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Steeds meer kinderen groeien op in armoede. 

Wat betekent het om als kind groot te worden als er 

weinig geld is? En wat voor invloed heeft dat op de 

gezondheid en veerkracht van kinderen? En hoe kijken 

kinderen daar zelf eigenlijk tegen aan?

 

Dit verslag geeft een impressie van de vorming van 

een burgerinitiatief genaamd KLIK in de wijk Oud-

Charlois te Rotterdam. In KLIK werken we gezamenlijk 

met en voor kinderen aan gezondheidsbevordering. 

KLIK staat symbool voor het (anders) leren kijken, 

en het gebruik van fotocamera’s om de leefomgeving 

en het dagelijks leven in beeld te brengen. 

KLIK is tevens een acroniem voor Kind Leert Inventief 

en Krachtig te zijn.

 

In KLIK staan verschillende perspectieven op 

gezondheid centraal vanuit het idee dat een 

integratie van die perspectieven door middel 

van dialoog ons rijke beelden zal geven hoe de 

gezondheid in de wijk te verbeteren.

 

In dit burgerinitiatief werken we met een breed 

consortium van kinderen, burgers, professionals, 

creatieve ondernemers en wetenschappers. We hopen 

dat de beschrijving van de totstandkoming van deze 

partnerschappen anderen inspireert.

 

De initiatiefnemers van KLIK

Fotograaf Janine Schrijver en hoogleraar Tineke Abma

Inleiding
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Uit de wetenschappelijke literatuur is al langer 

bekend dat de gezondheid van kinderen onder druk 

staat in een samenleving die sterk gericht is op 

consumptie, individualisme, overaanbod van ongezonde 

voeding en beperkte beweging (Dagevos & Munnichs, 

2007; Fresco, 2013 ; Seidell & Halberstadt, 2014). 

Kinderen bewegen over het algemeen te weinig; ze 

kijken veel televisie, zitten te lang achter een 

scherm (chatten, gamen) en worden naar school 

gebracht met de auto. De leefomgeving in met name 

steden is weinig groen en vaak onveilig door het 

verkeer, waardoor het vanzelfsprekende spelen 

onderweg van en naar school is afgenomen. Deze 

problemen treffen kinderen in kansarme gezinnen 

des te meer (Mackenbach & Roskam, 2007; Braveman & 

Barclay, 2009).

 

KLIK wil kinderen in de leeftijd tussen 9-11 jaar 

en hun ouders actief betrekken bij het ontwikkelen 

van werkwijzen die hun leefomgeving en gezondheid 

bevorderen. Vanuit samenwerking tussen actieve, 

betrokken burgers, Cowell, kunstenaarsinitiatief 

Stichting B.a.d, basisscholen, gezondheidscentrum, 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Thuis op Straat 

(TOS) zetten we met de kinderen als katalysator 

een bottom-up gezondheidsbeweging in. De crux van 

de participatieve benadering die wij voorstaan is 

dat gezondheidsbevordering begint bij de dagelijkse 

leefwereld van kinderen; hoe leven ze, waar eten 

ze, wat spelen ze en met wie?

Vraagstelling

Hoe beleven kinderen in kansarme situaties hun 

gezondheid en hun dagelijkse leefomgeving in Oud-

Charlois, en hoe kunnen vanuit partnerschap met 

andere betrokkenen in de buurt verbeteringen tot 

stand komen die de gezondheid bevorderen? 

Subvragen

1.  Hoe is het gesteld met de gezondheidsrisico’s 

van de kinderen (overgewicht, blootstelling aan 

roken en alcohol) in Oud-Charlois? 

2.  Hoe beleven kinderen in kansarme situaties 

hun dagelijkse leven, hun gezondheid, en hun  

leefomgeving in Oud-Charlois? 

3.  Wat zijn de wensen en behoeften van de kinderen 

ten aanzien van hun gezondheid?

4.  Hoe interpreteren ouders/opvoeders en andere 

betrokkenen (wo. professionals op de scholen en 

zorg/welzijnswerkers en actieve burgers en onze 

projectpartners) de ervaringen van de kinderen?

5.  Wat zijn de percepties van verschillende 

betrokkenen (w.o. professionals, ouders/

opvoeders, actieve burgers en onze partners) 

over het creëren van partnerschappen rondom de 

gezondheid van kansarme kinderen in de wijk? 

(belemmeringen, mogelijkheden, wensen)

6.  Welke dromen en concrete ideeën hebben de 

betrokkenen en kinderen om de wijk samen 

structureel gezonder te maken, en wat is het plan 

van aanpak voor fase twee?

Aanleiding en vraagstelling
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  Methoden

  Fotografie en photo-voice

Tijdens dit project werd fotografie gebruikt om de 

eigen levens te onderzoeken en die middels beeld 

te delen met anderen. Kinderen kregen hiermee zelf 

een stem (Warne et.al., 2012). De kinderen maakten 

zelf foto’s, waarna zij in groepsverband vervolgens 

vragen over deze foto’s beantwoorden, waardoor 

photovoice en foto-elicitation werd gecombineerd 

(Wang & Burris, 1997).

  Interviews

Verschillende partners in de wijk zijn geïnterviewd 

(N=17) over hun ervaringen in de wijk. Tijdens de 

interviews werd een semi-gestructureerde topiclijst 

gebruikt (zie bijlage 1). De partners werden 

uitgenodigd om o.a. te vertellen over hun eigen 

werkzaamheden, ervaringen rondom de gezondheid van 

kinderen en ouders, bestaande samenwerkingsverbanden 

in de wijk en eventuele mogelijkheden en 

belemmeringen voor gezondheidsbevordering.

  Participerende observaties

De onderzoeker heeft participerend geobserveerd 

tijdens schoollunches, gymles, de wandelingen in de 

wijk en de fotoworkshops (totaal 19 uur). Daarbij 

werden veldnotities gemaakt (Morse & Field, 1995). 

Ook werden er informele gesprekjes gehouden met 

betrokkenen. 

 

 

  Kwantitatieve gegevens

Het Mulier Instituut heeft gegevens verzamelt over 

gewicht/BMI, voeding, bewegen, alcohol en roken en 

deze geanalyseerd. Hierbij werd er gebruik gemaakt 

van bronnenonderzoek en documentanalyse. De volgende 

vragen werden beantwoord door Mulier Instituut:

1.  Hoe is het gesteld met de gezondheidsrisico’s van 

kinderen (4-11 jaar) en volwassenen (19-64 jaar) 

in Oud-Charlois, met specifieke aandacht voor 

overgewicht, blootstelling aan roken en alcohol?

2.  Wat doen kinderen (4-11 jaar) in de wijk aan 

bewegen, sport en op het gebied van gezonde 

voeding?

3.  Hoe ervaren jonge kinderen (4-11 jaar) en 

volwassenen (19-64 jaar) in Oud-Charlois hun 

gezondheid?

4.  Aan welke programma’s op het gebied van 

gezondheid nemen de basisscholen uit Oud-Charlois 

deel?

5.  Welke sportverenigingen en sportmogelijkheden 

zijn er in de wijk Oud-Charlois en de omliggende 

buurten?

 

Aanleiding en vraagstelling
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  Verkenning (juli-eind augustus 2015) 

Tijdens deze eerst fase van het project hebben we 

de situatie verkend rondom de gezondheidssituatie 

van kinderen in Oud-Charlois en ook aandacht besteed 

aan het kennismaken en creëren van enthousiasme 

bij de partners en andere sleutelfiguren. We hebben 

verschillende mensen gesproken (N=17), waaronder 

mensen van het Jeugdcultuurfonds, Centrum Jeugd 

en Gezin, Opzomermee, huisartsenpraktijken, 

kunstenaars in de wijk, sportstimulering, Cowell, 

gemeente Rotterdam, kooklesdocente, school diëtiste, 

schooldirectrice en gymleraren van Lekker Fit. Alle 

benaderde mensen werkten met enthousiasme mee aan 

het gesprek. Zij werden vervolgens uitgenodigd om 

aan de vervolgbijeenkomsten van KLIK deel te nemen. 

Ook werd er van hun een portret gemaakt op een plek 

die zij van belang vinden voor de gezondheid van 

kinderen, bijvoorbeeld een plek met potentie. Elke 

plek had een verhaal.

 

Procesbeschrijving Stap 1
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Procesbeschrijving Stap 1 

Verkenning (juli-eind augustus 2015)
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   Wandelingen met groep 6 en 7  

en bijeenkomst partners (september)

Na de zomervakantie werd er met groep 

6 en groep 7 van de Triangel (in 

totaal drie klassen, ± 90 leerlingen) 

drie wandelingen gemaakt in de wijk, 

zodat zij met andere blik hun eigen 

leefomgeving bekeken. In totaal werden 

er dus 9 wandelingen gemaakt.

