


Welzijn en welvaart gaan hand in hand. Dat kan alleen
in een gezonde regio waar je prettig woont, werkt, leert
en onderneemt. Daarom komen we in Noord-Limburg
samen in beweging.

Wat is het probleem?
Nederlanders in het algemeen, en mensen in
Noord-Limburg vormen daar geen uitzondering op,
leven steeds ongezonder. Ze maken ongezonde
voedingskeuzes en bewegen te weinig. Een belangrijke
oorzaak is gebrek aan kennis en in het dagelijks leven
nauwelijks in aanraking komen met gezonde opties en
alternatieven. Dit heeft direct impact op de gezondheid
van jonge kinderen, een effect dat door zal blijven
werken in hun volwassen leven.

Noord-Limburg – Gezondste regio



Situatie bij kinderen in Noord-Limburg1 

Bron data: GGD Noord-Limburg
Nederlands Jeugdinstituut: overgewicht is een overschrijding van het normale 
vetgehalte van het lichaam die de gezondheid kan beïnvloeden. Obesitas is een 
ernstige mate van overgewicht.

50% van de kinderen in Noord-Limburg heeft 
overgewicht. We hebben het dan over meer dan 
25.000 kinderen. Dat is snel gezegd, maar als je 
ze allemaal een minuutje zou spreken, dan zou je 
daar meer dan 17 dagen over doen. Van die 50% 
is 14% obees², zo’n 7.000 kinderen. Dat is bijna 
net zoveel als het aantal inwoners in 
Grubbenvorst en Horst America samen.

77% van de kinderen tussen 0-18 ervaart zijn 
gezondheid als (zeer) goed. Dat houdt in dat zo’n 
11.000 kinderen hun gezondheid NIET als goed 
ervaren. Als we al die kinderen als in een voetbal 
elftal zouden willen coachen naar gezondheid, 
heb je 1.000 Louis van Gaals nodig.
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50% sport wekelijks 
bij een vereniging / 
club of sportschool.

Eet 29%
Iedere dag fruit.

Drinkt ieder kind gemiddeld 
15 glazen suikerhoudende drankjes 
per week. 17% van de kinderen 
drinkt iedere dag meer dan 
3 glazen suikerhoudende 
drankjes per dag.

61% sport / beweegt
wekelijks buiten 
clubverband.

Eet 42% iedere
dag groente.

Ontbijt 66% 5 dagen 
of meer per week.

67% gaat elke dag lopend
 / fietsend naar school.

Daarbij...

19% voldoet aan 
de beweegnorm
 (minimaal 1 uur 
per dag actief).



Een vitaal mens is productiever, heeft meer plezier 
in het leven, meer sociale contacten, valt minder uit 
(vanwege ziekte), deelt meer en langer mee aan het 
maatschappelijk leven en vertoont minder 
(chronische) aandoeningen.
 
In het project LiFi (Limburg Fit) willen we beginnen 
aan de bron en kinderen in de basisschoolleeftijd in 
aanraking laten komen me gezonde voedselkeuzes 
en beweging. In samenwerking willen we realiseren 
dat meer kinderen in Noord-Limburg vitaal en 
gezond zijn.

Werken aan een gedroomde toekomst





Voorbereiding

De Lifi ambassadeurs3, 
krijgen informatie over het 
proces. Zodat zij begrijpen 
wat er van hen verwacht 
wordt én informatie bij de 
hand hebben om te delen 
met de basisscholen en 
direct betrokkenen.

Via een training van anderhalve dag 
over het project LiFi, de Readiness Scan, 
verbinden van netwerken en de Gezonde 
Basisschool van de toekomst. We gaan in 
op vragen als:
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Digitale en papieren informatie brochure2

Hoe neem ik ouders mee 
in het proces?

Wat betekent GBT voor 
docenten?

Waar worden de lunches 
vandaan gehaald?

Hoe wordt structureel meer 
bewegen geregeld?

Hoe wordt GBT gefinancierd?

