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Marketing & Consument

De multimediale campagne ‘Dubbel30: 
doe je ding!’ om gezonde leefstijl onder 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar te pro-
moten was een succes. Maar liefst 94% 
van de doelgroep kende de campagne en 
zag de bijbehorende televisiespot gemid-
deld zeven keer, zo bleek uit metingen 
van een mediabureau. “En daar zitten 
ook allochtone kinderen bij. Meer kan je 
via televisie bijna niet bereiken”, aldus 
een enthousiaste projectleider Esther 
Langerhorst van KidsVitaal. Dubbel30 
was eind 2009/begin 2010 de eerste grote 

mediacampagne die de stichting onder-
steunde. Inmiddels is ook nummer twee: 
‘Heel Nederland Fietst’ om kinderen 
meer te laten fietsen, succesvol afgeslo-
ten. Ook hier was het bereik hoog, zowel 
bij ouders als kinderen, met respectieve-
lijk 81 en 83%. 

Vliegende start
Langerhorst is blij met de vliegende 
start, want hoe meer kinderen en ouders 
worden bereikt des te groter is de kans 
dat het percentage dikke kinderen naar 

beneden gaat. De stichting zet zich in 
voor een verantwoord eet- en beweeg-
patroon met projecten die als doel 
hebben om kinderen bewust te maken 
van een gezonde leefstijl. De projecten 
komen uit de koker van het Convenant 
Gezond Gewicht, een brede coalitie van 
verschillende partijen. Stichting Kids-
Vitaal ontwikkelt hiervoor campagnes en 
voert ze uit. Dubbel30 was bijvoorbeeld 
een project van het Nederlands Instituut 
voor Sport en Beweging (NISB) waarvoor 
Stichting KidsVitaal de campagne ver-

Overgewicht onder jonge kinderen vormt een groeiend probleem. Om hier iets aan te doen 

ontstond afgelopen jaar het idee om de Stichting KidsVitaal op te richten. De stichting biedt haar 

‘communicatiekracht’ aan partijen die overgewicht willen terugdringen. Samenwerking met de 

media is hierbij cruciaal. 

KidsVitaal communiceert 
overgewicht weg

Aan de actie ‘Heel Nederland fietst’ koppelde KidsVitaal een wereldrecordpoging.
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zorgde. Deze grootscheepse campagnes 
gebeuren met steun van mediapartners, 
nu nog voornamelijk televisie- en radio-
stations. 
De FNLI stond mede aan de wieg van 
Stichting KidsVitaal. Rond die tijd woed-
de een hevig debat in de media over een 
leeftijdsgrens voor reclame gericht op 
kinderen. Hierin stonden de FNLI en de 
Consumentenbond lijnrecht tegenover 
elkaar. De koepelorganisatie voor fabri-
kanten is het eens met de reclamecode 
om geen reclame te maken voor kinderen 
tot 7 jaar, terwijl de Consumentenbond 
een stapje verder gaat en streeft naar een 
leeftijdsgrens tot 12 jaar. 
Is de FNLI nu medeoprichter uit schuld-
gevoel, want in hoeverre worden kinde-
ren te dik door reclame voor ongezonde 
voeding? Dat heeft daar niet veel mee te 
maken, aldus FNLI-directeur Philip den 
Ouden. “Er was toentertijd wel veel aan-
dacht voor de negatieve kanten van recla-
me”, schetst hij. De voedingsmiddelenin-
dustrie en de media willen bijdragen aan 
een verantwoord eet- en beweegpatroon, 
zonder daar iets voor terug te vragen. 
Tijdens de twee multimediale campagnes 
die KidsVitaal organiseerde waren geen 
commerciële uitingen van voedings-
middelenbedrijven te zien. Financieel 
steunt de stichting bijna geheel op de 
voedingsmiddelenindustrie die per jaar 
zo’n €300.000 beschikbaar stelt voor 
campagnes en het in stand houden van 
de stichting.  

Communicatie ontbrak
De organisatie vult een leemte op: ini-
tiatieven om iets te doen aan overge-
wicht zijn er genoeg, alleen ontbrak tot 
voor kort de communicatiecomponent. 
En voor een succesvolle aanpak is een 
wijdverbreid bereik absoluut noodzake-
lijk. Het almaar uitdijende netwerk van 
mediapartners zorgt hier mede voor. 
De grootste schoolkrant van Nederland 
werkt met de stichting samen. De stich-
ting streeft naar nog veel meer samen-
werkingsverbanden voor het optimale 
resultaat van campagnes. 
Sportkantines of GGD’s zijn bijvoorbeeld 
ook ideale locaties om kinderen en 
ouders te bereiken. “Hoe meer partners 
zich bij ons aansluiten, hoe vaker kin-
deren en hun ouders op verschillende 
momenten met dezelfde boodschap 
bereikt kunnen worden”, meent pro-
jectleider Esther Langerhorst. Maar het 
bereik zou nog groter zijn als de stichting 
zich ook zou richten op kinderen jonger 

