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beeld van een dergelijke systeemaanpak om
gezond gewicht te bevorderen is de JOGGaanpak. Deze richt zich op het gezonder
maken van de leefomgeving van kinderen
(thuis, school, buurt, sport, vrije tijd, werk
en media) door met een lokaal en landelijk netwerk van professionals structurele veranderingen in deze omgevingen
te bewerkstelligen.
Omdat alle verbonden partijen concreet
aan het werk gaan om de leefomgeving
van kinderen gezonder te maken, wordt
er ook wel gesproken van een werknet in
plaats van een netwerk. Zes voorwaarden
vormen de basis voor alle activiteiten die
worden uitgevoerd door het werknet. De
JOGG-regisseur is de spil in het werknet
en werkt hierin samen met lokale publieke
en private partners.
De JOGG-aanpak heeft een brede focus
en richt zich niet op een enkele omgeving
(bijvoorbeeld alleen de schoolomgeving),
maar op alle omgevingen waar kinderen
komen. Daarnaast speelt de JOGG-aanpak,
door samen te werken in een werknet, in
op belangrijke aangrijpingspunten in vier
van de zeven thematische clusters van het
systeemmodel voor overgewicht, namelijk het sport- en beweeggedrag, de sporten beweegomgeving, de voedselinname
en sociale invloeden. Hiermee probeert
de JOGG-aanpak zich te richten op een
deel van de factoren die gedefinieerd zijn
als belangrijk om het systeem waarin kinderen opgroeien te veranderen en zo overgewicht te verminderen. Een voorbeeld
hiervan is het ‘Akkoord Gezonde Voeding
op Scholen’ waarbij cateraars, automatenleveranciers, producenten en andere toeleveranciers werken aan gezondere voeding op scholen.

4: Systemische aanpak om sport
en bewegen te stimuleren
Zoals de JOGG-aanpak gericht is op het
bevorderen van een gezond gewicht, zo
zijn de lokale sportakkoorden gericht op
de samenwerking tussen betrokken partners in netwerken om specifiek sporten beweeggedrag te stimuleren. Ruim
300 Nederlandse gemeenten hebben
halverwege 2020 een lokaal of regionaal Sportakkoord gesloten. Van de
eerste 39 gesloten lokale akkoorden is
bekend dat in totaal 978 organisaties
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FIGUUR 2: OVERZICHT
HOE DE LOKALE
(BELEIDS)NETWERKPARTNERS SAMENWERKEN AAN MAATREGELEN/ACTIES GERICHT OP
DE BELANGRIJKSTE
FACTOREN EN
VERBINDINGEN IN HET
LOKALE SYSTEEM
Bron: (Nature.com,
bewerkt door het Mulier
Instituut).

het akkoord hebben ondertekend. Het
aantal ondertekenaars per akkoord verschilt sterk, tussen de 12 en 82 ondertekenaars. Bij de lokale sportakkoorden zijn
in elk geval de gemeente, sportorganisaties (met name sportverenigingen en in
mindere mate andere sportaanbieders)
en maatschappelijke organisaties (met
name welzijn/zorg, onderwijs en in mindere mate cultuur) betrokken. In bijna de
helft van de akkoorden zijn ook partijen
uit het bedrijfsleven betrokken.
De akkoorden zijn een mooi begin van het
creëren van een lokaal (beleids)netwerk en
het ontwikkelen van een gemeenschapsgerichte aanpak. Dit gebeurt echter nog
te weinig vanuit een systeemperspectief. Essentieel voor het bepalen welke
partners in het lokale (beleids)netwerk
betrokken (moeten) worden en welke
maatregelen/acties worden ingezet, is
dat de keuzes hiervoor aansluiten bij het
lokale sportsysteem.
Figuur 2 geeft een modelmatige weergave
van een lokaal (beleids)netwerk en passende maatregelen/acties die inspelen op
de factoren en verbindingen in het lokale
systeem. Dit netwerk dient dus te gaan
acteren als een werknet door gezamenlijk
maatregelen/acties in te zetten. Gemeenten
kunnen met een (lokaal) systeemmodel
goed zicht krijgen of de maatregelen/
acties inspelen op de belangrijkste aangrijpingspunten van dit systeem en of alle
benodigde partners in het (beleids)net-

werk betrokken zijn. Om de effectiviteit
van het (lokale) sportbeleid te vergroten
moeten de volgende stappen genomen
worden:
• Maak met betrokken partijen een (lokaal)
systeemmodel voor sport- en beweeggedrag inzichtelijk op basis van de systeembenadering en vertrekkend vanuit
een standaard (lokaal sport-)systeemmodel;
• Prioriteer de belangrijkste factoren en
verbindingen die volgens het systeemmodel van invloed zijn op het sporten beweeggedrag van de doelgroep;
• Ga na of in het lokale (beleids)netwerk
alle relevante partijen betrokken zijn
om op de geprioriteerde factoren en
verbindingen van het lokale sportsysteem in te kunnen spelen;
• Formuleer maatregelen/acties die
inspelen op factoren en verbindingen
in het lokale sportsysteem;
• Evalueer het lokale sport- en beweegbeleid of de lokale aanpak niet alleen
op effecten – de einduitkomst zoals
het sport- en beweeggedrag – maar
ook op veranderingen in het systeem
om erachter te komen wat wel en niet
werkt in een bepaalde context.