JOGG regisseurs, GGD adviseurs, sport 
adviseurs, gemeentelijke ambtenaren sport, 
gezondheid en andere mensen actief in de 
gemeente in relatie tot gezondheid van 
basisschoolkinderen

www.degezondebasisschoolvandetoekomst.nl
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LiFi UITVOEREN IN DE PRAKTIJK

LiFi dient als een springplank voor 
basisscholen om Gezonde Basisschool 
van de Toekomst te worden. Iedere 
school is uniek, in de uitvoering wordt 
ingezet op maatwerk. De uitvoering 
voltrekt zich in drie stappen:



Stap 1 LIFI: KENNISMAKING 

De LiFi ambassadeur voert een readiness scan 
uit met medewerkers van de basisschool. De 
resultaten, wensen van en mogelijkheden voor 
de basisschool worden direct besproken. De 
scan en het opvolgend gesprek nemen ca 1 á 2 
uur tijd in beslag.

De readiness scan en het gesprek zijn gratis, en worden mogelijk gemaakt door de 
inzet van LiFi ambassadeurs (gefinancierd door de gemeente) en Stichting Gezonde 
Basisschool van de Toekomst (training, readiness scan) en het project LiFi 
(abonnement pipe drive)



Stap 2 INSPIREREN

Als uit de scan en de bespreking 
komt dat het raadzaam is een 
proef te doen, kan het concept 
van de Gezonde Basisschool van 
de Toekomst in 2, 3 of 4 dagen, 
gedurende bijvoorbeeld een 
doorlooptijd van een maand voor 
alle of enkele groepen op school 
beproeft worden:

De LiFi ambassadeur plant een 
kick-of meeting in met alle 
betrokkenen bij de school. Doel is 
om de klokken gelijk te zetten, 
informatie te delen en kennis te 
maken. De LiFi ambassadeur doet 
dit samen met Andrew Simons 
van de Gezonde Basisschool voor 
de Toekomst. 



Stap 2 De LiFi ambassadeur plant de 
inspiratietour in, in afstemming 
met Puck Jonkers van Kokkerelli.

1

5

Regelen en organiseren
bemensing door de LiFi 
ambassadeur (pedagogisch
medewerker, sportcoach,
vrijwilligers).

Voor de inkoop van middelen
en materialen voor zowel 
lunch als beweging, kan 
de LiFi ambassadeur 
terecht bij Inge Homan 
van LiFi.
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De LiFi 
ambassadeur
organiseert de 
bewegingsopties, 
in samenhang met
lokale sport 
mogelijkheden.

Inkoop lunch.
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De inspiratietour wordt gefinancierd door de Gezondste Regio, Provincie Limburg, 
Rabobank, Kokkerelli en KERNgezond. De inzet van de LiFi ambassadeur en 
sportcoach is gefinancierd door de gemeenten. De vergoeding voor de lunch, de 
vrijwilligers en pedagogisch medewerker komt uit het LiFi budget.



Stap 2
We gaan van start: 
gezamenlijk, feestelijk 
moment voor alle kinderen. 
Met activiteiten en 
bijvoorbeeld inzet van 
de inspiratietour van 
KERNgezond en Kokkerelli. 
Duur: ca. 4 uur.

Gedurende twee, drie 
of vier dagen, verdeeld over 
een bepaalde periode: 
gezonde lunch en beweging.

Evaluatie gesprek en 
bespreken hoe door te zetten 
naar Gezonde Basisschool van 
de Toekomst.

Binnen de mogelijkheden van de school stellen we een 
samenwerkingsovereenkomst op. Vervolgens gaan we een 
tussenfase in om alle voorbereidingen te treffen. Denk aan 
commitment van ouders en de gemeente, inkoop van lunches en 
een plan voor de school. De LiFi ambassadeur doet dit in 
samenwerking met Andrew Simons van Gezonde Basisschool 
van de Toekomst en Inge Homan van LiFi.
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Stap 3
GEZONDE 
BASISSCHOOL 
VAN DE TOEKOMST 

Uit stap 1 en 2 volgt dat de 
school een Gezonde Basisschool 
van de Toekomst wil worden. Dat 
betekent dat gedurende het hele 
schooljaar kinderen in aanraking 
komen met gezonde voeding en 
beweging, 4 dagen per week: De school koopt de lunch in, 

dit is een ingewikkeld proces
waarin Gezonde Basisschool 
van de Toekomst en LiFi de
LiFi ambassadeur en de 
school begeleiden.

