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Op basis van een overzicht van alle activiteiten 
onder de vlag van Alles is gezondheid... is door 
het RIVM een set indicatoren ontwikkeld, 
verdeeld over de verschillende domeinen (school, 
werk, wijk, zorg, gezondheids bescherming). Deze 
indicatoren zijn als infographics weergegeven op 
www.allesisgezondheid.nl/monitoring en geven 
de voortgang van het programma weer. 
Gedurende de looptijd van Alles is gezondheid... 
komen er regelmatig updates van de indicatoren, 
indien er nieuwe gegevens beschikbaar zijn.  
In dit boekje vindt u de stand van zaken van de 
indicatoren per eind 2015. 

Wilt u meer weten over deze monitor, dan kunt  
u mailen naar nppmonitor@rivm.nl.
 

VoortgangsmonitoringAlles is gezondheid... 
brengt een beweging 
op gang die Nederland 
gezonder en vitaler 
maakt. 

Pledge

In de wijk

In de zorg

Op het werk

Op school

Gezondheids-
bescherming

Betekenis symbolen:
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Aantal partners betrokken 
bij pledges

1.265 partners
eind 2015

264
pledges

590 partners 
eind 2014

165
pledges

1.265AANTAL
PARTNERS

Veel pledges zijn door 
meerdere partners getekend. 
Eind 2015 zijn in totaal 264 
pledges ondertekend en zijn 
1.265 organisaties aan het 
programma verbonden. 
 

Alles is gezondheid... brengt een beweging op gang die 
Nederland gezonder en vitaler maakt. Partner worden kan 
door een pledge (‘maatschappelijke belofte’) te tekenen en een 
concrete bijdrage te leveren aan de gezondheid van Nederland. 
 

Alles is gezondheid...  
richt zich op vijf domeinen: 
school, wijk, werk, zorg en 
gezondheidsbescherming. 
Een pledge kan meerdere 
domeinen bestrijken. Het 
merendeel van de in 2014  
en 2015 ondertekende pledges 
valt binnen de domeinen zorg 
en wijk. 

Aantal pledges

Totaal aantal pledges
264

dec
2014

jan
2014

dec
2015

Aantal pledges per domein

tot en met
december 

2015

147

92

49
106 

142

bescherming

in de wijk

in de zorg

op het werk

op school
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tot en met
december 

2015

109

6851
123

Aantal domeinoverstijgende 
pledges

1 domein

2 domeinen

3 domeinen

4 domeinen

5 domeinen

Om de gezondheid te 
bevorderen is een integrale 
aanpak nodig, met activiteiten 
die de verschillende domeinen 
verbinden. Zeventig procent 
van de pledges is door partijen 
uit meerdere domeinen 
ondertekend. 

Roken, alcoholgebruik, 
bewegen, overgewicht, 
depressie en diabetes zijn de 
zes speerpunten binnen het 
preventiebeleid. Deze indicator 
laat zien in hoeverre deze 
speerpunten aan bod komen 
in de pledges. Ook de pledges 
op het gebied van voeding en 
leefstijl algemeen worden 
weergegeven. (Een pledge 
kan op meerdere speerpunten 
gericht zijn, waardoor de 
totalen hoger uitkomen dat  
het totaal aantal pledges.)

Aantal pledges per speerpunt
(+ voeding en leefstijl)

tot en met
december 

2015

69

16
113 24

101

10

15

31

roken

alcohol

bewegen en
sport
gezonde/
goede voeding

depressie

leefstijl algemeen

overgewicht

diabetes

In het najaar van 2015 heeft het RIVM  
de pledgehouders gevraagd een  
vragenlijst in te vullen over de voortgang 
van de activiteiten in hun pledge, de 
samenwerking met andere partners  
en het aantal mensen dat men bereikt 
met de pledge. 

“Integrale aanpak  
is nodig.
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Nieuwe samenwerking 
bij pledges

najaar 2015

25%
36%

39%

nieuwe 
samenwerking

aan het verkennen

geen nieuwe 
samenwerking

Bij een kwart van de pledges 
zijn nieuwe samenwerkingen 
tot stand gekomen (zowel 
binnen als buiten het eigen 
domein). Bijna 40% van 
de pledgehouders geeft 
daarnaast aan nieuwe 
samenwerkingen op het 
gebied van gezondheid en 
preventie te verkennen.