Conclusie
Overgewicht en inactiviteit blijken complexe gezondheidsproblemen waarbij een
combinatie van verschillende factoren in

een systeem een rol spelen. Om sport en
bewegen te stimuleren wordt het besef
sterker dat het essentieel is om een breed
scala van relevante factoren uit dit systeem te beïnvloeden.
Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:
• Met behulp van een systeemmodel op
een beeldende manier inzicht verkrijgen
in zoveel mogelijk relevante factoren.
Hiermee ontstaat het besef dat verschillende (beleids)terreinen en betrokkenen moeten samenwerken om sporten beweeggedrag te stimuleren.
• Nadat het systeem en de relevante factoren inzichtelijk zijn, kan met betrokkenen een keuze gemaakt worden voor
maatregelen en acties die inspelen op
zo veel mogelijk factoren en verbindingen in het model.
• Vervolgens is het nodig om op basis
van het systeemmodel te bekijken of
alle relevante partijen betrokken zijn in
het netwerk dat gezamenlijk werkt aan
het stimuleren van sport en bewegen.
• Tot slot dient de lokale aanpak niet alleen
op effecten, zoals sport- en beweeggedrag, te worden geëvalueerd, maar
juist ook op de veranderingen in het
systeem om erachter te komen wat wel
en niet werkt in een bepaalde context.
Hiermee kan geleerd worden op welke
manier het sport- en beweegbeleid bijgestuurd moet worden.
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Gekrenkte trots
Gekneusde ribben, een gebroken heup
en een bloedneus. Dat is wat een mijn
kennis Kees overhield aan zijn laatste
fietstocht. Maar er was nog iets anders
geknakt bij Kees, iets wat hij nog veel
erger vond. Zijn trots.
LISANNE BALK
Kees is 74, ietwat mager, maar naar
eigen zeggen nog ‘best wel fit’. Vorige maand stapte
hij op zijn net nieuw gekochte e-bike en na nog geen
twee meter ging het mis. Bij het opstappen was hij
éven de balans kwijt. Daar lag hij. Precies geland op
een niet zo vergevingsgezind stoepje, en de ambulance was al onderweg.
Kees is zeker niet de enige. Ieder jaar lopen ruim 6.000
fietsers van 60+ ernstig letsel op door een fietsongeval. Toen ik tegen Kees begon over het aanschaffen

van een fiets met een lage instap (‘een damesfiets?
Nergens voor nodig’) kon ik maar op weinig enthousiasme rekenen. En juist dat is de reden waarom er actie
nodig is. Bestaande interventieprogramma’s (bijvoorbeeld fietslessen of voorlichting) richten zich meestal
niet op types als Kees, maar op zijn vrouw Marja. Marja
houdt ook van fietstochtjes, vooral met onderweg een
‘bakkie en appeltaartje’, maar is als de dood dat ze
valt. Ze ontwijkt daarom drukke kruispunten en slecht
verlichte straatjes. Marja is zich al zo bewust van het
risico, dat ze geen risicogroep meer is.
Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
loopt er nu een nieuw programma; Doortrappen. Doortrappen is anders dan bestaande programma’s omdat
het zich in eerste instantie richt op de ‘Kezen’ onder
ons. Het uiteindelijke doel is uiteraard om te voorkomen

dat Kees een fietsongeval krijgt, maar de eerste stap
is om Kees bewust te maken van het risico. Pas daarná
zal Kees misschien van de fietsenmaker horen dat het
goed zou zijn om een fiets met lage instap te nemen.
Of benoemt zijn fysiotherapeut dat een fietsles best
zou kunnen helpen.
Doortrappen is een landelijk programma, dat wordt uitgevoerd binnen gemeenten. Daar worden de ouderen
bereikt op plekken waar ze toch al komen. Alleen geldt
dit niet voor Kees, want die mag met zijn gebroken
heup voorlopig nog niet naar huis.
Lisanne Balk is onderzoeker bij het Mulier Instituut en
betrokken bij de monitoring en evaluatie van het programma
Doortrappen. Voor meer informatie over het onderzoek:
https://www.mulierinstituut.nl/producten-diensten/beleidsondersteunend-onderzoek/interventies

