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Inleiding
Gezonde inwoners en een gezonde leefomgeving
zijn belangrijke aandachtspunten binnen gemeente
Tilburg. Dit uit zich in het bestuursakkoord ‘Gezond
en Gelukkig 2018-2022’. In 2018 en 2019 is hard
gewerkt aan meerdere visies, zoals een sportvisie en
een positieve gezondheidsvisie, die invulling geven
aan het bestuursakkoord. De JOGG aanpak sluit hier
goed op aan. In de jaren 2018 en 2019 hebben we
gewerkt aan deze verbinding met de visies, heeft
er een verbreding plaatsgevonden van de wijken en
leeftijd waar JOGG zich op richt en zijn we in 2019
de derde fase van het JOGG traject ingegaan (verlenging van het contract met de landelijke JOGG
organisatie). In deze evaluatie rapportage staan de
ontwikkelingen en de evaluatie van de gestelde doelen voor de jaren 2018 en 2019 weergegeven.
Het streven met de JOGG-aanpak is om de voorwaarden voor een gezond gewicht zo goed mogelijk
in te richten. Daarom ligt de hoofdfocus van JOGG
op het op orde krijgen van een gezonde leefomgeving wat stimuleert tot een gezonde leefstijl. De
omgeving om het kind heen bepaalt of het kind
gezond kan opgroeien waarbij de gezonde keuze de
normale keuze is vanuit opvoeding, school, de buitenruimte en andere factoren die van invloed zijn op
het kind. In het artikel ‘Effect in zijn context’ laat de
wetenschappelijke adviescommissie van JOGG zien
dat je bij de evaluatie van een aanpak zoals die van
JOGG, niet kan evalueren op basis van één enkele
uitkomst zoals overgewicht, omdat dit onvoldoende
informatie geeft om de JOGG-activiteiten in een
bepaalde context optimaal te kunnen ondersteunen.
De context staat in de JOGG-aanpak centraal en
bovendien duurt het vaak lange tijd eer gezondheidsverschillen (zoals afname in overgewicht) zichtbaar worden. We zullen ons daarom in deze evaluatie voornamelijk richten op de procesevaluaties.
Vanaf de start van de JOGG aanpak in 2013 zijn
er mooie resultaten behaald in de wijk Stokhasselt
m.b.t. het bevorderen van een gezonde leefstijl. Aan
o.a. de overgewichtcijfers per wijk kunnen we zien
dat er ook meer aandacht nodig is voor gezondheid
in andere wijken. Vanaf 2018 hebben we de JOGG
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aanpak daarom ook ingezet voor de wijken Groenewoud en Kruidenbuurt. Van 2013 t/m 2017 lag
voornamelijk de focus op de leeftijd 0 tot 12 jaar.
In 2018 hebben we deze focus verbreed naar de
jeugd van 0 tot 19 jaar.
Binnen de JOGG aanpak werken we met verschillende overlegstructuren. De kerngroep van JOGG
bestaat uit organisaties uit de directe omgeving
van het kind/jongere. Zo is er vertegenwoordiging
vanuit de kinderopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, GGD en ContourdeTwern. Deze
aandachtsgebieden komen terug in de rapportage.
Iedere organisatie van de kerngroep draagt de
JOGG aanpak uit en draagt op die manier bij aan
het behalen van de opgestelde doelen. Voor de
overlegstructuren in de wijken Stokhasselt, Groenewoud en Kruidenbuurt maken we zo veel mogelijk
gebruik van bestaande overlegstructuren in de wijk.
In een wijkwerkgroep zit een gezonde wijkadviseur
van de GGD en “professionals uit de wijk”; zij staan
in direct contact met de doelgroep en zijn vaak
verantwoordelijk voor de activiteiten in de wijk.

“De omgeving om het kind
heen bepaalt of het kind
gezond kan opgroeien...”
Naast de kerngroep, is er ook een JOGG regiegroep. Deze bestaat uit de JOGG coördinator,
teammanager sportstimulering, teammanager
Verenigingen en Sportprojecten en de beleidsmedewerker Jongeren op Gezond Gewicht.
De regiegroep is er om de juiste richting te blijven
bepalen met de JOGG aanpak, aansluiting te vinden
met andere relevante beleidsterreinen en de aanpak
zo goed mogelijk te borgen binnen het beleid van
gemeente Tilburg. De mensen uit de kerngroep,
wijkwerkgroep, regiegroep en andere partners van
JOGG hebben allemaal een bijdrage geleverd aan
het zo goed mogelijk behalen van de gestelde
doelen uit het actieplan 2018 en 2019. In deze
rapportage gaan we hier dieper op in.

Kremers, S. P., Visscher, T. L., & Schuit, A. J. (2018). Effect in zijn context. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 96(3-4), 128-131.
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Resultaten

Tabel 1.
Percentage jeugdigen met overgewicht
en obesitas in Tilburg over 2019.

leeftijd
jeugdigen

1. Algemeen
Doelen uit het actieplan
Het (lange termijn) hoofddoel van JOGG Tilburg is
om de stijgende trend van het percentage kinderen
en jongeren van 0 tot 19 jaar met overgewicht en
obesitas in Tilburg om te zetten in een daling. Met
name in de focuswijken Stokhasselt, Groenewoud
en Kruidenbuurt.
Onder dit hoofddoel zijn twee lange termijn ambities gesteld met de aandacht op leefstijl. Deze
ambities zijn:
1. De jeugd in Tilburg, met name in de
focuswijken (Stokhasselt, Groenewoud en
Kruidenbuurt), beweegt of sport iedere dag
van de week minimaal 1 uur.
2. De jeugd in Tilburg, met name in de
focuswijken (Stokhasselt, Groenewoud en
Kruidenbuurt), eten iedere dag groente en
fruit en de jeugd drinkt meer water.
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De tabel 1 laat over 2019 de stand van zaken zien
met betrekking tot het percentage kinderen en
jongeren met overgewicht (incl. obesitas) in Tilburg.
Het valt op dat overgewicht voornamelijk in de
groep 9-jarigen (20%) en 13-jarigen (19%) voorkomt. In vergelijking met 2011-2013 is het
percentage overgewicht in de periode 2017-2019
licht gedaald van 17.9% tot 16.8%, het percentage
obesitas nam in deze periode af van 4.1% tot 3.9%
(zie bijlage 1 voor de figuur).
In bijlage l zijn de trends in percentage overgewicht
voor jeugd in Tilburg, Stokhasselt, Groenewoud en
de Kruidenbuurt opgenomen (2011-2013 vergeleken met 2014-2016 en 2017-2019). In de wijken
Stokhasselt, Groenewoud en de Kruidenbuurt daalde
het overgewicht tussen 2011-2013 en 2014-2017,
maar daarna nam het overgewicht in deze wijken
weer toe. In Stokhasselt en Groenewoud is het percentage jeugdigen met overgewicht in de periode
2017-2019 wel lager dan in 2011-2013.
In de Kruidenbuurt ligt het percentage jeugdigen
met overgewicht in de periode 2017-2019 hoger.

2 jarigen
3 jarigen
5 jarigen
9 jarigen
13 jarigen

overgewicht
(incl. obesitas)

aantal
gemeten
jeugdigen

obesitas

1.869
2.095
1.884
1.993
1.748

8%
10%
12%
20%
19%

1%
2%
3%
6%
4%

Bron: screeningen JGZ 2019.

Overgewicht
De GGD heeft 25 gemeenten in het werkgebied
GGD Hart voor Brabant geanalyseerd, waarvan
9 gemeenten meedoen aan JOGG . Hierbij is
vastgesteld dat JOGG bijdraagt aan het verkleinen
van gezondheidsverschillen. Van 2011-2013 naar
2017-2019 scoren JOGG-gemeenten als het gaat
om de afname van overgewicht in alle leeftijdsgroepen beter dan de gemeenten die niet deelnemen aan JOGG. (GGD: https://www.ggdhvb.nl/
blog/2019/11/Een-goed-verhaal-over-JOGG)

Leefstijl
Voor het meten van een gezonde leefstijl wordt
gebruik gemaakt van de GGD jeugdmonitor (0-11
jaar, 2017) en de GGD jongerenmonitor (12-18
jaar, 2016). Hieronder staan tabellen met daarin een
aantal metingen van de indicatoren die betrekking
hebben op de leefstijl van jongeren in Tilburg en in
de JOGG-focuswijken Stokhasselt, Groenewoud en
Kruidenbuurt.
De laatste resultaten van de jeugdmonitor 0 tot en
met 11-jarigen zijn van het jaar 2017. De volgende
jeugdmonitor wordt naar verwachting afgenomen in
2021. De laatste resultaten van 2017 laten tussen
2013 en 2017 een positieve ontwikkeling zien met
betrekking tot gezonde voeding (zie tabel 2). Kinderen eten minder ongezonde tussendoortjes, drinken
vaker water (of thee zonder suiker) en minder suikerhoudende dranken. Voor Tilburg en Groenewoud
zijn deze verschillen significant. Er zijn in Tilburg en
in de focuswijken geen significante verschillen zichtbaar tussen 2013 en 2017 wat betreft het eten van
groente en fruit. Het beweeggedrag van kinderen
(minimaal een uur bewegen per dag) ligt in 2017 op
86% voor Tilburg, 69% in Stokhasselt, 83% in
Groenewoud en 74% in Kruidenbuurt.