1

Beschikking 
vanuit de 
gemeente.



De inzet van de LiFi ambassadeur en sportcoach is gefinancierd door de 
gemeenten. De vergoeding voor de vrijwilligers en pedagogisch medewerker 
komt uit het LiFi budget. De vergoeding voor de lunch komt deels uit het LiFi 
budget en deel uit eigen bijdrage van de ouders. Heeft de school nog 
alternatieve mogelijkheden voor financiering?

Stap 2Stap 3

De LiFi ambassadeur 
organiseert een inhoudelijk 
afstem moment met 
partners (beweging, 
voeding, enz.).

De LiFi ambassadeur 
maakt samen met de school 
keuzes over de bewegingsopties.

De school koopt middelen 
en materialen in (voor zowel 
lunch als beweging).

De LiFi ambassadeur 
organiseert bemensing 
(pedagogisch medewerker, 
sportcoach, vrijwilligers).

De LiFi ambassadeur 
organiseert in samenwerking 
met Evelien Frederix van 
Kokkerelli de leerstraat voor 
de groepen 5-8.
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Stap 2Stap 3
We gaan van start met de 
Gezonde Basisschool van de 
Toekomst! Een schooljaar lang, 
vier dagen per week een gezonde 
lunch en één uur extra beweging.

In dat schooljaar doorlopen 
de groepen 5 t/m 8 ieder de 
leerstraat van Kokkerelli.

Evaluatie en voortgangsgesprekken 
-> voortgangsrapportage van LiFi stuurgroep.
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Doorlooptijd per groep: twee weken.

In de tweede week doorlopen de 
kinderen een 4 uur durend inhoudelijk 
programma.

In de eerste week krijgen de kinderen
in één uur informatie over wat er gaat 
gebeuren, wat zij gaan doen en 
waarom dit belangrijk is.

De school organiseert de 
eigen bijdrage van de ouders 
en wordt hierbij ondersteunt 
door de LiFi ambassadeur, 
Gezonde Basisschool van 
de Toekomst en LiFi.
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Wij opereren als netwerkorganisatie met een niet 
hiërarchische structuur. We zetten ons in om 
professionals in het veld werkzaam op basisscholen, 
gemeenten, (sport) verenigingen en organisaties als 
Brightlands Campus Greenport Venlo, Kokkerelli, 
Kerngezond, JOGG, Bureau Negen, GGD, Yookr, 
Venloop, VVV Foundation, huisartsen ter 
ondersteunen in de uitvoering van de stappen en het 
samenbrengen van partijen. Alleen door 
samenwerking met elkaar realiseren we een omgeving 
waarin de jeugd uit Noord-Limburg gezond eet en 
voldoende kan bewegen.

Daarnaast zorgen wij voor de organisatie van 
inspiratiedagen, communicatie en monitoring en 
evaluatie4 van het programma.

Rol LiFi en Stichting Gezonde 
Basisschool van de Toekomst

Monitoring en evaluatie wordt uitgevoerd door het Programma Jeugd, Voeding en 
Gezondheid van Brightlands Campus Greenport Venlo.
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In 2019 heeft de regio Noord Limburg (gemeenten, 
maatschappelijk veld en bedrijfsleven) gekozen voor één 
nadrukkelijke ambitie: het zijn van de gezondste regio. 
Een voor de hand liggende ambitie, in een regio met een 
sterke focus op voedsel en innovatie maar ook op leisure, 
natuur en vitale gemeenschappen. Gezondheid is de 
verbindende schakel tussen de economische en sociaal 
maatschappelijke activiteiten van de regio.

De ambitie wordt gedragen door zes pijlers waarvan 
Gezond zijn en gezond blijven; Vitaal en Gezond, er één 
van is en waar LiFi een goede aansluiting vindt.

Noord-Limburg: Gezondste Regio


