Ouder- en kindochtend
Ontmoeten, spelen en leren over een gezonde leefstijl in de eerste
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Aanleiding ouder- en kindochtend

Uit onderzoek blijkt dat een gezonde groei en ontwikkeling van een kind tijdens de eerste 1000
dagen van het leven, tellend vanaf het moment van conceptie tot aan 2 jaar, een belangrijke
basis vormt voor de gezondheid in het latere leven. Een gezonde leefstijl (gezonde voeding en
voldoende beweging, slaap en ontspanning) zijn hierbij belangrijk.
Food4Smiles zet zich daarom in voor het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling
van kinderen in hun eerste 1000 dagen, samen met ouders en andere stakeholders. Wij richten
ons op Amsterdam Nieuw-West, omdat inwoners daar over het algemeen een minder goede
gezondheid ervaren dan in de rest van Amsterdam.

Food4Smiles is in 2018 gestart met een onderzoek naar de ervaringen en behoe es van
ouders rondom een gezonde groei en ontwikkeling tijdens de eerste 1000 dagen van kinderen
in Amsterdam Nieuw-West.
Uit dit onderzoek bleek dat ouders regelmatig onzeker zijn over de zorg en opvoeding voor
hun kind en hier vragen over hebben. Ook hebben ouders behoe e aan een informele
ontmoetingsplek waar ze andere ouders kunnen ontmoeten en ervaringen met elkaar kunnen
delen. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat hun kinderen in aanraking komen met
lee ijdsgenoten en leren spelen met andere kinderen. Daarom zijn we in 2019 binnen
Food4Smiles een wekelijkse ‘ouder-en kindochtend’ gestart in Amsterdam Nieuw-West.

Doel van de ouder- en kindochtend

Een plek in Amsterdam Nieuw-West
creëren waar:
Ouders met jonge kinderen elkaar
kunnen ontmoeten.
Kinderen met elkaar kunnen spelen.
Ouders en jonge kinderen ervaringen en
kennis kunnen opdoen die een gezonde
leefstijl tijdens de eerste 1000 dagen
ondersteunen en/of bevorderen.

Opzet en uitvoer van de ouder- en kindochtend

Ontwikkeld in samenwerking met ouders
Ouders dachten mee met:

Consulteren:
Ouders vragen om mee te
denken met de opzet en
activiteiten van de ouder- en
kindochtend

Het tijdstip en de duur van
de ouder- en kindochtend.
Verwerken:
Ideeën van ouders over de
ouder- en kindochtend
verwerken in het programma

Reflecteren: Bijeenkomsten
aanpassen a.d.h.v. feedback van
ouders

Uitvoeren:
Ouders actief betrekken bij de
promotie van de ouder- en
kindochtend en uitvoer van
de activiteiten

De vaste elementen van het
programma zoals het
welkomstlied en
fruitmoment.
Thema’s voor workshops,
zoals gezonde voeding.

Locatie en setting
Stadsboerderij Osdorp
Stadsboerderij Osdorp is een groene ontmoetingsplek in
Osdorp, met moestuinen, dierenweide en ruimtes voor
bijeenkomsten. Dit maakt het mogelijk om de ouders en
kinderen elkaar te laten ontmoeten, ruimte te bieden voor
spel en workshops over een gezonde leefstijl te organiseren,
Daarnaast biedt het kinderen de gelegenheid om in contact
te komen met dieren en de natuur.

Tijdens de ouder- en kindochtend liggen er matten
in de ruimte, zodat ouders/verzorgers dichtbij hun
kind(eren) kunnen zitten om met hen te spelen. Ook
praten ouders makkelijker met elkaar, doordat ze
naast elkaar zitten.

Programma van de ouder- en kindochtend

De ouder- en kindochtend wordt gefaciliteerd door twee begeleiders en hee
een vast programma:
Inloop (30 minuten)
Inchecken met welkomstlied + andere kinderliedjes (15 minuten)
Activiteit/workshop van de dag (30-40 minuten)
De tuin in met de kinderen (20 minuten)
Afsluiting met fruit/groente (20 minuten)

.
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Ouders mogen naast hun kinderen in de lee ijd 0-2 jaar ook hun oudere
kinderen tot 4 jaar meenemen naar de ochtend.
Tijdens de bijeenkomsten zijn koﬀie/thee en eenvoudige gezonde snacks
beschikbaar.
Er is geen maximum aan het aantal aanwezigen (met uitzondering van de .
corona-maatregelen)
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk en worden
wekelijks georganiseerd.

