
Beschikkingsverantwoording Fitte Start (JOGG) januari t/m december 2019 

 

 

Inleiding 

 

Fitte start is een beweegimpuls voor kinderen van 0-4jaar én hun ouders. 
Gymnastiekvereniging Turnlust heeft met partners uit de zorg, welzijn en sport het project “Fitte 

Start” opgezet in vier wijken in Den Helder: Stad Binnen de Linie Oost en West en Nieuw Den 

Helder Oost en West. Fitte Start is een nieuw beweegaanbod voor kinderen van 0- 4 jaar. Het doel 

van dit aanbod is kinderen én hun ouders blijvend in beweging te krijgen met focus op kinderen 

met bewegingsachterstand, overgewicht én ondergewicht. Ouders worden in dit proces nauw 

betrokken zodat zij zich beter bewust zijn van het belang van gezonde voeding en voldoende 

beweging voor hun kind. Het beweegaanbod bestaat uit een Beweegdiploma, een 

beweegprogramma bij Fysiokids en/of Zwemkids én een beweegprogramma bij het 

kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Kinderen krijgen bij de JGZ een beweegadvies op maat.  

 

 

Verantwoording van Fitte Start-activiteiten over januari t/m december 2019. 

 

Nijntje Beweegdiploma 

Een van de onderdelen van Fitte Start is het nijntje Beweegdiploma. Er hebben in totaal drie 

cursussen plaatsgevonden in 2019, in totaal hebben er in 2019 25 kinderen in de leeftijd 2-4 jaar hun 

nijntje Beweegdiploma behaald. Er zijn twee leidsters van Turnlust opgeleid om de interventie te 

kunnen geven. Van de 25 kinderen is meer dan de helft doorgestoomd naar structureel sportaanbod 

binnen of buiten de vereniging. 

 

Ouderbijeenkomsten Nijntje Beweegdiploma 

Er zijn tijdens de cursussen 3 ouderbijeenkomsten geweest waar alle ouders van de deelnemende 

kinderen aan hebben deelgenomen. De ouders gaven terug bij de enquete handvatten te hebben 

gekregen voor gezondere voeding.  

 

Beweegkriebels 

Een ander onderdeel van Fitte Start is dat pedagogisch medewerkers opgeleid worden om iedere dag 

met kinderen een uur in beweging te komen. Er zijn in totaal bij Kappio en SKDH in 2019 11 PM’ers 

opgeleid. Daarnaast zijn er bij iedere organisatie een train de trainer opgeleid. Zij kunnen in de 

toekmost zelf een cursus verzorgen om het programma te borgen. Binnen het Fitte Start budget was 

ruimte voor sport en spelmateriaal. Er zijn nu in 5 locaties een sport en spelpakket voor de uitvoering 

van beweegkriebelsactiviteiten. 

 

Ouderbijeenkomst beweegkriebels 

Er heeft bij het kinderdagverblijf een ouderbijeenkomst plaatsgevonden, hier is uitgekomen dat 

ouders graag beter via app op de hoogte worden gehouden van beweegactiviteiten en 

voedingskeuzes. Dit wordt opgenomen in het beleid van het kinderdagverblijf.  

 

 



Beweegadvies van de GGD bij 18 mnd consult 

De GGD heeft een gespreksinstrument ontwikkeld waarbij ze tijdens een consult makkelijker het 

gesprek kunnen aangaan over gezondheid en een gepast advies kunnen geven. GGD informeert 

ouders die op consult komen over het Fitte Start aanbod. Het viel tegen dat het 18 maanden consult 

eruit is gegaan. Dit betekent dat de GGD in plaats van 350 kinderen maar 144 kinderen heeft bereikt 

in het eerste jaar. Er is bij de consulten wel veel interesse voor de beweegprotramma’s zwemmen en 

het Beweegdiploma.  

 

Bij het beweegadvies krijgen ouders beweegtips mee (speciaal ontwikkeld voor Fitte Start) en een bal 

om samen mee te spelen.  

 
Zwemfit 
Bij Ouder-kind zwemmen krijgen ouders die vanuit de GGD doorverwezen worden naar het 
zwemprogramma extra aandacht voor de motoriek van hun kind. Op dit moment wacht ik op een 
overzicht van het zwembad hoeveel kinderen er hebben deelgenomen die vanuit de GGD zijn 
doorverwezen. Er is in elk geval twee keer gebruik gemaakt voor het zwemmen van het 
jeugdfondssport.  
 
Jeugdfondssport 
Voor de beweegprogramma’s van Fitte Start mogen ouders gebruik maken van het Jeugdfondssport 
(Normaal gesproken pas vanaf 4 jaar en voor zwemmen vanaf 6 jaar). Er is vier keer gebruik van 
gemaakt.  
 
De financiering voor het programma Fitte start komt van een subsidieaanvraag Kinderen Op Sportief 

Gewicht bij ZonMW en een cofinanciering van de gemeente Den Helder, waarbij is afgesproken dat 

een aantal werkzaamheden onder de JOGG-aanpak vallen, zoals de organisatie van de 

ouderbijeenkomsten en de communicatie over de activiteiten. Maandelijks wordt aan ZonMW een 

verantwoordingsverslag bijgehouden. Dit verslag kan ten alle tijden gedeeld worden met gemeente 

Den Helder.  

 


