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Convenant Overgewicht

’De ambitie dat we de gezondste jongeren 

en werknemers van Europa willen’

	 	 het	eerste	wapenfeit van het 
 Convenant Overgewicht, in 

november 2005, was het gezamenlijke 
actieplan dat is gericht op het bevor-
deren van een gezonde leefstijl. Het is 
gebaseerd op de actieplannen van alle 
partners. Om de gezonde keuze van 
voedingsmiddelen mogelijk en makke-
lijk te maken, sluiten de acties aan bij 
‘elk moment van de dag’ en bij ‘ieder 
moment in het leven’. Zo zijn er acties 
gericht op de thuissituatie (inclusief 
de boodschappen, de woonomgeving 
en de (thuis)zorg, school (basis- en 
middelbaar onderwijs), werk en recre-
atie (inclusief sport).   

In het boekje Energie in balans. Werk 
in uitvoering dat het convenant eind 
2006 heeft uitgebracht, staan meer 
dan zestig acties beschreven, variërend 
van de introductie van het Ik Kies 
Bewust-logo tot de actie Heel Neder-
land Danst. 

Mede door de activiteiten van de 
convenantpartners staat overgewicht 

bij veel organisaties op de agenda en 
zijn steeds meer mensen zich bewust 
van het gevaar van een toenemend 
overgewicht. Er moet echter nog 
veel gebeuren om de stijgende trend 
voor alle groepen om te buigen. Om 
de doelstellingen kracht bij te zet-
ten, heeft de organisatie tot 2010 tien 
actiepunten benoemd:
1. Ondersteun de verdere ontwikke-
ling van een helder informatiesysteem 

voor de voedingswaarde van levens-
middelen. 
2. Zorg voor de integratie van voe-
dings- en bewegingsadviezen in de 
hele zorgketen.
3. Stimuleer het aanbod van gezonde 
tussendoortjes, zoals groente, fruit en 
water in scholen, bedrijven en sport-
accommodaties.
4. Bevorder een gezonde leefstijl als 
onderdeel van het lesprogramma in 
basisonderwijs en voortgezet onder-
wijs.
5. Waarborg dat alle kinderen lid van 
een sportvereniging kunnen worden.
6. Investeer in voldoende mogelijk-
heden voor sport en bewegen in de 
openbare ruimte: veilige fietsroutes 
van en naar school, sportverenigingen, 
trappen en sportveldjes bij nieuw-
bouwprojecten.
7. Stimuleer werkgevers om gezonde 
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Het Convenant Overgewicht is twee jaar geleden opgericht om de stijgende trend van overgewicht 

te keren. De organisatie begon in januari 2005 met 10 partners, op initiatief van de minister van 

volksgezondheid. Inmiddels zijn er 16 deelnemers, waaronder de Consumentenbond die zich 

aanvankelijk niet aan wilde sluiten. Belangrijkste doelen in 2010: het aantal volwassenen met 

overgewicht groeit niet verder en het aantal kinderen met overgewicht vermindert. Wat is er in de 

afgelopen jaren zoal bereikt en wat moet er nog gebeuren om de doelstellingen te halen? 

Acties aansluiten bij ‘elk moment van 

de dag’ en ‘ieder moment in het leven’

Heel Nederland danst. NISB-actie waaraan 260.000 Nederlanders gelijktijdig meededen.
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voeding en beweging te integreren in 
het arbobeleid.
8. Bevorder de samenwerking tussen 
overheid, maatschappelijke organis-
ties en bedrijfsleven op het gebied 
van overgewicht en ondersteun een 
samenhangend beleid op lokaal 
niveau.
9. Coördineer het onderzoek naar de 
effecten van preventiemaatregelen en 
zorg voor mogelijkheden voor alle 
partijen om kennis uit te wisselen.
10. Houd het thema hoog op de poli-

tieke agenda en bewaak de samenhang 
en toonzetting van de verschillende 
publieksacties. 

De lat hoger    Om overgewicht 
te agenderen en maatschappelijke 
partijen te stimuleren om in actie 
te komen, heeft het Convenant 
Overgewicht een belangrijke aanjaag-
functie. Zo sprak Paul Rosenmöller, 
voorzitter van het convenant, tijdens 
de CEO Convention, een tweedaagse 
topconferentie voor leidinggevenden 
in de voedingsbranche over voeding 
en gezondheid. De tachtig aanwezige 
ondernemers stonden stil bij wat ze 
zelf kunnen doen in de strijd tegen 
overgewicht. Ze spraken hun steun 
uit voor de brede invoering van het 
Ik kies bewust-logo en het aantrek-
kelijker maken van het gezonde 
aanbod. Ook pleitte een aantal aan-
wezigen voor een gedragscode voor 
het aanbod op scholen en in fast food 
restaurants. De branche wil boven-
dien voorop lopen als het gaat om 
het bevorderen van gezondheid van 
medewerkers. Bijvoorbeeld door mid-
del van gezondere producten in het 
bedrijfsrestaurant en meer aandacht 

