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Voorwoord
Een betere wereld begint bij betere beslissingen. Gek eigenlijk, dat we daar niet iedereen bij betrekken. Kinderen kunnen
volwassenen bij hun beslissingen helpen doordat zij anders kijken en anders denken. Hoe logisch dat ook klinkt, heel
normaal is het nog niet. Het lijkt een missend hoofdstuk in besluitvorming: kinderen de mogelijkheid geven om mee te
denken met bedrijven, organisaties en overheden. Deze dialoog tussen generaties verbindt werelden en denkbeelden.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is het eerste ministerie in Nederland dat kinderen structureel
betrekt bij besluitvorming rondom belangrijke maatschappelijke thema’s. Het ministerie van VWS is hiermee een
inspirerend voorbeeld voor Nederland en wereldwijd. Het ministerie vraagt kinderen onder andere om advies te geven
over de thema’s gezond leven en preventie. Staatssecretaris Paul Blokhuis nodigt kinderen uit om mee te denken over
de vraag: wat hebben kinderen en jongeren nodig om gezonde keuzes te maken?
De wens is om de trend van gezond leven te stimuleren en door middel van een Nationaal Preventieakkoord sneller
resultaat te behalen en gezondheidswinst te boeken.
VWS en Missing Chapter Foundation (Missing Chapter) vinden elkaar in deze maatschappelijke missie, en willen dit doen
door kinderen te betrekken en een frisse, nieuwe methode en aanpak in te zetten. Missing Chapter is een ANBI-stichting
zonder winstoogmerk die in 2010 van start ging op initiatief van prinses Laurentien van Oranje. De missie van Missing
Chapter is dat het normaal wordt dat kinderen op een niet vrijblijvende manier meedenken over besluiten die hun leven
aangaan. Onze droom is dat Nederland internationaal een voorbeeldland wordt voor kind-inclusie.
Missing Chapter brengt dialoog tot stand tussen kinderen en besluitvormers, waarbij we samenwerken met duizenden
kinderen en honderden organisaties om dit te realiseren. We scheppen de juiste context om kinderen en jongeren te prikkelen
scherpe vragen te stellen en met onverwachte invalshoeken en creatieve oplossingen te komen. Missing Chapter heeft
acht jaar ervaring om in samenspraak met kinderen en jongeren concepten en programma’s te ontwikkelen die hen in
staat stellen hun rol als ‘change agent’ in de praktijk te brengen. Uitgangspunt is altijd dat kinderen en volwassenen
samenwerken om tot nieuwe oplossingen te komen en hun gedrag op een positieve manier te veranderen.
Veel leesplezier!
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Het Preventieakkoord is bedoeld om samen met stakeholders ambitieuze plannen te maken voor een gezond
en vitaal Nederland. Er zijn drie thematafels ingericht rond de thema’s roken, overgewicht en problematisch
alcoholgebruik. Staatssecretaris Blokhuis wil jongeren en jongerenorganisaties graag betrekken bij het
Nationaal Preventieakkoord en hen mee laten denken over de (centrale) vraag: wat hebben jongeren nodig om
gezonde keuzes te maken? Het hoofddoel hierbij is dat kinderen meedenken over de uitvoering van de plannen
die aan de tafels worden gemaakt.

Inleiding
Het ministerie van VWS en Missing Chapter slaan de handen ineen om kind-inclusie structureel vorm te geven bij het
ministerie. De samenwerking krijgt vorm door de start van de Nationale Raad van Kinderen en de installatie van
kinderbewindspersonen (KBP).
Tijdens de eerste Raad van Kinderen Award-uitreiking, op 22 juli 2017 in Het Concertgebouw in Amsterdam, werd vanuit
de Raad van Kinderen-community (zowel de kinderen als de volwassenen) bedacht om een Nationale Raad van Kinderen
in te stellen. Het idee: een grote groep kinderen uit heel Nederland die het nieuwe Kabinet op structurele en niet
vrijblijvende wijze adviseert. Een belangrijke stap in de missie om het de normaalste zaak te maken dat kinderen
meedenken over besluiten die hun leven nu en in de toekomst bepalen.
Uit de community van de Nationale Raad van Kinderen worden ook KPB ingesteld. Zij functioneren als klankbord voor de
bewindspersonen en kunnen een podium creëren voor de mening van andere kinderen. Samen denkt deze groep kinderen
mee over diverse onderwerpen. Soms brengen ze zelf onderwerpen in en soms wordt hen een hulpvraag voorgelegd.
Hieronder volgt een toelichting op de werkwijze en de beoogde thema’s waarover de kinderen zich zullen buigen.

Werkwijze
1. Uitrol van de Nationale Raad van Kinderen

Het Kabinet laat zich als eerste kabinet ter wereld adviseren door een Nationale Raad van Kinderen. Het ministerie
van VWS heeft bij monde van minister Hugo de Jonge als eerste ministerie de handschoen opgepakt om een vraagstuk
aan de Nationale Raad voor te leggen. De Nationale Raad kwam op 27 mei 2018 voor de eerste keer bijeen en dacht na
over het thema kindermishandeling, en over de vraag wat ‘normaal’ is als het gaat om een gezonde thuissituatie.
Ook de thema’s gezondheid en sport zijn aangestipt in deze eerste bijeenkomst.
In 2018 denken we samen met kinderen en het ministerie van VWS na hoe de Nationale Raad van Kinderen precies
vormgegeven kan worden. De Nationale Raad is in ieder geval een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit een
community van kinderen tussen de 8 en 14 jaar, uit alle delen van het Koninkrijk. De Nationale Raad van Kinderen
werkt volgens de randvoorwaarden van een ‘traditionele’ Raad van Kinderen binnen organisaties en wordt begeleid
door Missing Chapter Foundation. Het proces is zo opgezet dat de adviezen niet vrijblijvend zijn, en er wordt altijd
aan kinderen verteld waarom adviezen wel of niet worden opgevolgd.