Tabel 2.
Leefstijl jeugd 0-11 in Tilburg, Stokhasselt,
Groenewoud en Kruidenbuurt (%).
				

Tilburg

					2013

Minimaal 1 uur
bewegen per dag

Stokhasselt

Groenewoud

Kruidenbuurt

2017

2013

2017

2013

2017

2013

2017

88

86

82

69

89

83

75

74

90

89

81

79

84

87

81

81

Eet minimaal 5 keer
per week groente
Eet minimaal 5 keer
per week fruit
Maximaal 2 keer per dag
een zoet/hartig tussendoortje

95

95

92

91

90

95

90

93

82

90

83

88

75

88

87

88

Minimaal 1 glas water of
thee zonder suiker per dag

58

71

68

73

51

67

61

75

Maximaal 2 glazen
suikerhoudende drank per dag

77

88

81

83

67

92

84

90

Bron: GGD Jeugdmonitor 2017. Vetgedrukt staat voor significant verschil t.o.v. 2013.

Tabel 3. Leefstijl jongeren 12-18 in Tilburg,
Stokhasselt, Groenewoud en Kruidenbuurt (%).
				

Tilburg

					
2011
Minimaal 1 uur
bewegen per dag			
27
Eet minimaal 5
keer per week groente			
55
Eet minimaal 5
keer per week fruit
		
36

Stokhasselt

Groenewoud

2016

2011

2016

2011

2016

2011

2016

28

27

31

20

22

33

28

79

47

68

48

71

52

58

46

39

39

34

40

41

42

Bron: GGD Jeugdmonitor 2016. Vetgedrukt staat voor significant verschil t.o.v. 2011.

De laatste resultaten van de jongerenmonitor
12-18 jaar zijn van het jaar 2016. In het najaar van
2019 is de meest recente jongerenmonitor
12-18 jaar afgenomen onder jongeren in Tilburg.
De resultaten hiervan worden in de zomer van 2020
bekend gemaakt. De laatste resultaten van 2016
laten zien dat jongeren in Tilburg tussen 2011 en
2016 vaker groente en fruit zijn gaan eten.
Dit verschil is significant. Uit de resultaten van de
focuswijken Stokhasselt en Groenewoud blijkt
eveneens dat jongeren in deze wijken vaker groente
zijn gaan eten. Van de jongeren in Tilburgsport/
beweegt in 2016 28% minimaal 1 uur per dag,
in Stokhasselt is dit 31%, in Groenewoud 22% en
in Kruidenbuurt 28%.

Kruidenbuurt
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2. Procesevaluaties
2.1 Gezonde scholen in het
Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO) Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)

•

•

•

Doel:
Scholen hebben een ‘gezonde school-beleid’,
waarin aandacht is voor voeding en bewegen.

•

Subdoelen:
1. Stijging aantal gezonde scholen (tenminste 1 van
de certificaten voeding of sport&bewegen (S&B).
Zowel in PO als VO en MBO.
Indicator: Aantal scholen PO, VO en MBO met 		
tenminste 1 van de certificaten voeding of S&B
Behaald!
21-> 25 gezonde scholen: 24 x Primair
onderwijs , 1x Speciaal basis onderwijs
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2. Stijging aantal scholen met meerdere thema 		
certificaten: voeding EN Sport en Bewegen
Indicator: Aantal scholen PO, VO en MBO met 		
meerdere thema certificaten voeding en S&B
Behaald!
stijging van 1->2 scholen met 3 thema vignetten
Toelichting:
Helaas geen gezonde MBO locaties meer: de
vignetten van de 3 ROC locaties zijn verlopen en
niet verlengd omdat de locaties niet meer voldoen
aan de 50 klokuren beweegnorm.
Er zijn ook een aantal scholen die te laat zijn
geweest met het verlengen van hun vignet(ten).
Gunstige ontwikkelingen:
• sinds september 2019 zijn er 36 combinatie 		
functionarissen sport en bewegen actief op 40 		
scholen (was voorheen 27 op 34 scholen).
Deze combinatiefunctionarissen zijn de gezonde
schoolambassadeurs.
• minstens 4 scholen zijn bezig met aanvragen/		
verlenging van gezonde schoolvignet
Scholen weten steeds beter zelfstandig de landelijke
regelingen en ondersteuning te vinden:
• Er zijn 3 PO scholen die nog geen gezonde 		
school zijn en voor het schooljaar 2019-2020 		
de landelijk ondersteuning hebben aangevraagd
en toegewezen gekregen.

•

Er zijn 3 reeds gezonde PO scholen en 1 VO 		
school die voor het schooljaar 2019-2020 de 		
landelijk ondersteuning hebben aangevraagd
en toegewezen gekregen.
Er zijn 8 scholen die de “naar buiten!” subsidie
van Jong Leren Eten (JLE) hebben aangevraagd
(4 toegewezen, 4 afgewezen)
Er zijn 12 PO scholen die landelijke subsidie 		
hebben aangevraagd en toegewezen gekregen 		
voor het aanleggen van een watertap.
10 scholen gaan daar ook daadwerkelijk mee aan
de slag.
Er zijn inmiddels 6 VO scholen met een gouden
schoolkantine. De cateraar van deze gezonde 		
kantines is tevens samenwerkingspartner en
ambassadeur geworden van de gezonde
school aanpak.
VO is sinds september 2019 ook vertegenwoordigd in de JOGG Kerngroep; de locatie
coördinator van 2 college Jozefmavo.

3. Gezonde school aanpak maakt onderdeel uit
van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA, dit sub
doel is tevens procesindicator)
Behaald!
Toelichting:
In de LEA van 2019-2022 staat “kansrijk starten,
een leven lang” als 1 van de 3 ambities genoemd.
Deze ambitie sluit aan bij het landelijke programma
“goede start” en van daar uit zal er met name aandacht zijn voor een taalrijke start, een veilige start,
een groene en een gezonde start. De concrete invulling van deze “goede start “ ontbreekt (nu) nog in
de uitvoeringsplanen van de LEA, maar de gezonde
school aanpak biedt hier de kaders en richting voor.
Gunstige ontwikkelingen:
Binnen het Tilburgse onderwijs zal de Schotse
methode Getting It Right For Every Child (GIRFEC)
met de bijbehorende kansen cirkel een zeer belangrijke rol gaan spelen, omdat dit deel uitmaakt van de
Tilburgse integrale jeugdaanpak Goede Start.
De JOGG aanpak draagt bij aan verschillende
ontwikkelgebieden van deze kansencirkel en wordt
om die reden ook expliciet genoemd in de integrale
jeugdaanpak.
4. Inzet op Gezonde leefstijl/gezondheid wordt 		
expliciet benoemd in de locatieplannen / school
		beleid incl. concreet actieplan (dit subdoel is 		
tevens procesindicator).
Gedeeltelijk behaald - Goed op weg
Elke Tilburgse school maakt haar eigen locatieplan gebaseerd op de ambities genoemd in de 		

LEA. De LEA is pas begin oktober 2019
vastgesteld. Het proces m.b.t. de locatieplannen
op basis van deze LEA loopt bij het schrijven van
deze evaluatie nog. Gezonde start en GIRFEC
zijn belangrijke items om invulling aan te geven
vanuit de LEA, hiermee is een goede verbinding
te maken met de inzet op gezondheid en
gezonde leefstijl.

“De samenwerking
met de cateraar van
de schoolkantines
biedt mooi kansen”
2.2 Gezonde kinderopvang
(PSZ, KDV, BSO)
Doel:
De kinderopvanglocaties in Tilburg hebben een
‘gezonde kinderopvang-beleid’, waarin expliciet
aandacht is voor voeding en bewegen.

