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VERSLAG 1: VOEDING 
 
Opmerkingen, ideeën, tips en vragen 

Er zijn op Pieter Zeeman al afspraken gemaakt over: 

• Brugklassers mogen in de pauzes het plein niet af (zouden dus ook niet naar de Lidl 
moeten kunnen) 

• Het drinken van energydrinks op school is niet toegestaan. 
  

Niet ontbijten door: 
• Te laat uit bed 
• Ouders al naar het werk 
• Geen goed voorbeeld door ouders 

  
Cijfers niet ontbijten worden door de deelnemers herkend. 
  
(zeer) algemene uitspraak: 
Ondergewicht is niet altijd slecht, overgewicht is wel altijd slecht. 
  
Bij ondergewicht geldt: als het voedingspatroon in orde is, dan hoeft er niet ingegrepen te 
worden. 
  
Ingewikkeld: ouders willen er vaak niet aan dat hun kind te zwaar is. 
  
Deelnemers geven het signaal dat vrij veel kinderen maag/darmklachten hebben. 
Ook het aantal kinderen met diëten en intoleranties is gestegen. 
  
Advies: betrekken jeugd. 
  
Het gaat om het vergroten van de toegankelijkheid tot gezond voedsel. Zorg dat gezonde snacks 
voor het grijpen liggen en maak de gezonde keuze de gemakkelijke keuze. 
  
Goed voorbeeld: in Brabant is er een clubje diëtisten die betrokken zijn bij Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG) die smaaklessen geven op school. 
  
Idee: In het verleden werd voor docenten Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs jaarlijks 
een themadag georganiseerd.  
  
Gezonde sportkantine  
Dit is een uitdaging omdat veel sportkantines afhankelijk zijn van de horeca omzet. Nu is dit vaak 
nog gebaseerd op een ongezond aanbod. (Oplossing Sport gezond en Team Fit (JOGG)) 
  
Ouders niet gemakkelijk te bereiken 
Hoe gaan we ouders ondersteunen die: 

- Van nature minder gemakkelijk het goede voorbeeld geven 
- Moeilijk grenzen kunnen stellen 
- Lage ses 
- Bij verandering van leefstijl moet het hele gezin mee. Bij gebroken gezinnen is dit nog 

ingewikkelder. 
  
Vanuit een diëtist praktijk wordt geconstateerd dat bij de hoge ses kinderen met overgewicht 
meer voorkomen. 'De Zeeuwse Ziekte"  
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- Alcohol gebruik is normaal. 
- Gezond eten lijkt niet hip. 
- Jongeren hebben voldoende geld en gaan meer uit lunchen en eten. 

  
We komen tot de conclusie dat de cijfers over slapen ontbreken. 
Wel of niet goed slapen heeft consequenties op gewicht en mentale gezondheid. 
  
ADVIES: JONG GELEERD OUD GEDAAN 
  
HEEL KORT DOOR DE BOCHT: BMI te laag is niet altijd ongezond, BMI te hoog is wel altijd 
ongezond. 
  
Zichtbaar bij deelnemers is: 
• Ouders die zelf geen overgewicht hebben of kinderen met overgewicht en kinderen zonder 

overgewicht hebben, staan eerder open voor het inschakelen van hulp (zelfhulp). 
• Voor buitenlandse kinderen is dik zijn niet altijd slecht. Het is een teken van welvaart. 
• Veel jongeren zijn moe als ze op school verschijnen. Er wordt aangegeven dat in deze 

levensfase er veranderingen plaats vinden in het dag/nacht ritme van jongeren. Ze zijn 
continue jetlagged. Dit zorgt ervoor dat ze geen zin hebben in ontbijt vroeg in de ochtend. 
Maak het mogelijk dat ze later ontbijten. 
  

Voor SMWO is ondergewicht niet zichtbaar. Wel overgewicht onder 4-5 jarigen en ouderen. 
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VERSLAG 2: LEEFOMGEVING 
 
 

Algemene vragen thema leefomgeving: 
1. Als je de cijfers bekijkt bij het thema leefomgeving, wat valt je dan op? En is het 

herkenbaar? 
Het valt op dat de ouders in de gemeente Schouwen-Duiveland ontevredener zijn over de 
woonbuurt dan andere ouders in Zeeland. Vraag: is er een link met het budget dat een gemeente 
heeft om uit te geven aan speelplaats, park en groenvoorzieningen? 
 