  Historische wandeling

Frans Gordijn, aangesloten Historisch 

Collectief Charlois nam de kinderen van 

de drie klassen mee op een historische 

wandeling in de wijk. De kinderen 

liepen langs plekken van historisch 

belang, en leerden onderweg over de 

geschiedenis van Rotterdam en Oud-

Charlois. Vooral een muurtekening van 

de historische buurtkaart kon rekenen 

op aandacht van de kinderen, die met 

hun vingers over de muur gingen om de 

verschillende plekken op te zoeken.

 

 

Procesbeschrijving Stap 2
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Procesbeschrijving Stap 2 

Wandelingen met groep 6 en 7 en bijeenkomst partners (september) / Historische wandeling
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  Fotografie wandeling

Fotografe Janine Schrijver (tevens 

initiatiefnemer van KLIK) gaf een 

fotografie workshop in de wijk. Na een 

korte uitleg over hoe je kunt kijken 

naar je eigen leefomgeving, gingen 

de kinderen gewapend met een camera, 

spiegel en notitieblokje de wijk in. 

Samen deden ze speelse oefeningen met 

o.a. de spiegel en perspectief om 

spelenderwijs hun wijk op een andere 

manier te bekijken. De kinderen vonden 

het erg leuk om zelf met een camera 

foto’s te maken, en waar het ene 

groepjes probeerde alle auto’s in de 

wijk op de foto te zetten, blikten 

anderen via het spiegeltje naar de 

wolken die ze zo mooi vonden. De serie 

foto’s (ruim 1500) werden door de 

onderzoekers en fotografie geordend naar 

de volgende thema’s: dieren, auto’s, 

kleding, merken, vensters, straatafval, 

bomen, speeltuinen, kunst, eten en 

selfies. Toen de fotografe later in de 

klassen vertelde dat de kinderen mooie 

foto’s hadden gemaakt, reageerden 

enkele kinderen trots met ‘Yes!’ 

 

 

Procesbeschrijving Stap 2 

Wandelingen met groep 6 en 7 en bijeenkomst partners (september)
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Procesbeschrijving Stap 2 

Wandelingen met groep 6 en 7 en bijeenkomst partners (september) / Fotografie wandeling
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  Wildpluk wandeling

Lisa Goudzwaard van Bureau Apta eten 

ging met de kinderen wildplukken in 

hun eigen wijk. Bakjes plastic gingen 

mee, waar alle eetbare bloemen en 

planten in werden verzameld. Met behulp 

van een sheet met eetbare planten en 

handschoenen werd er geplukt in de 

buurt. Ook werden er onderweg hazelnoten 

geraapt bij een hazelnotenboom, waarbij 

een leerling opmerkte: “Nu weet ik hoe 

een hazelnotenboom eruit ziet!”.

Terug op school werd er met behulp van 

de leerlingen pannenkoeken gebakken of 

smoothies gemaakt. 

Onderzoeker Femke Boelsma verrichtte 

participerende observatie tijdens de 

wandelingen waarbij er werd gelet op het 

gedrag, communicatie en de interactie 

van de leerlingen. De fotografe 

observeerde eveneens en maakte (groeps)

portretten van de kinderen.  

 

 

Procesbeschrijving Stap 2 

Wandelingen met groep 6 en 7 en bijeenkomst partners (september)
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Procesbeschrijving Stap 2 

Wandelingen met groep 6 en 7 en bijeenkomst partners (september) / Wildpluk wandeling
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Procesbeschrijving Stap 2 

Wandelingen met groep 6 en 7 en bijeenkomst partners (september) / Wildpluk wandeling
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Procesbeschrijving Stap 2 

Wandelingen met groep 6 en 7 en bijeenkomst partners (september) / Wildpluk wandeling

“Nu weet 
ik hoe een 

hazelnotenboom 
eruit ziet!”
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Procesbeschrijving Stap 2 

Wandelingen met groep 6 en 7 en bijeenkomst partners (september) / Wildpluk wandeling
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  Kennismaking partners uit de wijk

Begin september kwamen alle partners/sleutelfiguren 

bij elkaar om nader kennis te maken. De portretten 

die van hen waren gemaakt, werden in de hal van 

stichting B.a.d. tentoongesteld, en aan de hand 

daarvan stelde men zich voor en kwam het gesprek op 

gang. Er werd een probleemboom gemaakt op basis van 

de interviews, waarbij de probleemstelling visueel 

werd weergegeven. De verschillende punten van de 

boom werden aan elkaar gekoppeld door middel van de 

‘waarom?’ vraag. Van onder naar boven is de vraag: 

waar leidt dit toe? te lezen. De aanwezigen bekeken 

de probleemboom en vulden deze aan. Op deze manier 

kwam een collectieve member-check tot stand van de 

gesprekken die met de partners werden gehouden in 

de verkenningsfase.

 

 

 

Procesbeschrijving Stap 2 

Wandelingen met groep 6 en 7 en bijeenkomst partners (september)
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  Fotografieworkshop (oktober-november)

Nadat iedere klas had meegedaan aan de wandelingen, 

kregen de leerlingen een aanmeldingsbrief mee voor 

de fotoworkshop, die viermaal op de woensdagmiddag 

werd gehouden. Van de drie klassen meldden zich 

maar liefst 19 kinderen aan, en samen met de 

docenten werd er besproken wie er het meeste profijt 

zou hebben van deelname, en er werd een evenwicht 

gemaakt tussen het aantal jongens/meisjes, en een 

verdeling over de drie klassen. De ouders van de 

deelnemende kinderen werden middels een brief 

geïnformeerd over het project en het bijbehorende 

onderzoek. 

Op een viertal woensdagmiddagen werden de 12 

leerlingen opgehaald bij school, waarna er gezamen-

lijk werd geluncht. De eerste keer dat de kinderen 

de grote tafel met eten zagen waren ze verrukt, en 

de bordjes werden volgeladen met broodjes, groente 

en fruit. Tijdens het eten werd er gepraat over het 

huiswerk en wat men meestal thuis eet. De fotografe 

zette ieder kind met bord op de foto.

 

 

Procesbeschrijving Stap 3
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Procesbeschrijving Stap 3 

Fotografieworkshop (oktober-november)
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Vervolgens werd er een fotografische oefening gedaan, 

zoals een portret maken van elkaar, patronen/lijnen 

fotograferen en beweging vastleggen. Tussendoor was 

er ook ruimte om te spelen in de tuin van stichting 

B.a.d., wat de kinderen heerlijk vonden: “thuis 

hebben we niet zo’n grote tuin”. De kinderen kregen 

gedurende de vier weken een eigen camera te leen, en 

de vraag om thuis de volgende vragen te fotograferen:

a) Waar eet je, met wie en wat eet je?

b)  Wat doe je in je vrije tijd, met wie en waar? 

(Waar speel je, met wie en wat speel je?) 

De foto-instructies/opdrachten die hierbij hoorden:

-  Fotografeer de plek waar je speelt/sport en met wie.

-  Fotografeer de route van huis naar school en 

andersom. 

- Fotografeer waar en met wie je eet. 

- Fotografeer het ontbijt en het avondeten. 

Deze opdracht werd de week erop teruggekoppeld, 

zodat de kinderen meer gelegenheid hadden om te 

vertellen over hun foto’s. Tijdens een spel werd er 

een dobbelsteen gegooid en het nummer dat er werd 

gegooid correspondeerde met één van de zes vragen:

1. Wat staat er op de foto?

2. Op welk moment van de dag werd deze foto gemaakt?

3. Waarom heb je deze foto gemaakt?

4. Wat gebeurde er toen deze foto werd gemaakt?

5. Met wie eet je?

6. Wie kookt er thuis?

Procesbeschrijving Stap 3 

Fotografieworkshop (oktober-november)

“Thuis hebben we niet 
zo’n grote tuin!”
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De kinderen fotografeerden behalve bordjes met eten 

en spelletjes ook veel huisdieren, familieleden en 

selfies. Ook deden sommige de opdracht van patronen 

thuis, en fotografeerden ze hoe ze speelden op 

school of hun route naar huis. 

De kinderen vonden het leuk om mee te doen aan de 

fotoworkshop, en genoten vooral ook van het samen 

spelen buiten in de tuin en het samenwerken in 

opdrachten. Tijdens het spelen was er ook ruimte 

voor informele gesprekjes met de kinderen, waardoor 

er een kans was om de kinderen wat beter te leren 

kennen. Zo vertelde een meisje terwijl ze op een 

schommel zit, dat ze het zo leuk vindt, om zo te 

kunnen spelen. Ook zei ze dat ze bang is dat ze 

door de schommel zakt, omdat ze te dik is. Haar 

moeder wil dat ze wat minder eet, maar: “ik hou zo 

van snoepen!”. Ze vertelde dat ze het wel vervelend 

vindt dat ze te dik is, want ze kan niet altijd goed 

meedoen met gym.