voor bewegen in het bedrijf. Het 
Convenant Overgewicht is positief 
over deze ontwikkelingen, maar wil de 
lat graag nog hoger leggen. ‘Waarom 
spreken we niet de ambitie uit dat we 
de gezondste jongeren en werknemers 
van Europa willen hebben? Dat vraagt 
om een onconventionele aanpak, nog 
meer samenwerking - ook buiten de 
eigen sector - en misschien radicale 
veranderingen’, aldus Rosenmöller tij-
dens de conventie.

Nieuwe partners    Sinds de oprich-
ting van het Convenant Overgewicht 
is het aantal convenantpartners fors 
uitgebreid. Zo schoof in december 
de Consumentenbond aan en in 
maart de G4 (vier grootste gemeenten 
van Nederland) en de Nederlandse 
Vereniging van Diëtisten. ‘De 
afgelopen anderhalf jaar heeft de 
Consumentenbond zich vaak kritisch 
uitgelaten over het convenant’, zegt 
woordvoerder Marcel van Beusekom. 
‘Nog steeds is de bond van mening 
dat er te weinig acties van de grond 
komen die effectief bijdragen aan de 
doelstellingen. Vanuit het convenant 
is toegezegd dat daar voortaan meer 

Partners van het Convenant Overgewicht 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport; Minis-
terie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap; Federa-
tie Nederlandse Levensmiddelen Industrie; Koninklijk 
Horeca Nederland; Centraal Bureau Levensmiddelenhan-
del; Zorgverzekeraars Nederland; Vereniging VNO-NCW; 
Koninklijke Vereniging MKB-Nederland; Nederlands 
Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie; Vereni-
ging Nederlandse Cateringorganisaties Veneca; Stichting 
AGF Promotie Nederland; VEWIN (waterbedrijven); Vida 
(automatenbranche); Consumentenbond; Gemeenten 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4); 
Nederlandse Vereniging van Diëtisten; Voedingscentrum; 
NISB.
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aandacht aan wordt besteed. Ook 
wetenschappelijk onderzoek krijgt een 
grotere rol. De Consumentenbond 
heeft daarom besloten alsnog – als 
kritische partner en luis in de pels 
– toe te treden, vooral ook omdat het 
probleem overgewicht alleen effectief 
bestreden kan worden als alle partijen 
actief samenwerken. Wij willen niet 
langer vanaf de zijlijn, maar juist van 
binnenuit het vuurtje flink opstoken.’

Volgens Van Beusekom is de bestrij-
ding van overgewicht niet alleen een 
verantwoordelijkheid van de individu-
ele Nederlander. ‘Ook de levensmid-
delenindustrie, de supermarkten en 
de overheid spelen een belangrijke rol. 
De Consumentenbond zal fabrikanten 
en winkeliers blijven aansporen tot 
meer productinnovatie, productie van 
gezondere producten, volledige en 
duidelijke etiketten en verantwoorde 
marketing. Bovendien is het een taak 
van de overheid om te zorgen voor 
een integrale en effectieve aanpak, met 
waar nodig regelgeving.’ 

Rosenmöller zegt blij te zijn met de 
toetreding van de Consumentenbond, 
omdat de consument centraal staat in 
de aanpak van overgewicht. 

Zowel het Voedingscentrum (VCN) 
als het Nationaal Instituut Sport en 
Bewegen (NISB) waren van het begin 
af aan al betrokken bij de activiteiten 
van het convenant, via het ministerie 
van VWS, maar door nu direct aan 
tafel te zitten bij de stuurgroep van de 
organisatie kunnen de deskundigheid 
en creativiteit van het VCN en het 
NISB nog beter worden ingezet. Een 
voorbeeld is de onlangs gepubliceerde 
Snackwijzer, die het VCN samen met  
Horeca Nederland heeft ontwikkeld. 
In een oogopslag krijgen de ‘snacker’ 
en horecamedewerker informatie over 
onder andere de voedingswaarde van 
een snack. De samenwerking met het 
NISB heeft de actie Heel Nederland 
Danst opgeleverd, in november 2006, 
waaraan 260.000 Nederlanders gelijk-
tijdig meededen, een wereldrecord!