2. Installatie van drie kinderbewindspersonen (KBP)

Het ministerie van VWS heeft de wens uitgesproken om ook drie kinderbewindspersonen te benoemen: twee kinderministers (KM) en een kinderstaatssecretaris (KS). Deze KBP worden direct geworven vanuit, en gekoppeld aan, de
Nationale Raad van Kinderen. Hierdoor vertegenwoordigen de KBP een groter collectief en kunnen zij advies inwinnen
van een grotere onderzoeksraad. Dit zorgt voor een veilige setting. De KBP worden benoemd voor een periode van een
jaar, waarna drie nieuwe kinderen wordt gevraagd om het erop volgende jaar hun posities in te nemen. De KBP dienen
gedurende een jaar als klankbord voor de bewindspersonen, en daarnaast kunnen ze met hun leeftijdsgenoten meedenken over de politiek door a) andere kinderen te inspireren en te stimuleren deel te nemen aan politieke debatten,
en b) een podium te creëren voor de mening van andere kinderen.

Thema’s
De Nationale Raad gaat zich de komende tijd uitgebreid buigen over de volgende drie actuele thema’s, aangedragen
door het ministerie van VWS:
• Z
 org. Minister Hugo de Jonge heeft de Nationale Raad van Kinderen een vraag gesteld over kindermishandeling.
Centraal staat de vraag wat normaal is als het gaat om een veilige thuissituatie.
•	
Sport. Minister Bruno Bruins wil mede naar aanleiding van het Sportakkoord de kinderen een vraag voorleggen
over sportparticipatie.
•	
Gezondheid. Staatssecretaris Paul Blokhuis wil jongeren laten meedenken over het Nationaal Preventieakkoord en
over de vraag: wat hebben jongeren nodig om gezonde keuzes te maken?
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De inzichten van kinderen over gezond leven
Wij verdelen de activiteiten van Missing Chapter Foundation in twee pijlers: inzicht en actie. Deze twee strategische
pilaren zijn nauw met elkaar verbonden. Binnen het domein inzicht organiseren wij dialogen tussen kinderen en besluitvormers, zodat kinderen hun inzichten en ideeën kunnen delen. Dit doen we via een dialoogmethode waarbij kinderen
en volwassenen als gelijkwaardige partners in gesprek gaan. Binnen het domein actie zetten we ons ervoor in dat de
inzichten van kinderen worden omgezet in nationale acties. Het uitgangspunt is steeds hetzelfde: kinderen zijn natuurlijke
‘change agents’ en zetten aan tot positieve gedragsverandering.
Missing Chapter heeft in de afgelopen periode op verschillende manieren binnen deze twee pijlers inzichten opgedaan
over gezond leven. Hieronder een overzicht:

1. Pijler Inzicht: Raad van Kinderen
In enkele Raad van Kinderen-trajecten deden kinderen onderzoek naar gezonde keuzes en eetgewoonten. Een voorbeeld
hiervan is het traject van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) rondom de Gezonde Generatie. De inzichten uit
deze trajecten zijn opgenomen in de publicatie. De organisaties die zijn betrokken bij deze trajecten geven zelf vervolg
aan de uitkomsten en adviezen uit deze trajecten.

2. Pijler Inzicht: Nationale Raad van Kinderen
De Nationale Raad van Kinderen heeft tijdens de eerste bijeenkomst op 27 mei 2018 in de Efteling al nagedacht over het
thema gezondheid. De komende tijd wordt dit onderwerp verder uitgediept. De eerste inzichten zijn opgenomen in deze
publicatie.

3. Pijler Actie: GoDo
Bij de ontwikkeling van het actieprogramma GoDo, waarbij het draait om structureel gezond leven, onderzochten kinderen
uit heel Nederland wat hen en hun gezin helpt om gezond te leven en lekker in hun vel te zitten. De uitkomsten uit de
co-creatie-sessies zijn opgenomen in deze publicatie. Binnenkort wordt dit verder uitgewerkt en de introductie staat
gepland voor september 2018. Het actieprogramma GoDo is een brede alliantie van diverse (kennis)partners.

4. Pijler Inzicht: Nationaal Preventieakkoord
Ter voorbereiding op de dialoogsessie ten behoeve van het Nationaal Preventieakkoord heeft een tweetal
co-creatie-sessies plaatsgevonden met een groep kinderen van JES Rijnland, Stichting Utopa en King for a Day.
Tijdens deze co-creatie-sessies dachten de kinderen na over de vraag wat jongeren nodig hebben om gezonde keuzes
te maken en welke rol hun sociale omgeving hierin speelt. De eerste inzichten zijn opgenomen in deze rapportage.
De inzichten zijn verder uitgewerkt tijdens de dialoogsessie met staatssecretaris Paul Blokhuis.
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Pijler Inzicht: Raad van Kinderen
De Raad van Kinderen is een initiatief van Missing Chapter Foundation. Ruim 80 organisaties in het Koninkrijk der Nederlanden
hebben inmiddels een Raad van Kinderen. Het idee is dat organisaties naast een Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen
ook standaard een Raad van Kinderen instellen die meedenkt met de organisaties. Een Raad van Kinderen wordt gevormd
door een groep kinderen uit de leeftijd van 8-14 jaar oud. Besluitvormers leggen hun strategische vraagstukken – altijd met
een maatschappelijke focus – aan kinderen voor. Ze gaan vervolgens onder begeleiding van Missing Chapter op gelijkwaardige
manier samen in gesprek om nieuwe oplossingen te vinden. De Raden van Kinderen zijn actief in meer dan vijftien sectoren en
adviseren allerlei soorten organisaties, van groot tot klein en van publieke tot private sector.

Zie www.raadvankinderen.nl
In de afgelopen jaren hebben verschillende Raden van Kinderen met organisaties nagedacht over het onderwerp gezond leven.
Onder andere de Raden van Kinderen van Albert Heijn, FrieslandCampina, Jumbo, Lidl, Koninklijke Numico N.V. (Nutricia),
Samenwerkende Gezondheidsfondsen, het Vinkje en Unilever.
De inzichten van deze Raden van Kinderen laten zien dat een betere en heldere informatie helpt om gezonder te leven.
Tegelijkertijd ligt voor de kinderen de kracht juist ook in het aanbieden van een concreet handelingsperspectief én in de kracht
van samenwerking tussen verschillende partijen, zoals ouders, kinderen en supermarkten. De inzichten en adviezen kunnen
worden samengevat in onderstaande thema’s.