dan 7 en ouder dan 12 jaar. Ouders krij-
gen immers steeds minder greep op hun 
kinderen als ze in de puberteit komen. 
Dat zou kunnen, vertelt Langerhorst, 
maar dat houdt ook een zeker risico in. 
Zijn kinderen net te jong of te oud, dan 
voelen ze zich niet meer aangesproken 
door de campagnes. We communiceren 
ook naar ouders en maken voor hen 
aparte televisie- of radiospots en inter-
netbanners, waardoor ze beter op hun 
kinderen gaan letten, redeneert ze. 

Massaal op de fiets 
De acties richten zich op basisschool-
leerlingen. “Overgewicht bij deze groep 
begint toe te nemen en je moet er vroeg 
bij zijn. We hopen dat kinderen zich in 
de loop van hun leven bewuster worden 
van hun leefstijl en eetgewoonten”, zegt 
Langerhorst. Dat is precies wat KidsVitaal 
beoogt: bewustwording creëren, maar 
dan wel op een leuke en niet belerende 
manier. Dus niet: je moet zestig minu-
ten per dag bewegen, want dan draaien 
ze hun hoofd weg, vertelt Langerhorst. 
Het is van belang de kinderen over te 
brengen dat bewegen leuk is en gezond 
eten lekker. In de Dubbel30-campagne 
gebeurde dat met filmpjes met skate-
boardende en dansende kinderen. Aan 
de tweede actie ‘Heel Nederland fietst’ 
koppelde KidsVitaal een wereldrecord-
poging. Ruim 75.000 kinderen tussen 
de 7-12 jaar en hun ouders stapten op 31 
maart tussen 12 en 13 uur massaal op de 
fiets. 

Leuke wedstrijd
De eerstvolgende campagne gebeurt 
samen met het GroentenFruit Bureau en 
loopt van 11 oktober tot 7 november. Het 
doel is om kinderen meer groente en fruit 
te laten consumeren. “Het is gezond en 
dat weten ze. Alleen moeten ze er vaker 
spontaan voor kiezen”, vertelt Langer-
horst. Hoe de actie er exact uit zal zien 
is nog niet bekend. “Je kunt denken aan 
een leuke wedstrijd over groente en fruit 
of het maken van de lekkerste recepten 
hiermee”, geeft ze een schot voor de 
boeg. De eerste campagnes bereikten 

een groot deel van de doelgroep. Maar 
wat de impact zal zijn op de lange ter-
mijn is moeilijk na te gaan. Voor een 
mogelijke duurzame verandering op 
het eet- en beweegpatroon zijn nog veel 
campagnes nodig, aldus Langerhorst. 
En een zo’n breed mogelijke maatschap-
pelijke coalitie. “We hebben ons doel 
bereikt als overgewicht in brede zin geen 
maatschappelijk probleem meer is.”
De komende jaren zal Stichting Kids-
Vitaal haar werk voortzetten, benadrukt 
Philip Den Ouden, directeur van de FNLI. 
“We hopen dat we voldoende steun blij-
ven houden uit het bedrijfsleven. Want 
op deze manier laten we de overheid zien 
dat we het probleem van overgewicht 
serieus nemen.” 

Maurice de Jong

Stichting KidsVitaal werd op 1 september 2009 
mede opgericht door de FNLI, die de organisatie 
financiert. De stichting ondersteunt projecten 
tegen overgewicht onder kinderen van 7-12 
jaar door multimediale campagnes te ontwik-
kelen en deze ook uit te voeren. Ze doet dit 
samen met haar mediapartners zoals Radio 538, 
SBS6, RTL en de STER die voor dit doel kosteloos 
zendtijd beschikbaar stellen. Ook gedrukte 
media, reclame- en mediabureaus, outdoor- en 
internetbedrijven ondersteunen KidsVitaal. De 
stichting organiseerde tot nu toe twee campag-
nes: ‘Heel Nederland Fietst’ en Dubbel30: doe 
je ding!. 

Stichting KidsVitaal

‘We willen bewustwording 
creëren op een leuke manier’

“Hoe meer partners zich bij ons aanslui-
ten, hoe vaker kinderen en hun ouders 
op verschillende momenten met dezelfde 
boodschap bereikt kunnen worden”, aldus 
projectleider Esther Langerhorst.
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