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In de afgelopen 40 jaar is wereldwijd het 
aantal kinderen met overgewicht en obesitas 
vertienvoudigd. Tegenwoordig heeft 1 op de 
10 kinderen overgewicht of obesitas en dit 
aantal stijgt. Ooit werden overgewicht en 
obesitas beschouwd als problemen van hoge 
inkomenslanden. Tegenwoordig worden ook 
lage- en middeninkomenslanden steeds meer 
geconfronteerd met deze problematiek, 
naast de nog steeds bestaande problemen 
van ondervoeding. In Nederland pleit de 
rijksoverheid sinds 2009 voor het gebruik van 
lokale geïntegreerde benaderingen om met 
name overgewicht en obesitas bij kinderen aan 
te pakken. In 2010 implementeerden de eerste 
steden de zogenaamde JOGG-aanpak - een 
lokale programmatische benadering naar het 
voorbeeld van het Franse EPODE-programma 
(‘Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants’). 
Sinds de start van de JOGG-beweging hebben 
Nederlandse gemeenten een schat aan ervaring 
opgebouwd met het implementeren van een 
integrale, systematische aanpak van overgewicht 
en obesitas bij kinderen. In dit rapport hebben we 
deze ervaringen en geleerde lessen verzameld. 
Daarnaast hebben we verkend hoe deze lessen 
vertaald zouden kunnen worden naar met name 
lage- en middeninkomenslanden. 

Met behulp van verschillende onderzoeks-
methoden zijn de Nederlandse ervaringen met 
betrekking tot de ontwikkeling en implementatie 
van een integrale aanpak van overgewicht en 
obesitas systematisch geanalyseerd. Op basis van 
een verkennend deskonderzoek en aanvullende 
interviews met relevante deskundigen hebben 
de onderzoekers van Voedingsjungle vijf 
hoofdthema’s geïdentificeerd van Nederlandse 
benaderingen om overgewicht en obesitas bij 
kinderen aan te pakken. Deze hoofdthema’s 
zijn terug te vinden in figuur A. Deze thema’s 
dienden als basis om de bevindingen uit het 
literatuuronderzoek te structureren en als 

leidraad voor interviews voor het kwalitatieve 
onderzoek. In totaal zijn 33 Nederlandse 
stedelijke gemeenten geselecteerd (23 JOGG- 
gemeenten en 10 met een andere aanpak) en 
werden er 25 online interviews afgenomen: 8 
interviews met JOGG-coördinatoren, 7 met JOGG-
adviseurs, 12 met beleidsmedewerkers werkend 
binnen JOGG-gemeenten en 6 interviews met 
beleidsmedewerkers werkend bij niet-JOGG-
gemeenten. De JOGG-coördinatoren en -adviseurs 
werkten doorgaans op het snijvlak van tactisch 
en operationeel niveau, de beleidsmedewerkers 
voornamelijk op strategisch en tactisch niveau. 

De huidige overgewicht- en obesitaspandemie 
kun je definiëren als een ‘wicked problem’ een 
complex en uniek probleem dat onderhevig 
is aan veel verschillende factoren. Alleen met 
een systeemperspectief kun je wicked problems 
aanpakken. Dat vraagt   om een visie op blijvende 
verandering, en dus om een   politiek mandaat 
voor de lange termijn met degelijke en 
structurele financiering. Samenwerking tussen 
beleidsdomeinen maakt het realiseren van een 
meerjarige integrale planmatige aanpak van de 
overgewicht- en obesitasproblematiek bij kinderen 
mogelijk door een gedeelde verantwoordelijkheid 
over een breed scala van gemeentedomeinen. 
Wanneer een gemeente “Health-in-All-Policies” 
(HiAP) hanteert, wordt gezondheid in alle 
domeinen meegenomen in de besluitvorming. 
Inzet op alle drie de niveaus - strategisch, tactisch 
en operationeel - van alle betrokken organisaties 
is vereist om een   lange termijn verbintenis aan 
te gaan. Een stuurgroep op strategisch niveau 
vanaf de start zorgt voor draagvlak. Het betrekken 
van partners uit het bedrijfsleven kan helpen om 
publiek-private samenwerkingen tot stand te 
brengen, maar kan  soms ook gepaard gaan met 
gevoeligheden. Om dergelijke partnerschappen 
te laten slagen, is het noodzakelijk om een   
gemeenschappelijk doel te vinden en te zoeken 
naar synergie tussen activiteiten.