Tijdens de laatste bijeenkomst was er speciaal 

bezoek: een journaliste kwam langs en schreef voor 

BOOR een artikel over KLIK. Deze is online te 

vinden via: www.boorimagazine.nl/edities/0/los/29/

Rijstwafels-en-fotografie-op-OBS-De-Triangel-

 

   

Procesbeschrijving Stap 3 

Fotografieworkshop (oktober-november)

 “Ik hou zo 
 van snoepen!”
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  Terugkoppeling in de klas (november)

Na afloop van de fotoworkshop kregen groep 6 en de 

twee groepen 7 een terugkoppeling van de foto’s 

die zij gemaakt hebben tijdens de wandelingen en de 

fotoworkshop. Vellen met foto’s werden meegenomen 

naar de klas, en de kinderen vonden het erg leuk om 

te horen dat ze het goed hebben gedaan. Daarna werd 

er een kort spelletje gedaan met stellingen over wat 

de kinderen doen na school (b.v: na school zit ik 

meestal achter de computer, of: na school speel ik 

meestal buiten).

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kregen ze de opdracht om een mind-map 

of tekening te maken over de vraag: ‘Waar denk je 

aan bij het woord gezond?’. Daarna is er dezelfde 

opdracht over het woord ‘ongezond’. De kinderen 

gingen druk aan de gang met stiften en er werd 

enthousiast getekend en geschreven. Vervolgens 

vertelden een aantal kinderen wat ze hadden gemaakt. 

 

   

Procesbeschrijving Stap 4
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Als laatste opdracht werd de kinderen gevraagd 

om na te denken over een plan om kinderen gezonder 

te maken, waarbij ze één van de volgende 

opdrachten kregen: 

 

Opdracht 1:  Bedenk een plan over hoe je kinderen 

meer fruit kunt laten eten.

Opdracht 2:  Bedenk een plan over hoe je kinderen 

meer groente kunt laten eten.

Opdracht 3:  Bedenk een plan over hoe je kinderen 

kan leren wat gezond eten is.

Opdracht 4:  Bedenk een plan om kinderen meer buiten 

te laten spelen.

Opdracht 5:  Bedenk een plan om kinderen meer te 

laten sporten.

Opdracht 6:  Bedenk een plan over hoe je kinderen kan 

leren hoe belangrijk bewegen is voor je 

gezondheid.

 

Ook hier wisten de kinderen wel raad mee, en ze kwamen 

met creatieve oplossingen zoals: “Een spray maken 

zodat groente lekker wordt”, “maak er een spelletje 

van”, en: “er moeten betere speeltuinen komen!”

 

Met een andere klas werd een ander spel gedaan: na 

de terugkoppeling van de foto’s en de stellingen 

gingen zij met plaatjes over allerlei etenswaren 

een gezond/ongezond ontbijt, lunch, avondeten en 

tussendoortje samenstellen. Tussendoor werd er van 

tafels gewisseld en foto’s gemaakt van de bordjes.  

 

Procesbeschrijving Stap 4 

Terugkoppeling in de klas (november)

“Een spray maken     
 zodat groente  
 lekker wordt!” 

 
“Maak er een  
 spelletje van!” 

 
“Er moeten  
 betere speel-   
 tuinen komen!”
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  Terugkoppeling naar de partners (november)

Tijdens een bijeenkomst werd het proces en de 

verkregen materialen zoals foto’s, mind-maps en 

cijfermatige gegevens  teruggekoppeld aan de 

partners. Daarbij werden ook de leerlingen van 

groep 7 uitgenodigd. Het proces werd middels 

beeldmateriaal gepresenteerd in de hal van Stichting 

B.a.d., waardoor iedereen langs kon lopen en het 

materiaal kon bekijken. 

 

Om even op te warmen, werd er begonnen met een 

spelletje ‘Ren je Rot’. Er werden een aantal 

stellingen voorgelezen, en iedereen (ong. 40 

personen) ging als antwoord daarop in het ‘Ja’ of 

‘Nee’ vak staan. Bijvoorbeeld: “Ik ontbijt elke 

dag”, “Bij ons thuis wordt gerookt”, “Ik eet elke 

dag fruit, ook in het weekend.”

 

 

Na het spel kreeg iedereen de gelegenheid om het 

beeldmateriaal te bekijken en kreeg als opdracht 

mee: ‘Wat zie je’, en: ‘Als je denkt aan het woord 

gezond, wat zie je dan?’. Iedereen liep langs de 

foto’s en andere materialen en de kinderen wezen 

enthousiast de foto’s aan die ze zelf hadden 

gemaakt, of waar ze zelf opstonden.

 

Vervolgens kregen een aantal leerlingen een bril 

uit de ‘gekke-brillen-verzameling’, en werd hen 

gevraagd wat ze gezien hadden. De kinderen vertelden 

dat ze allerlei dingen gezien hadden zoals: fruit, 

eten,  rommel, sport, verhalen (woorden), patronen, 

groente, buiten spelen, kinderen, klasgenoten, 

buitenlandse producten, gezonde en ongezonde dingen, 

sport, planten, groen, gebouwen en de straat.

  

  

 

Procesbeschrijving Stap 5
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Nadat de kinderen weer terug gingen naar school, 

bespraken de partners nog met elkaar wat hen opviel 

aan de foto’s. De partners noemden verschillende 

zaken die hen opvielen in de foto’s: dat kinderen 

best goed weten wat gezond/ongezond is, er weinig 

groente op de foto’s staat, de kinderen veel keuzes 

moeten maken uit binnen/buiten spelen of aardbei/

chips als snack. De directrice van de Triangel zei: 

“Ik zie ook betrokkenheid en enthousiasme bij de 

kinderen”. Er kwamen uit het gezamenlijke gesprek 

een aantal thema’s:

 

  Alcohol en roken

Tijdens het Ren je Rot werd duidelijk dat best een 

paar kinderen wel eens een slokje alcohol hadden 

geproefd, en dat vonden de partners wel verrassend. 

Ook merkte men op dat er veel wordt geblowd in de 

wijk, naast roken.

 

  Sport

Uit de foto’s kwamen weinig beelden over sport 

naar voren, en in de wijk is het sportaanbod en 

de sportparticipatie ook niet erg groot. Het is 

soms lastig om kinderen naar een sportvereniging 

te krijgen, er zijn wel schoolsportverenigingen 

maar die zorgen er nog niet voor dat kinderen 

dan automatisch doorstromen naar een reguliere 

sportvereniging. Het beleid is vooral gericht op 

lidmaatschap van een sportvereniging, maar weinig 

op informele sporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Overgewicht

Het viel de aanwezigen op dat de kinderen van de 

foto’s op het eerste oog een goed gewicht lijken te 

hebben. Anderen vertelden dat bij b.v. het zwemmen 

of gymmen wel duidelijk is dat kinderen wel degelijk 

wat te zwaar zijn. Het programma Lekker Fit richt 

zich veel op sport en bewegen. Ook is er aandacht 

voor voeding, maar dit zou volgens de scholen nog 

wel wat meer mogen zijn.

 

  Betrekken van ouders

Kinderen bepalen over het algemeen niet wat ze zelf 

eten, dat doen de ouders. Daarom is het belangrijk 

om ook ouders bij het vervolg te betrekken. Sommige 

dingen weten de ouders ook niet, bijvoorbeeld 

hoeveel suiker er in bepaalde dranken zit.

Procesbeschrijving Stap 5 

Terugkoppeling naar de partners (november)

“Ik zie ook  
 betrokkenheid en   
 enthousiasme bij 
 de kinderen”
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  Het bedenken van een plan van aanpak 

  (december-januari)

Op school was er een bijeenkomst voor ouders, om 

de informatie en foto’s van de kinderen aan hen 

terug te koppelen. De uitnodiging werd via de 

weekbrief van school verspreid onder ouders. In 

totaal kwamen er 7 ouders af op deze bijeenkomst. 

De ouders vertelden dat ze de foto’s van het eten 

deels herkennen, hoewel er ook veel eten tussen 

zit dat ‘buitenlands’ is. De ouders vertelden dat 

kookworkshops op school goed werken, omdat kinderen 

dan ook zelf wat doen. Ze zouden het heel leuk 

vinden om samen met de kinderen en andere ouders 

een kookworkshop te doen. Zo leren ze elkaar ook 

wat beter kennen, zei een vader. 

 

Daarna werd er met de partners gebrainstormd over 

plannen voor verbetering. Om de plannen van aanpak 

wat richting te geven, werd er rond de thema’s 

‘thuis’, ‘school’ en ‘wijk’ gebrainstormd over 

mogelijke interventies of projecten. Dit sluit 

aan bij de benadering van de Children Zone van de 

gemeente Rotterdam, die probeert de leefwerelden van 

kinderen meer op elkaar af te stemmen.

Deels in subgroepen, en deels met iedereen samen 

(agenda-technisch was het niet altijd mogelijk voor 

iedereen om overal bij te zijn), werd er in drie 

bijeenkomsten gebrainstormd over mogelijke plannen. 

