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Innoveren kun je leren! 

             Beweegstimulerende inrichting bij de JGZ

Hoe richt je wacht- en consultruimtes zó in dat bewegen bij kinderen en het gesprek daarover met 
ouders gestimuleerd worden?

● GGD Regio Utrecht - Locatie Maarssenbroek 
● GGD Noord Limburg - Locatie Gennep
● GGD Gelderland Zuid - Locatie Beneden Leeuwen
● SAG Zorgontwikkeling BV Amsterdam - Locaties Holendrecht en Gaasperdam

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

Voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van jonge kinderen, maar de 

omgeving daagt niet altijd uit tot bewegen

Innovatie atelier 2019 werd een behoefte geuit om hiermee aan de slag te gaan

→ hier lagen kansen aangezien de JGZ in de leeftijd van 0-4 jaar 95% van de kinderen ziet

Maar waarom is het beweegstimulerend inrichten van de binnenruimte van JGZ organisaties dan 

zo’n kans? 

Waarom een beweegstimulerende 
binnenruimte?

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

Verschillende onderzoeken hebben gekeken 

naar de factoren van invloed op 

beweeggedrag kinderen. 

Sociaal ecologisch model van Bronfenbrenner 

(1979, 2019):

Invloed van de binnenruimte op 
bewegen bij kinderen

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             
Vertaling van factoren in pilots

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             

Twee brainstormsessies met de pilot 

locaties, Kenniscentrum Sport & Bewegen, 

NCJ en Panton

● Brainstorm voor mogelijke attributen

● Op maat naar verschillende locaties en 

contexten

● Keuzes maken!

Waar zijn we begonnen..
  

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             Floorgraphics

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             Beweegspiegel

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             GGD Regio Utrecht - Locatie Maarssenbroek

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             GGD Noord Limburg - Locatie Gennep

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             GGD Gelderland Zuid - Locatie Beneden Leeuwen

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             SAG Zorgontwikkeling BV Amsterdam -Locatie Holendrecht

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             SAG Zorgontwikkeling BV Amsterdam - Locatie Gaasperdam

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             
Inspiratiegids
Verzameling van:
● Theorie rondom bewegen stimuleren in de binnenruimte
● Zelf aan de slag met de binnenruimte
● Resultaten en ervaringen van de pilot locaties
● Downloads 

Doel: inspiratie bieden voor JGZ organisaties om aan de slag 
te gaan met de binnenruimte.
→ Let op! geen effectstudie

Neem een kijkje in de    Inspiratiegids
                                                                    I

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54
https://publicaties.kenniscentrumsportenbewegen.nl/inspiratiegids-jgz-pilot/3-inspiratie-uit-de-praktijk-de-pilot/
https://publicaties.kenniscentrumsportenbewegen.nl/inspiratiegids-jgz-pilot/3-inspiratie-uit-de-praktijk-de-pilot/


Innoveren kun je leren! 

             
Resultaten pilot op een rijtje

1. Professionals praten vaker en anders over bewegen

2. Professionals zijn trots, voelen zich professioneler

3. Kinderen worden uitgenodigd meer te bewegen en doen dit ook

4. Ouders bewegen mee of doen voor

5. We doen meer aan collectieve preventie, werken meer 

wijkgericht samen en hebben het beweegaanbod kunnen 

vergroten. 

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


Innoveren kun je leren! 

             Cadeau - Sticker aankleedkussen

St

https://docs.google.com/presentation/d/1EEOytvVZvaf9p-jMWxaUr68CHMCyZ_-GNRdavgHcD_A/edit#slide=id.g768a97acc4_0_54


‘Een reis van duizenden 
kilometers begint met één 

enkele stap’