Ongeveer de helft van de 
pledgehouders schat dat met 
de activiteiten uit hun pledge 
maximaal 1.000 mensen 
bereikt worden. Ruim een 
kwart schat dat dit aantal 
hoger, tussen de 1.000 en 
10.000, ligt. Volgens een 
kleine twintig procent van 
de pledgehouders ligt het 
geschatte bereik boven de 
10.000 mensen.

27%

17%8%
4%

27%

11%

6%

Ingeschat bereik van pledges

<10 mensen

10-100 mensen

101-1.000 
mensen

anders

1.001-10.000 
mensen
10.001-100.000
mensen
>100.000
mensen

najaar 2015

Voortgang pledges 

najaar 2015

10%
15%

73%

2%

activiteiten 
afgerond

op schema

achter op 
schema

nog niet gestart

Het merendeel (73%) van de 
pledgehouders geeft aan dat 
de uitvoering van hun pledge 
op schema ligt en dat de 
voortgang volgens verwachting 
is. Bij één op de zes pledges 
loopt de uitvoering achter op 
schema. Bij tien procent van 
de pledges zijn alle activiteiten 
en acties inmiddels afgerond.

Bij 70% van de pledges 
wordt samengewerkt met 
andere partners van Alles 
is gezondheid… Het meest 
wordt samengewerkt met 
partners uit het domein 
zorg en het minst met 
partners uit het domein 
gezondheidsbescherming.

Samenwerking bij pledges 

najaar 2015

30%

70%

werkt samen werkt niet samen
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Vignet Gezonde School

505AANTAL 
SCHOLEN

doel eind 2016850

214 vignetscholen
eind 2014

505 vignetscholen 
eind  2015

PO scholen

390

VO scholen

76

MBO scholen

39

PO scholen

491

VO scholen

91

MBO scholen

  45 

Vignet en themacertificaten Gezonde School

VIGNETSCHOLEN

THEMACERTIFICATEN

De thema’s waar scholen themacertificaten voor kunnen behalen 
zijn: voeding, bewegen en sport, roken en alcohol, welbevinden 
en sociale veiligheid, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid 
en milieu en natuur. Het aantal vignetscholen (scholen met 
minimaal één certificaat) en themacertificaten is de stand van 
zaken eind 2015. Bewegen en sport is het thema waarvoor per 
schooltype de meeste certificaten werden uitgereikt. 

Scholen die structureel 
aan een gezondheidsthema 
werken, kunnen het vignet 
Gezonde School aanvragen en 
zich profileren als Gezonde 
School. 

“Bewegen en  
sport is het 
thema waarvoor 
de meeste 
certificaten zijn 
uitgereikt. 
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Aantal scholen 
met Schoolplein14

219AANTAL 
SCHOLEN

doel eind 2016320

122 eind 2014

219 eind 2015

Aantal Gezonde 
Schoolpleinen

GEZONDE
SCHOOLPLEINEN

2 eind 2014

24 eind 2015

doel eind 201670

24
Door de realisatie van een 
Schoolplein14 op basisscholen 
uit zowel het regulier als 
speciaal onderwijs stimuleert 
de Cruyff Foundation kinderen 
om samen te sporten en te 
spelen tijdens en na schooltijd. 
Met Schoolplein14 worden op 
natuurlijke wijze spelactiviteiten 
van kinderen gestimuleerd. 

Op een Gezond Schoolplein 
krijgen jongeren de ruimte 
om te bewegen en te spelen 
in een uitdagende, groene 
en rookvrije omgeving. Een 
Gezond Schoolplein wordt 
daarnaast gebruikt als 
buitenlokaal en is na schooltijd 
geopend als speelplek. 

Een gezonde schoolkantine bestaat voor minimaal 75% uit 
lekkere en gezonde producten uit de Schijf van Vijf (zoals fruit, 
broodjes, salades) en maximaal 25% niet-basisvoedingsmiddelen 
(snoep, snacks). Scholen, kantinebeheerders, GGD’en en 
marktpartijen kunnen een beroep doen op de Schoolkantine 
Brigade voor ondersteuning. Zij komen langs met persoonlijk 
advies over het aanbod in de kantine en/of de automaten. 