Er werden mind-maps gemaakt over deze drie thema’s, 

en er werden ook nieuwe partners (zoalseen andere 

medewerker van TOS en Dona Daria) aangehaakt bij de 

verschillende thema’s.

Vervolgens werd er in een laatste gezamenlijke 

bijeenkomst concrete plannen gemaakt en afgesproken 

wie wat zal doen. Het plan van aanpak werd 

voorbereid door de projectleiders en de onderzoeker, 

en de partners vulden het plan verder in, rondom hun 

eigen thema. Deze worden verder in detail besproken 

in het plan van aanpak. 

  Samenwerking doelgroep en professionals

De samenwerking tijdens dit project verliep goed, 

tussen alle partijen. De kinderen hebben met veel 

enthousiasme meegedaan en meegedacht tijdens de 

fotoworkshop en de bijeenkomsten in de klassen, 

en ook de partners hebben tijdens de individuele 

gesprekken en bijeenkomsten veel energie en 

passie laten zien. De juffen en meesters van de 

school waren tijdens dit project wat minder sterk 

betrokken, en dat is een aandachtspunt voor het 

vervolg.

 

Wat ging goed:

1.  Betrokkenheid partners: Hoewel alle partners 

vooraf positief tegenover KLIK stonden, moest nog 

blijken of zij ook daadwerkelijk bereid waren tot 

actieve deelname. Dit is naar ons oordeel tot op 

heden boven verwachting gegaan. Er is openheid, 

vertrouwen en een gevoel van urgentie om de 

problematiek gezamenlijk aan te pakken. Dit is 

van groot belang met het oog op het vervolg en de 

borging van interventies. We denken dat de kracht 

ligt in de creatieve en participatieve aanpak. 

2.  Betrokkenheid kinderen:  De kinderen zijn heel 

enthousiast en ontvankelijk om aan KLIK mee te 

doen. Fotografie is een laagdrempelig middel om 

zowel de leefomgeving als de leefstijl op speelse 

manier bespreekbaar te maken. Dat de kinderen de 

fotografe kennen en zien als ‘’juf’’ helpt om het 

contact te maken. De instructies zijn concreet 

en kinderen zien snel een mooi resultaat waar ze 

trots op zijn.

Wat ging minder goed:

1.  Bereiken kansarme kinderen: Er is één basisschool 

die meedoet en we bereiken deze kinderen. Dit 

geeft nog geen beeld van de hele wijk. Gelukkig 

is de directrice van een andere basisschool in 

de wijk wel aangesloten en open om in vervolg 

mee te doen.
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Referenties Bijlage 1

Topiclijst KLIK partners

1. Voorstellen en uitleg project en onderzoek. 

2. Kunt u iets vertellen over uw werk/organisatie?

   a. Hoeveel waarde hecht uw organisatie aan gezondheid?

   b. Wat is volgens de organisatie gezond/ongezond gedrag?

3.  Met wat voor soort gezinnen/kinderen werk u? Wat is 

uw indruk van de gezinssituaties? Opvoeding, voeding, 

beweging, alcohol, roken.

    a.  Kunt u een kansarm gezin in Oud-Charlois typeren? 

Idem voor een kansarm kind?

   b.  Door wie laten kinderen in groepen 6 en 7 zich 

beïnvloeden qua gedrag? Wie zijn het meest 

invloedrijk? Wat vinden kinderen stoer/cool/leuk? 

4.  Wat zijn uw ervaringen t.a.v. de gezondheid van 

kinderen/gezinnen in deze buurt? (armoede?) 

   a. Is dat de afgelopen jaren veranderd? Zoja, waardoor?

   b.  Welke gezondheidsproblemen naast overgewicht bij 

kinderen behoeven extra aandacht?

   c.  Wat vinden de ouders belangrijke waarden? Hoeveel 

prioriteit heeft gezondheid?

   d.  Wat voor ideeën hebben de ouders over gezond leven? 

Welke normen hanteren ze m.b.t voeding, bewegen, 

alcohol en roken?

   e.  Hoe ziet de toekomst van zo’n gezin en kind eruit 

als we niks doen?

5.  Als u kijkt naar uw eigen organisatie, op welke manier 

zetten de organisatie zich in om de gezondheid van 

kinderen te bevorderen in deze wijk? 

   a. Wat zijn dingen die hierin goed gaan?

   b. Wat zijn dingen die minder goed verlopen (knelpunten)? 

   c.  Wat voor extra ondersteuning zouden jullie nodig 

hebben hierbij?

6.  Welke mogelijkheden zijn er in Oud-Charlois om gezond 

te leven? En welke zaken belemmeren de gezondheid van 

kinderen en gezinnen? Denk aan bepaalde plekken in de 

leefomgeving, aan voorzieningen etc.

   a. Heeft u een droom voor een gezonde wijk?  

7.  Op welke manier werkt u met andere partners in de wijk 

samen (en met wie?) 

   a.   Hoe verloopt deze samenwerking? 

   b.  Met wie zou u nog meer graag willen samenwerken? 

Welke mogelijkheden ziet u daarvoor?

8.  Wat is uw ervaring/idee over hoe men meer bewustwording 

creëert over gezondheid bij kinderen/ouders?

   a.  Hoe kunnen gedragsveranderingen tot stand komen? Wat 

werkt bevorderend/belemmerend?

   b.  Hoe zijn ouders te betrekken en te motiveren om hun 

kinderen gezond op te voeden? Wat werkt bevorderend/

belemmerend?

9.  Als we dit project doorzetten naar een langduriger 

project, wat is dan daarvoor nodig?  

   a.  Op welke manier wilt u daar zelf bij betrekken zijn 

(motivatie voor wel/geen betrokkenheid)? 

   b.  Hoe moet een samenwerking tussen partners er volgens 

u uitzien?

10.  Op welke manier kunnen we kinderen actief laten 

participeren in dit project? Wat is daarvoor nodig? 

Wat zijn valkuilen?
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In deze startfoto integreren we de kwantitatieve 

gegevens, verzameld door het Mulier Instituut, de 

gegevens uit de interviews en de bijeenkomsten met 

de partners, en de gegevens van alle activiteiten 

en gesprekken met de kinderen. 

 

In deze startfoto schetsen we allereerst de 

situatie van de wijk (Oud-) Charlois, waarna wij 

de bevindingen presenteren omtrent alcohol, roken, 

overgewicht, ervaren gezondheid en belemmerende 

en bevorderende factoren. Omdat project KLIK zich 

vooral richt op overgewicht zijn daar de meeste 

(kwalitatieve) data over verzameld.

Inleiding
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Oud-Charlois wordt door de gemeente Rotterdam een 

‘type A stadswijk’ genoemd: “deze wijken zijn 

gelegen binnen de ‘ruit’ van snelwegen in Rotterdam. 

De bebouwing in deze wijken staat in een hoge 

dichtheid. Er staan relatief veel woningen met een 

lage WOZ-waarde, veel meergezinswoningen (gestapelde 

bouw zonder lift), veel huurwoningen en dan vooral 

ook een relatief groot aandeel particuliere 

huurwoningen, en veel kleine woningen. Er wonen 

relatief veel nieuwe Nederlanders (bewoners met een 

niet-westerse afkomst, eerste generatie met een 

verblijfsduur van minder dan één jaar in Nederland) 

en weinig ouderen. De meeste huishoudens hebben een 

laag inkomen, de hoge inkomensgroep komt slechts in 

bescheiden mate voor.” Zie ook figuur 1 (Gemeente 

Rotterdam; OBI, Wijkprofiel 2014).  

De tevredenheid met de buurt en de woonsituatie 

is in Oud-Charlois wat lager dan in de rest van 

Rotterdam, is te zien in figuur 2. 

Een bewoner van de Oud-Charlois merkt tijdens een 

interview op dat mensen weinig band hebben met de 

wijk. De wisseling van mensen gaat snel, en daardoor 

weten mensen op een gegeven moment niet meer wie er 

naast hun woont.Door de grote hoeveelheid goedkope 

sociale huurwoningen stromen gezinnen met een lage 

SES de wijk in. Ook investeren mensen minder in 

huurwoningen dan koopwoningen. Als mensen/gezinnen 

stijgen op de maatschappelijke ladder vertrekken 

ze naar de omliggende Vinex wijken buiten de ruit. 

Vooral Turkse en Marokkaanse gezinnen lijken door 

te stromen en nieuwe gezinnen uit Oost-Europa (met 

name Polen) stromen weer binnen. Dit betekent dat 

scholen ook te maken hebben met doorstroming van 

kinderen, en dat gezondheidsinterventies moeilijk 

beklijven. Het is daarom van groot belang dat 

bewoners zich thuis en veilig voelen in de wijk, en 

het er naar hun zin hebben zodat ze willen blijven. 

Partners benadrukken dat het binden van bewoners aan 

de wijk van groot belang is. Dit kan niet alleen via 

gezondheidsinterventies, al kunnen die wel bijdragen 

aan het gevoel van de inwoners dat hun kinderen naar 

een goede school gaan. Sociale stijging is voor veel 

ouders een prioriteit.

