tijd, 

beschikbaarheid van faciliteiten. Denk aan de Triple D-toets: moeders willen rust, gemak, een kind- en 

moedervriendelijke omgeving. Soms is dit gevoelsmatig. Moeders stappen makkelijker ergens binnen 

als ze voelen dat ze welkom zijn, blijkt uit de verhalen van de professionals. Voor het laagdrempelig 

maken van een voorziening zijn er twee dingen genoemd:  

 Multidisciplinaire locaties – dit is handig als er sprake is van een doorverwijzing en de moeder 

ervaart een drempel om zelf een zorgverlener te zoeken, te bellen en een afspraak te maken. ‘Als 

een locatie multidisciplinair is, dan kan je de moeder fysiek meenemen en is de drempel veel 

lager.’ Als een vervolgbehandeling vanuit verschillende disciplines gewenst is, scheelt het voor de 

moeder qua tijd en afstand als alle professionals geclusterd zijn en in één vertrouwde omgeving 

zitten; 

 Bereikbaar en gemengd team  - diversiteit onder ouders is het beste tegemoet te komen met een 

divers team: ‘Man, vrouw, leeftijd, culturele achtergrond, taal. Ouders krijgen daardoor niet het 

gevoel dat ze beoordeeld worden. Dat idee krijgen ze bij professionals vaak wel. Dat geven 

ouders ook aan. […] In ieder geval is het laagdrempelig. De begeleiders kennen de ouders. Er is 

altijd iemand die in gesprek gaat. Altijd aandacht, altijd mensen binnen vragen. Of meteen 

luisteren, of begeleider erbij halen als ouders een vraag hebben. Onmiddellijk iets met de vraag 

doen. Gevoel geven dat ze altijd alles kunnen vragen.’  

 

Outreachende aanpak  

Het bereiken van ouders voor plenaire bijeenkomsten is moeilijker dan voor persoonlijke gesprekken. 

Het is voor een moeder interessanter als het specifiek om háár kind gaat. Hoe dan ook, het bereiken 

van ouders, het ‘binnenhalen’ vereist tijd. De professionals geven aan dat het gaat om het inspelen op 

het gevoel, verleiden zelfs. Erachter komen wat hun behoefte is, waar ze gevoelig voor zijn. Een 

oudercontactfunctionaris gaf als voorbeeld de schoolmaatschappelijke werkster. Op deze school wilde 

geen enkele moeder die zogenaamde drempel over, ook al was die er fysiek totaal niet. Hetgeen 

uiteindelijk hielp was door ‘gratis’ aanbod van het jeugdsportfonds aan te bieden, op voorwaarde dat 

ze naar de schoolmaatschappelijk werkster gingen. Nu wordt de deur plat gelopen. 

Moeders worden persoonlijk aangesproken. Brieven worden verstuurd of aan kinderen meegegeven. 

Er wordt gebeld en (een paar keer) nagebeld: ‘Als ouders niet kunnen, wanneer dan wel?’ Er worden 

sms-jes gestuurd, vaak op de dag zelf nog. Soms is het letterlijk aan de hand meenemen.  

Het vergt een actieve houding van professionals die veel tijd en geld kost. De moeilijk bereikbare 

ouders bereiken kan alleen met een persoonlijke, actieve, outreachende aanpak. Zijn ze eenmaal 

binnen, dan is het de kunst van de professional om ze ook binnen te houden.  

 

Open houding 

Professionals geven aan dat een open houding, tijd, luisteren en aandacht de belangrijkste factoren 

zijn om de verbinding te maken en ouders blijvend te committeren. ‘Het is de houding van degene die 

het gesprek aangaat. Ik weet het beter of ik wil wat weten over jouw kind,’ volgens een professional.  

Het gaat erom het oprecht persoonlijke contact te maken. Met het besef van de vormen van reductie 

in het persoonlijke contact (zie pag. 13-14) is het verklaarbaar waarom dit zo moeilijk is. De uitdaging 

echter is die open blik en houding (terug) te krijgen om erachter te komen wat nu werkelijk de 

motivatie en drijfveren zijn van de ouder.  
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Verruiming professionele blik  

Alleen met een open blik kan de professional kijken naar de behoefte en motivatie van de ouder. Het 

is op dit punt waar professional en ouder elkaar kunnen vinden. Hiermee komen we terug op het 

vertrekpunt van de aanpak en deze notitie, namelijk de leefwereld van de ouder. Professionals geven 

aan dat het ‘belangrijk [is] om verder te kijken dan taal en opleiding maar ook te kijken naar [thuis], 

want soms is er is ook een schoonmoeder in huis. En dat wordt niet opgepakt.’ En: ‘liever informatie 

naar moeder én vader.’  