Nederlandse samenvatting
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Thema’s 

Gemeentelijke 
organisatie en 
politieke steun

Samenwerking 
tussen het 
maatschappelijk 
middenveld,  
de academische 
wereld en 
private partijen 

Activiteiten op 
het gebied van 
preventie en 
zorg

Communicatie

Monitoring  en 
evaluatie

Belangrijkste bevindingen 

• Om overgewicht en obesitas bij kinderen geïntegreerd aan te pakken moet het 
een duidelijke prioriteit zijn. Betrouwbare gegevens over overgewicht en obesitas bij 
kinderen helpen hieraan prioriteit te geven.

• Een integrale aanpak vraagt   om een   visie voor blijvende verandering en een lange-
termijn mandaat. Sterke leiders, die actiegericht zijn en op zoek naar verbetering, 
kunnen het implementeren van een geïntegreerde aanpak katalyseren.

• Samenwerking tussen beleidsdomeinen is essentieel om te werken aan een 
daadwerkelijk geïntegreerde, integrale systeembenadering. Focus op ‘gezond leven’ in 
plaats van ‘gewicht’ helpt om andere beleidsdomeinen mee te nemen.

• Het opbouwen van een netwerk en het borgen van daadkracht op alle drie de 
managementniveaus van de betrokken organisaties (strategisch, tactisch en 
operationeel) is vereist. Dit vraagt   om heldere communicatie tussen de drie niveaus.

• Publiek-private samenwerkingen zijn een middel en geen doel op zich. Een stuurgroep 
met vertegenwoordigers vanuit de private partners op strategisch niveau helpt bij het 
opzetten van relevante samenwerkingsverbanden.

• Een gemeenschappelijk doel staat centraal bij succesvolle samenwerkingen. Duidelijke 
samenwerkingsafspraken en begeleiding van stakeholders kunnen verwarring tussen 
rollen en taken helpen voorkomen. 

•  Basisscholen zijn een prima startpunt voor geïntegreerde benaderingen, aangezien de 
meeste kinderen daar te vinden zijn.

•  Door alle activiteiten te richten op een structurele programmatische aanpak kan 
samenwerking en erkenning tussen verschillende initiatieven worden gestimuleerd.

•  Betrokkenheid van de gemeenschap is belangrijk voor het succes en de acceptatie van 
een aanpak. Betrek burgers in kleine stappen, zet hun inbreng snel om in actie en laat 
professionals het voortouw nemen.

•  De zorg voor kinderen met overgewicht/obesitas en kinderen met verhoogd risico is 
essentieel onderdeel van de aanpak.

•  Samenwerking tussen zorgprofessionals is essentieel in een zogenaamde gerichte 
zorgketen met een centrale zorgaanbieder. Hierbij worden   het kind en de ouders centraal 
gesteld door inzicht te krijgen in hun behoeften en wensen en gezamenlijk keuzes te maken.

•  Positieve framing/naamgeving helpt bij het stellen van een nieuwe norm in de samenleving.
•  Kundige professionals dragen bij aan het overbrengen van de belangrijkste boodschappen.
•  Kennis van de doelgroep en hun behoeften en wensen is noodzakelijk om ze echt te bereiken.

•  Monitoring en evaluatie vormen een essentieel onderdeel van geïntegreerde programma’s.
•  Focus op gedragsresultaten in plaats van BMI als een enkele uitkomstindicator.
•  Betrek de GGD en/of academische partners, zij kunnen epidemiologische kennis 

leveren en helpen bij het stellen van concrete doelen.
•  Gebruik eenvoudige instrumenten die weinig tijd vragen om activiteiten te monitoren 

en output op een gestandaardiseerde manier vast te leggen.