  Alcohol

Het alcoholgebruik in Oud-Charlois ligt lager 

dan het Rotterdamse en landelijke gemiddelde. 

Twee derde van de volwassen bevolking in de wijk 

geeft aan het voorgaande jaar alcohol te hebben 

gedronken (Rotterdam: 73%). Ook het aandeel ouders 

dat een slokje alcohol door kinderen onder de 18 

jaar accepteert, ligt lager (14% tegenover 20% in 

Rotterdam). Dit is te zien op figuur 3A en 3B. Het 

geringere alcoholgebruik valt wellicht te verklaren 

door het relatief hoge percentage moslims in de 

wijk. Partners hebben de indruk dat met de komst van 

meer Polen en Bulgaren naar de wijk er meer alcohol 

genuttigd lijkt te worden.

Oud-Charlois

Figuur 1.  Tevredenheid inwoners 
Oud-Charlois, 2014 (%)

Fysieke index 
(zeer) tevreden 
over de huidige 
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Sociale index 
tevreden met de 
kwaliteit van 
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Veiligheidsindex 
(zeer) tevreden 
met de buurt
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Rotterdam
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79 79

70 76

Figuur 2.  Enkele achtergrondcijfers 
bevolking Oud-Charlois
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Startfoto KLIK / Pagina 49

  Roken

Het percentage volwassen rokers in de wijk is hoger 

dan het Rotterdams gemiddelde (resp. 39 en 29%). 

Dat geldt ook voor het percentage dat rookt in huis 

terwijl er een kind aanwezig is (resp. 17 en 13%). 

Zie ook figuur 3A en 3B. De huisarts merkt dat er 

bij de ‘kansarme’ gezinnen veel wordt gerookt. De 

partners merken dat er naast roken ook veel wordt 

geblowd op straat, dit is niet in de cijfers verder 

terug te vinden. 

 

  Overgewicht 

Het percentage volwassenen met overgewicht is met 

48 procent vergelijkbaar met het Rotterdamse en 

landelijk gemiddelde. Het percentage jonge kinderen 

met overgewicht ligt daarentegen hoger: in Oud-

Charlois heeft 26 procent overgewicht, in Rotterdam 

is dat 20 procent en in Nederland 13 procent. Zie 

ook figuur 3A en 3B. 

 

Ondanks 10 jaar Lekker Fit ziet de schooldirectrice 

dat er op school nog steeds veel kinderen te zwaar 

zijn: “Misschien een gek voorbeeld, maar we hebben 

van die picknickbankjes, en we hadden zo’n beetje 

uitgerekend, vier-vijf kinderen per bankje. Nou, 

als er van die zware kinderen op zo’n bankje zitten, 

zakt ie helemaal door en dan passen er maar drie op. 

We hebben dit jaar echt drie tafels bij moeten kopen 

met van die bankjes.”. Overgewicht begint soms al op 

hele jonge leeftijd. Op scholen zijn ze er daarom 

bij de peuter al alert op hoe veel de kinderen 

wegen. De huisarts zegt: “Ik zie veel kinderen 

van twee met al overgewicht.” De schooldirecteur 

bevestigt dit en zegt: “Er was eens een kleuter, en 

dat was afschuwelijk, die was in één jaar 12 kilo 

aangekomen.”. 

Figuur 3.  Alcohol, roken en overgewicht 
in Oud-Charlois (%)* 

  A. 4-t/m-11-jarigen (2014)

Acceptatie ouders 
van het drinken van 
een slokje alcohol 
door kinderen 
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Oud-Charlois
Rotterdam 
Nederland

Roken in huis waar 
een kind bij is

Overgewicht

In het afgelopen jaar 
alcohol gedronken

Rookt

Overgewicht

20

14

17

13

16*

26

20

13

66

73

84

39

29

26

48

46

46

 

   B. 19-t/m-64-jarigen (2012)

0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

Oud-Charlois 

Roken / Overgewicht

“Ik zie veel 
kinderen van twee 
met overgewicht”
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De OBS Triangel basisschool die heeft meegedaan met 

dit project is zoals gezegd een Lekker Fit school, 

wat betekent dat alle kinderen elk jaar gemeten 

en gewogen worden. Naar aanleiding van de testen 

van Lekker Fit bellen de Lekker Fit docenten met 

de ouders om het gewicht te bespreken en eventueel 

voor te stellen naar de diëtiste te komen. Soms 

is het onwetendheid, en weten mensen niet hoeveel 

suiker er bijvoorbeeld in frisdranken of limonade 

zit. De directeur en sportdocenten van de school 

vertellen dat kinderen last van hun overgewicht 

hebben. Sommigen worden er mee gepest, en kunnen 

ook niet meekomen met sporten. Tijdens kamp wordt 

er bijvoorbeeld gefietst, en sommige hebben zulke 

dikke benen dat die helemaal kapot schuren tijdens 

het fietsen. Een partner van het Jeugdcultuurfonds 

vertelt dat bij de aanvragen voor danslessen, vaak 

overgewicht als motivatie wordt opgegeven. 

De diëtiste van school vertelt dat naast kinderen die 

duidelijk te zwaar zijn, er ook veel kinderen zijn 

met een buikje en waarbij dat gewicht net iets te 

hoog ligt. De ouders zien niet in dat dat kwaad kan, 

terwijl een buikje op latere leeftijd steeds verder 

kan uitgroeien tot overgewicht. Volgens haar is het 

dus zaak er zo snel mogelijk bij te zijn en begint 

daarom al bij de kleuters. Zij ziet dat te weinig 

beweging, het eten van veel zoete dingen, makkelijke 

maaltijden ’s avonds, en weinig groente veel voorkomt 

bij de gezinnen die ze ziet vanuit school. 

Ze merkt ook op dat het belangrijk is om aandacht 

te besteden aan de culturele achtergronden en 

verschillen bij mensen: “Bij een Antiliaans/

Surinaams gezin kan je niet aankomen met 

zilvervliesrijst bijvoorbeeld, en dat moet je 

dan ook niet willen. Maar dan kan je wel kijken 

van, die Fernandez, laat die dan even staan. En 

hoeveel olie wordt er dan gebruikt bij het koken.” 

Tips die zij veel geeft zijn vooral het letten op 

bewegen, dranken, zoete tussendoortjes, teveel 

warme maaltijden, de porties. “Maar ook kijken naar 

de situatie. Als een gezin van de bijstand leeft, 

kan je wel met allemaal fruitsapjes en visgerechten 

aankomen, en die hebben daar geen geld voor. Dus 

daar juist de tip, eet met het seizoen mee, koop wat 

in de aanbieding is. Of diepvriesgroente als ouders 

laat thuis komen. Vooral nooit kijken naar wat er 

niet mag, maar kijken wat kan er allemaal wel. Dat 

is het uitgangspunt.”

Oud-Charlois 

Overgewicht

 “Vooral nooit 
  kijken naar wat      
  er niet mag”
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De sportdocenten (van Lekker Fit) en de diëtiste op 

de Triangel merken dat ouders wel ‘in’ zijn voor 

tips en advies om het overgewicht van hun kinderen 

tegen te gaan. Het is daarbij wel belangrijk dat 

er wordt aangesloten bij de belevingswereld en 

er niet een wijzende vinger wordt geheven. De 

huisarts merkt echter dat ouders het niet altijd 

prettig vinden als ze worden aangesproken op het 

overgewicht van hun kinderen. De ervaringen hierover 

zijn dus verschillend. Ouders hebben vaak zelf ook 

overgewicht, maar ze willen niet altijd erkennen dat 

klachten die ze ervaren zoals rugpijn en kniepijn, 

komen door hun overgewicht. Er wordt weinig 

doorverwezen door de huisarts naar de diëtiste, en 

dat komt ook deels doordat diëtiste hulp eerder niet 

werd vergoed vanuit de basisverzekering. 

Verder vertelt de huisarts dat mensen vaak liever 

medicijnen of operaties (b.v. maagverkleining) 

verkiezen boven het veranderen van hun leefstijl. 

De partners merken op dat eetpatronen vaak worden 

doorgegeven van generatie op generatie. Een groot 

deel zit in de opvoeding.

  

  Voeding

Op het gebied van ‘graadmeters’ voor gezonde voeding 

(dagelijks ontbijten, minimaal vijf dagen fruit/

groente eten en dagelijks water drinken), wijken de 

kinderen op basisschool de Triangel in Oud-Charlois 

niet erg af van de Rotterdamse kinderen, zo laten 

de verzamelde kwantitatieve gegevens zien. De 

kwalitatieve gegevens schetsen een ander beeld.