Gemiddeld komen er 15-20 ouders per week
Dit zijn voornamelijk moeders, maar
ook vaders, grootmoeders of andere
familieleden. Deelnemers hebben
verschillende culturele
achtergronden, lee ijden en
opleidingsniveaus. De
groepssamenstelling wisselt per
bijeenkomst.

Activiteiten en workshops gericht op een gezonde leefstijl
Samen doen, leren, ontdekken en uitproberen staat altijd centraal

Voorbeelden van activiteiten en workshops:
Babymassage
Oefenen met tandenpoetsen
Informatie en tips over slapen
Gezonde peuterhapjes maken
Beweegparcours
Dansen en zingen
Speurtocht in de tuin
Knutselen en/of (vinger)verven
De workshops worden gegeven door o.a.
zorgprofessionals, onderzoekers,
gezondheidsambassadeurs of de begeleiders.

Ouders helpen mee tijdens de ouder- en kindochtend

Ouders helpen regelmatig mee
met bijvoorbeeld:
Uitleg geven over huisregels aan ouders die
voor de eerste keer komen
Toezicht houden op elkaars kinderen
Koﬀie/thee zetten
Klaarmaken van de fruithapjes
Bedenken van activiteiten

Promotie van de ouder- en kindochtend
Voor de promotie van de ouder- en kindochtend
worden verschillende kanalen ingezet:
Flyers neerleggen of uitdelen en posters ophangen bij
locaties in Nieuw-West waar ouders langs (kunnen) komen.
Zoals de ouder- en kind teams, spelinloop, bibliotheken,
buurthuizen.
Berichten in nieuwsbrieven van basisscholen.
Berichten via social media, zoals de Food4Smiles
Instagram en websites van b.v. de gezondheidsambassade.
Mond-op-mond reclame via eigen netwerk van begeleiders
en ouders.

Evaluatie van de ouder- en kindochtend

Onderzoeksvraag

Wat zijn ervaringen van ouders met betrekking
tot de ouder- en kindochtend, en in hoeverre ondersteunt
deze ochtend ouders bij het bevorderen van een gezonde
leefstijl van hun kinderen?

Methode
Participerende observaties (60 uur):

Semigestructureerde interviews (N = 13):

Informele gesprekken met ouders
Observeren en logboek bijhouden van onderlinge
interacties tussen ouders en de reacties op de
activiteiten en workshops (verbaal/non-verbaal)
Gevoel krijgen voor de gang van zaken, zoals de sfeer

Ophalen van persoonlijke ervaringen m.b.t. de ouderen kindochtend
Uitvragen wat ouders hebben geleerd en/of zelf
hebben toegepast n.a.v. de activiteiten en workshops
Nagaan of de observaties van de onderzoeker worden
herkend door de ouders

Ouders werden vooraf geïnformeerd over het
onderzoek en de aanwezigheid van de onderzoeker.
Ouders gaven toestemming voor het bijhouden van
een logboek over de observaties en informele
gesprekken (mondeling) en het opnemen van de
interviews (schri elijk via het ondertekenen van een
toestemmingsformulier).

Omdat er alleen moeders meededen met de
interviews, spreken we in de bevindingen
hierna over ‘moeders’ in plaats van ‘ouders’.

Bevindingen

1
De ouder- en kindochtend voorziet in de behoefte van
moeders aan een plek in de wijk waar hun kinderen
kunnen spelen met leeftijdsgenoten en waar activiteiten
voor ze georganiseerd worden

1. De ouder- en kindochtend voorziet in de behoefte van moeders aan een plek in de
wijk waar hun kinderen kunnen spelen met leeftijdsgenoten en waar activiteiten voor
ze georganiseerd worden

Eén van de voornaamste redenen om naar de ouder- en
kindochtend te komen is dat moeders het belangrijk vinden
dat hun kind in contact komt met lee ijdsgenoten en leert
spelen met andere kinderen. Zij ervaren dat er weinig
plekken in hun wijk zijn om iets leuks te doen met jonge
kinderen onder de 2 jaar en vinden het daarom fijn dat ze
ergens naartoe kunnen gaan met hun kind. De gastvrije
houding van de begeleiders spreekt hen ook aan, net als de
groene ontmoetingsplek van de stadsboerderij. Ook vinden
moeders het belangrijk dat het weinig kost of gratis is.

