
interview

18

| 
vo

e
d

in
g

 n
u

 |
| 

ja
n

u
a

r
i/

fe
b

r
u

a
r

i 2
01

2 
| 

n
u

m
m

e
r

 1
/2

 |

Weight Watchers directeur jeanine Lemmens:

‘Samenwerken om het probleem van 
overgewicht aan te pakken’

Hans Kraak

Zo’n vijf jaar geleden moest Jeanine Lemmens even hard 
nadenken – en lachen – toen haar werd gevraagd of ze directeur 
van Weight Watchers Benelux wilde worden. Een stoffig imago 
van afvallers op koffiebijeenkomsten in kleine zaaltjes stond haar 
nog bij van toen ze zelf twintig kilo overgewicht kwijt wilde, met 
de Weight Watchers boekjes van haar moeder als inspiratie. 
Moest ze daar de servicegerichte dynamiek bij CenterParcs voor 
verlaten? 

Inmiddels is haar organisatie het oubollige imago ontgroeid en is 
het aantal aanmeldingen niet bij te benen. Weight Watchers groeit 
hard, offline (in groepsbijeenkomsten) en online. En langzaamaan 
raakt de organisatie steeds meer betrokken bij de aanpak van obesi-
tas en overgewicht in de zorgsector. Het duurde even, maar toen ze 
door kreeg wat de internationale, beursgenoteeerde organisatie 
Weight Watchers haar voor uitdaging kon bieden, ging ze overstag. 
Het hoofdkantoor in New York bleek te willen investeren in de lage 
landen – Nederland en België – en Jeanine Lemmens pakte de hand-
schoen op. Vanuit Breda blies ze de Nederlandse en Belgische 
Weight Watchers organisatie nieuw leven in. 

ErvaringsdEskundigEn ‘Toen ik voor deze baan gevraagd 
werd, was ik verbaasd dat Weight Watchers nog bestond’, zegt Lem-
mens. Net als veel anderen was ze er vroeger via via mee in aanra-
king gekomen. Tijdens haar studie aan de hogere hotelschool werd 
ze te zwaar en daar wilde ze wat aan doen. ‘In mijn studie draaide er 
veel om lekker eten, daarbij ben ik toen ik ging studeren minder in-
tensief gaan sporten’, verklaart Lemmens. Hoewel wat oubollig, met 
behulp van Weight Watchers was haar ervaring wel positief, ze ver-
loor twintig kilo. Ondertussen werkte en studeerde ze verder, onder 
andere bedrijfskunde aan Nijenrode.  

‘Toen ze me voor de baan vroegen, leek de organisatie me ouder-
wets, maar omdat ik voldoende affiniteit had met afvallen, wilden ze 
me graag in dienst hebben’, zegt Lemmens. ‘Het stoffige imago was 
nog niet echt verdwenen. Vrijwel iedereen die er in dienst was, was 
ervaringsdeskundige, en al heel lang bij de zaak. Het leek alsof de 

‘Het lijkt erop dat de gezondheidszorg ook aandacht aan onze 
methode wil geven door de goede resultaten die we behalen’

Het onLine aandeeL 

van WeigHt 

WatcHers groeit, 

maar face to face 

contact bLijft voor 

veeL mensen 

beLangrijk.
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tijd had stilgestaan en er waren veel mensen in het destijds overwe-
gend Belgische management, die niet eens van Sonja Bakker ge-
hoord hadden, terwijl dat toch een hot topic was. De bijeenkomsten 
leken vaak meer koffie- en thee-uurtjes geworden.’ 

OnlinE En OfflinE Vijf jaar verder vertelt Lemmens trots dat 
vrijwel al het personeel van het hoofdkantoor is vernieuwd, van de 
45 werken er nog 3 uit de oude organisatie. En iedere medewerker 
heeft een professionele scholing gevolgd, ook de ruim 100 coaches. 
‘Door de groei van internet is de focus van onze organisatie enigs-
zins naar online verschoven’, zegt Lemmens. ‘Het is verbazingwek-
kend hoe hard dat aandeel groeit, maar dat neemt niet weg dat wij 
nog steeds geloven in onze aanpak met groepstherapie, waarbij we 

gebruik kunnen maken van de sociale dynamiek om mensen te hel-
pen afvallen, het face to face contact is voor veel mensen belangrijk. 
En daarbij zijn wij al blij als mensen vijf tot tien procent gewicht 
gaan verliezen, omdat dat al gezondheidswinst oplevert.’ 
Lemmens merkt op dat in de 45-jarige bestaansgeschiedenis van 
Weight Watchers de wereld enorm veranderd is. ‘We leven echt in 
een obesogene omgeving, waarin je overal waar je komt ‘slecht’ 
kunt eten. En dat zijn veel mensen dan ook vaak aan het doen doen, 
net als minder bewegen. In de beginjaren van Weight Watchers slo-
ten mensen zich bij ons aan omdat ze om esthetische redenen wil-
den afvallen. Nu zien we steeds vaker dat mensen moeten afvallen 
om gezondheidsredenen. Onze taak zien we steeds meer als een 
stuk gezondheidszorg, want overgewicht en obesitas zijn een enorm 
gegroeide lifestyle-ziekte geworden.’ 