Gezond weten is nog niet gezond doen

Kinderen zijn zich ervan bewust dat gezond eten en leven belangrijk is. Ze kunnen over het algemeen goed aangeven wat
gezond en ongezond is. Kinderen leren ook vrij veel over wat wij gezond en ongezond noemen. Het gaat hen niet alleen om de
boodschap en de kennis, kinderen willen vooral hulp bij wat ze met die kennis kunnen doen. Bijvoorbeeld: hoe kan een
hamburger thuis gezond worden klaargemaakt? En kan een pizza misschien ook gezond worden gemaakt?

Het lukt alleen samen als gezin

Tijdens verschillende dialoogsessies geven kinderen aan dat ze goed weten wat gezond en ongezond is, maar dat de ouders
degenen zijn die vaak de keuzes maken. Ouders doen de boodschappen en maken hun eten en drinken klaar voor school.
Kinderen willen vaker geholpen worden om samen met hun ouders aan de slag te gaan met gezondheid thuis. Ideeën die
hiervoor worden genoemd: samen een cursus volgen, samen thuis koken, samen boodschappen doen.

‘Mijn ouders zeggen dat ik veel groente en fruit moet eten, maar zelf doen ze dat niet.’
‘Kinderen kunnen hun ouders vertellen wat zij denken over eetgewoonten, en hen zelfs adviseren over wat
zij moeten kopen.’

Samen weten wat de grens is

Het grootste problemen dat kinderen benoemen is dat het moeilijk is om de grens tussen ongezond en gezond eten in te
schatten. Hoeveel suiker of vet mag een product nog bevatten om toch gezond te zijn? Hoeveel ongezonds mag je eten om toch
nog gezond te leven? Hoe kun je een ongezond product als pizza gezonder maken? Ouders blijken deze informatie vaak niet te
kunnen geven.

‘Mijn moeder houdt erg van chocolade. Soms zeg ik tegen haar dat ze niet zo veel chocolade moet eten.
Eerst is ze dan geïrriteerd, maar daarna luistert ze. Het zou echt helpen om ouders voorlichting te geven.’
‘Zorg ervoor dat kinderen ergens naartoe kunnen om hulp te vragen als hun ouders niet luisteren.’

De omgeving kan helpen

De kinderen geven ook aan dat ze gezonder willen eten, maar ze zijn zich bewust van de barrières (tijd, geld, smaak etc.).
Ze vinden dat naast hun ouders ook de winkel een verantwoordelijkheid heeft om mensen te helpen gezonder te eten. Ze geven
aan dat het voelt alsof informatie die in of door winkels wordt gegeven soms misleidend is. Vaak staan er maar een paar ingrediënten groot op de verpakking. Of de afbeeldingen zien er heel verleidelijk uit. Dan denk je dat iets gezond is, maar dat is dan niet zo.

‘Soms lijkt iets gezond, bijvoorbeeld tomatenketchup, want daar zitten tomaten in. Maar ook wel heel veel suiker.’
‘Geen blije gezichten meer op een verpakking met ongezond eten.’

Gezond eten is een feestje

Kinderen geven aan dat tijdens het weekend en tijdens de vakantie vaak ongezonder wordt gegeten. Ouders zijn dan meer
ontspannen en vinden veel meer goed. Ze willen geen problemen met het eten van hun kinderen, als het maar lekker en
gemakkelijk is. Kinderen vragen zich af waarom gezelligheid, ontspanning en feestjes vaak samengaan met ongezond eten.
Als we gezond eten presenteren als een feestje én als iets gemakkelijks, eten mensen sneller thuis en snappen ze dat een
feestje ook gezond kan zijn.
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Pijler Inzicht: Nationale Raad van Kinderen
Tijdens de eerste bijeenkomst van de Nationale Raad van Kinderen, op 27 mei 2018, is gesproken over gezond leven.
De kinderen hebben in groepen nagedacht over de vraag hoe heel Nederland gezonder kan leven door gezonder te eten,
meer te bewegen en te sporten, en vaker te recreëren. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de kinderen het thema
gezondheid breed opvatten en daarmee ook verbindingen leggen naar andere thema’s. Dit opent mogelijkheden voor
samenwerking binnen – en mogelijk ook tussen – verschillende ministeries. Een mooie opmaat voor het ministerie van
VWS om het stokje aan het einde van dit jaar door te geven. Voorbeelden die kinderen noemen zijn:
•	Geef aandacht aan oorzaken achter stress. Deze oorzaken kunnen heel divers zijn. Om bijvoorbeeld geldzorgen,
examenstress of ruzies aan te pakken, is samenwerking met meerdere partijen nodig;
•	Verhoog de btw op slechte producten en verlaag de btw op gezonde producten. Natuurlijk moeten verschillende
partijen samenwerken om te bepalen welke producten dit dan zouden zijn. Hiervoor kan een soort checklist worden
opgesteld;
•	Ga luchtvervuiling tegen door bijvoorbeeld een beter netwerk van fietspaden aan te leggen. Dit betekent dat de
omgeving anders zou mogen worden ingericht met meer ruimte voor fietspaden (en openbaar vervoer).
De inzichten en adviezen kunnen worden samengevat in onderstaande thema’s.

Zet in op verschillende oplossingen en werk samen

Op veel vlakken kan beter worden samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van gezond eten. De kinderen noemen het
goedkoper en duurder maken van bepaalde producten: snoep kan duurder worden, fruit en groente goedkoper. Daarnaast
kunnen ook fabrieksdirecteuren en (managers van) supermarkten helpen door gezonde alternatieven te maken en in de
winkels aan te bieden. Het helpt als er duidelijke verpakkingen zijn waarop in gewone taal staat wat er in het product zit.
Ook goede afbeeldingen kunnen helpen. Reclamemakers zouden volgens een bepaalde standaard kunnen vertellen over
producten. Nu zijn reclames soms misleidend, zowel voor ouders als voor kinderen. De inrichting van de winkels kan ook
anders. Kleinere afdelingen voor vlees en gezonde producten op ooghoogte, bijvoorbeeld.

