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Community-aanpak overgewicht
Participatie van turkse en Marokkaanse 
vrouwen 

Annemarie Wagemakers, Wageningen 
Universiteit, Annemieke de Boer en Renée 
Corstjens,  GGD Amsterdam

In de periode 2003-2006 heeft GGD 
Amsterdam het project Gezonde 
Leefgewoonten Westerpark uitgevoerd. In 
het project is participatief actieonderzoek 
toegepast, als middel en als doel, om de 
gezondheid van Turkse en Marokkaanse 
vrouwen te verbeteren. De aanleiding voor 
het project is de relatief hoge prevalentie 
van overgewicht bij migranten in 
Amsterdam (1). 

Het doel van het project was om inzicht 
te krijgen in de factoren die bijdragen aan 
overgewicht bij Turkse en Marokkaanse 
vrouwen in de leeftijd van 25 tot 40 jaar en 
om activiteiten te ontwikkelen, uit te voeren 
en te evalueren met Turkse en Marokkaanse 
vrouwen. Eerder is in Voeding Nu het eet- en 
beweegpatroon van Turkse en Marokkaanse 
Amsterdammers beschreven (2). Nu wordt 
de community-aanpak en het stimuleren en 

evalueren van participatie toegelicht. 
In communityprojecten voor gezondheids-
bevordering is participatie van de doelgroep 
één van de belangrijkste principes om succes 
te boeken. Community-gezondheidsbe-
vordering wordt gezien als een proces van 
empowerment, waarbij in alle fasen van het 
project participatie essentieel is (3). Het 
participatieprincipe is wereldwijd erkend en 
toegepast omdat alleen gezondheidsvoor-
lichting, zoals mensen bewust maken van de 
negatieve gevolgen van hun gedrag, vaak niet 
voldoende is voor het realiseren van gedrags-
verandering.
De community-aanpak sluit goed aan bij het 
Nederlandse beleid dat participatie van bur-
gers op alle terreinen nastreeft. Er bestaat 
echter onduidelijkheid over hoe community-
projecten het best kunnen worden uitge-
voerd en geëvalueerd. Meer specifiek leeft 
de vraag hoe participatie van de doelgroep 
bereikt en geëvalueerd kan worden. Het 
gevolg is dat de effectiviteit van communi-
typrojecten niet op alle relevante aspecten 
wordt geëvalueerd. In het project Gezonde 

Leefgewoonten Westerpark is participatie van 
de doelgroep expliciet als doelstelling gefor-
muleerd en gestimuleerd door het doen van 
onderzoek (4,5). 

Project WesterPark  Voor het project 
heeft de GGD een samenwerkingsverband 
opgezet waarin de beleidsafdeling van het 
stadsdeel Westerpark, Stichting Welzijn, 
Sportbuurtwerk en een Gezondheidscentrum 
hebben deelgenomen. Het project bestond 
uit vier fasen: behoefte-inventarisatie, ontwik-
keling van activiteiten, uitvoering en evalu-
atie. 
In de behoefte-inventarisatie zijn 33 diepte-
interviews gehouden met sleutelinformanten: 
vrouwen werkzaam in de welzijnssector en 
vrouwen die de doelgroep vertegenwoor-
digen. De resultaten van de interviews zijn 
besproken in zes focusgroepen met 63 
Turkse en Marokkaanse vrouwen. Hieruit zijn 
ideeën voor het ontwikkelen van activiteiten 
gekomen.
In de tweede fase zijn 45 vrouwen betrokken 
geweest in het ontwikkelen van de activitei-

de vrouwen zijn 

enthousiast om mee 

te doen aan inter-

views, foCusgroeps-

gesprekken en 

evaluatiemomenten 

omdat zij serieus 

werden genomen en 

een stem hebben in 

wat gebeurt.
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ten. Hiervoor zijn vier subgroepen gemaakt 
op grond van etnische achtergrond (Turks en 
Marokkaans), het buurtcentrum (A en B) en 
de activiteit (aerobics en voeding). 
In de uitvoeringsfase hebben 90 vrouwen 
deelgenomen aan aerobicslessen of de 
cursus ‘Gezond kopen, gezond koken’. De 
aerobicslessen werden wekelijks gegeven en 
bestonden uit een ‘warming up’, oefeningen, 
‘cooling down’ en gesprekken over bewegen 
in het dagelijks leven. De cursus ‘Gezond 
kopen, gezond koken’ bestond uit een wer-
vingsbijeenkomst en drie wekelijkse bijeen-
komsten met daarin voedingsvoorlichting, 
een supermarktrondleiding, kooksessies en 
het uitwisselen van ervaringen. 
In de evaluatiefase hebben 14 vrouwen in 
twee subgroepen het participatieniveau in 
het project beoordeeld. In totaal hebben 120 
vrouwen meegedaan aan één of meer fasen 
van het project. Dat is 15% van het aantal 
Turkse en Marokkaanse vrouwen van 25 tot 
45 jaar dat woont in stadsdeel Westerpark.