Is het herkenbaar? 
Ja, het is herkenbaar maar er zijn ook zeker hele goede voorbeelden binnen de gemeente. 
De volgende opmerkingen zijn hierover gemaakt: 

• Er is weinig aanbod voor kinderen tussen de 8 en 10 jaar oud. De speeltuinen zijn meer 
gericht op jonge kinderen. 

• In sommige wijken zijn heel weinig speeltuinen of ze zijn verouderd. 

• Veel speeltuinen hebben ook last van hondenpoep. 

• In elke kern/dorp is wel iets te doen of zijn er meerdere speelgelegenheden. Dit zijn vaak 
speeltuinen voor de kleinere kinderen. Er zijn ongeveer 3 voetbalkooien op Schouwen 
Duiveland. 

• In de wijk Noorderpolder in Zierikzee is een goed voorbeeld van een speeltuin. Deze 
speeltuin is samen met ouders aangelegd en er wordt goed gebruik van gemaakt door de 
kinderen. 

• Steeds meer groen gaat weg. Hier komt beton/stenen voor in de plaats. 

• Speelplaatsen zouden meer uitdaging moeten bieden. Denk bijvoorbeeld aan 
natuurspeeltuinen. 

• Schoolpleinen maar ook pleinen van kinderdagverblijven zouden meer uitdaging kunnen 
bieden en meer groen. Je moet jong beginnen. 

 
Inleiding 
Steeds meer onderzoeken onderstrepen de positieve effecten van groen op de gezondheid. 
Natuur vermindert stress en verkleint de kans op ziektes. Een bezoek aan de natuur leidt tot een 
vermindering van pijn en negatieve emoties zoals boosheid, vermoeidheid en somberheid. Ook 
zorgt het voor een toename aan positieve gevoelens en energie. Bovendien nodigt de natuur uit 
tot bewegen. Gezonde voeding draagt bij aan welzijn en duurzaamheid. Toch is de helende 
werking van de natuur op onze gezondheid nog nauwelijks algemeen bekend.  
 

2. Buiten leren 
Hoe meer tijd er is voor instructie en oefening in de klas hoe beter de prestaties… denken we. 
Onderzoek wijst in een andere richting. Jantje Beton en IVN natuureducatie vroegen 
wetenschapsjournalist Mark Mieras om het onderzoek op een rijtje te zetten: Buitenlessen zijn 
waardevol, de speeltijd op het schoolplein draagt op allerlei manieren bij aan leerprestaties en 
cognitieve ontwikkeling, en buiten is er meer zuurstof om na te denken. (zie ook publicatie) 
 
Wat vinden jullie van buiten leren? En zouden jullie hier een bijdrage aan kunnen/willen leveren? 
En zo ja op wat voor manier? 
 
Antwoorden/opmerkingen: 

• Diëtisten: Wij kunnen in onze adviezen kinderen of ouders letterlijk laten ervaren hoeveel 
aan beweging nodig is om bijvoorbeeld het eten van bijvoorbeeld een gevulde koek er af 
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te krijgen. Dit kun je ook laten ervaren door een oefening buiten te laten doen. Of ga 
samen met kinderen een pluktuin bezoeken in combinatie met een smaakles. 

• In andere gemeenten worden tiny forests/kleine bossen gebruikt als plek om buiten te 
leren. 

 
 

3. Buiten spelen: 
Buiten spelen is goed voor kinderen. Onderzoekster Lia Kartsen onderscheidt drie typen 
kinderen: kinderen die de vrije tijd vooral georganiseerd doorbrengen (sportvereniging, muziekles 
etc.), kinderen die aangewezen zijn op de straat en de directe woonomgeving en kinderen die 
niet van buitenspelen houden. Ook is er nog een groep kinderen die niet (alleen) naar buiten 
mogen omdat het bijvoorbeeld niet veilig is. De hoeveelheid tijd die kinderen buiten doorbrengen 
varieert dus per type kind, type ouder en type wijk. 
 