Subdoelen:
1. Inzet op Gezonde leefstijl/gezondheid wordt 		
expliciet benoemd in de locatieplannen/beleid 		
van de kinderopvanglocatie incl. concreet actieplan (dit subdoel is tevens procesindicator).
Gedeeltelijk behaald - Goed op weg
Toelichting:
Elke Kinderopvang locatie maakt i.s.m. de PO school
in de buurt een locatieplan op basis van de ambities
die genoemd staan in de LEA 2019-2020. Deze
LEA is in oktober 2019 vastgesteld. Het proces
m.b.t. de locatieplannen op basis van deze LEA loopt
bij het schrijven van deze evaluatie nog. Gezonde
start en GIRFEC zijn belangrijke items om invulling
aan te geven vanuit de LEA, hiermee is een goede
verbinding te maken met de inzet op gezondheid en
gezonde leefstijl.
Gunstige ontwikkelingen:
Vanuit de kinderopvanggroep is een integraal
voedingsbeleid opgesteld, waaraan alle locaties die
aangesloten zijn zich moeten conformeren en
uitvoering aan moeten geven.

2. Stijging Kinderopvang locaties met opgeleide
coach Gezonde Kinderopvang
Indicator: Aantal kinderopvanglocaties met
opgeleide coach Gezonde Kinderopvang.
Behaald!
Stijging van 5 gecertificeerde coaches in 2017
naar 15 in 2019
Gunstige ontwikkelingen:
Een deel van de huidige opgeleide coaches vormt
een platform waarbinnen kennis en ervaring wordt
uitgewisseld. Via Service Bureau Kinderopvang gaan
we in 2020 peilen of er voldoende draagvlak en
behoefte is om de scholing coach Gezonde Kinderopvang als een incompany training naar Tilburg te
halen. Naast de coaches is de stap gezet naar een
directeuren breed overleg m.b.t. gezondheid en
JOGG in het algemeen. In 2020 en 2021 werken
we de mogelijkheden hiervoor verder uit.
3. Gezonde kinderopvang maakt onderdeel uit
van de LEA (dit subdoel is tevens procesindicator)
Behaald!
De LEA 2019-2022 is een totaal verhaal van kinderopvang t/m MBO, waardoor hetgeen dat onder
de subdoelen 3 en 4 van de gezonde scholen staat
ook hier van toepassing is.
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2.3 Gezonde wijkcentra (ContourdeTwern)
Doel:
Wijkcentra hebben structureel aandacht voor gezonde voeding (ook fairtrade) en waterdrinken. Zowel in
hun (kantine) aanbod als bij activiteiten.

Subdoelen:
1. Tenminste 3 wijkcentra zitten op het predicaat 		
Brons (gezonde kantine) als het gaat om het
aanbod in het wijkrestaurant.
Indicator: aantal wijkcentra met het predicaat 		
Brons voor het aanbod in het wijkrestaurant
Behaald!
Van de 14 wijkcentra van ContourdeTwern zijn er 13
gecertificeerd en hebben van het Voedingscentrum
een predicaat ontvangen:
3 x goud
8 x zilver
2 x brons
Het wijkcentrum dat niet gecertificeerd is, is te klein
en heeft een te gering aanbod.
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Toelichting:
Gezonde wijkcentra met een officieel certificaat
van het Voedingscentrum is uniek in Nederland.
De ondersteuning vanuit de Team:Fit coach (vanuit
de landelijke JOGG organisatie) was voor het
behalen van dit resultaat cruciaal. Evenals de keuze
van ContourdeTwern om hier organisatiebreed naar
toe te werken en alle medewerkers van de wijkcentra mee te nemen in het proces. Zo is er breed
draagvlak gecreëerd binnen de organisatie.

3. Bij kinderactiviteiten en bij R-newt-kids: waterdrinken + groente en fruit is de standaard. (Ranja
of frisdrank met koek of snoep is uitzondering)
		en is er altijd aandacht en mogelijkheid voor
bewegen (subdoel is tevens procesindicator)
Behaald!
Toelichting:
Bij alle activiteiten wordt ingezet op het maken van
bewuste keuzes m.b.t. voeding. Gezond is de standaard met ruimte voor af en toe uitzonderingen. De
keuze tussen gezond en ongezond wordt bespreekbaar gemaakt, waardoor bewustwording wordt
vergroot.
Gunstige ontwikkelingen:
Vanuit de organisatie is vol ingezet op gezonde
wijkcentra. Daardoor wordt de gezonde keuze breed
gestimuleerd. Contour de Twern zet haar inzet op
bewustwording m.b.t. gezondere leefstijl, met name
bij kinderactiviteiten, verder door.

2.4 Gezonde (wijk)activiteiten
Doel:
Bij wijkactiviteiten is waterdrinken + groenten en
fruit eten de standaard.
Bij stedelijke evenementen is een gezonde keuze
mogelijk en wordt deze ook expliciet gestimuleerd.
Kraanwater is gratis verkrijgbaar.

Subdoelen:

2. Waterdrinken en het kiezen van gezondere
producten is steeds meer mogelijk (subdoel is
tevens procesindicator).
Behaald!

1. Er is vooraf contact geweest met de JOGG 		
regisseur of de gezonde wijkadviseur van de GGD
		om mogelijkheden te bespreken (subdoel is
tevens procesindicator)
2. In de communicatie rondom de activiteit/
evenement is aandacht expliciet voor de
gezonde(re) keuze en JOGG/gezonde school 		
(subdoel is tevens procesindicator)
3. Met beeldmateriaal wordt zichtbaar gemaakt op
welke manier er aandacht besteed is aan de gezonde(re) keuze (subdoel is tevens procesindicator).
Gedeeltelijk behaald

Toelichting:
Dit is vanzelfsprekend het geval bij wijkcentra die
een predicaat van het Voedingscentrum hebben
ontvangen. Op de balie van elk winkelcentrum staat
een watertap waaruit de bezoekers gratis fruitwater
kunnen tappen.

Bovenstaande doelen behaald bij de volgende
activiteiten:
- Week van de gezonde jeugd: vele en diverse
activiteiten bij ContourdeTwern, PO,
kinderopvang en sportbedrijf (pilot)
- Wandel4daagse Noord (jaarlijks)
- Stedelijke Avondvierdaagse (jaarlijks)

Gunstige ontwikkelingen:
In januari 2020 volgt er een week van de
gezonde en duurzame wijkcentra waarin vanuit
ContourdeTwern volop aandacht wordt besteed aan
fairtrade en gezonde voeding.

- Afsluitende clinic scoor een boek WII (jaarlijks)
- Gezondheidsmarkt ToFFe middag, Tilburg West
(eenmalige activiteit)
- Straatvoetbaltoernooi Pieter Vreedeplein
(jaarlijks)
- Special Olympics SVG (eenmalig evenement)
- Vakantie toernooien: 5 schoolsporttoernooien 		
per jaar voor basisscholen (jaarlijks)
- Buitenspeeldag Tilburg Noord (jaarlijks)
- Battle voor scholen in Tilburg Noord (jaarlijks)
- Toffe peren actie bij aftrapweekend positie
Voetbalklimaat Tilburg (PVKT) (jaarlijks)
- Warandeloop (jaarlijks)
- EK cross (eenmalig evenement)
Toelichting:
Bovengenoemde activiteiten en evenementen zijn
voornamelijk vaste activiteiten en evenementen
waar het Sportbedrijf bij betrokken is.

Gratis kraanwater was niet altijd mogelijk i.v.m.
logistieke uitdagingen, maar soms ook vanuit
financiële afwegingen (omzet derving).
Gunstige ontwikkelingen:
In het evenementenbeleid 2019-2022 is aandacht
voor gezondheid opgenomen. Bij subsidieaanvragen wordt gecontroleerd in hoeverre organisaties
rekening houden met het aanbieden van gezonde
alternatieven bij bijvoorbeeld voedselkramen of een
mogelijkheid tot gratis water. Met name bij evenementen voor kinderen. Ook de GGD sluit aan bij het
vernieuwde evenementenbeleid vanuit GHOR,
Veiligheidsregio, Milieu en Hygiëne.
Vanuit de afdeling gezondheidsbevordering van de
GGD wordt aangesloten op de thema’s gehoorschade,
NIX18, lachgas, en gratis water. Doelstelling is om
deze preventie thema’s op de kaart te zetten en
daarin samen te werken.
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Waterdrinken en het
kiezen van gezondere
producten is steeds
meer mogelijk!
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2.5 Gezonde (sport)kantines (Team:Fit)
Doel:
Sportverenigingen maken de gezonde keuze mogelijk in hun kantine aanbod

Subdoel:
1. 2 verenigingen met een eigen kantine hebben 		
tenminste predicaat Brons
Indicator: aantal verenigingen met eigen kantine
met predicaat Brons
Niet behaald
Toelichting:
Tot dusver zijn de scans bij HC Tilburg, een vereniging die graag een gezonde sportkantine wil realiseren, uitgesteld doordat interne processen m.b.t. de
kantine steeds wijzigen.
Er is een inspiratie bijeenkomst in de Drieburcht
gehouden over de gezonde (sport)kantine. Verschillende verenigingen waren enthousiast, maar echte
actie blijft tot nu toe uit. Doordat de focus van
Team:Fit coach uitgegaan is naar het proces m.b.t.

de gezonde wijkcentra, is er ook minder tijd geweest
om proactief verenigingen te benaderen.
Verenigingen worden door team Verenigingsondersteuning van het Sportbedrijf wel geregeld geïnformeerd over de mogelijkheden m.b.t. een gezondere
kantine en de bijbehorende ondersteuning. Meestal
via de nieuwsbrief, maar ook m.b.t pro actief campagne materiaal te verstrekken t.a.v. een gezondere
sportomgeving (ook m.b.t. rookvrij en NIX18).
Gunstige ontwikkelingen
Het verstrekken van informatie en ondersteuning
m.b.t. gezondere sportkantine wordt gekoppeld aan
NIX18 en rookvrij campagne. GGD, Team:Fit en
team Verenigingsondersteuning trekken hier samen
in op. Alle sportverenigingen met een eigen kantine
ontvangen in januari 2020 een informatiepakket.
Door de wetgeving t.a.v. een rookvrije generatie en
NIX 18 zijn sportverenigingen meer gemotiveerd
om ook na te denken over hun kantine aanbod.
2. 2 gemeentelijke accommodaties hebben
tenminste predicaat Brons
Indicator: aantal gemeentelijke accommodatie 		
met predicaat Brons.
Behaald!