ParticiPatieladder Pretty Com-
munityparticipatie in de verschillende fasen 
van het project is functioneel in de zin dat 
participatie van de doelgroep het succes van 
het project vergroot. Andere argumenten 
voor participatie zijn gemeenschappelijke be-
langen, educatief en expressief (6). Gemeen-
schappelijke belangen betekent dat de vrou-
wen geïnteresseerd zijn. Educatief wil zeggen 
dat mensen verantwoordelijkheid hebben 
en competenties verwerven (empowerment) 
en expressief refereert naar het recht dat 
mensen hebben om een stem te hebben in 
hetgeen er in hun community gebeurt. 
Om participatie van de doelgroep inzichtelijk 
en meetbaar te maken is de participatielad-
der van Pretty (7) gebruikt (zie tabel 1). De 
ladder kent zeven niveaus, van bottom-up, 
volledige zeggenschap door de doelgroep tot 
top-down, waarbij de professionals volledige 
zeggenschap hebben. 

evaluatie In de evaluatiefase hebben 14 
Turkse en Marokkaanse vrouwen, 3 profes-
sionals van de GGD en 7 deelnemers van 
het samenwerkingsverband het niveau van 
participatie in de verschillende fasen van 

partiCipatieniveau kenmerken 

6. zelfmobilisatie helemaal bottom-up. de turkse en marokkaanse vrouwen maken on-

afhankelijk keuzen, leggen hun eigen ContaCten en hebben volledige 

zeggensChap over de planning en uitvoering van aCtiviteiten. de meeste 

finanCiering wordt gevonden door de vrouwen, die ook zeggensChap 

hebben over de besteding. 

5. interaCtieve 

partiCipatie

de turkse en marokkaanse vrouwen nemen deel aan een samenwer-

kingsverband met ggd-professionals en zijn betrokken bij de plan-

ning en uitvoering van de aCtiviteiten. besluiten worden gezamenlijk 

gemaakt en de vrouwen dragen bij aan benodigde middelen. 

4. funCtionele 

partiCipatie

de turkse en marokkaanse vrouwen zijn betrokken bij het proCes van 

besluitvorming. ze doen aCtief mee aan de ontwikkeling van aCtivitei-

ten. de ggd-professionals hebben de eindverantwoordelijkheid over 

besluiten die genomen moeten worden. 

3. partiCipatie via 

Consultatie

de turkse en marokkaanse vrouwen worden geConsulteerd over het 

projeCt en er wordt geluisterd en gehandeld naar hun mening. de 

besluitvorming ligt bij de ggd-professionals. de turkse en marok-

kaanse vrouwen partiCiperen in aCtiviteiten en doen suggesties om de 

aCtiviteiten de verbeteren. 

2. partiCipatie via 

informatie

de turkse en marokkaanse vrouwen worden geïnformeerd over het 

projeCt en de aCtiviteiten en worden betrokken via het stellen en be-

antwoorden van vragen, bijvoorbeeld via vragenlijsten. de resultaten 

worden niet geCheCkt met de doelgroep. 

1. passieve parti-

Cipatie

de ggd-professionals hebben volledige zeggensChap over het pro-

jeCt, de planning en de uitvoering van aCtiviteiten, het leggen van 

ContaCten en zijn verantwoordelijk voor de finanCiering. de turkse 

en marokkaanse vrouwen worden geïnformeerd over de plannen en 

aCtiviteiten. 

0. geen partiCi-

patie

helemaal top-down. de turkse en marokkaanse vrouwen worden niet 

geïnformeerd over de plannen, alleen over de aCtiviteiten.

het project geëvalueerd. Op basis van de 
beschrijving van de participatieniveaus zijn 
vragen geformuleerd waarover de vrouwen 
met elkaar gediscussieerd hebben. Een 
voorbeeldvraag is ‘Zijn besluiten gezamenlijk 
genomen?’. De resultaten van de discussie 
zijn door de GGD-professionals geïnterpre-
teerd volgens de typologie van Pretty. De 
participatie niveaus zijn gescoord op een 
5-puntsschaal (0 = geen participatie, 5 = in-
teractieve participatie). De bereikte niveaus 
van participatie komen in het algemeen goed 
overeen met de gewenste niveaus van parti-
cipatie, zoals tevoren door de GGD-profes-
sionals aangegeven. De participatieniveaus 

waren het hoogste in de ontwikkeling- en 
uitvoeringsfasen (zie tabel 2).