Ze geven bovendien aan dat folders en boekjes niet simpelweg meegegeven moeten worden, maar 

dat dat persoonlijke toelichting behoeft. Het voorlichtingsmateriaal moet beter aansluiten op de 

behoefte van de doelgroep en zorgprofessionals zouden alert moeten zijn op bepaalde 

cultuurspecifieke kook- en eetgewoontes. Bijvoorbeeld, als een Egyptische moeder bij het OKC zit 

voor een consult over haar baby, zou het bakken van fruit een standaard aandachtspunt moeten zijn.  
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4.  Conclusies en aanbevelingen  
 

 

‘De grootste opgave van de aanpak is wellicht om de verbinding te maken naar de motivatie van 

kinderen en ouders zelf.’ De kernvraag daarbij is: wat kan de aanpak doen zodat ouders ook 

daadwerkelijk uitvoering gaan geven aan de verantwoordelijkheid van en de rol als gezonde 

opvoeders? In deze notitie is een aanzet gegeven voor de wijze waarop naar de motivatie van ouders, 

moeder in dit geval, kan worden gekeken. In dit hoofdstuk worden aanbevelingen gedaan voor het 

(beter) bereiken van ouders.  

 

Deze notitie begon met het uitgangspunt ‘ouders’, vader én moeder. De focus is verlegd naar de 

motivatie van de moeder omdat zij aan het woord is gekomen. Zíj heeft een beeld geschetst van haar 

leefwereld. Zíj heeft haar behoefte en motivatie uitgesproken.  

Het is de uitdaging om met respect en ruimte voor (het gedachtengoed en gewoontes van) andere 

culturen de verbinding naar deze motivatie te versterken. 

 

Gezond gewicht = gezond opvoeden  

Het eerste advies is om in de verbinding richting ouders de focus te verleggen van een gezond 

gewicht naar een gezonde opvoeding. Het is een subtiel accent maar belangrijk in de benadering van 

ouders. Immers, van de moeders die hebben gesproken, had maar een enkeling een te dik kind maar 

ze konden allemaal meepraten over hoe moeilijk het is een kind gezond op te voeden.  

Uit moeders woorden over een gezond gewicht is gebleken dat moeder andere normen hanteert dan 

de professionals. De grenzen voor overgewicht liggen bij de ouder hoger. Dat maakt het voor 

professionals moeilijk om tot ouders door te dringen. Professionals willen dat ouders een probleem 

aanpakken waar moeder niet (zo snel) een probleem ervaart. Namelijk, het kind is volgens de één wel 

te zwaar en volgens de ander niet. Het is maar de vraag of het wenselijk en mogelijk is die intrinsieke, 

diepgewortelde culturele overtuigingen met betrekking tot gewicht te veranderen.  

Een gezonde opvoeding daarentegen is een onderwerp dat leeft en waarvan moeders aangeven 

behoefte te hebben aan ondersteuning in de meest brede zin van het woord. De redenen hiervoor 

liggen in de meest directe leefomgeving.  

 

Zet in op de meest directe leefomgeving: het gezin 

Het tweede advies is om de scope van de inspanningen gericht op ouders te verbreden naar (alle 

leden binnen) het gezin. Moeders hebben aangegeven moeite te hebben weerstand te bieden aan alle 

verleidingen in de buurt, op school en in de supermarkt. Maar vooral ook in de meest directe 

leefomgeving, thuis. De cruciale rol van de ouder als eerstverantwoordelijke, gezonde opvoeder moet 

in de context van het gezin worden gezien. Het is niet zo dat moeder alles bepaalt. Moeder wordt 

beïnvloed door vader, oma, overige familie en vooral het kind zelf. Moeder zou geholpen zijn als zij in 

haar (meest) directe leefomgeving ondersteuning krijgt bij de gezonde opvoeding. Op z’n minst 

zouden kind, vader en oma ook moeten weten wat gezond is. Kortom, verbreed de koker van kennis 

en kunde van moeder naar het gezin.  