Toelichting:
Sinds september 2018 heeft het Sportbedrijf de
kantines van vier sportaccommodaties in eigen
beheer. Dit heeft de mogelijkheid geboden om het
goede voorbeeld te geven en dat is gelukt:
Sportcafé de Drieburcht heeft een gouden certificering behaald. Sportcafé ‘t Ruiven en Sportcafé
de Blaak hebben beiden zilver behaald. Omdat de
Roomley verbouwd wordt is hier nu nog geen certificering te halen, maar is wel in de planning.

2.6 Gezonde omgeving
Doel:
Drinkwater is makkelijk voor handen op plekken
waar bewogen en gerecreëerd wordt.
Er is structureel aandacht voor goede sport en speel
gelegenheid in de stad.

Subdoelen:
1. 42 PO scholen in Tilburg hebben eind schooljaar
2018/2019 een groen schoolplein. Eind schooljaar 2019/2020 zijn dat alle (=65) scholen.
Indicator: aantal PO-scholen met groen schoolplein
Gedeeltelijk behaald - Goed op weg
Toelichting:
Sinds juni 2018 hebben 35 scholen een groen
schoolplein (sommige scholen hebben meerdere
locaties en pleinen). 17 scholen zijn het proces naar
een groen schoolplein gestart. Op het moment van
schrijven is er een “wachtlijst” van 10 scholen die
in januari 2020 gaan starten met de aanleg van een
groen schoolplein. Dat betekent dat 65 scholen eind
schooljaar 2019/2020 haalbaar is.
2. Tenminste 20 openbare watertappunten in de 		
openbare ruimte
Indicator: aantal openbare watertappunten in de
openbare ruimte
Behaald!
Toelichting:
Totaal aantal watertaps in Tilburg:
23 x Join the Pipe watertaps op openbaar gebied in
beheer van de Gemeente Tilburg
5 x waterkoeler in de centrale hal van een
wijkcentrum
7 x watertaps op schoolplein
10 x watertaps op schoolplein in aanleg vanuit de
landelijke subsidie met gemeentelijke cofinanciering
1 watertap bij sportvereniging

Gunstige ontwikkelingen:
- Er is een procedure met voorwaarden opgesteld
voor extra watertappunten. In samenwerking met
team wijken en de projectleider watertaps zijn er 20
extra wenselijke locaties in kaart gebracht, waar financiering voor wordt gezocht. De verwachting is dat
deze allemaal in 2020 gerealiseerd gaan worden.
- Er komt in 2020 nog een tweede landelijke subsidieronde voor watertaps voor scholen.

“Preventie
betaalt zichzelf
terug, juist waar
het over de
gezondheid
gaat”
2.7 Gezonde werkvloer
Doel:
Vergroten intern draagvlak voor JOGG aanpak en
actieve gezonde leefstijl.
Gemeente Tilburg geeft het goede voorbeeld m.b.t.
terug dringen verzuim en vergroten werkplezier.

Subdoel:
Er is samenwerking tussen de afdeling Personeel
en Organisatie en het Sportbedrijf van de
gemeente Tilburg m.b.t. acties op het gebied van
gezonde en actieve leefstijl voor de werknemers
van de gemeente Tilburg (subdoel is tevens
procesindicator).
Gedeeltelijk behaald - Goed op weg
Toelichting:
Vanuit Sportbedrijf wordt een divers aanbod Bedrijfssport gerealiseerd: clinics en competities in 12
takken van sport voor Tilburgse bedrijven. Vanuit
de afdeling Personeel en Organisatie is ingezet op
acties op het gebied van werkplezier en gezondheid.
De samenwerking met het Sportbedrijf hierbij is nog
minimaal en kan meer geïntensiveerd worden.
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2.8 Optimale ketenaanpak
Doel:
Inrichten van een ketenaanpak op lokaal niveau,
waarbij preventie, vroeg signalering, behandeling en
begeleiding gecoördineerd en in samenhang worden
uitgevoerd.

Subdoelen:
1. Verbeteren signalering van kinderen met
overgewicht binnen het onderwijs:
Indicatoren: Resultaten 4-SSen test worden
ingezet t.b.v. signalering binnen de scholen
Overgewicht staat op de agenda van de
zorgteams van de scholen
(subdoel is tevens procesindicator)
Gedeeltelijk behaald - goed op weg
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Toelichting:
Met ingang van schooljaar 2019/2020 wordt een
motorische 4-SSen test afgenomen door de combinatiefunctionarissen van het Sportbedrijf. Bij “uitval”
zal een kind in eerste instantie deelnemen aan het
Motorische Remedial Teaching programma van het
Sportbedrijf. De combinatiefunctionarissen verwijzen
zo nodig door naar de GGD als daar aanleiding toe
is en/of brengen het als casus in bij het zorgteam
van de school. We zetten dit de komende jaren door,
door in te zetten op meer structurele doorontwikkeling van de signaalfunctie van de school en het agenderen van overgewicht bij de zorgteamoverleggen.

2. Er zijn duidelijke afspraken tussen JGZ,
huisartsen en kinderartsen over signalering en
diagnostisering indicatoren: de werkgroep van
JGZ arts, en ziekenhuizen ETZ is opgestart
convenant is vernieuwd
Gedeeltelijk behaald - goed op weg
Toelichting:
Er is geen werkgroep opgestart; wel hebben de
projectleiders Ketenaanpak overgewicht, jeugdarts
en jeugdverpleegkundigen van de GGD regelmatig
contact en afstemming met een afvaardiging vanuit
de kinderartsen van het ETZ. Doel is om elkaar op
de hoogte te houden van de ontwikkelingen en
veranderingen in het proces rondom de centrale
zorgverlenersrol. We volgen daarbij de landelijke
ontwikkelingen m.b.t. de ketenaanpak overgewicht
kinderen

Gunstige ontwikkelingen:
In 2020 wordt onderzocht of Tilburg één van de pilot
gemeentes kan worden die vanuit de landelijk organisatie wordt ondersteund om de rol van centrale zorgverlener verder te ontwikkelen. In de JOGG wijken
Noord en Zuid wordt al op wijkniveau ingezet op het
maken van samenwerkingsafspraken rondom signalering, behandeling, begeleiding en doorverwijzing.
3. Betere verbinding met signalering door en
toeleiding naar de Toegang
indicator: er zijn duidelijke afspraken met de
Toegang over samenwerking en coördinatie
Gedeeltelijk behaald - goed op weg
Toelichting:
Projectleider van de GGD heeft regelmatig overleg
met de wijkteammanager van de Toegang, een van
de jeugdverpleegkundigen heeft expliciet de opdracht om JOGG bij haar wijkteam-collega’s op de
agenda te houden en in de wijkteams is afgesproken
dat bij ernstig overgewicht de Quickscan altijd wordt
ingevuld. In 2020 moet echter nog ingezet worden
op het maken van concrete afspraken met de
Tilburgse wijkteams over samenwerking en coördinatie, rekening houdend met de ontwikkelingen m.b.t.
de rol van Centrale Zorgverlener.
4. Er wordt tijdens het behandeltraject gewerkt
met een individueel zorgplan op maat met regie
bij ouder/kind (begeleiding door JGZ of huisarts
of instroom zorgaanbod).
Indicator: format individueel zorgplan is
geïmplementeerd in Gezond Gewicht spreekuur
Gedeeltelijk behaald - goed op weg
Toelichting
Met de komst van de GGD leefstijlcoach, ontstaan vanuit de leefstijltrajecten LEFF en ToFF, en
de ontwikkelingen t.a.v. de landelijke ketenaanpak
overgewicht kinderen (centrale zorgverlenersrol) is
besloten om het “Gezond Gewicht spreekuur” om te
buigen naar de Centrale Zorgverlenersrol. Het doel
is om met deze werkwijze de stap tussen signalering
en toe leiden naar vervolgstappen te verkleinen. Er
is in 2018 en 2019 intensief ingezet op de voorbereiding, ontwikkeling, scholing en implementatie van
de centrale zorgverleners rol in de wijken Noord en
Zuid. De centrale zorgverlener vult samen met kind
en gezin een zorgplan in. Dit zorgplan is op basis van
landelijke voorbeelden opgesteld.
Uitgebreide toelichting op bovenstaande doelen in
de bijlage II “evaluatie pijler optimale ketenaanpak
(VPZ)” van de GGD.