Kijk naar achterliggende oorzaken

De kinderen geven aan dat je alleen gezond kunt leven als je goed voor jezelf zorgt. Weten wat gezond is en ook echt
goed voor jezelf zorgen zijn twee verschillende dingen. Soms lukt het niet om goede gewoonten vol te houden door
achterliggende oorzaken. Zo ervaren veel mensen in Nederland nu stress en hierdoor slapen ze minder goed. Dat moet
veranderen om een gezond leven te kunnen leiden. Om de stress te verminderen moeten oorzaken achter de stress worden
aangepakt. Deze oorzaken zijn heel divers. Genoemd worden bijvoorbeeld: geld, relaties, ruzie, examens en ziekte.

Combineer verschillende doelen

Gezond leven is voor iedereen in Nederland belangrijk. Kinderen snappen heel goed dat gezond leven voor iedereen iets
anders betekent. Zo vindt iedereen andere sporten leuk om te doen en andere dingen lekker om te eten. Als iemand aan
topsport doet, heeft diegene andere eetgewoonten dan iemand die kantoorwerk doet. Dit geldt ook voor verschillende
doelgroepen qua leeftijd. Zorg bijvoorbeeld voor buitenspeeltuinen voor kinderen van verschillende leeftijden. Zo gaan
meer kinderen naar buiten toe en dit is extra gezond. Als de speeltuinen bij scholen komen te liggen, kan er zelfs buiten
les worden gegeven. Hetzelfde geldt voor pauzeplekken voor volwassenen bij kantoren.
Gezond leven geldt natuurlijk ook voor oudere mensen. Kinderen signaleren kansen om jongeren en ouderen meer samen
te laten doen. Hiermee wordt ook meteen de groeiende eenzaamheid onder veel ouderen aangepakt. Heel concreet
stellen de kinderen voor om een school naast een bejaardentehuis te bouwen. Dan kunnen de kinderen in de pauze of na
schooltijd eventjes langsgaan om te helpen met huishoudelijke dingen, om samen buiten een rondje te wandelen of om
gewoon te kletsen.
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Pijler Actie: GoDo
Het actieprogramma GoDo is in ontwikkeling. Het programma wordt ontwikkeld op basis van de inzichten van kinderen
rondom gezond leven. Het is gericht op gedragsverandering en het helpt gezinnen in heel Nederland structureel gezonder
te leven en lekker in hun vel te zitten. Het doel is dat iedereen in Nederland gelukkiger wordt door gezonder te eten, meer
te bewegen en meer te ontspannen. Via een gezinsaanpak, bestaande uit een reeks acties, mobiliseert GoDo gezinnen en
zo de hele samenleving tot een blijvende gedragsverandering. Hierbij wordt samengewerkt met en voortgebouwd op het
succes van het Ik Eet Het Beter Scholenprogramma, waar jaarlijks meer dan 400.000 kinderen aan deelnemen.
GoDo is een brede alliantie van diverse (kennis)partners die samen een nationale beweging willen creëren volgens het
gedachtegoed van Missing Chapter in co-creatie met kinderen. Het unieke van GoDo is dat kinderen thuis de aanjager en
‘change agent’ zijn om het gedrag van hun hele gezin blijvend te veranderen. Daardoor is het een aanvulling op bestaande
programma’s. De afgelopen tijd hebben kinderen afkomstig uit verschillende sociaaleconomische milieus, verspreid over
heel Nederland, onderzoek gedaan naar wat hun gezin kan helpen om gezonder te leven.
Enkele algemene inzichten die uit deze sessies voortkwamen, zijn:

• Kracht van samen

Kinderen geven aan dat het belangrijk is om samen met anderen concreet aan de slag te gaan. Het helpt als je samen
toewerkt naar een doel. Het is veel gezelliger om samen te sporten. Zo blijf je gemotiveerd om dat doel te halen.

• Koppeling aan andere thema’s

Het is extra fijn als de actie bijdraagt aan een ander doel: een betere leefomgeving, de buurvrouw beter leren kennen
of energiebesparing.

‘Trap je eigen energie bij elkaar op een fiets die vastzit aan je smoothie-mixer!’

• Initiatief bij het kind

Het is belangrijk dat je zelf gemotiveerd bent om een doel te halen. Je ouders of leerkracht kunnen wel helpen,
maar je moet het ook zelf willen. Anders houd je het niet vol.

• Inclusie

Het is belangrijk dat iedereen kan meedoen. Dus ook al is een activiteit niet voor iedereen geschikt, bedenk dan een
oplossing hoe mensen toch mee kunnen doen.

‘Maak een traprolstoel voor ouderen. Dan kunnen zij zitten en toch hun benen trainen.’
Daarnaast zijn heel veel concrete acties voortgekomen uit de co-creatie-sessies. De top vijf van deze acties zijn door de
deelnemende kinderen als volgt opgeschreven:

1. Bordspel

‘Maak je eigen poppetje. Kies je kleren, bril en haren en kies je tegenstander. Dat kan je relaxte zus zijn, je sportieve papa
of je klasgenootje die het liefst elke pauze snoep eet. Onderweg kom je allemaal uitdagingen tegen in de vorm van challenges. Soms kun je die alleen oplossen, maar je moet ook samenwerken! Zo ben je op een speelse manier samen bezig
met gezond eten, lekker bewegen en chillen natuurlijk. De challenges worden steeds ge-update. Laat zien dat jij het fitst,
gezondst en meest ontspannen bent van iedereen!’

2. Beweegmaatjes

‘Jij helpt anderen om meer te bewegen! Eerst meld je je aan als beweegmaatje. Daag daarna je relaxte zus, je sportieve
papa, je snackende vriendje of iemand uit je straat uit om te bewegen. Natuurlijk krijg je hierbij hulp van een coach.
Bevalt dit goed? Daag dan ook anderen in je omgeving uit! Als iedereen beweegmaatje wordt, worden nog meer mensen
net zo fit als jij!’

