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Smallingerland zet in op gezonde en vitale 
buitendienstmedewerkers 

Bewustwording fundament onder vitaliteitsprogramma 
 
De uitkomsten van een (persoonlijk) medisch onderzoek onder de 80 buitendienst-
medewerkers van de gemeente Smallingerland vormden voor de betrokken bedrijfsarts de 
directe aanleiding een waarschuwing af te geven dat het met de gezondheid van het 
merendeel van deze groep ambtenaren ronduit slecht was gesteld. Te weinig bewegen, een 
verkeerd voedingspatroon, overmatig alcoholgebruik en roken waren - zo bleek uit de 
persoonlijke gesprekken met betrokkenen - de belangrijkste oorzaken van een hoog 
ziekteverzuim.  
 
‘Al met al redenen genoeg om een vitaliteitsbeleid op te tuigen om deze groep collega’s 
letterlijk en figuurlijk te bewegen er een andere levensstijl op na te houden, tenminste als ze 
ook zelf vitaal hun pensioengerechtigde leeftijd willen bereiken en niet eerder moeten afhaken 
vanwege ernstige gezondheidsklachten en dat met alle financiële gevolgen van dien’, zegt 
Djoekie Witteveen, medewerker bestuursondersteuning bij de gemeente Smallingerland en in 
samenwerking met twee leidinggevenden van de groep buitendienstmedewerkers de 
stuwende kracht achter het vitaliteitsprogramma. 

Bewustwordingsproces 
Witteveen vertelt dat het vitaliteitsprogramma in feite een bewustwordingsproces is om 
mensen aan te sporen wel regelmatig en voldoende te bewegen om overgewicht tegen te 
gaan, wel te ontbijten, minder vaak tijdens de lunch een vette hap als patat of bijvoorbeeld 
een pizza te scoren, te stoppen met roken en hun alcoholgebruik te matigen. ‘We geven 
voorlichting over een gezond voedingspatroon waarvoor we ook een diëtiste hebben 
ingeschakeld. Ook hebben we een 
verkeerseducatiedag georganiseerd om het effect van 
alcohol op het rijgedrag zichtbaar te maken met 
behulp van een zogenoemde alcoholbril en hebben 
we in samenwerking met de lokale JOGG-aanpak een 
vitaliteitsdag georganiseerd en organiseren we twee 
maal in de week een bootcamp van een uur op eigen 
terrein.’ 

Van elkaar leren 
Djoekie Witteveen erkent dat het vooral een kwestie van lange adem is om de mensen de 
knop te laten omzetten. ‘Vooral de oudere collega’s zijn moeilijk over de streep te halen. 
Opmerkingen als: Waarom zou ik op mijn leeftijd nog veranderen? Ik ben toch al te zwaar, 
zijn dan de tegenwerpingen die ik hoor om de leefstijl niet veranderen. Maar ook schaamte 
vanwege bijvoorbeeld fors overgewicht speelt een belangrijke rol. Daarom ben ik zo 
benieuwd naar de ervaringen van andere bedrijven hoe ze hier mee omgaan. Wat dat betreft 
zie ik uit naar de inspiratiebijeenkomst “De gezonde werkvloer” om van elkaar te leren. Ik 
hoop op voldoende praktische informatie die ik kan gebruiken voor ons eigen programma.’ 
 
Witteveen laat zich naar eigen zeggen zeker niet ontmoedigen en houdt hoe dan ook vast 
aan haar doelstelling voor de komende jaren dat in één jaar tijd het aantal rokers halveert 
(van 20% naar 10%) en dat 80% ( nu 51%) van alle betrokkenen goed beweegt. 
 
 

“Vooral de oudere 
collega’s zijn moeilijk 
over de streep te 
halen.” 
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JOGG-gemeente Smallingerland  
Smallingerland is sinds 2012 JOGG-gemeente. Met de JOGG-aanpak werkt de gemeente 
aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Dit doet de gemeente vooral door voeding 
en beweging onder de aandacht te brengen en om de gezonde keuze de gemakkelijke keuze 
te maken. Jongeren van 0 tot 19 jaar, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. 
Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren 
wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de 
normaalste zaak van de wereld is. Om dit te bereiken ondersteunt Jongeren Op Gezond 
Gewicht inmiddels meer dan 88 gemeenten met de JOGG-aanpak. Kijk voor meer informatie 
op www.jongerenopgezondgewicht.nl 
 
 

http://www.jongerenopgezondgewicht.nl/