Wat zou jij of jouw organisatie kunnen doen om te zorgen dat kinderen vaker buiten spelen? 
Verschilt dit per type kind? 
Vraagt dit per type kind een ander aanbod? 
 
Antwoorden/opmerkingen: 

• Het gebruik van sociale media/gebruik van iPad/mobiele telefoon wordt steeds meer en 
het begint ook op vroege leeftijd: al bij 1 jaar. Ouders vinden het makkelijk om door 
afleiding van een beeldscherm hun kinderen te laten eten. Genoeg eten is dan 
belangrijker dan het beperken van beeldschermtijd. Hierdoor gaan kinderen minder naar 
buiten of doen zij minder andere spelletjes en zitten zij vaker binnen achter een 
beeldscherm. Een oplossing is om het beeldscherm automatisch na een periode te laten 
afsluiten. 

• Een andere oplossing is het invoeren van iPad loze periodes zoals de zomervakantie. Dit 
kost wel anderhalve dagen afkicken maar daarna gaan de kinderen wel naar buiten of 
spelletjes doen. Voorwaarde is wel dat ouders ook hun iPad inleveren. 

• Je kunt ook per dag tijdslimieten aangeven zoals maximaal 2 uur per dag met pauzes of 
het iPad/mobiele telefoongebruik beperken tot bepaalde ruimtes. Bijvoorbeeld in de 
slaapkamer/boven geen iPad/mobiele telefoon. 

• Begin al op jonge leeftijd met naar buiten gaan en sporten. Stimuleer ouders om naar het 
strand of bos te gaan met hun kinderen. 

• Laat kinderen een boswandeling maken met GPS of een app waarmee zij 
dieren/planten/bomen etc kunnen ontdekken. 

• De GGD Zeeland voert individuele gesprekken met jonge ouders. Daarin kunnen ook 
deze onderwerpen aan bod komen. Ouders moeten bewust worden gemaakt van hun 
gedrag en de lange termijn gevolgen hiervan. Het begint al achter de kinderwagen. 
Ouders kijken vaker op hun mobiel dan naar hun kind. 

• Kinderen die wel naar buiten gaan hebben minder keuze uit speelgenootjes. Het effect 
van minder buiten spelen wordt hierdoor versterkt. 

• SMWO: zij gaan elk jaar de beweegABC uitvoeren bij kinderen om de basis 
beweegvaardigheid van de kinderen te testen. Aan de hand van de uitkomst van de 
testen kan er per kind een sport/beweegadvies worden afgegeven waar ze mee werken. 

 
 

4. Ook voor oudere kinderen/jongeren is buiten bewegen positief voor de gezondheid. 
Hoe zou jij of jouw organisatie hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren? 

 
Antwoorden/opmerkingen: 

• Docenten kunnen vaker buiten les geven. Bijvoorbeeld bij vakken als biologie, 
natuurkunde, talen. Bijvoorbeeld laat leerlingen buitenlandse toeristen op straat 
interviewen. 

• Idee bij Pieter Zeeman: zorg voor boomstammen buiten om op te zitten. 
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• Zorg dat leerlingen structureel naar buiten gaan: maak hier een vanzelfsprekende 
gewoonte van. 

• Geef leerlingen een opdracht waarbij zij wel naar buiten moeten. Vooral leerlingen met 
bijvoorbeeld ADHD of vorm van autisme hebben hier baat bij. 

• Leerlingen kun je stimuleren vaker de (elektrische) fiets te nemen naar school. Bij 
voorbeeld via een stappenteller of via een beloningssysteem waarbij de uitgespaarde 
kosten voor de bus worden uitbetaald aan de leerling. Ook door de nadruk te leggen op 
het sociale aspect. Samen fietsen is gezellig. 

• Nagaan of bij de aanleg van het nieuwe schoolplein van Pieter Zeeman het plein uitnodigt 
tot bewegen en of er voldoende groen is. 

 
 
Andere ideeën om de leefomgeving van kinderen/jongeren gezonder te maken: 

• Promoot op scholen de gezonde school aanpak en of gezonde kinderopvang. 

• Voer als school/kinderopvang het beleid dat er alleen water wordt gedronken. Zorg voor 
een watertappunt op het schoolplein en binnen. 