Ja het is gewoon leuk voor de kinderen, er is
ook niks voor kinderen in deze leeftijd, dat hoor
ik ook veel van andere ouders, dat ze gewoon
niet weten hoe….je wil je kinderen entertainen,
je wilt ze niet de hele dag thuis houden. En hier
leren ze pas echt delen en omgaan met andere
kinderen, want mijn kind heeft ook oudere
broers en zus, maar dat is toch echt anders.

2
Moeders komen door de ouder- en kindochtend meer
buitenshuis, ontmoeten andere ouders en leren hun wijk
beter kennen

2. Moeders komen door de ouder- en kindochtend meer buitenshuis, ontmoeten
andere ouders en leren hun wijk beter kennen

Bij mij is het ook echt dat ik na twee bevallingen
heel lang heb thuisgezeten, en dit is wel mijn
eerste stap om weer deel te nemen aan iets
maatschappelijks. Dus voor mij was het wel
echt iets heel groots, echt een stap om iets te
doen waar andere mensen bij zijn, omdat ik
gewoon een hele zware twee jaar achter de rug
heb gehad. Dus ik denk dat het voor heel veel
ouders belangrijk is om dit als eerste stap weer
een beetje deel te nemen aan de maatschappij

Sommige moeders geven aan dat ze zich na de bevalling wel
eens geïsoleerd en eenzaam voelen. Door de ouder- en
kindochtend hebben moeders een reden om naar buiten te
gaan en mensen te ontmoeten. Ook geven sommige moeders
aan dat ze zich meer verbonden voelen met hun wijk, omdat
ze andere buurtgenoten ontmoeten en van elkaar horen wat
er gaande is in de wijk.

3
De activiteiten en het samen spelen draagt bij aan de
interactie tussen moeder en kind

3. De activiteiten en het samen spelen draagt bij aan de interactie tussen moeder en kind

De moeders vinden het belangrijk dat de activiteiten en workshops van de ouder- en kindochtend zich op zowel de ouders als
de kinderen richten. Hierdoor ontstaat er volgens hen meer interactie tussen de ouders en kinderen. Moeders vertellen dat ze
daardoor weer gestimuleerd worden om met hun kind te spelen. Sommigen moeders vertellen dat ze thuis ook meer zijn
gaan spelen met hun kind, omdat ze de geleerde activiteiten ook thuis kunnen doen. Dit draagt volgens hen bij aan een goede
relatie met hun kind.

Ik heb zelf echt twee linkerhanden, dus ik ben
niet goed in tekenen en kleien dat soort dingen.
Maar wat het mij heeft opgebracht is dat ik toch
wel meer met haar ben gaan kleuren, tekenen
echt met haar ben gaan zitten knutselen, al ben
ik er niet goed in. Omdat we het daar ook samen
doen, doen we het nu ook thuis, ik speel en
praat meer met haar.

Ik denk dat veel moeders hier leren spelen met
hun kind. Ik wist niet hoe ik met mijn kinderen
moest spelen, omdat mijn moeder dat ook niet
deed met ons. Het klinkt heel simpel ‘met je
kind spelen’, maar als je dat nooit geleerd of
gezien hebt, en je hebt alleen maar de
verzorgende kant gezien. Dus dat je moeder je
voedt en wast en nooit met je speelt, wat bij
heel veel Marokkaanse moeders zo is, dan leer
ik dat ook niet.

4
Het ontmoeten, leren kennen én ontvangen van sociale
steun van andere moeders wordt als belangrijk en
waardevol ervaren door de moeders

4. Het ontmoeten, leren kennen én ontvangen van sociale steun van andere moeders
wordt als belangrijk en waardevol ervaren door de moeders

Soms is het hier wel makkelijker, want soms
gaat het over de familie, de moeder of de
schoonmoeder die je kind van alles aan het
volproppen is terwijl jij twee boterhammen
genoeg vindt, want ze is vol. En dan zijn er ook
wel andere moeders die dit herkennen en dat
praat makkelijker.

Moeders vinden het fijn om andere moeders met kinderen
van dezelfde lee ijd te ontmoeten. Er worden regelmatig
verhalen en ervaringen uitgewisseld, waardoor moeders ook
steun van elkaar ervaren. Het onderlinge contact wordt
omschreven als goed en ongedwongen. Moeders ervaren
onderling vaak een gevoel van herkenning en erkenning.