3. Doe-box

‘De Doe-box is een pakket met allerlei activiteiten waardoor jij en je gezin steeds fitter worden. Kies een Ontspan-box,
een Beweeg-box of een Box voor gezond eten. Wat er precies in de box zit, blijft een verrassing! Het zijn in elk geval
spannende, leuke activiteiten en opdrachten om je moeder, je vriendinnetje of je leraar te challengen. De Doe-box wordt
natuurlijk steeds vernieuwd, dus het blijft spannend! Met de Doe-box maak je van ontspannen, bewegen en gezond eten
echt een feestje!’
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4. Pleintje in de buurt

‘Jij weet vast een plek in de buurt die nu niet goed wordt gebruikt en die je perfect kunt omtoveren tot een gezellig en
gezond pleintje! Is je vader een goede tuinman, je buurvrouw een goede coach en wil jij activiteiten organiseren?
Knap dan samen met je vriendjes, ouders en je buren het pleintje op met gezonde fruitbomen, waterkraantjes en
picknicktafels. Het pleintje is voor iedereen, dus maak er samen iets moois van!’

5. Familieweek-app

‘Wil jij samen met je familie gezonder eten en lekkerder in je vel zitten? Kies je gezonde weekmenu en stuur het
boodschappenlijstje naar je ouders. Of plan een familie-sportavond en ga samen lekker bewegen. En hebben jullie al een
familie-chill-uurtje? Check verder filmpjes en recepten in de Familieweek-app en unlock allemaal vette features.
Met de Familieweek-app ben jij de baas!’
In juni 2018 hebben kinderen uit heel Nederland gestemd op de beste actie van deze top vijf.
Deze winnende actie wordt als eerste verder ontwikkeld voor de lancering in september 2018.
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Pijler Inzicht: Nationaal Preventieakkoord
Het ministerie van VWS heeft Missing Chapter gevraagd om een dialoogsessie tussen kinderen, staatssecretaris
Blokhuis en betrokken besluitvormers te faciliteren over het Preventieakkoord. Tijdens de eerste co-creatie-sessie, die
een voorbereiding vormt op de dialoogsessie, hebben de kinderen eerst nagedacht over het begrip gezondheid in brede
zin. Daarnaast is een start gemaakt met de vraag van staatssecretaris Blokhuis over wat jongeren nodig hebben om
gezonde keuzes te maken en welke rol hun sociale omgeving hierin speelt. In de tweede co-creatie-sessie zijn de themagebieden overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik, en de relatie tussen gezondheid en sociaaleconomische
status aan bod gekomen. Daarnaast zijn deze vragen tijdens de dialoogsessie met de staatssecretaris verder uitgediept.
De uiteindelijke inzichten zijn opgenomen in de rapportage over het Nationaal Preventieakkoord.

1. Gezondheid in brede zin

De kinderen hebben nagedacht over de volgende vragen:
• Wat is gezondheid?
• Waarom is gezondheid belangrijk?
• Wanneer voel jij je gezond?
Gezondheid betekent dat je oplettend bent, zeggen kinderen. Je let op wat je eet en je bent je ervan bewust hoeveel
je beweegt.

‘Gezondheid is als je levensstijl overeenkomt met je gevoel.’
Eén van de gezonde keuzes die veelvuldig wordt genoemd, is om te bewegen, te sporten en buiten te spelen. Buiten spelen
is gezond vanwege de frisse lucht en omdat je meer leert dan je denkt: je leert namelijk om (makkelijker) vrienden te
maken en je krijgt bovendien een grotere woordenschat dankzij het contact met andere kinderen. Daarnaast versterkt
samen bewegen en sporten de band met je vrienden. Het leuke is dat een kind zich er echt op kan verheugen om samen
met vrienden te gaan sporten. Sporten zorgt er bovendien voor dat je meer zelfvertrouwen krijgt en dat je beter kunt
opletten op school. Als je je niet lekker voelt, kun je ook niet goed opletten.

‘Als je hebt gesport, vergeet je al je zorgen. Je komt weer terug op het probleem als je klaar bent met
sporten, en dan kom je verder met de oplossing.’
‘Door te sporten kun je beter opletten op school en krijg je meer vertrouwen in jezelf. Als je je niet lekker
voelt, kun je ook niet goed opletten.’
Gezondheid is belangrijk omdat je meer vertrouwen in jezelf hebt als je gezond bent. Daardoor heb je het gevoel dat je
betere keuzes kunt maken. Bovendien is gezond eten en drinken belangrijk voor kinderen die in de groei zijn, daarmee
voorkom je overgewicht. De gezondheid van een kind is ook belangrijk omdat hij of zij dan beter kan opletten op school.

‘Je hebt meer zelfvertrouwen als je gezond bent.’
‘Als je gezond bent, krijg je zelfvertrouwen en dan heb je het gevoel dat je keuzes kunt maken.’
Kinderen voelen zich gezond wanneer zij hebben gesport, fruit en groenten hebben gegeten (en dus vitamines binnenkrijgen)
en als zij genoeg en goed hebben geslapen. Maar al snel komt ook een ander aspect van je gezond voelen aan bod:
geestelijke gezondheid. Je vrolijk en comfortabel voelen, wordt gerekend tot ‘je gezond voelen’. Daarnaast zijn vriendschap en gezellige dingen met je vrienden doen belangrijk om je gezond te voelen. En wat gezond is voor jou, hoeft niet
gezond te zijn voor een ander.