Ook de Nederlandse Vereniging van 
Diëtisten (NVD) heeft zich sinds kort 
aangesloten bij het Convenant Over-

gewicht. José Tiebie, voorzitter van 
de NVD: ‘Veertig à vijftig procent van 
de mensen die diëtisten in de praktijk 
tegenkomen, hebben te kampen met 
overgewicht. De ervaringen die wij 
bij de behandeling van deze mensen 
opdoen, worden meegenomen naar 
het Convenant Overgewicht. Wij kun-
nen een vertaalslag maken naar de 
belevingswereld van de doelgroep. 
Daarnaast doen veel diëtisten onder-
zoek naar de behandeling van overge-
wicht. Ook deze resultaten zullen we 
meenemen. Tot slot is het voor ons 
van groot belang dicht bij het vuur te 
zitten en te kunnen samenwerken met 
diverse partijen die zich bezighouden 
met voeding en gezondheid.’

Onderzoek    Het vergroten van 
de kennis over (de bestrijding van) 
overgewicht is een andere belangrijke 
doelstelling van de convenantpart-
ners. Hiervoor is de samenwerking 
met het Kenniscentrum Overgewicht 
(KCO) belangrijk. ‘Goed en gron-
dig onderzoek, vooral naar de vraag 
welk instrument nu wel (of niet) 
werkt in de strijd tegen overgewicht 
is heel belangrijk. Wij staan open 
voor creatieve suggesties vanuit de 
wetenschap’, zegt Paul Rosenmöller. 

En Carolien Frenkel, hoofd van het 
Convenantbureau, voegt hier aan toe: 
‘De partners van het convenant zijn 
zeer actiegericht. Die acties zijn vaak 
gebaseerd op ‘gezond verstand’ en 

zijn nog niet evidence based omdat 
er nog niet veel bekend is over een 
bewezen effectieve aanpak. Hierom is 
het voor het convenant heel belangrijk 
om steeds in goed contact te blijven 
met de wetenschappelijke wereld via 
het KCO. Het is een organisatie die 
vraagbaak wil zijn voor iedereen die 
bezig is met preventie of behandeling 
van overgewicht en die onderzoeks-
resultaten voor iedereen toegankelijk 
wil maken. Daar kunnen de conve-
nantpartners hun voordeel mee doen. 
Daarnaast kan het convenant via het 
KCO aan de wetenschappelijke wereld 
doorgeven aan wat voor soort onder-
zoek behoefte is. Die wisselwer- 
king moet steeds beter gaan  
lopen.’

- Ik Kies Bewust-logo. Ontwikkeling van een 
keuzebevorderend logo waarmee de consument 
wordt geholpen een bewustere keuze te maken.
- Heel Nederland Danst. Actie om heel Neder-
land op hetzelfde moment aan het dansen te 
krijgen en een record te breken.
- Omo Buitenspeelbond. Bond ter stimulering 
van buiten spelen en buiten sporten.
- Scoren voor gezondheid. Bekende voetballers 
geven het goede voorbeeld en begeleiden kin-
deren van basisscholen gedurende een periode 
van 20 weken.
- Reclamecode voor voedingsmiddelen. Verplicht 
de leden van de FNLI om gebalanceerde voeding 
te stimuleren en terughoudend te zijn in het 
promoten van voeding gericht op kinderen.
- Mission Olympic. Een scholencompetitie voor 
het voortgezet onderwijs om jongeren kennis 

te laten maken met de diverse mogelijkheden 
van sport.
- Schoolgruiten. Tweemaal per week gratis ver-
strekken van groente en fruit op scholen.
- Hallo Wereld. Zwangere vrouwen en jonge 
gezinnen krijgen via e-mail maandelijks gezond-
heids-quizjes toegezonden met vragen die zijn 
afgestemd op de fase van de zwangerschap.
- De Snackwijzer van het Voedingscentrum en 
Koninklijke Horeca Nederland.
-In december 2006 heeft Motivaction in 
opdracht van het Convenant Overgewicht en 
Nieuwe Maan een onderzoek uitgevoerd naar de 
gezonde voornemens van Nederlanders. Resul-
taten van het onderzoek zijn te bekijken op 
www.convenantovergewicht.nl/nieuws/helft-
nederlanders-wil-zestien-kilo-kwijt.

Voorbeelden van activiteiten convenantpartners

Consumentenbond toegetreden als 

kritische partner en luis in de pels

Meer informatie 

over het Convenant 

Overgewicht is te 

vinden op www.con-

venantovergewicht.nl. 

Meer informatie over 

het Kennis Centrum 

Overgewicht is te vin-

den op: www.overge-

wicht.org. Voor vragen 

over beide organisaties 

kunt u contact opne-

men met Julia Blijham, 

tel: 070 3406927.
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