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Wetenschappelijke Advies Commissie 2017 
 

Doel  
De Wetenschappelijke adviescommissie (WAC) geeft in 2017 objectief advies over 
verbetering van de huidige inspanningen van Jongeren Op Gezond Gewicht op het gebied 
van Monitoring en Evaluatie (M&E) en adviseert op verzoek van het bestuur ten aanzien van 
de programma’s (JOGG-aanpak, Gezonde Omgeving en Communicatie).  
Met de instelling van de WAC beogen we:  

• Meer wetenschappelijke basis van de activiteiten van Jongeren Op Gezond Gewicht 

• Verbetering van de M&E activiteiten in 2017 

• Het signaleren en benutten van kansen, zoals:  

o Vergroten van financieringskansen voor monitoring en evaluatie via de 

wetenschap (NWO, NR, ZonMw, inzet studenten) 

o Verbinding met onderzoeks-, kennis- en onderwijsinstellingen 
De WAC brengt advies uit aan het bureau van Jongeren Op Gezond Gewicht. Het advies van 
de WAC is zwaarwegend maar niet bindend.  

Benoeming 
De WAC wordt benoemd door het bestuur en bestaat uit ten minste drie leden.  
Het bestuur heeft in haar vergadering van (20 januari 2017) de volgende leden in de WAC 
benoemd: 
*Voorzitter, Dr. Tommy Visscher (Associate lector De Gezonde Stad bij Windesheim, 
onderzoekscoördinator bij Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle) 
*Prof. Dr. J. Schuit (Hoofd centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, RIVM),  
*Prof. Dr. S. Kremers (professor Prevention of Obesity, School of Nutrition and Translational 
Research in Metabolism, Universiteit Maastricht)  
 
 
De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar (2017-2020) met de mogelijkheid van 
éénmaal herbenoeming voor een zelfde periode. De leden benoemen uit hun midden een 
voorzitter. De leden van de WAC kunnen aanspraak maken op een onkostenvergoeding.  
Lidmaatschap eindigt:  

• Bij vrijwillig aftreden; 

• Ontslag door het bestuur (o.a. bij verandering positie of er geen sprake meer is van 

onafhankelijkheid zoals hierna aangegeven); 

• Na afloop van de maximale benoemingstermijn; 

• Verandering van werk en/of positie waardoor deze niet meer in overeenstemming is 

met het doel en de activiteiten van Jongeren Op Gezond gewicht; 

• Een lid niet meer in de gelegenheid is om zitting te nemen, of er vanwege 

persoonlijke reden van afziet; 

• Deze rol niet meer onafhankelijk kan worden ingevuld vanwege andere betrekking; 

• Een lid zich niet meer kan vinden in de werkwijze van Jongeren Op Gezond Gewicht 

in totaliteit.  
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Profiel 
De leden van de WAC hebben een wetenschappelijke achtergrond en hebben een gedegen 
expertise op het terrein van obesitas en overgewicht, integrale aanpak, 
gezondheidsbevordering en beleid. Zij nemen zitting in de WAC op persoonlijke titel. 
De leden van de WAC zijn niet werkzaam voor de bedrijfspartners van Jongeren Op Gezond 
Gewicht of de voedingsmiddelenindustrie. Mocht er tijdens de benoemingsperiode 
verandering optreden in de positie en de werkzaamheden dan maken zij hier melding van. 
Wanneer een lid van de WAC beroepsmatig betrokken is bij een voorstel voor een project in 
opdracht van, dan wel in het kader van, Jongeren Op Gezond Gewicht, meldt hij dit aan de 
overige leden en voorzitter van de WAC. De voorzitter meldt dit vervolgens aan Jongeren Op 
Gezond Gewicht. Mocht zich dit voordoen, dan zal het betreffende commissielid zich 
onthouden van advies ten aanzien van dit project.  
De informatie van Jongeren Op Gezond Gewicht die aan de leden ter inzage wordt gelegd, is 
vertrouwelijk en mag niet worden gebruikt om andere partijen mee te bedienen. 
 

Taken 
De WAC zal de volgende taken vervullen: 

• Gevraagd en ongevraagd advies over de landelijke en lokale activiteiten van 
Jongeren Op Gezond Gewicht op een jaarlijks vastgesteld thema. In 2017 is dit 
thema monitoring en evaluatie.  

• Gevraagd en ongevraagd advies over de aanpak/methodiek en effectiviteit van 
Jongeren Op Gezond Gewicht;  

• Agenderen van praktijkvraagstukken inzake obesitas en overgewicht die binnen de 
wetenschappelijke gemeenschap spelen;  

• Toegang verschaffen tot een breed en levend netwerk van onderzoek-, onderwijs- en 
kennisinstellingen.  

Werkwijze en proces  
• De WAC komt gemiddeld 3 keer per jaar bijeen, indien nodig worden extra 

bijeenkomsten gepland. De data van deze bijeenkomsten worden jaarlijks van 

tevoren vastgesteld. Bij deze bijeenkomst zal ook een vertegenwoordiger van 

Jongeren Op Gezond Gewicht aanwezig zijn. 

• De voorzitter van de WAC heeft iedere twee maanden (telefonisch) overleg met de 

directeur van Jongeren Op Gezond Gewicht.  

• Het secretariaat wordt belegd bij Jongeren Op Gezond Gewicht.  

• Jongeren Op Gezond Gewicht draagt, in samenspraak met de voorzitter, zorg voor 

de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen, notuleert het advies en de 

aanbevelingen.  

 

Evaluatie 
Eind 2017 zullen de WAC en Jongeren Op Gezond Gewicht de werkzaamheden en het 
functioneren van de WAC evalueren. Aan de hand van deze evaluatie zal gezamenlijk 
worden vastgesteld of de werkzaamheden van de WAC ten aanzien van M&E worden 
voortgezet of dat een nieuw thema wordt gekozen of toegevoegd en in verband daarmee het 
wenselijk is de samenstelling te wijzigingen dan wel één of meerdere leden met expertise op 
dat thema toe te voegen.     
 