 

Inhoud van kennis en kunde  

Moeders aangegeven twee dingen te willen weten: 1. wat is gezond? En: 2. hoe kan ik gezond 

opvoeden? Met andere woorden, er is behoefte aan kennis en kunde omtrent gezond opvoeden.  

Ten eerste is het aan te raden om cultuurspecifieke vertaalslagen te maken in de inhoud. Concreet 

betekent dit dat een uitbreiding van de kennis over voeding naar andere cultuurspecifieke producten, 

kook- en eetgewoonten gewenst is. Bijvoorbeeld, een Marokkaanse of Ghanese schijf van vijf, 

inclusief richtlijnen voor de ‘toegestane’ hoeveelheid. De moeders die hier hebben gesproken, willen 

graag weten wat wel of niet ‘mag’. 

Ten tweede is het belangrijk dat kennis vertaald wordt naar kunde. Moeders geven aan behoefte te 

hebben aan concrete en toepasbare tips voor het gezond opvoeden, of dit nu via papier of via 

professionals wordt aangeboden.  
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Vorm van de kennis en kunde  

Waar het gaat om de papieren presentatie, is het voor deze moeders aan te raden veel meer gebruik 

te maken van visuele weergaven. Uitleg in tekst moet beschikbaar zijn, maar naar behoefte, en kort 

en bondig. Hiervoor zou het internet als kanaal voor informatievoorziening veel beter ingezet kunnen 

worden dan nu het geval is (zie kader Menukaart). Moeders geven immers aan dat zij dit vaak als 

bron gebruiken als zij op zoek zijn naar specifieke informatie.  

De grootste opgave van de aanpak is echter dat professionals de verbinding gaan maken naar de 

motivatie van kinderen en ouders zelf. Daarbij is het van belang laagdrempeligheid, een outreachende 

aanpak, een open houding en een verruiming van de professionele blik in acht te nemen. Een 

kritische zelfblik is daarvoor nodig. De professional moet flexibel kunnen opereren en in staat zijn om 

een gepast aanbod te kunnen leveren. Dit betekent kijken en luisteren: wie zit er aan de andere kant 

van de tafel? Wat is de behoefte? En wat kan ik als professional bieden dat past bij die behoefte? Het 

is ook de kunde van de professional om af te kunnen wijken van het standaard programma (zie kader 

Training). 

 

Bestendiging van de kennis en kunde  

Uiteindelijk is het belangrijkste dat ouders de kennis en kunde zelfstandig toepassen. Op eigen kracht, 

zogezegd. Het gaat hier om gedragsverandering, van ongezond opvoeden naar gezond opvoeden. 

Dat gaat niet over één nacht ijs. Het enkel beschikbaar maken van kennis via een website of een 

eenmalige voorlichting volstaat hierin niet. Kennis moet een plek krijgen binnen een groter geheel. 

Herhaling en nabijheid zijn daarbij belangrijk. Het zou goed zijn als het onderwerp gezond opvoeden 

met gepaste regelmaat terugkomt in de leefwereld van kind en ouders. Immers, ‘alles wat je aandacht 

geeft, groeit.’
9
 Alleen met herhaling en nabijheid is het mogelijk te komen tot een groeiende 

bewustwording, groeiende kennis, een verandering in de houding en het gedrag.  

Er is geconstateerd dat er afstand zit tussen de professionals en het kind en de ouders. Daarbij vindt 

overdracht van kennis en kunde over het algemeen plaats op incidentele, onregelmatige basis. De 

uitdaging is die afstand te overbruggen en de kennis en kunde te bestendigen in de leefwereld van 

kind en ouder. Het advies is sleutelfiguren in de (meest) directe leefomgeving met gepaste regelmaat 

het gesprek te laten voeren over gezond opvoeden. Denk daarbij aan professionals die ouders weten 

te bereiken zoals oudercontactfunctionarissen, opvoedadviseurs maar ook bijv. de imam. Daarvoor is 

het nodig 1. voorlichting breed beschikbaar te maken en al naar gelang de behoefte van deze 

sleutelfiguren in te zetten en/of 2. deze sleutelfiguren te trainen in het overdragen van de nodige 

kennis en kunde over gezonde opvoeding.  

  

GA en blijf in gesprek met de doelgroep  

Het laatste algemene advies voor de aanpak is om met de doelgroep in gesprek te gaan en te blijven. 