leerProces  De vrouwen deden graag 
mee aan het ontwikkelen, uitvoeren en eva-
lueren van activiteiten omdat zij het thema 
overgewicht belangrijk vinden. Maar, de 
vrouwen gaven aan dat zij niet gewend zijn 
om te participeren in projecten, niet weten 
wat de rol van de GGD is en wat van hen 
verwacht wordt. Zo vonden zij het moeilijk 
hun mening te geven op vragen als ‘Welke 
activiteiten moeten er komen?’ of ‘Wat moet 
er veranderd worden aan de activiteiten?’ De 
vrouwen veronderstelden dat de GGD het 

tabel 1. partiCipatieniveaus naar pretty (1995), aangepast voor het projeCt ‘gezonde 

leefgewoonten westerpark’ (van ’t riet et al., 2006). 
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Later in 2008 hebben zes migrantenvrouwen 
samen met tien lokale organisaties het sa-
menwerkingsverband nieuw leven ingeblazen 
tot een goed functionerend netwerk ‘Fit in 
Westerpark’ met het doel beweegactiviteiten 
voor vrouwen te organiseren. 

MaatschaPPelijke oPbrengst Het 
Amsterdamse project laat zien dat participa-
tie de betrokkenheid van vrouwen vergroot 
(functioneel), dat vrouwen geïnteresseerd 
zijn in het project (gemeenschappelijk be-
lang), dat zij hun verantwoordelijkheid leren 
nemen (educatief) en een stem hebben in 
wat gebeurt (expressief). De effecten van het 
project zijn vier jaar na afloop nog zichtbaar. 
Dit betekent dat de maatschappelijke op-
brengsten van communityprojecten mogelijk 
groter zijn dan doorgaans verondersteld 
wordt, en waarschijnlijk ook buiten het ter-
rein van gezondheidsbevordering liggen. In 
de evaluatie van communityprojecten moe-
ten deze bijkomende effecten meegenomen 
worden, om recht te doen aan de opbrengst 
van de community-aanpak. 
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fase groep aantal 

partiCi-

panten

gewenst 

partiCipa 

tieniveau  

bereikt partiCipatieni-

veau volgens 

ggd t&m sw 

behoefte-in-

ventarisatie

turkse foCusgroepen 35 3 3 3 3

marokkaanse foCusgroe-

pen

28 3 3 3 3

ontwikkelen 

aCtiviteiten 

werkgroep aa 20 5 4,5 4,5 4,5

werkgroep ba 25 5 4,5 4 4,5

subgroep aerobiCs a 4 5 4 5 4,5

subgroep aerobiCs b 4 5 3 - -

subgroep voeding 

marokkaans 4 5 5 5c 5

subgroep voeding turks 4 5 5 5c 5

uitvoering subgroep aerobiCs a 4 5 5 5 -

subgroep aerobiCs b 4 5 3 - -

subgroep voeding

marokkaans 4 5 5 - 5

subgroep voeding turks 4 5 5 - 5

deelnemers aerobiCs 10(30)b 3 3 - 3

deelnemers voeding 55(60)b 3 3-5 - 5

evaluatie twee subgroepen 14 3 3 - -

ggd = gemeentelijke gezondheidsdienst amsterdam

t & m = turkse en marokkaanse vrouwen

sw = samenwerkingsverband 
a a en b staan voor de twee buurtCentra.
b aantal vrouwen die de vragenlijsten hebben ingevuld. tussen haken staat het totaal 

aantal vrouwen dat deelgenomen heeft aan de aCtiviteit. 
c alleen besproken met de vrouwen in buurtCentrum a. 

- geen gegevens besChikbaar. niet van alle groepen was iemand aanwezig tijdens de 

evaluatie. de projeCtgroep had niet voldoende informatie om alle subgroepen te 

beoordelen op partiCipatieniveau.

antwoord wel wist. Door hen uit te leggen 
dat de GGD dit niet wist en dat daarom de 
mening van de vrouwen belangrijk is, werden 
ze gestimuleerd mee te denken. 
De methoden in het onderzoek hebben bijge-
dragen aan de participatie van de vrouwen. 
Ze zijn enthousiast om mee te doen aan 
interviews, focusgroepsgesprekken en evalua-
tiemomenten omdat zij serieus werden ge-
nomen en een stem hebben in wat gebeurt. 
Hierdoor doen ze ook mee aan vervolgactivi-
teiten, ook na afloop van het project. 

vervolgactiviteiten  De samenwer-
king tussen de verschillende organisaties is 
blijven bestaan. GGD-professionals, lokale 
beleidsafdeling Sport&Recreatie, sport-
aanbieders, fysiotherapeuten, welzijns- en 
migrantenwerkers in de buurthuizen en de 
vrouwen in de buurt zijn doorgegaan met 
het organiseren van activiteiten door, met 
en voor de vrouwen. Hoewel de financiering 
stopte, zijn de aerobicslessen doorgegaan 
tot begin 2008 toen de aerobicsleraar een 
andere baan kreeg.

tabel 2. partiCipatie van turkse en marokkaanse vrouwen: gewenst en bereikt niveau van 

partiCipatie volgens de typologie van pretty (1995). 
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