• Begin al op jonge leeftijd aan groente en fruitdagen. Ook bij een kinderdagverblijf. 

• Stimuleer de samenwerking tussen Buitenschoolse opvang en de pleintjesactiviteiten van 
SMWO. 

• Zorg voor gezonde traktaties op school en kinderopvang. 

• Geef kinderen langere pauze tussen de middag om gezond te eten en daarna ook nog 
naar buiten kunnen om te spelen. 

• Haal de snackautomaat uit de school. 

• Zorg voor een gezonde kantine. Maak gebruik van nudging (maak van de gezonde keus 
de makkelijke keus). 

• Zorg voor groenere schoolpleinen en kinderopvang pleinen. Laat kinderen helpen bij de 
aanleg en het onderhoud hiervan. 

• Maak ouders bewust van de positieve gevolgen van gezond eten en meer bewegen. De 
diëtisten van Lekker Puh willen wel een workshop verzorgen aan ouders. Zorg er wel 
voor dat voor de kinderen opvang geregeld is. 

 
Aanvullende opmerkingen: 

• Voor veel ouders is de financiële drempel te hoog om deel  te nemen aan een 
sportvereniging: voor hen zelf en voor hun kinderen. Zij doen geen beroep op het 
jeugdsportfonds, omdat zij het niet kennen of zich schamen om aanvraag in te dienen. 
Misschien is het mogelijk om de tarieven voor deelname te verlagen door de tarieven in  
de sportkantine te verhogen en/of meer subsidie van de gemeente per sportvereniging. 

• De jongeren van 13 jaar willen graag op een andere sport dan op de basisschool. 
Sommige van hen willen fitnessen, maar daar zijn ze nog te jong voor. Zou hier een 
alternatief voor zijn? 

• Veel 14/15 jarigen stoppen met sporten. Dit komt volgens de deelnemers door de 
volgende oorzaken: er zijn te weinig leeftijdgenoten die ook sporten en zo wordt de groep 
steeds kleiner. Zodra een groep te klein wordt moet de vereniging hen overplaatsen naar 
lagere of hogere leeftijdsgroepen. Dan haken weer meer jongeren af. Een andere 
oplossing is dat zij naar een andere vereniging gaan in een ander dorp. Dit  i.v.m. 
vervoersproblemen. Jongeren hebben het vaak te druk met huiswerk en bijbaantjes. 
Jongeren van gescheiden ouders moeten vaak  sportwedstrijden missen omdat zij dan bij 
de andere ouder verblijven. 
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VERSLAG 3: MENTALE GEZONDHEID 

 
Vragen thema mentale gezondheid 

1. Als je de cijfers bekijkt bij het thema mentale gezondheid, wat valt je dan op? En is 
het herkenbaar? 

Deze vraag werd niet opgepakt: men vond de cijfers niet relevant of verouderd. Ook vond 
iemand dat cijfers niets zeggen en dat we naar de inhoud moesten gaan. Aldus geschiedde. 

 
2. Hieronder staat een lijst van beschermende factoren (Richtlijnen jeugdhulp NIP, 

BPSV, NVO): Vraag: Welke beschermende factoren kun jij of jouw organisatie positief 
beïnvloeden en hoe zou je dit doen? 

De discussie spitste zich toe op de volgende conclusies/speerpunten 
1. Er is een positieve relatie tussen mentaal welbevinden en sport/bewegen 
2. Het kind staat niet alleen maar maakt deel uit van het thuissysteem: om het kind te 

ondersteunen moet je ook de ouders bereiken en meekrijgen in je doelstelling en actie 
3. Naast thuissysteem en school is ook de situatie “buiten” relevant. “Buiten’ kan zijn op 

straat, maar ook op de sportvereniging of de muziekclub of jeugdhonk.  
4. De (sport-) vereniging kan een positieve rol spelen door trainers/begeleider ook een rol te 

geven in de begeleiding van een kind. Ze moeten daar wel voor opgeleid zijn, dit is extra  
5. Risicovol moment is de overstap van PO naar VO. Daar liggen knelpunten en kansen. 

Ouders en kinderen moeten weerbaar zijn om die overgang te maken. Voorheen was er 
een cursus van Indigo aan het eind van de zomervakantie op SD. Die was erg nuttig maar 
wordt nu niet meer georganiseerd. Volgens de groep is daar wel behoefte aan.  