2014 2015

MBO

2014 2015

431
348

VO

Aantal bezochte scholen 
door Schoolkantine Brigade

69
102
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2014 2015

Subsidieaanvragen 
Duurzame Inzetbaarheid

3.157

2.383

Aanvragen

2015

WEBSITEBEZOEKERS

256.308

Aantal bezoekers
duurzameinzetbaarheid.nl

Cursisten Taalvrijwilligers

Aantal cursisten en taalvrijwilligers
Taal voor het Leven

15.178 eind 2015

10.321 eind 2014

3.140 eind 2014

5.788 eind 2015

Voor de periode van 2014 t/m 2020 is budget beschikbaar gesteld 
vanuit het ESF (Europees Sociaal Fonds) voor bedrijven, regio’s 
en sectoren die aan de slag willen met duurzame inzetbaarheid. 
Bedrijven en (overheids)instellingen konden in 2014 en 2015 
subsidie aanvragen van maximaal 10.000 euro om mensen 
langer en productief aan het werk te houden en om in te zetten 
op leeftijdsbewust personeelsbeleid. In 2014 zijn 2.383 en in 2015 
zijn 3.157 aanvragen ingediend. Naar verwachting zal eind 2016 
opnieuw een tijdvak worden opengesteld voor subsidieaanvragen 
van arbeidsorganisaties, maar ook voor bredere initiatieven 
vanuit sectoren en regio’s.

De vernieuwde website  
www.duurzameinzetbaarheid.nl 
is een initiatief van het ministerie 
van SZW en is bedoeld om 
werkgevers en werknemers met 
voorbeelden en hulpmiddelen 
te ondersteunen op weg naar 
duurzame inzetbaarheid. 

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar 
laaggeletterd. Dat is 1 op de 9 volwassenen. Gezondheids-
vaardigheden worden in belangrijke mate bepaald door de  
mate van taalbeheersing. Het programma Taal voor het  
Leven traint vrijwilligers om mensen te begeleiden bij het  
beter leren lezen en schrijven. 



1716

2014 2015

Check-je-werkstress-test

250.000

80.000

Ingevulde testen

Actieve bedrijven Werkstress Week    

BEDRIJVEN

50
BEDRIJVEN

100

2014 2015

Tijdens de Week van de Werkstress in 2015 organiseerden  
100 bedrijven en organisaties een activiteit op de werkvloer  
om werkstress te verminderen en werkplezier te vergroten.  
Dat is een verdubbeling ten opzichte van het aantal in 2014. 

De campagne ‘Check je 
werkstress’ is opgezet om 
werkgevers en werknemers 
bewust te maken van de 
risico’s van teveel werkstress. 
Meer informatie over deze 
campagne is te vinden op 
de Facebookpagina ‘Check 
je werkstress’. Hier kunnen 
werknemers hun werkstress 
checken door de Check-je-
werkstress-test in te vullen. 

GIDS-gemeenten  

GEMEENTEN

164
‘Gezond in …’ is het stimuleringsprogramma 
om lokale aanpakken van gezondheids-
achterstanden te versterken. Het 
programma heeft tot doel om deze 
achterstanden te verminderen. Er zijn 164 
GIDS-gemeenten, waar veel mensen wonen 
met een lage sociaal economische status. 
Gezond in… biedt die gemeenten advies op 
maat en ondersteuning.

Aanpak gezondheidsachterstanden in GIDS-gemeenten

Plan van aanpak Integrale aanpak
(5 sporen)

Gebiedsscan

58%
53%

60%

Bijna 60% van de GIDS-gemeenten heeft een plan voor lokale 
aanpak van gezondheidsachterstanden. Meer dan de helft van 
de GIDS-gemeenten heeft gekozen voor een integrale aanpak 
op vijf sporen: burgerparticipatie, fysieke omgeving, sociale 
omgeving, gedrag & vaardigheden en preventie & zorg. Drie op 
de vijf gemeenten heeft gebruik gemaakt van een gebiedsscan 
om inzicht te krijgen in de lokale gezondheidssituatie.