Op de basisschool waar wij onderzoek deden wordt 

gezond eten gestimuleerd. Zo mogen de kinderen voor 

het tussendoortje alleen fruit meenemen, en geen 

brood of koeken. Ook worden gezonde traktaties 

gestimuleerd. Er is onder andere een ‘Wall of fame’ 

waarop foto’s van de gezondste traktaties een 

ereplek krijgen. De schooldirectrice merkt dat het 

soms lastig is om ouders gezonde traktaties te laten 

meegeven. Sommige ouders sparen het hele jaar om 

iedereen b.v. een zak met snoepjes en kleinigheidjes 

mee te geven. Dan proberen de docenten wel om 

subtiel aan te geven dat het zoveel niet hoeft 

te zijn. Een gymdocent zegt over het fruit en 

traktatiebeleid: “Zulke kleine dingen maken echt 

een enorm verschil.”

Twee gepensioneerde huisartsen uit Oud-Charlois 

vertellen dat kinderen soms ook alleen lekkere dingen 

willen eten. Ouders weten dan niet altijd hoe ze 

kinderen kunnen stimuleren om gezonde dingen te eten. 

Dit is een opvoedingskwestie. Omdat ouders niet altijd 

zijn opgewassen tegen kinderen, heb je ook mensen 

nodig die de wijk ingaan en praktisch aan de slag 

gaan. Dat merken ook de medewerkers van TOS (Thuis 

op Straat), zij hebben nauw contact met kinderen 

en jongeren in de wijk, en daardoor kunnen zij als 

dat nodig is kinderen aanspreken op hun gewicht op 

voeding en bijvoorbeeld vragen waarom kinderen met 

een heel pak koekjes mee naar buiten gaan.  

Oud-Charlois 
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Fastfood wordt veel gegeten, en een gepensioneerde 

huisarts vertelt: “Vooral als mensen het beter hebben, 

denken ze dat ze er goed aan doen om als hun kinderen 

uit school komen, ze eens even langs de McDonalds 

of Kentucky Fried Chicken te sturen om daar een 

snack te halen. En een snack is dan niet gewoon een 

klein dingetje, nee, dat is een heel hamburgerpakket. 

Dat is dan een tussendoortje.” Ouders geven soms hun 

kinderen geld mee om iets te kopen tijdens de lunch, 

en één van de leerlingen vertelt bijvoorbeeld dat hij 

dan een broodje kebab haalt.

 

Eén partner die lessen geeft aan kinderen in een 

semi-openbare tuin merkt dat sommige kinderen weinig 

groentes kennen/herkennen: “Die weten bijvoorbeeld 

niet wat een courgette is.” Een partner die 

kooklessen aan jongeren geeft vertelt dat jongeren 

soms moeilijk te motiveren zijn om mee te doen, 

maar dat ze enthousiast worden als je het relateert 

aan hun eigen leven: “Ze komen binnen en zeggen ‘ik 

heb geen zin in koken! Ik kan niet koken man! Echt 

niet! En dan begin ik te praten over thuis, hun 

eigen cultuur en hun moeder, en dan heb je ze: ‘Mijn 

moeder kan koken joh, mijn moeder kan koken’ en dan 

zeg ik, neem een recept van je moeder mee, dan kan 

je dat hier voor iedereen maken. ‘Ik ben er volgende 

week, ik ben er!’ Echt geweldig.”.  

 

Via het enthousiasmeren van kinderen kan je de rest 

van het gezin bereiken. Als de kinderen bijvoorbeeld 

een recept meekrijgen naar huis, dan komen ze een 

volgende week terug en vertellen ze dat ze het thuis 

hebben gemaakt: “Als je kinderen hebt, heb je ook de 

ouders.” Kinderen laten spelen met eten, en het niet 

te serieus maken, dat werkt. Zo blijkt ook tijdens de 

wildplukwandelingen dat kinderen wel geïnteresseerd 

zijn in eetbare planten, en ze vinden het heel leuk 

om een smoothie te maken. Als de smoothie groen wordt 

door de blaadjes die erin gaan, trekken sommigen een 

vies gezicht, maar anderen komen nog een tweede beker 

halen. De ouders geven tijdens een bijeenkomst aan 

dat ze het leuk zouden vinden om samen met ouders en 

kinderen een kookworkshop te doen. Zo leren ze elkaar 

ook wat beter kennen, en ze denken dat het goed is om 

via dingen te doen, wat te leren.

Oud-Charlois 
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Ouders weten niet altijd precies wat gezond eten is. 

De grote lijnen zijn wel ongeveer bekend. Dat merkt 

ook de schooldiëtiste. Vooral over de hoeveelheid 

suiker/calorie van bijvoorbeeld dranken en olie 

heerst nog onbekendheid. De partner die kooklessen 

geeft aan jonge moeders, merkt dat ouders niet altijd 

weten wat vers eten is: “In het begin waren er ook 

wel eens meisjes, die dan een afhaalmaaltijd van 

McDonalds door de staafmixer halen en aan kleine 

baby’tjes geven en dan denken ze echt dat ze goed 

bezig zijn. ‘Ik geef vers eten hoor, ik koop geen 

potjes’.” 

Uit de gesprekken en de mind-maps/tekeningen met 

kinderen blijkt dat ook kinderen best een goed 

idee hebben over wat gezond/ongezond eten is. Bij 

de tekeningen en mind-maps over het thema ‘gezond’ 

komen sporten, fruit, water, groente en voorbij. 

Maar ook is er discussie tussen twee jongens of 

chips nu wel of niet gezond zijn: het is toch 

groente? Bij de tekeningen over ‘ongezond’ komen 

vooral McDonalds, cola, chips, patat, snoep en 

chocolade veel voor. In de foto’s die de kinderen 

hebben gemaakt van wat ze thuis eten zien we dat 

er veel ongezond eten op het menu staat volgens 

gangbare voedingsadviezen. Er is veel friet, 

hamburgers, knakworsten, en weinig groente zichtbaar 

op de foto’s. Eén van de ouders merkt op dat 

ongezond eten soms onweerstaanbaar is voor kinderen. 

Dat merken we ook tijdens de fotoworkshops. Een 

meisje vertelt bijvoorbeeld dat ze thuis altijd 

bruin brood moet eten, maar dat ze wit brood het 

lekkerst vindt. Dat heeft ze dan ook gekozen tijdens 

de lunch. Tussen wéten wat gezond is en éten wat 

gezond is, zit dus een verschil en daar valt nog 

winst te behalen.    

  Bewegen 

Van de volwassenen in Charlois voldoet de helft aan 

de beweegnorm, die voor volwassenen in Nederland 

neerkomt op vijf dagen per week minimaal een half 

uur matig intensief bewegen. Landelijk ligt dat 

percentage op 59 procent. Vier op de vijf kinderen 

in Oud-Charlois spelen volgens hun ouders minimaal 

een uur per dag buiten. Twee derde van de kinderen 

gaat altijd lopend of fietsend naar school. Deze 

cijfers zijn vergelijkbaar met de rest van de stad. 

In onderzoeken worden soms zeer verschillende 

cijfers gevonden als het gaat om hoeveel kinderen 

bewegen. Bewegen is lastig te operationaliseren 

en zelfrapportages zijn mede daarom niet erg 

betrouwbaar. Een partner vanuit Mulier Instituut 

merkt op dat er voor jongens vaak meer mogelijkheden 

zijn om buiten te spelen, maar voor meisjes 

openbare sport- en spelplekken in wijken vaak minder 

toegankelijk zijn. Daarnaast ziet een andere partner 

uit de wijk dat kinderen soms niet meer weten hoe 

ze moeten spelen, en wat ze buiten kunnen doen.

De gymdocenten van school zien verschil in motoriek 

van kinderen die als ze thuis zijn binnen moeten 

blijven, en kinderen die veel buiten mogen spelen. 

De kinderen die veel buiten mogen spelen hebben een 

betere motoriek en kunnen beter meekomen met de 

gymles. Een gymdocent vertelt: “Van sommige ouders 

mogen kinderen niet buiten spelen, terwijl er veel 

mogelijkheden zijn buiten .” Eén van de kinderen 

(met overgewicht) van de fotoworkshop vertelt dat 

haar moeder haar niet buiten laat spelen, omdat dat 

te gevaarlijk is. Er zijn geen speeltuinen bij haar 

in de buurt.

Tijdens de wandelingen in de wijk spelen veel 

kinderen met de hekken die ze onderweg tegenkomen, 

en lopen op muurtjes en klimmen er onderdoor. Als er 

tijdens één van de wandelingen langs een speeltuin 

wordt gelopen, maken alle kinderen meteen gebruik van 

deze kans en rennen erop af. Ook op schoolpleinen 

zijn de kinderen veel aan het bewegen, zoals spelen 

met een bal (gemiddeld zijn er zo’n vier ballen op 

het speelplein die worden gebruikt), op het klimrek 

of aan het touwtjespringen. De kinderen vinden 

de wandelingen heel leuk om te doen, en genieten 

zichtbaar van het naar buiten gaan (zelfs als het 

regent). Ook tijdens de fotoworkshop blijkt dat 

kinderen heel graag buiten spelen, en een aantal 

kinderen hebben zelf geen tuin en maken met plezier 

gebruik van de mogelijkheden die er buiten zijn.   