Bij elke inspanning moet het vertrekpunt zijn de behoefte en motivatie van die betreffende doelgroep, 

zijnde moeder, vader, oma, kind. De ene ouder is de ander niet, en elk kind is uniek. Ga en blijf in 

gesprek om de motivatie en behoeften te achterhalen door te focussen op het maken van de 

(on)gezonde keuze. Waarom maken mensen de keuzes die ze maken? Door wie of wat worden ze 

beïnvloed? Wat hebben ze nodig om de gezonde keuze te maken? Het voeren van dergelijk 

gesprekken draagt bij aan a. een groeiende bewustwording, b. het creëren van draagvlak en c. 

(ontwikkeling van) gericht en passend aanbod.  

 

Tot slot staan in onderstaande kaders specifieke aandachtspunten per setting benoemd, en voor de 

Training en de Menukaart.

                                                           
9
 Deze zin komt uit de presentatie over gezond opvoeden die bij het interactief theater van het project Jump-in 

wordt gegeven.  
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Ouders in de ondersteuning en zorg  
 
In deze setting zijn alle algemene bevindingen van belang. Simpelweg omdat de zorg op afstand zit van de 
leefwereld van kind en ouders. Een korte herhaling:  

1. Leg de focus op gezond opvoeden;  
2. Pas de inhoud van kennis en kunde aan op cultuurspecifieke producten, eet- en kookgewoonten. Ga de 
samenwerking aan met migrantenorganisaties om input te verkrijgen en draagvlak te creëren; 
3. Maak de vorm van informatiemateriaal aansprekend en check dit ook met de doelgroep;  
4. Belangrijk zijn de kritische succesfactoren laagdrempeligheid, outreachende aanpak, open houding en 
verruiming van de professionele blik (zie pag. 15-16) Denk bijv. aan multidisciplinaire locaties, gemengde 
teams van professionals, spreken van de taal, en houd bij doorverwijzingen rekening met de behoefte van kind 
en ouder; 
4. Voor bestendiging van kennis en kunde is het belangrijk dat professionals kijken naar de (meest) directe 
leefomgeving in plaats van alleen naar de moeder. Wie heeft invloed binnen het gezin? Wie zijn sleutelfiguren 
op school of in de buurt?  
 
Tot slot: het uitgangspunt tot nu toe is dat elke gezonde leefstijl-interventie een oudercomponent moet 
hebben. Daarbij is gezondheid het vertrekpunt: voeding, beweging én een onderdeel ouders.  
Voor een groter bereik van ouders is het ook mogelijk dit om te draaien: voeg een component gezonde leefstijl 
toe aan bestaande opvoedondersteuningsprogramma’s. 
 
 

Ouders en School 
 
De school heeft twee functies in de aanpak.  
De eerste is de uitvoering van een gezond voedingsbeleid voor kinderen. Belangrijk is te beseffen dat ouders 
de eerstverantwoordelijke, gezonde opvoeders zijn. Vanuit het educatief partnerschap wordt betrokkenheid 
van de ouder verwacht bij de schoolse ontwikkeling van het kind. Hier kan een omgekeerde redenering worden 
gemaakt. Moeders geven aan betrokkenheid en ondersteuning vanuit school bij de gezonde opvoeding te 
willen. Vanuit die behoefte wordt er gepleit voor een gezond voedingsbeleid. Een aantal tips:  
1. Ga een open gesprek aan met ouders, bijv. door het onderwerp met een voorlichting of het interactief 
theater te introduceren. Belangrijk is dat de directie en oudercontactfunctionaris daarbij betrokken zijn.  
2. Het helpt om aan het begin van het schooljaar en zelfs aan het begin van de schoolperiode van een kind 
duidelijke afspraken te maken.  
3. Begin bij de voorschool en geef aan dat de regels van de school in het verlengde van de voorschool liggen. 
Gezond opvoeden houdt niet op bij de basisschoolleeftijd.  
4. Belangrijk is de wijze waarop met ouders wordt gecommuniceerd. Het persoonlijke contact, een open 
houding en een verruiming van de professionele blik zijn daarbij belangrijk. Communiceer dus niet alleen via 
nieuwsbrieven of de MR. Hier geldt ook: ga en blijf in gesprek met ouders.   
 
