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Samenvatting van het proces en de resultaten van



Links:
Dit deel van de tekening geeft de context weer waarin Kids in 
Aktie plaatsvond. Het project vond plaats in de laaginkomens 
wijk De Banne in Amsterdam Noord. Het project was een  
samenwerking tussen de sportieve buitenschoolse opvang 
Kids Aktief en het Amsterdam UMC, locatie VUmc. De  
belangrijkste samenwerkingspartners waren de gemeente 
Amsterdam stadsdeel Noord, organisaties in de wijk die ook 
werkten aan het gezond laten opgroeien van kinderen in de wijk, 
basisscholen en de kinderen zelf. Manou Anselma faciliteerde 
de samenwerking in dit netwerk.

Midden boven:
De halve cirkel in het midden van de tekening geeft het proces 
van Kids in Aktie weer. Het project begon met het onderzoeken 
van ervaren problemen op het gebied van leefstijl van kinderen 
in de Banne. Hiervoor werd literatuuronderzoek gedaan 
door de onderzoekers en onderzoek door kinderen zelf. Zo 
maakten kinderen bijvoorbeeld vragenlijsten en interviewden zij 
leeftijdgenoten in de wijk. Manou interviewde professionals en 
moeders in de wijk. De interviews met de moeders hield zij bij een 
kapper in het buurthuis.

Vervolgens ging het proces van actieontwikkeling van start. Drie 
jaar lang kwamen kinderen van vier basisscholen wekelijks bijeen 
om acties te bedenken en te ontwikkelen, deze uit te voeren en 
te evalueren. De kinderen die actief participeerden in dit proces 
ontwikkelden hun communicatievaardigheden en groeiden in 
zelfvertrouwen, samenwerken en leiderschap. 

Onder:

Een aantal van de ontwikkelde acties staan onder aan de tekening. 
Zo zijn er onder andere kookworkshops georganiseerd onder de 
naam Pannen uit de Banne, heeft een school een waterdrinkbeleid 
geïmplementeerd en is een meidensportactiviteit gestart 
genaamd AMS. Daarnaast is er ingezet op het stimuleren van 
actief buitenspelen, bijvoorbeeld door anti-hondenpoepborden 
te plaatsen bij speelplekken.

Rechtsboven:
Hier zijn de resultaten van Kids in Aktie weergegeven. We zagen 
dat de empowerment van kinderen verbeterde, wat o.a. blijkt uit 
bovengenoemde  vaardigheden die ze ontwikkelden. Ook is de 
participatie van kinderen hoger op de agenda komen te staan 
bij scholen en organisaties in de wijk. Helaas zagen we niet 
dat kinderen gezonder gingen eten of drinken of meer gingen 
bewegen.

Onze aanbevelingen zijn dat kinderen een plek aan tafel krijgen 
wanneer er beslissingen moeten worden gemaakt op school of in 
de wijk die hen of hun leefwereld aangaan. Dit kan bijvoorbeeld 
door een Kinderraad met afgevaardigden van verschillende 
scholen. Bij Kids in Aktie is het onvoldoende gelukt om ouders 
bij het project te betrekken. We adviseren toekomstige projecten 
daar meer in te investeren. 

Voorwaarden voor een succesvol project gericht op samenwerking 
met kinderen zijn onder meer: flexibiliteit van scholen en alle 
andere samenwerkingspartners, enthousiasme van kinderen, 
kennis van lokale organisaties, samenwerking met de gemeente 
en voldoende tijdsinvestering van alle betrokken partijen.