Oud-Charlois 
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    Sporten

Het percentage kinderen dat lid is van een sport-

vereniging ligt in Oud-Charlois met 39 procent lager 

dan in Rotterdam als geheel (56%) en Nederland (53%).

Voor de inwoners van Oud-Charlois is vooral de 

nabijheid van een sporthal, speeltuin en georgani-

seerde speelvoorziening groot in vergelijking tot 

de gemiddelde Rotterdammer, zie tabel 1. 

 

Tabel 1.  Percentage woningen met een specifieke 
voorziening binnen de normafstand*

                             Oud-Charlois       Rotterdam

gymzaal 57 60

sporthal 100 71

voetbalveld 59 62

speeltuin 93 70

georganiseerde speelvoorziening 100 74
 

       *  De normafstand is het Rotterdamse gemiddelde 
van de afstand van een woning tot de voorziening,  
bepaald op basis van vragenlijsten. 

De partners merken dat er verschillende initiatieven 

zijn om kinderen en jongeren meer te laten sporten. 

Soms heeft dat ook een ander beleidsdoel, zoals het 

voorkomen van problemen op straat. Door jongeren 

een andere, positieve vrijetijdsbesteding te geven 

zoals sporten zijn ze minder verveeld en ontstaan er 

minder problemen in de wijk, zo is het uitgangspunt 

en zijn ook de ervaringen van TOS. Beleid is er 

vaak op gericht om kinderen en jongeren via extra 

programma’s (b.v. schoolsportvereniging) door te 

laten stromen naar reguliere sportverenigingen, maar 

dat gebeurt niet altijd. Eén van de partners merkt 

op dat sportverenigingen vaak een gesloten cultuur 

hebben, en dat mensen daar niet zo snel tussen 

komen. Daarnaast wordt er veel ‘geshopt’ tussen 

verschillende soorten sporten, en leggen mensen zich 

minder snel vast aan één sport/vereniging. Ook wordt 

er informeel gesport en bewogen door de kinderen. 

Dit is echter moeilijk te meten en aan te tonen.

  Ervaren gezondheid

Vrijwel alle kinderen in Charlois ervaren, net als 

in Rotterdam en Nederland, hun gezondheid als (zeer) 

goed. Onder volwassenen in de wijk is dat ongeveer 

70 procent en dat ligt lager dan in Nederland (81%). 

Daarentegen ligt het aandeel volwassenen in Charlois 

dat voldoende regie over het eigen leven ervaart, 

gelukkig is en zich niet uitgesloten voelt iets 

lager dan in Rotterdam gemiddeld en het percentage 

volwassenen dat een verhoogd risico heeft op een 

depressie of angststoornis juist hoger. De partners 

erkennen dat veel factoren met elkaar samenhangen, 

bijvoorbeeld: armoede zorgt voor stress, stress 

zorgt voor een ongezonde leefstijl, weinig aandacht 

voor de kinderen vanuit de ouders en verwaarlozing. 

De schooldirectrice vertelt dat er op school wel 

probleemgezinnen zijn, waarbij financiële problemen 

en verwaarlozing voorkomen. Ze vertelt: “De 

geestelijke gezondheid, daar maak ik me wel eens 

meer zorgen over.” 

 

Partners bevestigen dat een kansarme situatie vaak 

samengaat met weinig aandacht voor de kinderen (wel 

wat anders aan het hoofd hebben), wat ertoe kan 

leiden dat kinderen weinig worden gestimuleerd om 

bijvoorbeeld buiten te spelen. Aandacht voor kinderen 

kan ook bij niet kansarme gezinnen een aandachtspunt 

zijn. Zo was op één van de foto’s die een leerling 

maakte bijvoorbeeld te zien dat zij om 21.00 uur  

’s avonds alleen met een bordje aan tafel eet. Iemand 

anders (zelf 10 jaar) vertelde dat ze op haar jongere 

zusje past omdat haar ouders de hele dag werken. 

 

Overgewicht is ook een factor die meetelt in hoeverre 

een kind lekker in z’n vel zit en zich prettig voelt. 

Zo vertelt een Lekker Fit gymdocent dat als kinderen 

minder goed kunnen meedoen, het zelfvertrouwen 

omlaag gaat. Ook meespelen in de pauze gaat dan 

niet zo goed. De docent zegt: “Ik merk dat echt aan 

kinderen, dat ze dan minder vrolijk zijn. Ze vinden 

het niet leuk en gaan zich afzonderen.” Als een 

kind energieker is voelt het zich beter en zijn de 

concentratie en prestaties in de klas ook beter. 

Oud-Charlois 
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  Belemmerende en bevorderde factoren

Uit de interviews en gesprekken met de partners 

blijkt dat er verschillende factoren zijn die ten 

grondslag liggen aan een goede/slechte gezondheid 

van kinderen. Deze hebben we schematisch weergeven 

in onderstaande probleemboom: 

   

  

   

    

  

Culturele diversiteit

Informatie en kennisverspreiding is vaak (onbewust) 

gericht op de autochtone bevolking, en houdt te 

weinig rekening met de culturele diversiteit in 

de wijk en de verschillende culturele ideeën over 

gezondheid, voeding en bewegen. Tijdens één van 

de bijeenkomsten merkt een partner op dat het 

eten op de foto’s getuigt van een grote culturele 

variatie. Ook de ouders op school valt dit op, en 

sommigen willen wel graag eens andere gerechten van 

andere culturen leren koken. Bij het overbrengen 

van informatie of uitnodigingen kan het helpen om 

sleutelfiguren in te zetten om mensen met een andere 

culturele achtergrond te bereiken. Een medewerker 

van TOS vertelt dat er bij huisbezoeken altijd 

iemand meegaat die dezelfde culturele achtergrond 

heeft. Dat praat makkelijker, en ouders nemen dan 

ook meer aan van iemand.

De huisarts in de wijk signaleert dat er verschil-

lende culturele ideeën zijn over gezondheid: “In 

bepaalde culturen vinden ze hun kind pas gezond als 

ie heel erg dik is”. Ook een verpleegkundige van CJG 

merkt dit op: “Je hebt culturen waarbij een mollig 

kind, een mooi kind is. Er is ook een enorme angst 

onder ouders dat kinderen te weinig eten, en met 

honger naar bed gaan. Dus er wordt heel veel eten 

ingestopt.” Partners signaleren ook dat taal een 

probleem kan zijn. Er zijn veel mensen ongeletterd 

of ze zijn de Nederlandse taal niet machtig, dus de 

informatie via scholen komt dan ook niet altijd aan.

Naast culturele verschillen zijn er ook verschillen 

tussen jongens en meisjes. Zoals al eerder genoemd 

zien de partners dat er voor meisjes minder 

(toegankelijke) mogelijkheden zijn om buiten iets 

te doen. Zij houden soms meer van dansen dan van 

voetbal bijvoorbeeld. Dat is ook de reden dat TOS 

muziekpalen bij de speelplekken heeft neergezet, 

zodat er daar ook gedanst kan worden. Daarnaast zijn 

er ook meisjes die van hun ouders niet alleen buiten 

mogen spelen, bij jongens lijkt dit wat minder het 

geval. 

  Regie

Kinderen kunnen vaak niet zelf bepalen wat ze thuis 

eten, dat doen de ouders. Een moeder merkt op dat 

kinderen soms alles weten over gezond eten omdat ze 

dat op school leren maar dat er thuis door de ouders 

toch iets ongezonds op tafel wordt gezet. 

Oud-Charlois 
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De diëtiste merkt dat het goed kan werken om 

kinderen wat meer regie te geven. Bijvoorbeeld in de 

situatie dat een kind geen groente lust, dan kan het 

helpen om het kind zelf een groente te laten kiezen 

om die maand uit te proberen. Zo houden ze toch nog 

een beetje de controle in handen. 

 

  Vertrouwen en de juiste persoon

Tijdens dit project is gebleken hoe belangrijk het 

is dat kinderen en ouders de persoon vertrouwen die 

hun ondersteunt of begeleidt in een activiteit. Het 

feit dat fotografe Janine al bekend was op school en 

met de kinderen, maakte het bereiken van de kinderen 

en ouders een stuk gemakkelijker. Wíe de boodschap 

brengt (en welke rol diegene heeft) maakt veel 

verschil, en succes staat of valt met de persoon. 

Zo vertelt TOS dat hun jeugdcoaches vaak op een 

laagdrempelige manier kinderen en jongeren kunnen 

aanspreken, omdat zij fungeren als een ‘grote broer’.

  Betrekken van ouders en andere opvoeders

Als je ouders wilt betrekken, werkt het goed om een 

positieve boodschap te brengen en ouders vinden het 

heel leuk als de kinderen iets presenteren of iets 

laten zien. De ouders hebben over het algemeen wel 

interesse in hun kind, en sommige mensen willen niet 

zo graag leren, maar wel iets doen zoals koken. 