De tweede is dat school een belangrijke vindplaats is van ouders en dus een belangrijk kanaal voor kennis en 
kunde. Een paar aandachtspunten: 
4. Voorlichting is geschikt om het gesprek aan te gaan en kennis over te dragen. Echter, let daarbij op:  

- Kwaliteit voorlichters - voorlichters moeten in staat zijn het programma aan te passen aan het 
kennisniveau en behoefte van de groep;  

- Bestendiging van de kennis – belangrijk is het onderwerp blijvend onder de aandacht te brengen. Een 
op zichzelf staande voorlichting is naar verwachting weinig effectief.  

5. De sleutelfiguur voor de bestendiging van kennis lijkt de oudercontactfunctionaris te zijn. Deze heeft vanuit 
het welzijn de opdracht voor het vergroten van ouderbetrokkenheid voor de VVE. Idealiter heeft de 
oudercontactfunctionaris de nodige kennis van gezonde voeding en beweging, is Triple P geschoold en in staat 
haar positie in een breder perspectief te plaatsen.  
 
Tot slot: zoveel mensen, zoveel wensen. Iedereen heeft een mening over de wenselijkheid en de invulling van 
een gezond voedingsbeleid. Niet alle ouders zullen het ermee eens zijn. In de invulling zullen er wellicht 
compromissen te maken zijn, over de wenselijkheid niet. Bedenk wie de gemeente, de school tegemoet wil 
komen: de gezonde opvoeders die ondersteuning goed kunnen gebruiken of de ongezonde opvoeders die geen 
bemoeienis van buitenaf willen? 
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Menukaart voor Ouders en Professionals 
 
Bij de ontwikkeling van de menukaart gelden vooral de aanbevelingen zoals gesteld voor de inhoud en de vorm 
van kennis en kunde. Het is aan te raden om input vanuit verschillende hoeken te halen: koffieochtenden op 
school, stedelijke migrantenorganisaties, lokale vindplaatsen zoals buurthuizen etc.  
De menukaart moet antwoorden kunnen geven op:   
1) vragen van ouders over gezond opvoeden:  
a. Wat is gezond? Denk aan: wat is gezond in welke cultuur? Wat is gezond en lekker voor kinderen? Wat is 
gezond en goedkoop? Wat wordt vergoed door de verzekering? Etc.  
b. Hoe kan ik gezond opvoeden? Zoom in op keuzemomenten: wat doe ik als...? 
… ik in de supermarkt sta? … mijn kind niet wil eten…? … de vader eerder toegeeft dan ik? … mijn 
(schoon)moeder stiekem snoepjes geeft? … mijn kind een gezonde traktatie moet uitdelen? Etc. Sleutelwoorden 
zijn: concreet, aansprekend, goedkoop, visueel, cultuurspecifiek (zie Triple D-toets op pag. 9); 
2) vragen van professionals over ouders: hoe kan ik als organisatie, professional ondersteuning bieden aan 
ouders bij de gezonde opvoeding? Denk aan: gezond voedingsbeleid, voorlichting binnen bestaande 
gespreksvoering etc. Via de helpdesk vindt momenteel al een inventarisatie plaats van vragen van vooral 
professionals. Deze kan dienen als input voor de menukaart.  
 
Tot slot: denk vanuit de leefwereld van de ouder. Verkoop geen dun kind. Verkoop concrete tips voor een 
gezonde opvoeding. Maak gebruik van app´s en completeer de menukaart met nuttige links naar bijv. bestaande 
toolkits voor professionals of links naar consumentenorganisaties zoals Foodwatch (mits wenselijk en/of juridisch 
toegestaan).  

Professionals op Training  
 
Hoe kunnen professionals beter aansluiten op de behoefte van ouders als het gaat om gezond opvoeden? Dat zou 
het uitgangspunt van de module Ouders van de training moeten zijn. De modules Voeding en Beweging zullen 
vooral ‘technische’ kennis bevatten, is de verwachting. De module Ouders moet veel meer gericht zijn op kunde, 
namelijk de kunde om ouders te bereiken en met ze te communiceren.  
Het is een ware uitdaging om professionals hierin te trainen. Het gaat om meer dan kennis óver ouders. Het gaat 
om het krachtiger worden in het observeren van en luisteren naar de ouder. Het gaat om het reduceren van de 
zog. reducties in het persoonlijke contact, het leren de behoefte van ouders te achterhalen en die in een breder 
perspectief te kunnen plaatsen. Met als uiteindelijk doel gepast en concreet aanbod te leveren.  
 
