
LeusdenFit

2016 - 2018 



Aanleiding 

• Toezegging om in het najaar het 

meerjarenprogramma LeusdenFit te

presenteren



Cijfers Leusden 

• Monitor Schoolkracht 

• Startfoto LeusdenFit

• Senioren/Volwassenen monitor 



Ambitie en doelstellingen

Ambitie

Gezonde en vitale inwoners 

Hoofddoel

Het bevorderen van een gezonde leefstijl van alle inwoners van Leusden 

gericht op gezond gewicht, bewegen, gezonde voeding en mentale 

gezondheid 



Ambitie en doelstellingen

Subdoelen

• Afname van het gebruik van zoete dranken en ongezonde 

tussendoortjes onder alle inwoners van Leusden.

• Beweeggedrag van de jeugd blijft onveranderd gunstig of neemt toe 

en het beweeggedrag onder volwassenen neemt toe. 

• De weerbaarheid onder de jeugd in Leusden neemt toe. 

• Het agenderen en stimuleren van de mentale fitheid onder inwoners 

van Leusden.

• De LeusdenFit betrokken partijen dragen bij aan een ketenaanpak van 

signaleren, verwijzen en ondersteuning rondom een gezonde leefstijl 

en mentale fitheid van alle inwoners van Leusden. 



Activiteitenprogramma 

- Gebaseerd op de doelen en subdoelen 

- Activiteiten sluiten aan bij de 5 pijlers van LeusdenFit

- Activiteiten voor alle leeftijdsgroepen 

- Balans tussen activiteiten die zich richten op gewicht, 

bewegen, gezonde voeding en mentale fitheid

- Dynamisch (jaarplan) 





Monitoring op subdoelen

Doel Methode monitoring

• Afname van het gebruik van zoete dranken en 
ongezonde tussendoortjes onder alle inwoners van 
Leusden.
• Beweeggedrag van de jeugd blijft onveranderd 
gunstig of neemt toe en het beweeggedrag onder 
volwassenen neemt toe. 
• De weerbaarheid onder de jeugd in Leusden 
neemt toe. 

GGD monitor, rapportage 
2020/2021. 

• Het agenderen en stimuleren van de mentale 
fitheid onder inwoners van Leusden.
• De LeusdenFit betrokken partijen dragen bij aan 
een ketenaanpak van signaleren, verwijzen en 
ondersteuning rondom een gezonde leefstijl en 
mentale fitheid van alle inwoners van Leusden.

Netwerkanalyse 2017: het 
analyseren van de kracht en 
verbeterpunten van het netwerk 
en de samenwerking hierbinnen 
van Leusden Fit. 



Monitoring op 
activiteiten

Nr Activiteit Doel Planning Methoden monitoring
2 Project gezonde 

voeding op 
scholen met 
presentatie aan 
ouders

1. 50% van de kinderen van 
groep 3 t/m 8 en hun 
ouder(s) van de 
basisscholen worden 
bereikt. 

2. Er is een toename van 
kennis en bewustwording 
m.b.t. gezonde voeding 
onder de kinderen en 
ouders. 

Voor-
bereiding
2016, 
uitvoering 
2017 en 
2018

A. Registreren op welke basisscholen en 
welke groepen activiteiten 
plaatsvinden. 

B. Ouderavond: tellen en registeren 
hoeveel ouders er zijn. 

C. Procesevaluatie met de scholen over 
het verloop en reacties achteraf. 

D. Paar korte vragen aan ouders na 
afloop ouderavond (kennis & 
bewustwording peilen). 

E. Foto van meegenomen eten & 
drinken bij start activiteit en na 
afronden activiteit.

C. Evaluatie met leerkrachten/ school na afloop project Voeding

Wat zijn volgens u de sterke punten van het project?

Wat zijn volgens u zwakke punten van dit project?

Heeft u concrete verbeterpunten?

Vraag

Hoe tevreden bent u over het verloop van het project?

Welke effecten zijn volgens u bereikt door dit project?



Organisatie LeusdenFit

• Kerngroep 

• Activiteitengroep 

• Communicatie 

• Meerjarenplanning 



Waar staan we nu 

• 8 oktober de Kick Off van LeusdenFit

• Samenwerkingsovereenkomst ondertekenen

• Verder uitrollen van het jaarplan