‘Ik voel me gezond als ik iets leuks met vrienden heb gedaan.’
‘Hoe voelt gezond?’
‘Het is belangrijk om je gezond te voelen, zodat je langer leeft en gelukkig bent.’
‘Je bent gezond als je een fris en licht gevoel hebt en helder kunt nadenken.’
‘Ik voel me gezond en fit als ik in een vrolijke bui ben.’
‘Wie bepaalt of je gezond bent? Je lichaam?’
‘Ik voel me gezond als we mindfulness doen bij de weekendschool.’
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2. Gezonde keuzes

De kinderen hebben nagedacht over de volgende vragen:
• Wat zijn gezonde keuzes en hoe maak je ze?
• Wat is de invloed van mijn sociale omgeving bij het maken van gezonde keuzes?
• Wat is nodig om gezonde keuzes te maken?
• Hoe maak je je gezondheid en het maken van gezonde keuzes bespreekbaar?
Kinderen geven aan dat het bij het maken van gezonde keuzes eigenlijk gaat over bewustzijn creëren over je eigen
gedrag. Daarnaast vinden kinderen het een belangrijke keuze om niet te beginnen met roken en drinken. Als het gaat
om het maken van gezonde keuzes, is het belangrijk om een doel te stellen. Als je dit doel daadwerkelijk hebt bereikt,
voel je je beter. Daarnaast vergroot je je bewustzijn door gezonde keuzes te maken en kun je deze manier van leven
doorgeven aan anderen.

‘Je moet een doel stellen en dat doel bereiken en dan voel je je ook beter.’
‘Van keuzes maken word je gezonder en wijzer.’
‘Door het maken van gezonde keuzes denk je bewuster na over het helpen van mensen.’
‘Gezonde keuzes maken kun je doorgeven aan anderen.’
Kinderen zien in dat hun sociale omgeving een grote rol speelt bij het maken van gezonde keuzes. Je vrienden kunnen
je helpen om een gezonde keuze te maken, maar ze kunnen het ook moeilijker voor je maken. Het is dan belangrijk om
voor jezelf op te komen en ‘nee’ te zeggen als zij iets doen wat jij niet wilt. Het helpt ook als je op een sportclub zit, want
daar zijn veel mensen die sporten en gezond eten. Op die manier stimuleer je elkaar. Ook de invloed van sociale media
wordt genoemd: het lijkt makkelijk voor de mensen die je online ziet om een gezond en perfect lichaam te hebben, maar
zij moeten er hard voor werken en dat weten volgers soms niet. Dit zorgt voor een onrealistisch beeld. Daarnaast wordt
opgemerkt dat een kind qua eet- en beweeggedrag meedoet met wat gangbaar is in de omgeving. Het kind weet soms
dus niet beter dan wat hem of haar wordt voorgeleefd.

‘Als je een groep vrienden hebt die een slechte invloed op je heeft, moet je soms voor jezelf opkomen en
een keer nee zeggen.’
Wat hebben kinderen dan nodig om gezonde keuzes te maken? Kennis over schadelijke stoffen moet breder worden
gedeeld, zeggen ze. Hetzelfde geldt voor kennis over eten en de gevolgen van slecht eten voor je lichaam. Wat gebeurt
er met je als je niet beweegt of weinig buiten komt, en wat zijn de gevolgen voor de geestelijke gezondheid als iemand
ongezonde keuzes maakt? Daarnaast moet op verpakkingen duidelijk worden vermeld welke ingrediënten er in een
product zitten en welke soorten suiker er bestaan. Op die manier kunnen ze bewust voor een product kiezen. Bovendien
hebben kinderen hun ouders nodig om gezonde keuzes te maken. Ook denken ze geld nodig te hebben. Gezonde producten
zijn immers vaak duurder dan ongezonde producten. Dit moet dan ook veranderen.

‘Om gezonde keuzes te maken heb je motivatie en discipline nodig.’
‘Je hebt je ouders nodig om gezonde keuzes te maken.’
‘Je hebt geld nodig om gezonde keuzes te maken.’
Je gezondheid en het al dan niet maken van gezonde keuzes moet bespreekbaar worden gemaakt, vinden de kinderen.
Het is een probleem dat kinderen dit soms niet met hun ouders durven te bespreken. Een kind moet om hulp kunnen
vragen als het zich niet gezond voelt, bijvoorbeeld als het obesitas heeft of zich down voelt. Een luisterend oor van een
familielid, juf of meester, of een vertrouwenspersoon (een huisarts of kinderarts) kan dan belangrijk zijn. Een signalerende
rol is hierbij weggelegd voor de juf of meester: als deze ziet dat het niet goed gaat met het kind, moet hij of zij eerst in
gesprek gaan met het kind en daarna pas met de ouders. Het kind is zich meer bewust van zijn gezondheid dan de
ouders, zeggen de kinderen. Aan de andere kant zeggen zij ook dat een kind het niet per se met zijn ouders over
gezondheid hoeft te hebben, behalve als het zich niet lekker voelt.

‘Het is een probleem dat kinderen het er met hun ouders niet over durven te hebben.’
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Kinderen kijken met scherpe blik naar
het Nationaal Preventieakkoord
Kinderen kijken op een andere manier naar het Preventieakkoord. Zij zien zeker de waarde van een aanpak op de drie
themagebieden overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik. Tegelijkertijd leggen zij het accent op overkoepelende thema’s zoals zelfvertrouwen en weerbaarheid als belangrijke pijlers voor het maken van gezonde keuzes.
De kinderen zeggen letterlijk: als je zelfvertrouwen hebt, heb je het gevoel dat je keuzes kunt maken. Kinderen vinden het
belangrijk om aandacht te besteden aan de achterliggende oorzaken van ongezond gedrag. Hierbij spelen ook thema’s
zoals geestelijke gezondheid en sociaaleconomische status een rol.
Op 11 juli 2018 vond de afsluitende dialoogsessie plaats bij het ministerie van VWS. De Raad van Kinderen werd gevormd
door leerlingen van JES Rijnland, Stichting Utopa en King for a Day. Zij presenteerden hun adviezen aan de staatssecretaris
van VWS, Paul Blokhuis. Andere deelnemers vanuit het ministerie van VWS waren Ciska Scheidel (directeur Publieke
Gezondheid), Henk Soorsma (MT-lid directie Publieke Gezondheid) en Miranda Vroom (MT-lid directie Voeding,
Gezondheidsbescherming en Preventie). Als voorzitter van de thematafel Problematisch alcoholgebruik ten behoeve van
het Nationaal Preventieakkoord nam Leon Meijer (wethouder in Ede) deel aan de dialoog.
In de dialoogsessie hebben de kinderen adviezen gegeven en inzichten gedeeld rondom de volgende drie subthema’s:
1. Gezond zijn en gezond voelen
2. Het maken van (gezonde) keuzes
3. Wat hebben kinderen nodig: rolverdeling en verantwoordelijkheid
Op basis van deze inzichten en adviezen van de kinderen aan de staatssecretaris is hieronder een overzicht opgenomen
van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen rondom het Preventieakkoord.