Wat betekent laagdrempeligheid? Wat betekent een outreachende aanpak? Wat betekent een open houding? Wat 
betekent een verruiming van de professionele blik? Er zijn verschillende standaard trainingen beschikbaar gericht 
op Luisteren, Interculturele Communicatie etc. Dit is een kwestie van offertes aanvragen en opdracht geven.  
Echter, overweeg ook om best practices een plaats te geven binnen de training: best practice sleutelfiguren uit de 
zorg, uit de buurt, oudercontactfunctionarissen, schooldirecteuren, imams etc. Laat ze hun ervaringen vertellen 
en meedenken over de obstakels die (andere) professionals ervaren. Best practices uit de marketing is ook een 
interessante invalshoek: wat weten marketeers ons mee te geven over verleiden binnen de zorg of elders? Laat 
uitwisseling van kennis uit verschillende disciplines plaatsvinden. Verken of het mogelijk is ouders een plek te 
geven in de training en laat verschillende werelden zo bij elkaar komen. 

Ouders in de buurt  
 
Hoe kunnen ouders in en van de buurt ondersteuning krijgen bij de gezonde opvoeding? Er zijn twee 
denkrichtingen. De eerste is door de realisatie van een fysiek leefbare, veilige, gezonde buurt. De tweede is het 
toegankelijk maken van kennis en kunde op verschillende plekken in de buurt. Dit laatste, de buurt als kanaal 
voor kennis en kunde, is moeilijk te omkaderen omdat ‘de buurt’ bestaat uit een georganiseerd en 
ongeorganiseerd geheel van personen, organisaties en activiteiten. Een paar tips:  
Algemeen 
1. Maak, naast school, gebruik van alternatieve vindplaatsen om ouders te bereiken. Voorbeelden zijn 
inburgeringslessen, nieuwkomersklassen, de (super)markt, moskee, buurthuizen, (de kruipclub van) de 
speelotheek, internet. Elke doelgroep kent z’n eigen vindplaats. 
Fysiek gezonde buurt 
2. Begin het gesprek met ouders middels een voorlichting of andere activiteit;  
3. Maak een buurtscan (omgevingsanalyse) met ouders en kids d.m.v. foto-elicitatie, interviews, verhalen 
schrijven of andere aansprekende actieve methoden; (zie ook de links in bijlage B en brieven van kids in bijlage C 
als voorbeeld); 
4. Concretiseer samen met ouders en kids de Triple D-toets op kind- en oudervriendelijkheid (zie pag. 9); 
Kennis en kunde 
5. Besteed aandacht aan een gezond voedingsbeleid op plekken van georganiseerde vrijetijdsbesteding waar 
kinderen en ouders zich bevinden: naschoolse activiteiten, speeltuinwerk, kinderwerk, jongerenwerk; 
6. Zorg voor bestendiging door sleutelfiguren in de buurt te vinden (bijv. via migrantenorganisaties) die het 
gesprek met ouders over gezond opvoeden blijvend kunnen voeren. Deze vormen een aparte doelgroep voor de 
training.  
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Bijlage A.  Informatiebronnen  
 

 

Voor de behoefte-inventarisatie onder ouders zijn er ca. 90 moeders gezien, gehoord of gesproken 

van:  

- 3 basisscholen en 1 OKC in stadsdeel West;  

- 1 basisschool in stadsdeel Nieuw-West;  

- 1 basisschool in stadsdeel Noord.  

 

Voor de inventarisatie van de best practices is gesproken met professionals van:  

- DMO/KBA  

- Weekendacademie in stadsdeel Nieuw-West 

- GGD/VETC in stadsdeel Noord 

- 1 basisschool in stadsdeel Nieuw-West 

- 1 basisschool in stadsdeel Noord  

- Huis vd Wijk in stadsdeel Nieuw-West  

- S-IPI in stadsdeel Noord  
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Bijlage B.  Nuttige links  
 

Ouders en gezondheid  

 ‘Toolkit ouderbetrokkenheid en gezond gewicht.’ Digitale toolkit van het Convenant Gezond Gewicht.  

Via: http://toolkits.loketgezondleven.nl > Ouderbetrokkenheid en gezond gewicht  

 

Ouders en het onderwijs 

 Uitvoeringsagenda 2012-2014. ‘Actieve ouders. Ouderbetrokkenheid in het onderwijs.’  