2.9 PPS
Doel:
Creëren van een dynamisch en breed netwerk van
bedrijven en organisaties die de JOGG doelen uitdragen en vormgeven.

Subdoelen:
1. Stijgend aantal bedrijven die (wijk)activiteiten
ondersteunen met munten en/of middelen
Indicator: aantal bedrijven die (wijk)activiteiten 		
financieel of met middelen ondersteunen
		Behaald!
Toelichting;
Er zijn 11 bedrijven en 10 maatschappelijke organisaties bijgekomen die hun bijdrage hebben geleverd
aan JOGG activiteiten. Zij hebben allen bijgedragen
met eigen middelen (producten en/of menskracht).
Verbinding met netwerkplatform 013FOOD heeft
nieuwe deuren geopend met een breed en divers
netwerk op het gebied van voeding.
De volgende bedrijven zijn de afgelopen twee jaar
aangesloten: Decathlon, Picnic, AH Tilburg, AH
Piusplein, AH Korvelplein, Groenrijk Tilburg, Markies catering, Bidfood, Excellent AGF, Plus Pieter
Vreedeplein, Plus de Rooi Pannen, Lokaal 7, het
Zichtbaarheidsbureau.
Maatschappelijke organisaties: Wandelen voor
water, bibliotheek Midden-Brabant, WillemII Betrokken, Avondvierdaagse Tilburg, sportvereniging
Kunst&Kracht, HC Tilburg, IJssportverenigingen, De
Rooipannen, Natuurmuseum Noord Brabant, SVG
Special Olymics dames toernooi, 013Food.

Voorbeelden:
• Verbinding tussen AH Wagnerplein, Groenrijk
Tilburg en T-Primair heeft geresulteerd in de
actie moestuinieren waarbij de groepen 3 t/m 8
van Tilburgse basisscholen werden uitgenodigd
om deel te nemen aan de workshop moestuinieren. Met deze actie kregen meerdere scholen
de mogelijkheid om te sparen voor moestuintjes
op school, leren kinderen tijdens de workshops
over gezonde voeding en hoe moestuinen op
school kunnen worden ingericht en onderhouden.
• Samenwerking tussen AH Wagnerplein, 		
Groenrijk Tilburg en Natuurmuseum Brabant 		
		op het thema bijen en insecten. In de Week van
de Gezonde Jeugd leren kinderen het belang van
bijen voor het behoud van verschillende groenten
en fruit. Partijen slaan de handen ineen om
gezamenlijk een bijen-en insectenweekend in te
richten waarmee ze samen een steentje
bijdragen aan het gezonder maken van de
omgeving van het kind.
• Managers van AH vestigingen uit Tilburg,
Waalwijk en Dongen hebben samen met JOGG
de eerste stappen gezet om een meer regionale
samenwerking te verkennen. AH Wagnerplein
heeft talrijke voorbeelden waarmee zij invulling
geven aan het JOGG partnership,deze dienen 		
als voorbeeld voor de overige AH vestigingen uit
		Tilburg, Waalwijk en Dongen.

Gunstige ontwikkelingen:
Aansluiten bij 013FOOD en de contacten met
FOODlab van bibliotheek Midden-Brabant heeft
voor een enorme verbreding van het netwerk
gezorgd. We zoeken aansluiting en verbinding met
relevante initiatieven en projecten.
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2. Samenwerkingsverbanden zijn vastgelegd
(al dan niet formeel) en zichtbaar gemaakt (via 		
social media/nieuwsbrief enz.; subdoel is tevens
		procesindicator)
Behaald!
Toelichting:
“JOGG op safari”, de netwerkbijeenkomst in de
LocHal (februari 2019) gaf een mooi beeld van de
verbinding tussen de diverse werkvelden en het
draagvlak bij de maatschappelijke organisaties die
ook via de Kerngroep verbonden zijn met de Tilburgse JOGG aanpak.
122 deelnemers: 30 verschillende organisaties
waarvan 8 bedrijven en 10 kinderopvang locaties.
De samenwerkingsverbanden zijn niet formeel
vastgelegd, deze komen tot stand vanuit gedeelde
ambities en worden zeer pragmatisch vormgegeven.
Doormiddel van foto’s en berichtjes via social media
(facebook, website en twitter) en de JOGG-nieuwsbrief wordt aandacht geschonken aan het samenwerkingsverband. Sinds januari 2018 hebben we een
speciale JOGG Facebook pagina waarop we naast de
nieuwsbrief, website en twitter samenwerkingsverbanden, successen en nieuwtjes delen.

2.10 Bestuurlijk draagvlak
Doel:
Een integrale aanpak JOGG neerzetten door andere
beleidsterreinen mede verantwoordelijk te maken en
te betrekken bij uitvoering van het JOGG programma.

Subdoel / procesindicator:
JOGG aanpak Tilburg maakt deel uit van Agenda
Sociaal013. Aandacht voor het bevorderen van
gezonde leefstijl wordt expliciet genoemd in de
wijkplannen van de (JOGG) wijken.
Behaald!

JOGG aanpak wordt ingezet als onderdeel van de
uitvoeringsprogramma’s van de nieuwe sportvisie
2019-2022 “meedoen is winnen” en de gezondheidsvisie 2019-2022 Positieve gezondheid “sterk
van binnen, verbonden met buiten”. Bovendien
wordt de JOGG aanpak expliciet genoemd in de
Integrale jeugd aanpak “Goede Start”.
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Eindresultaat van de gestelde doelen voor 2018 en

Conclusie
2019: van de 25 gestelde (sub)doelen zijn er
19 behaald, 6 gedeeltelijk behaald en 1 niet behaald.
We merken duidelijk meer eigenaarschap bij partners van JOGG, wat leidt tot meer initiatieven uit
het werkveld. Dit zorgt voor een breder draagvlak bij
partners, we ondervinden ook een breder draagvlak
met meer samenhang tussen gezondheidsbeleid en
beleid t.o.v. sport en bewegen. Het gaat niet meer
alleen puur over de aanpak van jeugd met overgewicht, maar ook over gezond opgroeien, preventief
te werk gaan en een aanpak van overgewicht in
samenhang met eventuele andere problemen binnen
een gezin.
Wat betreft de overgewichtcijfers van Tilburg en
van de focuswijken Stokhasselt, Groenewoud en
Kruidenbuurt zien we geen stijging, maar is er ook
nog geen sterke daling te zien. Het verlagen van
overgewichtcijfers is een proces wat samen gaat
met gedragsverandering en dat is een proces wat
vele jaren kost. Overgewichtcijfers zijn niet op te
lossen door één interventie, maar worden beïnvloed
door meerdere factoren eromheen. Deze moeten
mede in rekening worden genomen bij een evaluatie
van de interventie, omdat het anders mogelijk tot
verkeerde conclusies kan leiden. We moeten ons er
van bewust zijn dat kleine reacties op veranderingen in de omgeving (in dit geval op het gebied van
gezondheid) lange tijd onzichtbaar kunnen blijven,
maar op den duur wel kunnen leiden tot een grote
verandering in gedrag. Hier moeten we rekening
mee houden voordat we een interventie als effectief
of niet effectief bestempelen.
Daarom hebben we in deze evaluatie meerdere
effecten getoetst in verschillende aandachtsvelden binnen de aanpak, die allemaal bijdragen aan
een gezonde omgeving en daarmee een gezonder
gewicht. Hierover kunnen we concluderen dat het
grotendeels behalen van de doelen binnen deze aandachtsvelden, zoals weergegeven in deze rapportage,
een positief effect heeft op het creëren van een
gezondere leefomgeving, wat op de langere termijn
van invloed kan zijn op het gedrag van een kind en
de mensen in de omgeving van het kind.