1. Denk breed: investeer in zelfvertrouwen en weerbaarheid
Zelfvertrouwen en weerbaarheid zijn twee belangrijke pijlers bij het maken van gezonde keuzes, en zeker zelfvertrouwen helpt
daarbij. Kinderen benadrukken de noodzaak om aandacht te besteden aan de achterliggende oorzaken van ongezond gedrag.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen heeft te maken met lekker in je vel zitten, en met weten wat je kunt doen als dit niet zo is.
Het is fijn als daar aandacht aan wordt gegeven op school. Ook de ouders mogen hierbij worden betrokken.
School is belangrijk
Zorg voor lage uitval, dan ben je in ieder geval op school (waar je op een goede,
gezonde manier wordt beziggehouden).
Een interessant punt dat hierbij naar voren kwam is ‘iets stiekem doen’. Als je genoeg zelfvertrouwen hebt, zou je niet
stiekem iets ongezonds hoeven te doen. Je weet dan waarom je bepaalde keuzes maakt.

‘We zijn nu bezig met gezondheid, maar stiekem is iedereens lievelingseten pizza of patat.’

Weerbaarheid

Het is belangrijk om te weten hoe je mensen kunt aanspreken op hun gedrag.

‘Ik zou het eng vinden om iemand aan te spreken. Misschien kun je met een groep samen op iemand afstappen.’
Je kunt bepaalde vaardigheden aangeleerd krijgen, zowel door het voorbeeldgedrag van je ouders als op school.
Maak geestelijke gezondheid bespreekbaar op school
Voor kinderen kunnen lessen worden gegeven op school. Maar ook moeten er
lessen aan leerkrachten worden gegeven om hiermee om te kunnen gaan.
Het is belangrijk om niet alleen te weten wat je moet zeggen, maar ook hoe je het moet zeggen.

‘Je moet het aardig vragen.’
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2. Duidelijke kaders: combineer duidelijke regels met verleiding
Een combinatie van mensen verleiden tot het juiste gedrag en daarbij duidelijke regels stellen, lijkt de meest
wenselijke aanpak. De kinderen geven aan dat de speelruimte duidelijk moet zijn. Daarbinnen ben je vrij om te kiezen.
Het is ook belangrijk om rustig te beginnen.

Duidelijke regels

Kinderen geven aan dat er best strenge regels mogen zijn. En als mensen zich niet aan de regels houden,
moet dat ook een gevolg hebben. Ook bedrijven hebben hierin een verantwoordelijkheid.

‘Mensen moeten voorrang krijgen bij sollicitaties als ze niet roken, en niet uitgenodigd worden
als ze wel roken.’
Het nieuwe normaal
Draai het om: rookvrij is het nieuwe normaal. Maak een gemeente rookvrij en
wijs plekken aan waar wel mag worden gerookt.

Traktatieregels
Hanteer dezelfde regels voor iedereen. Dus ook leerkrachten moeten zich
houden aan de traktatieregels.

Verleiding

Verleiden tot gezond gedrag zit voor de kinderen in het zichtbaar maken van zowel gezond gedrag als ongezond gedrag.
Gebruik bijvoorbeeld gekke feitjes en voorbeelden waardoor je aandacht wordt getrokken.

‘Er zitten meer bacteriën in een ijsautomaat dan in de wc van een wegrestaurant.’
Daarnaast speelt beloning een rol. Een interessant punt hierbij is of een beloning altijd iets met het onderwerp te maken
moet hebben en of het iets ongezonds mag zijn. Er mag meer aandacht worden gegeven aan het feit dat gezond eten ook
lekker eten kan zijn en dat lekker bewegen juist een beloning kan zijn.

‘Er moet een groenterestaurant komen met speeltjes of spelletjes.’

3. Geef duidelijke en persoonlijke voorlichting
De informatie die nu wordt gegeven over bijvoorbeeld de dodelijke gevolgen van roken bereikt mensen lang niet altijd.
Dit heeft te maken met het taalgebruik maar ook met de manier waarop de informatie wordt gecommuniceerd.

‘Als op het pakje staat dat 9 van de 10 mensen doodgaan aan het roken van sigaretten, dan denken mensen
toch dat zij die ene persoon zijn die niet zal doodgaan.’

Wees duidelijk

Het is belangrijk om de negatieve gevolgen van roken, drinken en suiker in duidelijke taal te communiceren.
Veel mensen weten niet welke stoffen in sigaretten worden gebruikt omdat dit onder een andere naam op de verpakking
staat. Het mag ook veel groter op het pakje worden gezet.

‘Vertel gewoon dat er rattengif in sigaretten zit.’
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Maak het persoonlijk

Veel mensen lezen de informatie niet die via folders of op verpakkingen wordt gegeven. Zij zijn onvoldoende bekend met
de gevolgen van roken. Het is belangrijk om deze mensen persoonlijk te spreken en hen voor te lichten in duidelijke taal.
Beeld is ook belangrijk. Als ze dan voorlichting hebben gehad, kunnen ze de keuze maken om niet te gaan roken.
Rookbewijs
Dat werkt net zoals een rijbewijs. Je krijgt voorlichting of les over de gevolgen
van roken. Je mag alleen sigaretten kopen met een rookbewijs en je mag worden
aangesproken op straat als je rookt. Geen rookbewijs? Dan krijg je ook les.

Reclames over de gevolgen van roken zijn totaal niet interessant voor jongeren. Deze worden snel weggeklikt.
Als kinderen en jongeren actief worden betrokken bij het maken van reclames of acties, sluit het beter aan bij henzelf.