Via: Gemeente Amsterdam, DMO.  

 ‘Ouderbetrokkenheid in het onderwijs. Literatuurstudie naar de betekenis van ouderbetrokkenheid voor de 

schoolse ontwikkeling van kinderen.’ 2010. Hogeschool van Amsterdam. Kenniscentrum Onderwijs en 

opvoeding.  

Via: www.hva.nl  

 Platform voor betrokken ouders: www.actieveoudersamsterdam.nl  

 Diverse publicaties van Sardes, zoals:  

- ‘Samen Sterk!’ 2013. Een handreiking voor VVE-instellingen voor een samenhangend ouderbeleid;  

- ‘En nu… de ouders.’ 2013. Handreiking voor gemeenten voor een samenhangend ouderbeleid;  

- ‘Ouderbetrokkenheid.’ 2012. Speciale editie over het belang van ouderbetrokkenheid;  

- ‘Een school voor alle ouders.’ 2010. Evaluatie-onderzoek van het project Meer Kansen Met Ouders;  

Via: www.sardes.nl > Publicaties > Ouderbetrokkenheid  

 Onderzoek ‘Dadels en McDonalds. Moeders op Islamititsche basisscholen over (on)gezond eten en 

bewegen’. 2012. VU medisch centrum en Hartstichting.  

 

Jeugd, ouders en de zorg  

 Diverse documenten over partnerschap tussen school en ouders bij zorgtrajecten via: http://www.zat.nl > 

School en ouders samen in de zorg  

 Visuele notulen ‘Jij voor de jeugd. Inspiratiesessies voor de jeugdhulp in Midden-Brabant.’ 

Via: www.issuu.com 

 ‘Decentralisatie Jeugd: De 10 geboden.’ Een ongevraagd advies over de jeugdzorg.  

Via: www.arteriaconsulting.nl > Publicaties.  

 ‘Opvoeden is een gesprek.’ Project over het denken onder migranten over het thema opvoeden.  

Via: www.stichtingbmp.nl > Opvoeden is een gesprek  

 Diverse publicaties waaronder:  

- ‘10 instrumenten om cliëntervaring te meten’,  en;  

- ‘Argumentenkaart cliëntenparticipatie’; 

Via: www.pgosupport.nl > Kennisbank > Inbreng cliënt- / patiëntperspectief  

 

Ouders in de buurt  

 Brochure ‘Beweging in de wijk. Trapsgewijze methode tot verhoging ouderbetrokkenheid bij buurt- en 

sportactiviteiten’. Pharos kennis- en adviescentrum.  

Via: http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/212/beweging-in-de-wijk  

 

Jeugd- en kinderparticipatie  

 Diverse publicaties van Stichting Alexander, zoals:  

- ‘Kinderparticipatie in Nederland. Inspirerende voorbeelden uit de praktijk’;  

- ‘Toolkit Jeugdparticipatie.’ I.s.m. Verweij-Jonker Instituut;  

- ‘Handleiding clientenparticipatie. Participatief Jongerenonderzoek in Noord-Holland.’ I.s.m. Zorgbelang 

Noord-Holland;  

Via: www.st-alexander.nl > Publicaties en producten > Speciale uitgaven  

 Diverse voorbeelden van projecten jeugdparticipatie op: www.youngworks.nl en www.diversion.nl  

 

Eigen kracht  

 Eigen Kracht Centrale. Via: http://www.eigen-kracht.nl  

 

Sociale Marketing  

 Brochure ‘Sociale marketing: verleiden tot gezonder leven!’. Gemeente Rotterdam, Trimbos-instituut, GGD 

Hart voor Brabant en Pharos. 

Via: http://kic.nisb.nl/site/catalogus/show/15528  

http://toolkits.loketgezondleven.nl/
http://www.hva.nl/
http://www.actieveoudersamsterdam.nl/
http://www.sardes.nl/
http://www.zat.nl/
http://www.issuu.com/
http://www.arteriaconsulting.nl/
http://www.stichtingbmp.nl/
http://www.pgosupport.nl/
http://www.pharos.nl/nl/kenniscentrum/algemeen/webshop/product/212/beweging-in-de-wijk
http://www.st-alexander.nl/
http://www.youngworks.nl/
http://www.diversion.nl/
http://www.eigen-kracht.nl/
http://kic.nisb.nl/site/catalogus/show/15528
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