Er zijn mooie netwerken ontstaan van organisaties die aandacht voor gezondheid mee uitdragen.
Ook in de openbare ruimte is aandacht voor een
inrichting die aanzet tot meer bewegen en gezond
opgroeien. We zetten verder in op gedragsverandering en het vergroten van kennis en bewustwording,
zowel bij de jeugd als bij mensen en organisaties
waarmee het kind in aanraking komt in zijn of haar
omgeving. Zo creëren we een omgeving waar de
gezondere keuze makkelijk en vanzelfsprekend is.
We gaan door op de ingeslagen weg. Samen met de
netwerkpartners bepalen we nieuwe ambities welke
we vastleggen in een actieplan. Het bestuursakkoord
Gezond en gelukkig in Tilburg 2018-2021,
de nieuwe sportvisie en positieve gezondheidsvisie
onderschrijven het belang van het stimuleren van
een gezonde leefstijl. De visies sluiten goed aan bij
wat we willen bereiken met de JOGG aanpak. Een
apart plan van aanpak voor JOGG naast het actieplan is daarmee niet meer nodig. JOGG is geen
losstaand iets, maar iets wat we verweven in de uitwerkingen van de visies gerelateerd aan gezondheid.
JOGG verbindt acties en partners voor het behalen
van het gezamenlijke doel: een gezonde Tilburger.
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“JOGG
verbindt acties
en partners voor
het behalen van
het gezamenlijke
doel: een gezonde
Tilburger”

Bijlage l
Tabellen en overgewicht en obesitas per wijk

Figuur 1. Trends overgewicht en obesitas van jeugd
in Tilburg (in %).

17,9
16,7

16,8

Figuur 3. Trends overgewicht en obesitas van jeugd
in Groenewoud (in %).

27,2
23,8

4,1

3,8

2011-2013

2014-2016

3,9

2017-2019

24,8

8,4

7,5

2011-2013

2014-2016

7,3

2017-2019

Overgewicht in Tilburg (gemiddeld voor 5-jarigen, 9 jarigen en 13-jarigen)

Overgewicht in Groenewoud (gemiddeld voor 5-jarigen, 9 jarigen en 13-jarigen)

Obesitas in Tilburg (gemiddeld voor 5-jarigen, 9 jarigen en 13-jarigen)

Obesitas in Groenewoud (gemiddeld voor 5-jarigen, 9 jarigen en 13-jarigen)

Bron: JGZ-screeningcijfers 2019.

Bron: JGZ-screeningcijfers 2019.

Figuur 2. Trends overgewicht en obesitas van jeugd
in Stokhasselt (in %).

Figuur 4. Trends in overgewicht en obesitas van
jeugd in Kruidenbuurt (in %).
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27,5
25,6
22,9

7,9
5,4

2011-2013

2014-2016

28,6
25,2

24,2

7,3

6,8

6,6

2017-2019

2011-2013

2014-2016

7,1

2017-2019

Overgewicht in Stokhasselt (gemiddeld voor 5-jarigen, 9 jarigen en 13-jarigen)

Overgewicht in Kruidenbuurt (gemiddeld voor 5-jarigen, 9 jarigen en 13-jarigen)

Obesitas in Stokhasselt (gemiddeld voor 5-jarigen, 9 jarigen en 13-jarigen)

Obesitas in Kruidenbuurt (gemiddeld voor 5-jarigen, 9 jarigen en 13-jarigen)

Bron: JGZ-screeningcijfers 2019.
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Bijlage ll
Pijler Optimale ketenaanpak (Verbinden Preventie en Zorg)
GGD Hart voor Brabant, oktober 2019
Het doel van de JOGG-pijler Verbinden preventie
en zorg is om overgewicht in een vroeg stadium te
signaleren, waardoor kinderen en hun ouders die
advies of zorg nodig hebben direct op de juiste plek
terecht komen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het signaleren en vervolgens behandelen van
(de symptomen van) overgewicht is, naast preventie,
cruciaal om de overgewicht cijfers terug te dringen.
In het plan van aanpak JOGG 2018-2019 zijn
doelen en subdoelen omtrent de optimale ketenaanpak beschreven. Deze doelen en subdoelen komen
overeen met de beschreven doelstellingen in het
projectplan voor de JOGG-pijler Verbinden preventie en zorg 2017-2019 welke door de GGD, samen
met de JOGG-regisseur van de gemeente, destijds
is opgesteld. In deze evaluatie wordt gekeken naar
de stand van zaken omtrent de doelstellingen uit
het projectplan Verbinden preventie en zorg 20172019, met het oog op het opstellen van het plan
van aanpak JOGG 2020-2021.
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1. Doelen uit projectplan 2017-2019
Om de ketenaanpak op lokaal niveau te stimuleren werken beleidsmakers en professionals op het
gebied van preventie en zorg samen aan vraag-gestuurde en toegankelijke ‘stepped care’ ketenzorg
voor kinderen met alle niveaus van overgewicht en
obesitas en hun ouders. Deze ketenzorg sluit aan bij
de lokale behoeften en mogelijkheden en voldoet
aan de eisen van de Zorgstandaard Obesitas en geldende richtlijnen. Er is daarbij sprake van ’coachende
zorg’; de zorgverlener besluit niet eenzijdig wat kind
en/of ouder allemaal moet doen, maar overlegt met
kind en ouders wat mogelijk is en hoe hij/zij dat
zou kunnen doen. Kind en ouders zijn, als het ware,
eigenaar van hun eigen plan van aanpak.
Vanuit de landelijke ontwikkelingen binnen de Ketenaanpak Overgewicht is de GGD in de Impulswijken in Tilburg (Noord en Zuid) gestart met het implementeren van de Centrale Zorgverlenersrol (CZV)
voor de jeugdverpleegkundige op het gebied van
overgewicht. De achterliggende gedachte is om het
overgewicht meer als symptoom van onderliggende
problematiek te benaderen door -naast aandacht te
hebben voor voeding, bewegen en slaap en even-

tuele medische oorzaken- ook aandacht te hebben
voor andere onderliggende factoren zoals psychische
problematiek, sociale problemen of de systeemdynamiek in een gezin. Bij de signalering van overgewicht
neemt de jeugdverpleegkundige een zogenaamde
brede anamnese die in gaat op het uitvragen van
zowel kind-, gezins- en leefstijlfactoren als de mate
waarin kind en ouders in staat zijn om veranderingen
aan te brengen. De jeugdverpleegkundigen in Noord
en Zuid zijn hier in 2018 op geschoold en is gedurende 2019 verder uitgebouwd in extra scholingen
en intervisies. Ook is het zorgpad aangepast op
deze ontwikkeling en is dit in afstemming gedaan
met de kinderartsen van het ETZ, waardoor de
samenwerking en taakverdeling van kinderartsen,
jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen ten opzichte
van elkaar duidelijker beschreven staat. Daarnaast
is gestart met het maken van de koppeling met de
Sociale Wijkteams in Tilburg, omdat het probleem in
sommige gevallen in eerste instantie bij een wijkteam opgepakt kan worden, wanneer onderliggende
problematiek van het overgewicht zodanig complex
is dat het kind en gezin eerst met andere zaken aan
de slag gaat dan het aanpakken van het overgewicht
primair. Hiermee wordt een wijkteam dus een belangrijke partij in de ketenaanpak van overgewicht.
In 2018 zijn leefstijlcoaches bij de GGD in dienst
gekomen om o.a. een tweejarig ToFF-traject (Tilburg
for Fit and Fun) uit te voeren. Op deze manier
werd er beter aangesloten bij de uitvoering van de
Centrale Zorgverlenersrol. Het Spreekuur Gezond
Gewicht is opgegaan in de ontwikkeling van de Centrale Zorgverlenersrol.

GGD Hart voor Brabant, oktober 2019
Tevens is er in 2019 een start gemaakt met het
versterken van het draagvlak voor de ketenaanpak.
Dit betekent actie vanuit de scholen, de jeugdgezondheidszorg en de eerstelijnszorg. Daarnaast is
er gekeken naar het aanhaken van andere partijen,
zoals tweedelijnszorg (kinderartsen), sportorganisaties, paramedici, diëtisten en preventiemedewerkers
van de GGD. Dit waarborgt een zo groot mogelijk
bereik van het JOGG-programma.

1.1 Betere signalering, diagnose en motivering door aansluiting bij behoeften
kind/gezin
Afgelopen jaren is met name gewerkt aan de verbetering van signalering en diagnostisering binnen
de JGZ, in de samenwerking met ketenpartners als
Sociale Wijkteams, huisartsen, en combinatiefunctionarissen. De meeste aandacht is gegaan naar het
implementeren van de Centrale Zorgverlenersrol in
Tilburg Noord en Zuid.
Onderstaande doelen in het projectplan 2017-2019
borduurden hierop voort:
• Betere signalering van kinderen met overgewicht
binnen het onderwijs
• Maken van afspraken tussen JGZ, huisartsen en
kinderartsen over signalering en diagnostisering
• Betere verbinding met signalering door en
toeleiding naar de Toegang
• Na signalering/diagnostisering bepaalt kind/gezin
		de passende vervolgstap, in overleg met de
professional (begeleiding door JGZ of huisarts of
instroom zorgaanbod).