Propoints-plan
 
de aanpak van Weight Watchers is gebouwd rond het zoge-
heten Propoints plan, waarbij deelnemers die een bepaald 
streefgewicht willen halen dagelijks vrijelijk mogen kiezen 
uit een reeks (normale) voedingsmiddelen waaraan een 
waarde in punten is toegekend. als de dagwaarde is ge-
haald, maar de honger nog niet gestild, dan kan een deel-
nemer gebruik maken van een weektegoed. ook is een tel-
vrije dag mogelijk. veel gezonde producten, zoals groenten 
of fruit, kennen geen punten, waardoor deze relatief veel in 
de maaltijd kunnen worden opgenomen. daarbij kan een 
deelnemer online advies inwinnen of wekelijks naar een 
bijeenkomst gaan waar een coach meer uitleg geeft over 
het te volgen voedingspatroon. digitaal kan een deelnemer 
zijn eetpatroon en gewicht bijhouden. en sinds kort is er 
ook een app beschikbaar waarmee via iPhones of iPads het 
dagelijkse eten bijgehouden kan worden. uit onderzoek 
blijkt dat het volgen van een Weight Watchers programma 
past binnen een gezond voedingspatroon, waarbij alle es-
sentiële ingrediënten worden ingenomen. behalve online 
informatie geeft Weight Watchers boeken uit. ook maakt de 
organisatie voedingsproducten die bij het programma kun-
nen worden gebruikt. een van de snelst groeiende nieuwe 
producten van Weight Watchers is het leveren van maat-
werk aan bedrijven die de gezondheid van hun medewer-
kers meer en meer centraal stellen, de zogenaamde Weight 
Watchers @Work cursussen.
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Opschaling De aandacht voor de methodiek van Weight Wat-
chers kreeg een boost toen het Nederlandse RTL Nieuws afgelopen 
jaar aandacht besteedde aan onderzoeken waarbij Weight Watchers 
was betrokken, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in de gere-
nommeerde wetenschappelijke tijdschriften the Lancet en het British 
Medical Journal. Uit internationaal onderzoek kwam naar voren dat 
mensen die meededen aan het programma van Weight Watchers, 
daartoe gestimuleerd door hun huisarts, aanzienlijk meer gewicht ver-
loren dan de deelnemers van de controlegroep. Daarbij konden ze 
hun lagere gewicht op langere termijn vasthouden, met een eetpa-
troon dat blijft voorzien in voldoende essentiële voedingstoffen.  
Ook in Nederland, in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht en 
Zeist, is Weight Watchers inmiddels een pilot begonnen waarbij 
hartpatiënten die obesitas hebben (BMI > 30) door de cardioloog 
naar een programma van Weight Watchers worden doorverwezen. 
‘We zijn nadrukkelijk bezig om aansluiting te vinden bij de gezond-
heidszorg door gesprekken met onder andere vertegenwoordigers 
van de overheid, politiek en zorgverzekeraars en we hopen daar dit 
jaar meer mee aan de slag te kunnen’, zegt Lemmens. ‘Zo langza-
merhand is duidelijk dat overgewicht een maatschappelijk probleem 
is, dat van ons allemaal is. Ook wij kunnen dat niet alleen oplossen, 
daar zijn veel partijen voor nodig, maar we willen er wel een bijdrage 
aanleveren. Het lijkt erop dat de gezondheidszorg ook aandacht aan 
onze methode wil geven, mede door de goede resultaten die met 
onze methoden zijn te halen.’ 

Lemmens geeft toe dat de aanwezigheid van Weight Watchers in het 
Diakonessenziekenhuis in eerste instantie tot verbazing leidde on-
der diëtisten. ‘Ik kon me hun reactie “wat doen jullie nu in het zie-
kenhuis” wel enigszins voorstellen’, zegt zij. ‘Maar wij zien ons als 
complementair in het algemene belang om overgewicht tegen te 
gaan. Wij doen niet het werk van een diëtist: wij doen vooral aan be-
havioural modification, waar diëtisten vooral in beeld komen als zich 
medische complicaties voordoen, zoals bij diabetes. Onze coaches 
zijn er vooral om in te zoomen op de sociale en kennisaspecten, ter-
wijl diëtisten een veel uitgebreidere studie hebben gehad en om 
kunnen gaan met ziekten. Zodra iemand met diabetes zich bij ons 
meldt zullen we altijd eerst naar een diëtist of arts verwijzen. Aan de 
andere kant gaat het ons wel om het effectief aanpakken van overge-
wicht. En in het licht van een betere volksgezondheid is het ook van 
belang dat de effectieve aanpak van het probleem overgewicht  
opgeschaald kan worden. Wij kunnen grote groepen aan.’ 

nederland-België

de in breda gevestigde Weight Watchers organisatie richt 
zich op nederland en belgië. volgens jeanine Lemmens is 
er in haar organisatie een duidelijk cultuurverschil tussen 
beide landen te merken. ‘Het lijkt erop dat de nederlandse 
consument over het algemeen wat gezondheidsbewuster is 
dan de belgische. er is meer knowhow in nederland en de 
problemen van overgewicht worden vooral gezien als een 
probleem waarvoor zelf verantwoordelijkheid moet worden 
genomen, terwijl in belgië de schuld van de problemen  
vaker buiten de deur word gezocht. We merken dat aan de 
feedback die de coaches krijgen. niettemin is Weight Wat-
chers in belgië een stevig gevestigde naam, je hebt daar de 
diëtist of Weight Watchers. in nederland is er vooral veel 
groei op online gebied, wat te maken heeft met de hoge in-
ternetdichtheid in ons land.’

‘We leven in een obesogene 
omgeving, waarin je overal waar 

je komt “slecht” kunt eten’

jeanine Lemmens, directeur WeigHt WatcHers: ‘onze taak zien We 

steeds meer aLs een stuk gezondHeidszorg, Want overgeWicHt en 

obesitas zijn een enorm gegroeide LifestyLe-ziekte geWorden.’
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