‘Laat eerst een soort alarm afgaan. Alsof je computer wordt gehackt. Dan is iedereen wakker.’
Persoonlijk maken betekent ook de boodschap in letterlijke zin dichterbij brengen. Dit heeft meer effect dan
algemene cijfers.

‘Maak een app waarop je berichtjes krijgt als iemand in jouw buurt is overleden aan een hartstilstand
of de gevolgen van roken.’

4. Geef een concreet handelingsperspectief en hou het levend
Het is belangrijk om samen dingen te kunnen doen die goed zijn voor je gezondheid. Dit zou niet eenmalig moeten zijn,
maar vaker mogen terugkomen. Zo creëer je een beweging die levend wordt gehouden.

Geef een concreet handelingsperspectief

Het is belangrijk om samen te leren welke dingen je kunt doen en ook hoe je bepaalde dingen aan kan pakken. Het is
belangrijk om hierbij meerdere opties aan te bieden. Daarmee bereik je de meeste mensen.
Kooklessen
Geef kooklessen aan ouders en kinderen. Dan leer je over gezonde ingrediënten
en weet je ook meteen hoe je deze lekker kunt klaarmaken.
Zorg dat de acties die je moet ondernemen om gezond te leven laagdrempelig zijn. Het moet niet te veel tijd kosten en
mensen moeten snappen wat ze moeten doen.

‘Fastfood is slecht, maar zelf snel iets maken duurt langer hoewel het wel gezond is.’
Het helpt om een concreet doel te stellen. Als je dit hebt bereikt, krijg je een beter gevoel. En dat helpt weer om het
vol te houden.

‘Ik krijg zelfvertrouwen als ik iets goed heb gedaan.’

Hou het levend

Kinderen geven aan dat er vaak wel voorzieningen zijn in de buurt, maar dat deze niet op de juiste manier worden
gebruikt. Vaak zitten mensen alleen op bankjes in plaats van te spelen in de speeltuin. De speeltuinen worden dan niet
actief gebruikt. Deze plekken kunnen weer actief worden gemaakt door regelmatig lokale activiteiten te organiseren.
Of organiseer maandelijks nationale buitenspeeldagen. Er zou ook een challenge kunnen worden georganiseerd waarbij
je een week lang géén digitale spellen mag doen. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om buiten te spelen.

‘Mensen zitten alleen in plaats van te spelen in de speeltuin.’
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Vooruitblik
De dialoogsessie en deze publicatie vormen een weergave van de samenwerking tussen het ministerie van VWS en
Missing Chapter Foundation rondom het Preventieakkoord. De adviezen en inzichten van de kinderen worden meegenomen
in het verdere proces van het Preventieakkoord. In augustus 2018 krijgt Missing Chapter de conceptteksten voorgelegd en
beziet deze vanuit het perspectief van het kind. Missing Chapter levert hierover desgewenst input aan de voorzitters
van de themafels.
VWS en Missing Chapter zijn in gesprek over hoe kinderen verder een rol kunnen spelen in de implementatie van
het Preventieakkoord.
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‘Soms weten kinderen zelf beter wat wel en niet goed voor ze is.’
‘Wie bepaalt of je gezond bent? Je lichaam?’
‘Mijn moeder houdt erg van chocolade. Soms zeg ik tegen haar dat ze niet zo veel
chocolade moet eten. Eerst is ze dan geïrriteerd, maar daarna luistert ze.
Het zou echt helpen om ouders voorlichting te geven.’
‘Laat kinderen zien wat er in voedsel zit. Laat zien wat er gebeurt als je te veel
ongezonde dingen eet. Maak ongezonde dingen zichtbaar.’
‘Ik voel me gezond en fit als ik in een vrolijke bui ben.’
‘Zorg ervoor dat kinderen ergens naartoe kunnen om hulp te vragen als hun ouders
niet luisteren’
‘Kinderen moeten zelfverzekerd zijn om hun ouders te vertellen wat zij denken over
eetgewoonten, en hen zelfs adviseren over wat zij moeten kopen.’
‘Trap je eigen energie bij elkaar op een fiets die vastzit aan je smoothie-mixer!’
‘Maak een traprolstoel voor ouderen. Dan kunnen zij zitten en toch hun benen trainen.’
‘Gezondheid is als je levensstijl overeenkomt met je gevoel.’
‘Als je hebt gesport, vergeet je al je zorgen. Je komt weer terug op het probleem als je
klaar bent met sporten, en dan kom je verder met de oplossing.’
‘Door te sporten kun je beter opletten op school en krijg je meer vertrouwen in jezelf.
Als je je niet lekker voelt, kun je ook niet goed opletten.’
‘Je hebt meer zelfvertrouwen als je gezond bent.’
‘Als je gezond bent, krijg je zelfvertrouwen en dan heb je het gevoel dat je keuzes
kunt maken.’
‘Ik voel me gezond als ik iets leuks met vrienden heb gedaan.’
‘Hoe voelt gezond?’
‘Het is belangrijk om je gezond te voelen, zodat je langer leeft en gelukkig bent.’
‘Je bent gezond als je een fris en licht gevoel hebt en helder kunt nadenken.’
‘Ik voel me gezond als we mindfulness doen bij de weekendschool.’
‘Je moet een doel stellen en dat doel bereiken en dan voel je je ook beter.’
‘Van keuzes maken word je gezonder en wijzer.’
‘Door het maken van gezonde keuzes denk je bewuster na over het helpen van
mensen.’
‘Gezonde keuzes maken kun je doorgeven aan anderen.’
‘Als je een groep vrienden hebt die een slechte invloed op je heeft, moet je ook soms
voor jezelf opkomen en een keer nee zeggen.’
‘Om gezonde keuzes te maken heb je motivatie en discipline nodig.’
‘Je hebt je ouders nodig om gezonde keuzes te maken.’
‘Je hebt geld nodig om gezonde keuzes te maken.’
‘Het is een probleem dat kinderen het er met hun ouders niet over
durven te hebben.’