1.1.1 Betere signalering van kinderen
met overgewicht binnen het onderwijs
Het is wenselijk dat kinderen met overgewicht
‘op zicht’ gesignaleerd kunnen worden door een

combinatiefunctionaris en besproken worden in het
zorgteam (met een jeugdverpleegkundige en een
Ib’er). In 2017 is vanuit Sportbedrijf Tilburg besloten
dat combinatiefunctionarissen de motorische 4S-en
test uitvoeren bij leerlingen in groep 4. In schooljaar 2019-2020 wordt definitief gestart met het
leerlingvolgsysteem en het werken met de 4S-en
test. Wegens de wijzigingen in de AVG-wetgeving
heeft dit proces langer geduurd dan van tevoren
verwacht. Bij ‘uitval’ zal een kind in eerste instantie
deelnemen aan het Motorische Remedial Teaching
(MRT) programma van het Sportbedrijf. De combinatiefunctionarissen verwijzen door naar de GGD
als eventuele motorische achterstand -al dan niet
gecombineerd met zorgen over het gewicht- daartoe aanleiding geeft. Met het Sportbedrijf en GGD
is afgesproken dat het signaleren van overgewicht
onderdeel is van de jaarlijkse gesprekken tussen de
combinatiefunctionaris, de jeugdverpleegkundige
en de Gezonde School adviseur. Aan het begin van
schooljaar 2019-2020 is het leerlingenvolgsysteem
en afspraken omtrent de werkwijze besproken. Voor
de komende jaren is het van belang om de voortgang van deze afspraak te monitoren.
Overgewicht wordt, waar nodig, besproken tijdens
zorgteamoverleggen. Er is afgesproken dat de
jeugdverpleegkundigen overgewicht agenderen binnen de zorgteams en dat als de QuickScan voor de
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Tilburgse wijkteams is ingevuld m.b.t. overgewicht,
deze casus óók in het zorgteam wordt gemeld. Het
is onduidelijk hoe frequent een dergelijke casus zich
heeft voorgedaan en is besproken in de zorgteams.
Voor de komende jaren is het aan te bevelen om dit
meer te structureren, structureel te agenderen en
een handvat te ontwikkelen om het belang van de
signaalfunctie op school te benadrukken.

1.1.2 Maken van afspraken tussen
JGZ, huisartsen en kinderartsen over
signalering
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De regionale afspraken over de samenwerking
tussen 0e, 1e en 2e lijn, die eerder in 2016 vastgelegd zijn in een Convenant Jeugd Samenwerking
(huis)artsen – gemeenten, zijn in de tussentijd niet
vernieuwd. Op lokaal niveau wordt vanuit de GGD
samen met gemeenten, huisartsen en de jeugdgezondheidszorg gekeken naar mogelijkheden rond
signalering overgewicht, ketenaanpak
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overgewicht en samenwerking. Jeugdartsen zijn
vanuit de jeugdgezondheidszorg de contactpersonen
voor huisartsen, zij agenderen de Centrale Zorgverlenersrol tijdens overleggen. In Tilburg Noord
is er regulier contact met de huisartsen, via het
MDO (Multidisciplinair Overleg) dat 4 keer per jaar
plaatsvindt. De jeugdarts heeft gezorgd dat JOGG
en de Centrale Zorgverlenersrol in 2018 en 2019
is geagendeerd en onder de aandacht is gebracht bij
de huisartsen. In 2018/2019 zijn er twee nieuwe
huisartsen in Noord gestart, waardoor bij 2 van de
5 huisartsen JOGG en de Centrale Zorgverleners-

rol nog onvoldoende op het netvlies staat. Voor de
komende jaren is het van belang dat de afstemming
met huisartsen wordt versterkt, met behulp van
de ‘module huisarts’ die vanuit het landelijk model
‘Ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en
obesitas’ is ontwikkeld.
Daarnaast is er structureel afstemming tussen GGD
en de kinderartsen in Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis (ETZ). Er is geen structurele werkgroep gestart;
wel hebben de projectleiders Centrale Zorgverlenersrol, jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de
GGD regelmatig contact en afstemming met een
afvaardiging vanuit de kinderartsen. Doel is om
elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen
en veranderingen in het proces rondom de Centrale
Zorgverlenersrol. Belangrijk is om deze afstemming
te behouden en te versterken.

1.1.3 Betere verbinding met signalering
door en toeleiding naar de Toegang
Om de verbinding met de Tilburgse wijkteams
vanuit JOGG te borgen heeft de projectleider van
de GGD regelmatig overleg met de wijkteammanager, die sinds 2016 ook deelneemt aan de
JOGG-kerngroep. Een van de jeugdverpleegkundigen heeft expliciet de opdracht om JOGG bij
haar wijkteam-collega’s op de agenda te houden.
Daarnaast is in de Tilburgse wijkteams afgesproken dat bij ernstig overgewicht de QuickScan altijd
wordt ingevuld. Soms spelen er naast overgewicht
ook andere problemen, of kan het overgewicht van
het kind een symptoom zijn van een bredere problematiek in het gezin. Ambitie voor komend jaar is

het maken van concrete afspraken met de Tilburgse
Wijkteams over samenwerking en coördinatie, die
ervoor gaan zorgen dat kinderen met overgewicht
beter gesignaleerd en doorgeleid worden vanuit
de wijkteams naar JGZ. Dit met als doel dat JGZ
een brede anamnese af kan nemen om te kijken of
er onderliggende problematiek speelt die invloed
heeft op het overgewicht. Samen met het kind,
het gezin en de casusverantwoordelijke vanuit het
wijkteam wordt vervolgens een passende aanpak
besproken. Belangrijk aspect is dat de medewerkers
van de Wijkteams beter op de hoogte zijn van het
GGD-aanbod.

1.1.4 Opvolging geven aan signalering
Met de komst van de GGD-leefstijlcoach in de wijk
en de implementatie van de Centrale Zorgverlenersrol is besloten om het ‘gezond gewicht spreek-

uur’ bij de jeugdverpleegkundige, welke in 2016 is
opgestart, om te buigen naar de Centrale Zorgverlenersrol. Bij de opstart was het doel om de stap
tussen signalering van overgewicht en motivering en
toeleiding naar vervolgstappen te verkleinen. Met de
komst van de Centrale Zorgverlenersrol en het nieuwe zorgpad is deze rol bij de Centrale Zorgverlener
komen te liggen. Middels een aantal motiverende
gesprekken is het mogelijk om de stap beter te kunnen zetten naar toeleiding naar vervolgstappen.
In het kader van de implementatie van de Centrale
Zorgverlenersrol zijn de JGZ-collega’s in de wijken
Tilburg Noord en Zuid in 2018 geschoold en hebben
zij in 2019 een vervolg workshop motiverende gespreksvoering bij overgewicht bijgewoond. Gedurende 2018 en 2019 is er intensief ingezet op het de
voorbereiding, ontwikkeling, scholing en implementatie van de Centrale Zorgverlenersrol. Dit wordt de
komende jaren voortgezet. Zie tabel 1.

Samenvatting
Wat 						

Realisatie
2017-19?

Vervolg
2020-21?

Signalering, diagnostisering en motivering
Betere signalering van kinderen met overgewicht
Monitoren voortgang binnen onderwijs:
o Afspraken 4-Sen test/MRT en JGZ
o Bespreekbaar maken van overgewicht binnen zorgteams

Maken van afspraken tussen JGZ, huisartsen en kinderartsen
over signalering en diagnostisering:
o Uitwerking convenant Gemeente, JGZ GGD en
huisartsen RCH
o Periodiek overleg door JGZ-arts met kinderartsen ETZ
o Contacten met huisartsen
o Werkgroep GGD, Gemeente, ETZ

Betere verbinding met signalering door en
toeleiding naar de Toegang:
o Intensievere samenwerking met onderwijs en Tilburgse
wijkteams
o Contact tussen beleidsadviseur GGD en wijkteammanager
o Maken van afspraken met de wijkteams over samenwerking en coördinatie

Opvolging geven aan signalering:
o Extra motivatie spreekuur gezond gewicht
o Workshop rondom oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering bij overgewicht voor JGZ
o Maken van procesafspraken m.b.t. delen en terugkoppelen
van informatie en borgen van privacy van kinderen

Tabel 1

V
+/-

X

Monitoren voortgang
Overgewicht op de agenda in zorgcentrum
en wijkteams en ontwikkeln handvat om
signaalfunctie te benadrukken

Behouden afstemming GGD en ETZ,
samenwerking voortzetten en verstevigen.
Extra inzet op samenwerking met huisartsen