Omdat naar school gaan in Nederland verplicht 
is, zijn interventies en activiteiten op school 
het uitgangspunt voor de aanpak van bijna alle 
gemeenten om overgewicht en obesitas bij 
kinderen aan te pakken. Op die manier worden 
de meeste kinderen bereikt. Het bijhouden 
en bundelen van activiteiten die al op scholen 

plaatsvinden, het erkennen van deze activiteiten 
en het aansluiten op de ingezette aanpak kan 
een grote inspiratiebron zijn en een impuls 
geven aan de verdere ontwikkeling van de 
aanpak. Hier moet echter een vervolg aan 
worden gegeven door alle activiteiten te richten 
op een structurele programmatische aanpak. 
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Een overkoepelende nationale routekaart 
voor de implementatie van een aanpak zou niet 
alleen specifieke activiteiten en acties moeten 
beschrijven, maar ook aanpassing aan de lokale 
context mogelijk maken. Het definiëren van 
duidelijke kernwaarden op gedragsdoelen – 
bijvoorbeeld gerelateerd aan voeding, bewegen, 
schermtijd en slaap, maar ook het aanmerken 
van onderliggende oorzaken zoals armoede en 
huisvesting – kunnen gemeenten helpen bij de 
uitvoering. Bij het opzetten van een aanpak is 
het verstandig om rekening te houden met een 
eventuele ontwikkeling van de aanpak door 
een naam te kiezen die mee kan groeien met de 
aanpak. Een positieve naam, die gericht is op 
welzijn en niet alleen de nadruk legt op gewicht, 
kan hierbij van pas komen, zoals ‘Goed bezig’ of 
‘Lekker fit’.
Hoewel het een essentieel onderdeel is van 
geïntegreerde benaderingen, worstelen de 
meeste gemeenten met de monitoring en 
evaluatie en het implementeren van een 
lerende benadering. Wanneer gemeenten 
samenwerken met andere gemeenten, 
kan dit hen in staat stellen een dergelijke 
leeraanpak te implementeren, vooral wanneer 

ze de focus verleggen van de Body Mass 
Index (BMI) als enige uitkomstindicator naar 
gedragsuitkomsten, zoals het drinken van water, 
meer bewegen, of naar onderliggende oorzaken 
zoals armoede en huisvesting. Samenwerking met 
academische partners en de GGD kan gemeenten 
epidemiologische kennis opleveren en kan helpen 
bij het stellen van concrete doelen.
Elke gemeentelijke integrale aanpak is 
afhankelijk van de lokale, regionale en landelijke 
politieke context. Beleid en initiatieven op 
nationaal niveau kunnen een positief of 
negatief effect hebben op het beleid op 
regionaal en lokaal niveau. De GGD kan een 
belangrijke rol spelen in de lokale integrale 
aanpak, maar de organisatiestructuur bepaalt 
hoe dit in de praktijk uitpakt. Wanneer grote 
steden hun krachten bundelen, kunnen ze 
aandringen op nationale wetgeving om de 
doelstellingen van een gemeenschappelijke 
geïntegreerde aanpak te stimuleren.
Tot slot, hoewel ons onderzoek verschillende 
faciliterende factoren heeft geïdentificeerd 
om een   aanpak adequaat op te starten en te 
implementeren, is het belangrijk om te beseffen 
dat het succes van de implementatie van een 

Ondersteunende rol van een nationale organisatie

Een nationale organisatie:
• kan samenwerken met gemeenten om nationaal beleid te beïnvloeden 
• kan gemeenten helpen bij het opzetten van een aanpak, door een goed gedefinieerd implementatiescenario 

te bieden, dat flexibel genoeg is om aan de lokale context aan te passen. 
• kan helpen bij het opzetten van een netwerk van gemeenten, die van elkaar kunnen leren en goede voorbeelden 

kunnen delen
• zou idealiter gemeenten vragen om monitoring en evaluatie in hun aanpak op te nemen en hen bijstaan door 

samenwerking met andere gemeenten of academische partners te stimuleren

Relevantie van de politieke context

•  Nationale wetten zijn van invloed op het lokale beleid, omdat ze boven lokale initiatieven voor regelgeving 
staan. Omgekeerd, wanneer grote steden hun krachten bundelen, kunnen ze aandringen op nationale 
wetgeving om de doelstellingen van een gemeenschappelijke geïntegreerde aanpak te stimuleren. 

• Decentralisatie van preventieve gezondheidszorg kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de aanpak. 
In Nederland speelt de GGD bijvoorbeeld een belangrijke rol bij implementatie en monitoring en evaluatie, maar 
de mate daarvan hangt af van de lokale structuren. 

• Ook kan nationale en internationale regelgeving van invloed zijn op de omgeving waarin individuele voedsel-
keuzes worden gemaakt. Belastingen zijn bijvoorbeeld van invloed op de prijsstelling, een lagere prijs is een 
eenvoudige stimulans voor gezondere keuzes. 