Een van de partners vertelt: “Als je mensen wilt 

aanspreken op gedragsverandering, is het zinvoller 

om ze te zeggen: wij willen je helpen om kinderen 

betere leerprestaties te halen, waardoor ze beter 

slagen in de maatschappij en dat doen we door 

sporten en voeding. In plaats van te zeggen: jullie 

geven je kinderen de verkeerde voeding, het wordt 

tijd dat je ze betere voeding geeft. Dan spreek je 

ze aan op een disfunctioneren van hun gezin. Je moet 

iets aanspreken wat bij hun de gedachte oproept: O 

ja, dat wil ik eigenlijk wel graag.”

Daarnaast merken partners op dat het niet altijd 

handig is om bij een project of interventie 

te beginnen met de groep die het moeilijkst te 

motiveren is. Daar gaat dan heel veel energie in 

zitten, en het effect is minimaal. Het is beter te 

beginnen met de groep die wel interesse heeft, maar 

zelf handvaten mist om hun leven te veranderen. Zij 

kunnen vervolgens een voorbeeld zijn voor anderen. 

Ouders denken soms op de korte termijn, en daarom is 

het belangrijk om bij een project ook de voordelen 

op korte termijn te benadrukken.

Ook kan het gebruik van creatieve middelen goed 

werken. Zo worden bij het waterproject in Rotterdam 

moeders gevraagd tijdens een gratis workshop op 

school om een waterkan te beplakken en versieren. Die 

kan komt dan op tafel te staan, en mensen beginnen 

dan water te drinken. Die kan vinden ze dan zo leuk, 

die zetten ze op tafel en die wordt gebruikt.

De diëtiste van school vertelt dat het belangrijk 

is om mee te denken met ouders, en niet met een 

vinger aan te wijzen wat er niet goed gaat: “Niet 

oordelen is echt een hele belangrijke in deze wijk.  

Niet gaan staan met je vingertje van: ‘dat doet u 

helemaal fout’, dan ben je gelijk afgeschreven, dan 

zie je ze niet meer. Maar begrip tonen, in de basis 

heeft iedere ouder het beste voor met zijn kind. 

En dan samen kijken hoe we het kunnen verbeteren.” 

Een belangrijke tip is dus altijd een open houding 

hebben, en niks op willen leggen. Het project 

positief houden en niet te grote stappen nemen werkt 

goed. Daarnaast vinden mensen het vaak leuk om iets 

te doen, zoals koken. Dat vertelt ook een medewerkers 

van Sportstimulering Charlois. Als je moeder vraagt 

om eten te maken voor de sportdeelnemers dan: “vinden 

ze dat prachtig, dan kunnen ze shinen”.

Om ouders te betrekken, kan het nuttig zijn om iets 

voor en dóór ouders te organiseren. Dat zag een 

medewerker van Opzomermee ook in de Tarwewijk. Daar 

heeft een groep allochtone vrouwen een gespreksgroep 

gestart om Nederlands te oefenen, en veel thema’s 

gaan daar over gezondheid. Ook andere partners zoals 

TOS en Dona Daria merken dat het belangrijk is om 

de doelgroep zelf te betrekken bij het tot stand 

brengen van kennisvergroting en gedragsverandering. 

Oud-Charlois 
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  Reflectie en vervolg

De aanloop bestond uit voorzichtig zoeken naar 

geschikte creatieve werkvormen en wegen om samen 

met de kinderen in beeld te brengen wat er leeft 

en speelt en wat kinderen raakt. Fotografie bleek 

heel geschikt, en kinderen toonden veel interesse 

om te leren kijken en te fotograferen. Deze opmaat 

prikkelde de kinderen en motiveerde hen om mee te 

doen met de fotoworkshop.

Met de andere partners volgden we een vergelijkbaar 

proces. Dat wil zeggen dat we ook daar zochten naar 

ruimte om van en met elkaar te leren. Zo ontstond 

een ‘humuslaag’, door Harry Kunneman (2009) als 

metafoor gebruikt voor rijke variëteit, veelvoudige 

interacties, vruchtbaarheid en emergentie als 

voedingsbodem voor praktisch handelen. We ervoeren 

dat het van belang is om te woelen in die humus; om 

er zuurstof in te brengen door vragen te stellen, 

vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen en 

zaken om te draaien. 
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  1.  Leefwerelden afstemmen: er heersen soms 

verschillende regels bij de verschillende 

leedwerelden van kinderen (thuis, school en 

in de wijk), idealiter zijn deze op elkaar 

afgestemd. 

 

  2.  Persoonlijkheden met een boodschap inzetten: 

aansprekende mensen krijgen meer voor elkaar.  

Ook nemen mensen meer aan van een gelijke/

lotgenoot dan van een expert of buitenstaander. 

Daarnaast kan een rolmodel mensen inspireren 

met hun eigen verhaal. 

 

  3.  Opbrengsten in vooruitzicht stellen: duidelijk 

en concreet aangeven wat de verandering van 

leefstijl/gedrag gaat opleveren op de korte of 

lange termijn.

  4.  Kleine stapjes: bereikbare/haalbare doelen 

stellen per keer, dat motiveert om door te gaan.

 

5.  Plezier ervaren: Het moet vooral ook leuk zijn, 

je moet je ergens thuis voelen en dat heeft wat 

tijd nodig.

 

6.  Naast leren ook doen en ervaren: kennis beklijft 

het beste door niet alleen te informeren, maar 

kinderen en ouders ook dingen te laten doen en 

ervaren. Daarbij is het van belang dat er wordt 

aangesloten bij de belevingswereld van kinderen. 

7.  Context gebonden: door gerichte begeleiding en 

advies op maat lukt het beter om gedrag/leefstijl 

aan te passen. 

 

8.  Goed gedrag belonen: laat zien wie goed gedrag 

vertoont, en zet diegene in het zonnetje.

 

9.  Empowerment: het krachtiger worden is een 

vereiste om als ouders en kinderen weer regie 

te krijgen over het eigen leven. Dit staat in 

directe relatie met de gezondheid.

 

10.  Motivatie: voor het bestendigen van de plannen 

is het van belang dat er bij betrokkenen een 

intrinsieke motivatie is voor het project. 

Dit vergroot de deelname en de impact van een 

programma.

 

11.  Participatie: om daadwerkelijk aan te sluiten 

bij de doelgroep en hun situatie, is een 

participatieve aanpak van belang. Bij een 

participatieve aanpak is een flexibel programma 

mogelijk en kan er worden ingespeeld op de 

contextgebonden behoeften en vragen van 

kinderen en ouders. Daarnaast stimuleert 

participatie het gevoel van eigenaarschap, wat 

bestendiging en borging op de langere termijn 

positief beïnvloedt.

 

12.  Creativiteit: anders leren kijken naar jezelf 

en je leefomgeving helpen om nieuwe gewoonten 

aan te leren. In KLIK betrekken we consequent 

kunstenaars en creatieve ondernemers.

Oud-Charlois 
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In de bijeenkomsten met de partners kwamen verschillende principes naar voren die in het vervolgplan van belang zijn:

  Referenties

Kunneman, Harry, Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor 

een kritisch Humanisme. Uitgeverij SWP, Amsterdam 2009
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  In samenwerking met

Apta (Lisa Goudzwaard)

Biotuin (John van der Jagt)

Centrum voor Jeugd en Gezin (Anneke Quak, Anne-Marie van Wingerden, Eefje 

Struijcken en Simon Wittenbols)

Cultuurscout Charlois (Kaboul Vermijs)

De Groene Appel (Ilse de Vette – van der Brugge)

Dona Daria (Aisha de Jong)

Gemeente Rotterdam (Arjen Goedendorp)

Historisch Collectief Charlois (Frans Gordijn)

Huisartsen praktijk Charlois (Laura Nusteling, Hans Harmsen, Sylvie Lo Fo Wong)

Jeugdcultuurfonds (Iebèl  Vlieg)

Lekker Fit (Bastian Zoon, Rocky van Beveren)

Mulier Instituut (Agnes Elling, Mirjam Stuij)

OBS de Triangel (Els Koster)

OBS Charlois (Conny den Broeder)

Opzomermee (Jurgen Groenenboom)

Sportstimulering Charlois (Kürt Willems)

Stichting Cowell (Harrie Dechering en Magda Erkelens)

Stichting B.a.d (Janine Schrijver en Kamiel Verschuren)

TOS (Peter van Gelderen)

‘t Otje (Jitka Andrea)

VUmc, afdeling Metamedica (Femke Boelsma en Tineke Abma)

  Met dank aan

Alle basisschool leerlingen en docenten van De Triangel, 

groepen zes en zeven (Mark Jansen, Simone Palm, Ferry Smit)

NutsOhra (Monique Schrijver en Jaap André)

Foto’s: Janine Schrijver, leerlingen groep 6 en 7 en Femke Boelsma
Tekst: Femke Boelsma, Tineke Abma / Grafisch ontwerp: Rutger Zuydervelt