‘Gezond in...’ stimuleert 
164 GIDS-gemeenten om 
lokale aanpakken van 
gezondheidsachterstanden te 
versterken. Al deze gemeenten  
zijn inmiddels geadviseerd.
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Aantal JOGG gemeenten

eind
2015

91
gemeenten

eind 
2014

75
gemeenten

91AANTAL 
GEMEENTEN

De Gezonde Sportkantine

doel eind 2016 600

438 eind 2015

318 eind 2014

438AANTAL 
KANTINES

2014 2015

363
215

Aanmeldingen 
cursus

2014 2015

387
341

Begeleiding via
e-mail

Bezoekers en cursisten gripopjedip.nl

2014 2015

68.407

38.316

Unieke bezoekers
website

‘Grip op je dip online’ is een preventieve online groepscursus 
door middel van een chatbox voor jongeren met depressieve 
klachten. Deze cursus is onderdeel van de website 
www.gripopjedip.nl. Naast de website en de online groepscursus 
is er ook een e-mailservice voor kortdurende ondersteuning.

JOGG staat voor Jongeren  
Op Gezond Gewicht. Het is een 
intersectorale wijkgerichte 
aanpak met als doel meer 
jongeren op gezond gewicht  
te krijgen. Om mee te doen  
met de JOGG-aanpak sluit  
een gemeente een contract af 
met JOGG. 

Het doel van de Gezonde 
Sportkantine is om bij 
sportkantines de gezonde 
keuze de makkelijke keuze 
te laten zijn en sportclubs te 
stimuleren gezonder eten en 
drinken aan te bieden. Er doen 
sportverenigingen uit meer dan 
dertig takken van sport mee.

“De gezonde keuze de 
makkelijke laten zijn.
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2014 2015

185.283

50.218

Oorchecks totaal

2014 2015

82.048

37.727

Oorchecks jongeren

Aantal jongeren dat een oorcheck doet

Veel jonge mensen hebben al een verslechterd gehoor.  
De Nationale Hoorstichting heeft online hoortesten voor kinderen, 
jongeren en volwassenen en werknemers ontwikkeld. De oorcheck 
is een online hoortest voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar.

INSCHRIJVINGEN

38.514
INSCHRIJVINGEN

70.124
2014 2015

Aantal deelnemers aan Stoptober

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling heeft tot doel het verminderen van de gehaltes 
zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) in producten. Dit leidt tot een gezonder 
productaanbod. De partijen hebben ambities opgesteld om het productaanbod qua gehaltes 
aan zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) te verbeteren. Om dit te bereiken maakt het 
bedrijfsleven voor verschillende productcategorieën ketenafspraken. In de figuur is de 
tussenstand van eind mei 2015 opgenomen. Voor de stand van eind 2014 klik hier.

Zout Verzadigd vet Suiker

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling

groenteconserven
brood
vleeswaren
kaas
soepen
sauzen vleeswaren frisdranken

zuiveltoetjes & -dranken

Stoptober is een actie in de maand oktober waarin mensen 
gestimuleerd worden om 28 dagen lang niet te roken. 

Het Akkoord Verbetering Productsamenstelling heeft tot  
doel het verminderen van de gehaltes zout, verzadigd vet  
en calorieën (suiker en vet) in producten. Hiervoor maken 
de overheid en voedingsmiddelenfabrikanten afspraken voor 
verschillende productcategorieën.

“Verminderen van 
gehaltes zout,  
verzadigd vet en 
calorieën. 
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BMR

zuigelingen kleuters

DK(T)P

94%

risicogroepen

Griep

53%

meisjes

HPV

61%

Vaccinatiegraad en deelname screening

Bloedonderzoek Hielprik
Baarmoeder-
halskanker 

SCREENINGEN

zwangeren pasgeborenen

Borstkanker

80%

Darmkanker

71%

vrouwen (49-74) mannen en vrouwen (55-75)

vrouwen (30-60)

96%

 99% >99% 65%

VACCINATIES

Vaccinatie en screening zijn vormen van ziektepreventie.  
Het aanbod is gebundeld in verschillende programma’s,  
zoals het Rijksvaccinatieprogramma, het Nationaal Programma 
Grieppreventie en het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoek. 
Deze cijfers zijn uit verschillende monitoringsrapporten afkomstig 
en gaan over verschillende jaartallen. Meer informatie over de 
bronnen is op te vragen bij nppmonitor@rivm.nl. 

“Voortgang en  
concrete output  
van het programma 
monitoren.