Figuur A. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de literatuur en interviews.
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geïntegreerde aanpak sterk afhankelijk is van 
individuen, capaciteit en middelen. Investeren 
in intrinsiek gemotiveerde, vakbekwame 
mensen die al een breed netwerk hebben of 
willen ontwikkelen, kan echt het verschil maken 
in het succes van een aanpak.

Omdat de belangrijkste bevindingen uit deze 
analyse niet alleen relevant en toepasbaar kunnen 
zijn op de Nederlandse situatie, hebben we vanuit 
de Netherlands Working Group on International 
Nutrition (NWGN) een eerste verkenning 
toegevoegd over hoe deze inzichten en 
bevindingen nuttig kunnen zijn in andere landen, 
meer specifiek lage – en middeninkomenslanden 
(LMIL). Als onderdeel van het proces van de 
United Nations Food System Summit hebben we 
literatuuronderzoek gedaan, experts in binnen- 
en buitenland geïnterviewd en een inhoudelijke 
dialoog over de eerste resultaten georganiseerd. 
Wel zijn er nog veel meer dialogen met relevante 
belanghebbenden nodig, en met name ook 
lessen uit de praktijk, om te begrijpen hoe deze 
bevindingen goed kunnen worden vertaald naar 
de lokale context in andere landen.
Geïntegreerde benaderingen voor de bestrijding 
van overgewicht en obesitas bij kinderen in 
LMIL moeten de dubbele last van slechte 
voeding zowel onder- als overvoeding - die in 
de meeste van deze landen bestaat, meenemen. 
Sociaaleconomische status (SES) blijkt in veel 
LMIL positief gecorreleerd te zijn met het 
voorkomen van overgewicht en obesitas bij 
kinderen, wat verschilt van de veelal negatieve 
correlatie tussen SES en overgewicht en obesitas 
bij kinderen in hogere inkomenslanden, zoals 
Nederland. Daarnaast verschillen stedelijke van 
landelijke gebieden, waarbij de eerstgenoemden 
vaker te maken hebben met overgewicht en 
obesitas bij kinderen. Dit suggereert dat naast 
aandacht voor de relatie met SES ook de 
veranderende stedelijke voedselomgeving moet 
worden bekeken en met adequate regelgeving 
moet worden bijgestuurd, net als in hoge 

inkomenslanden. Ook zijn scholen en zorgstelsels 
in lage inkomenslanden interessant als ingang 
voor een geïntegreerde aanpak. Bestaande 
programma’s voor ondervoeding zouden kunnen 
worden aangepast om ook rekening te houden 
met preventie van overgewicht. In LMIL kunnen 
publiek-private samenwerkingen van belang 
zijn voor het verstrekken van middelen, met 
name wanneer structurele overheidsfinanciering 
moeilijk te verkrijgen is. De particuliere sector kan 
echter meer gefragmenteerd en ongereguleerd 
zijn, wat ook een belemmering kan vormen voor 
adequate publiek-private partnerschappen, 
regulering en betrokkenheid. Idealiter zijn 
partners in publiek-private samenwerkingen 
betrokken uit synergieoogpunt, bijvoorbeeld 
partners die agrarische activiteiten, zoals 
schooltuinen, rond scholen financieren. Ten slotte 
kan het nodig zijn om bredere aandacht te geven 
aan de preventie van overgewicht en obesitas 
bij kinderen, aangezien de aandacht vanuit veel 
programma’s grotendeels blijft uitgaan naar het 
voorkomen van ondervoeding. 

Dit onderzoek is bedoeld om de lessen te 
verzamelen die zijn geleerd in de Nederlandse 
gemeentelijke geïntegreerde benaderingen 
voor de aanpak van overgewicht en obesitas 
bij kinderen. We hopen dat deze inzichten 
ook nuttig blijken te zijn voor Nederlandse 
stakeholders die buiten de Nederlandse context 
werken. Door een eerste verkenning van de 
mogelijke vertaling van deze bevindingen naar 
andere contexten, en een onafhankelijke dialoog 
hierover, willen we een startpunt bieden voor 
verdere dialoog en het ondersteunen van landen 
om steden te creëren die een gezonde plek voor 
kinderen zijn om in op te groeien. Het is duidelijk 
dat lokale, maar ook regionale en nationale 
overheden een belangrijke rol te spelen 
hebben als ze echt impact willen hebben op de 
gezondheid van toekomstige generaties.
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