V
+/+/-

Blijft aandachtspunt, structureel agenderen
JOGG/overgewicht bij Tilburgse wijkteams
+/V
V

+/V
+/-

Maken van afspraken met de Tilburgse wijkteams over samenwerking en coördinatie

Door ontwikkelen CZV-rol incl. training en
intervisie. Mogelijkheden bekijken voortzetting en/of doorontwikkeling van ToFF 2.0
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1.2 Effectievere behandeling en
blijvend resultaat door een individueel
zorgplan op te stellen onder regie van
het kind/gezin
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Afgelopen jaren is met name gewerkt aan een
effectievere behandeling door in te zetten op pilots
van Gecombineerde Leefstijlinterventie (kortweg:
GLI) als LEFF/ ToFF en door de leefstijlcoach van de
GGD in te zetten in de wijken waar gewerkt wordt
met de Centrale Zorgverlenersrol binnen JGZ.
Onderstaande doelen in het projectplan 2017-2019
borduurden hierop voort.
• Duidelijkere coördinatie en één aanspreekpunt 		
voor het gezin door een professional als Centrale
Zorgverlener te benoemen
• Betere aansluiting van het behandelaanbod bij
de behoeften en mogelijkheden van het kind en
gezin, door het opstellen van een individueel
zorgplan op maat. De regie op het individuele
zorgplan ligt bij ouders en kind, dit draagt bij aan:
o Meer en blijvende effecten op gewicht en
			 gedrag na afronding van een traject
o Voorkomen dat kinderen uitvallen tijdens een
traject of terugvallen na afronding,
• Ontwikkelen en testen van ToFF; een
Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) om
zo leemtes in het huidige aanbod van
leefstijlinterventies in te vullen.
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•		Nadrukkelijk aandacht besteden aan nazorg en
follow-up van kinderen/gezinnen.

1.2.1 Eén professional als Centrale
Zorgverlener voor het gezin
Vanuit de landelijke ontwikkelingen binnen de ketenaanpak overgewicht is de GGD in de Impulswijken in
Tilburg gestart met het implementeren van de Centrale Zorgverlenersrol voor de jeugdverpleegkundige
op het gebied van overgewicht. De jeugdverpleegkundigen zijn in 2018 geschoold op de Centrale Zorgverlenersrol en per team is een ambassadeur aangesteld, welke de verbinding vormt tussen projectleiders
en het team. Tevens zijn taken in het team afgestemd
wie van de verpleegkundigen de verbinding legt met
de wijkteams en welke jeugdarts verbinding legt
met huisartsen. Dit alles is gedocumenteerd in een
handleiding met bijbehorend zorgpad, een praktische
werkinstructie rondom het afnemen van de brede
anamnese, en het zorgplan genaamd ‘In Evenwicht’,
dat door de Centrale Zorgverlener samen met het
gezin ingevuld wordt. Het is aan te bevelen om de ketenaanpak overgewicht en de daaronder vallende rol
van de Centrale Zorgverlener verder te ontwikkelen,
verbreden en verankeren.

1.2.2 Een individueel zorgplan op maat
met regie bij kind/ouders
Op basis van de landelijke voorbeelden is in 2018
een format voor een individueel zorgplan ontwikkeld, welke in het kader van de Centrale Zorgverlenersrol wordt gebruikt. Dit plan wordt door de
Centrale Zorgverlener samen met het gezin ingevuld
en vervolgens gebruikt in de begeleiding van de gezinnen binnen de gecombineerde leefstijlinterventie
ToFF. Vooralsnog wordt er met de Centrale Zorgverlenersrol en het zorgplan gewerkt in Tilburg Noord
en Zuid. Belangrijk is om deze verder te ontwikkelen
en verankeren in andere wijken.

1.2.3 ToFF: een Tilburgse gecombineerde leefstijlinterventie
In 2018 is de eerste groep van de Gecombineerde
Leefstijlinterventie LEFF/ToFF in Tilburg Noord afgerond en liep een tweede (7-12 jaar) en derde (4-7
jaar) ToFF-groep -die in 2017 waren gestart- door.
Tevens heeft de GGD een tussenevaluatie van ToFF
uitgevoerd en heeft op basis hiervan een doorontwikkeling plaatsgevonden tot een ToFF 2.0-versie, die in
2018 is gestart met pilots in Tilburg Zuid en Tilburg
Noord. Deze doorontwikkeling zit met name in een
meer individuele gezinsbenadering door een continue
instroom (i.p.v. één instroommoment) van gezinnen
en meer nadruk op individuele contactmomenten dan
op groepsbijeenkomsten. Daarnaast is de coördinatie
voor het wekelijks beweegaanbod voor de kinderen
onder coördinatie van het Sportbedrijf Tilburg komen
te vallen. Ten slotte is ook de Centrale Zorgverlenersrol duidelijker afgestemd op de doorverwijzing
naar ToFF. Waar voorheen nog kinderen/gezinnen
“te snel” werden doorverwezen naar ToFF, terwijl er
andere onderliggende problematiek dan leefstijl aangepakt diende te worden, kan nu met het afnemen
van de brede anamnese beter worden “gefilterd”
op gezinnen die op dat moment baat hebben bij en
gemotiveerd zijn voor een Gecombineerde Leefstijlinterventie zoals ToFF.
De officiële proces en effectevaluatie van de Gecombineerde Leefstijlinterventies van de GGD (waaronder
ToFF) vindt plaats in oktober 2019.
In Tilburg West is een subsidieaanvraag vanuit ZonMw
gehonoreerd waarbij in samenwerking met sportvereniging Kunst & Kracht (K&K) twee LEFF-groepen
gaan draaien, opgevolgd door ToFF als nazorgtraject.
K&K is hoofdaanvrager van de subsidie en de GGD
is projectleider. De (LEFF/)ToFF-groepen in Tilburg
worden gemonitord en aan het einde van de trajecten
in 2019 geëvalueerd op proces en effect. Belangrijk
is om te kijken naar de mogelijkheden voor voortzetting en/of doorontwikkeling van ToFF 2.0.

1.2.4 Nazorg en follow-up
De Centrale Zorgverlenersrol is een cruciale rol in
het begeleiden van kinderen met overgewicht. Door
de coördinerende rol voor de hele lijn bij het gezin
en de jeugdverpleegkundige neer te leggen, wordt
de zorg beter op elkaar afgestemd. De aanpak voor
kinderen met overgewicht en obesitas bestaat uit
een zestal processtappen, gebaseerd op het landelijk basismodel voor een integrale GGD Hart voor
Brabant, oktober 2019 ketenaanpak voor kinderen

met overgewicht en obesitas. De jeugdverpleegkundige met de CZV doorloopt deze processtappen met
het kind en het gezin. Een belangrijke rol van de
Centrale Zorgverlener is om voortgang te monitoren en wanneer nodig bijstellen van plan met kind
en gezin. Uiteindelijk doel is om te zorgen dat het
blijft werken, sturend op ondersteuning op afstand
naar zelfredzaamheid en het verduurzamen van de
behaalde resultaten.
Zie tabel 2.

Samenvatting
Wat 						
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Realisatie
2017-19?

Vervolg
2020-21?

Effectievere behandeling met regie bij kind/ouders
Eén professional als Centrale Zorgverlener voor het gezin:
o Éen professional als CZV voor het gezin
o Ontwikkelen en uitvoeren van een pilot met een actieoverleg overgewicht, gekoppeld aan het zorgteam
o Omschrijven van taken en competenties van de CZV
en maken van werkafspraken
Een individueel zorgplan op maat met regie bij kind/ouders:
o Ontwikkelen van een format voor een individueel zorgplan
o Invoeren bij ToFF en gezond gewicht spreekuur
o Aanpassen en eventueel bredere implementatie binnen JGZ

V
V

Door ontwikkelen en/of uitbreiden CZV-rol
incl. training en deskundigheidsbevordering

V

Aanhaken bij landelijke ontwikkelingen en modules

V
V
V

Door ontwikkelen en/of uitbreiden CZV-rol
incl. training en deskundigheidsbevordering
Aanhaken bij landelijke ontwikkelingen en modules

Zorgaanbod
Ontwikkelen en testen van ToFF:
o GLI-kort (ToFF) in 3 pilotgroepen ToFF in Noord
o Ontwikkelen draaiboek en materialen voor ToFF
o Evaluatie van pilot incl. advies en mogelijkheden voor
vervolg na 2018
Nazorg en follow-up:
o Opstellen en uitvoeren evaluatieplan

Tabel 2

V
V
V

Mogelijkheden bekijken voortzetting en/of
doorontwikkeling van ToFF 2.0

V

Mogelijkheden bekijken voortzetting en/of
doorontwikkeling van ToFF 2.0