Er worden onderling adviezen en tips uitgewisseld, die
volgens de moeders praktisch en direct toepasbaar zijn,
omdat ze komen van andere moeders met kinderen van
dezelfde lee ijd. Ook horen moeders van elkaar over andere
relevante activiteiten, die gericht zijn op jonge kinderen.

Je merkt gelijk al dat je samen met andere
nieuwbakken zit, met moeders in hetzelfde
schuitje. En je hebt altijd soort ook van zelfde
gesprekstof. Anders ga je het een beetje op
internet zoeken, maar het is veel fijner om
gewoon even te praten met iemand daarover.
Maar ook, je geeft elkaar informatie, je haalt
informatie bij anderen vandaan en die eigenlijk
ook direct toepasbaar zijn bij jou.

5
Advies op maat en leren in de praktijk helpen bij het
bevorderen van een gezonde leefstijl

5. Advies op maat en leren in de praktijk helpen bij het bevorderen van een gezonde
leefstijl

De moeders vinden de inhoudelijk onderdelen van de ouder-en kindochtend, zoals informatie over tandenpoetsen, gezonde
voeding of het stimuleren van beweging heel leerzaam en nuttig. Door niet alleen informatie te geven maar vooral ook met
elkaar ervaringen uit te wisselen, te oefenen of iets te maken kunnen moeders de nieuw opgedane informatie of
vaardigheden ook thuis toepassen. Sommige moeders delen de adviezen of informatie ook met anderen in hun netwerk,
zoals een recept over een gezond babyhapje.

Zoals die ene keer met tandarts bijvoorbeeld
toen ik hoorde hoe belangrijk het was om
tanden te poetsen, ging ik het thuis ook doen.
Zij had echt informatieve tips en liet zien in
welke houding je moest poetsen. En als die
tandarts niet was geweest had ik nooit deze
informatie gekregen

De workshop over gezonde snacks was voor mij
persoonlijk het meest leerzaam. Ik heb het
daar geleerd, want van huis uit had ik geen
gezonde snacks. En dit is heel belangrijk, want
ik was iemand die heel makkelijk naar chocola
of chips grijpt. De meeste moeders geven toch
gewoon een koekje of een snoepje, maar als je
tijdens zulke activiteiten ziet hoe het wordt
gemaakt, hoe simpel het eigenlijk is en je
kinderen vinden het ook nog eens lekker. Dan
ben je eerder bereid om het zelf ook te doen.

6
Een positieve en open houding van de
workshopbegeleiders is cruciaal voor het creëren van een
veilige omgeving en het aannemen van advies

6. Een positieve en open houding van de workshopbegeleiders is cruciaal voor het
creëren van een veilige omgeving en het aannemen van advies

Het contact tussen de workshopbegeleiders en de moeders
verloopt het beste als de workshopbegeleiders een open
houding hebben. Moeders waarderen het als de
workshopbegeleiders eigen ervaringen delen en praktische
voorbeelden geven.

”Je bent dan niet alleen met zo ‘n arts in één
kamer en je leert ook van de vragen die door
andere moeders gesteld worden.”

Doordat de workshops in groepsverband worden gegeven,
voelen de moeders zich op hun gemak en durven ze
gemakkelijker vragen te stellen omdat anderen dit ook doen.

Wat maakt de ouder -en kindochtend succesvol?

Aanbod dat tegemoet komt aan de behoe e en wensen van
ouders om met hun kinderen buiten de deur iets te doen op
een fijne plek, waar de kinderen kunnen spelen en ze ook
andere ouders kunnen ontmoeten.
Vrijblijvende en gratis deelname.
(Workshop) begeleiders die een informele en persoonlijke
benadering hebben door onder andere het delen van eigen
ervaringen.

Een programma dat:
Samen met ouders ontwikkeld is.
Laagdrempelig en informeel is.
Gericht is op interactie tussen ouders en kinderen.
Het uitwisselen van ervaringen tussen ouders stimuleert, wat
bijdraagt aan onderlinge herkenning, erkenning en sociale
steun.
Concrete en relevante informatie, adviezen en vaardigheden
bieden, die aansluiten bij de behoe e en wensen van de
ouders.
Praktisch van aard is: gericht op leren door te doen.
Duurzaam aanbod in de wijk door borging bij lokale partners
en financiering vanuit de Gemeente Amsterdam

Meer weten?
Bezoek onze website: www.food4smiles.nl
of mail ons via info@food4smiles.nl

