
Food for thought: De gezonde voedselomgeving
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Friese proeverij

◼ Voorgerecht:

Salade van stellingen met een pittige bite, geserveerd met 

discussies en context

◼ Hoofdgerecht: 

Huisgemaakte soep van diverse inspirerende voorbeelden

◼ Nagerecht:

Smoothie met gezamenlijke oplossingen en uitwisseling
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Voorgerecht
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De ongezonde samenleving
= de realiteit
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https://www.youtube.com/watch?v=EgRzuhWzlgU

https://www.youtube.com/watch?v=EgRzuhWzlgU


Actualiteiten



eens oneens

De verantwoordelijkheid van de 
eetomgeving ligt bij de voedselaanbieders

Stelling 1



eens oneens

De verantwoordelijkheid van de 
eetomgeving ligt bij de overheid

Stelling 2



eens oneens

De verantwoordelijkheid van de 
eetomgeving ligt bij het individu

Stelling 3



Lobby/ in gesprek met ‘Den Haag’ over de voedselomgeving



www.publiekegezondheid.nl

‘Handvatten voor een gezonder 
voedselaanbod in Fryslân’

http://www.publiekegezondheid.nl/


Huisgemaakte soep van diverse voorbeelden

Hoofdgerecht



Eerste hoofdingrediënt: 
de schoolomgeving
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Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)

https://www.youtube.com/watch?v=R4jn_N5KTyg

https://www.youtube.com/watch?v=R4jn_N5KTyg


• Gemeentelijke projectgroep
• Onderwijs
• Ambtelijke vertegenwoordiging
• Buurtsportcoach
• GGD/ Gezonde School Adviseur
• JOGG regisseur
• Sport- en cultuurpartners
• Overige partners

• School werkgroep:
• Team
• Leerlingen
• Ouders
• Kinderopvang
• GGD 
• Buurtsportcoach 

Ouderbetrokkenheid

Concept GBT 

Verlengde schooldag
• Gezond tussendoortje
• Gezonde schoollunch (30 min)
• Sport, spel en cultuuractiviteiten (60 min)



Resultaten:
• Water drinken +
• Groente en fruit consumptie +
• Bewegen +
• Gelijke kansen +
• Schooltevredenheid +
• Dagindeling leerkrachten +
• 25% van de ouders gefaciliteerd in werk +
• Leerprestaties +-

• Buikomvang -
• BMI -
• Pestgedrag –

Concept GBT 



• Armoede

• Maak gezond!

• Meeste gezondheidswinst te behalen

• Opstapje naar GBT 

Schoolontbijt/ lunch



• Gelijke Kansen Alliantie
• De rijke schooldag: programma school en omgeving

• Voorlopers, starters en doorgroeiers -> lokale coalities

• Gezonde School aanpak

Kansen



• Inventarisatie stavaza landelijk 

• Faciliteren lokale JOGG teams

• Duurzaam financieringsmodel

• Coalitie -> voorstel staatssecretaris

• Lobby richting (landelijke) politiek: maak schoollunches gezond

Concept GBT – inzet JOGG landelijk



eens oneens

2/3 van de vo- en mbo-scholen 
hebben minimaal 1 voedselaanbieder 

binnen 5 minuten loopafstand

Stelling
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Pilot Eetomgeving Scholen
Een pilot in 3 JOGG-gemeenten om de omgeving in en rondom 
scholen gezonder te maken



• Actief betrekken 
voedselaanbieders

• Publiek Private Samenwerking
Volgens Richtlijn Eetomgevingen Voedingscentrum

• Breed gedragen gezonde school
• Gezonde Schoolkantine / 

Gezonde School – thema Voeding

• Eetomgeving in beleid (lokaal preventieakkoord, 
gezondheids- detailhandelsbeleid)

• Instrumentarium (subsidies, verordeningen)
• Versterken samenwerking beleidsdomeinen



Rol van de gemeente

1. Beleid

2. Instrumentarium





Vervolg in Alkmaar



In de school
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Smoothie met gezamenlijke oplossingen en uitwisseling
Nagerecht



Dank voor jullie 
aanwezigheid!
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Meer weten?