6. Ouders zouden meer betrokken moeten /kunnen zijn bij de ontwikkeling van het kind. Die 
verbinding wordt gemist. Hulp richt zich op het kind, maar niet/onvoldoende op de ouders. 
het kind. link wordt  kunnen beter ondersteund worden. 

7. De groep sprak over de “ driehoek” ouder-kind-extern (school en buiten)  
 

Beschermende factoren, niveau jeugdige 

• veilige hechting; 
• hoge intelligentie; 
• zelfinzicht, zelfwaardering, zelfvertrouwen; 
• kennis over depressie en de behandeling ervan; 
• gemakkelijke persoonlijkheid; 
• betekenisvolle contacten, goede sociale en communicatieve vaardigheden, open 

communicatie; 
• gevoel van controle of gevoel iets te kunnen bereiken (‘mastery’); 
• plannen van en deelnemen aan plezierige activiteiten; 
• goede lichamelijke gezondheid; 
• fysiek actief, doet aan sport; 
• heldere kijk op psychische problemen ouder(s); 
• vaardigheden om met problemen om te gaan; 
• weerbaarheid, veerkracht, humor. 

Beschermende factoren, niveau ouder en gezin 

• ten minste één steunende ouder; 
• positief, ondersteunend gezinsklimaat; 
• weinig ruzie in het gezin; 
• goede onderlinge relatie tussen de ouders. 

Beschermende factoren, niveau sociale omgeving en school 

• steun uit de omgeving; 
• positieve schoolervaringen; 
• deelname aan sport, club- of verenigingsleven; 
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• betekenisvolle en stimulerende contacten. 
• Groene omgeving biedt hulp bij herstel van stress, aandachtsmoeheid en depressie (bron 

GGD GHOR). 

 

  

3. De gemeente is aan het bekijken of de interventie Welzijn op recept ook voor 
jongeren geschikt zou zijn. Welzijn op recept  is bestemd voor mensen die met 
psychosociale klachten bij de huisarts of een andere zorgverlener komen. Voor deze 
klachten wordt vaak géén baat ervaren bij medische of psychologische 
behandelingen zoals medicijn gebruik of therapeutische hulp.  Vanuit landelijke 
ervaring blijkt dat het deelnemen aan welzijnsactiviteiten positief bijdraagt aan het 
verminderen van deze klachten.  Via de huisarts of andere zorgverlener maar ook op 
verzoek van iemand zelf, wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek 
door de welzijnsconsulent. Samen met de cliënt wordt er een aanbod “op maat “ 
gemaakt door de welzijnsconsulent. Dit aanbod kan bestaan uit creatieve activiteiten, 
samen eten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan. 

 
Zou dit ook geschikt zijn voor jongeren? En zo ja hoe kan dit het beste worden 
aangepakt? 

 

 

 
VERSLAG WORKSHOP 2  
 
Vragen thema mentale gezondheid 

1. Als je de cijfers bekijkt bij het thema mentale gezondheid, wat valt je dan op? En is het 
herkenbaar? 

Deze vraag werd niet opgepakt  
2. Over de lijst met beschermende factoren (Richtlijnen jeugdhulp NIP, BPSV, NVO): 
Vraag: Welke beschermende factoren kun jij of jouw organisatie positief beïnvloeden en 
hoe zou je dit doen? 

De discussie spitste zich toe op de volgende conclusies/speerpunten 
8. Het is belangrijk een driehoek te organiseren: kind-ouder- buiten (school/sport/straat) 
9. Ouderbetrokkenheid realiseren is prioriteit 1. Dat is een essentiële pijler om problemen op 

te lossen maar ook om een positieve ontwikkeling te ‘dragen’ en stimuleren.  
10. Ervaring is dat er drempels zijn bij ouders om hulp te vragen en/of te accepteren. 

Uitdaging om dit open te breken en steun/advies als ‘normaal’ te laten ervaren.  
11. Het is belangrijk om kinderen (en hun ouders) op een zo vroeg mogelijk moment (d.w.z. 

ook voorschools) sociale vaardigheden aan te leren; voor jezelf opkomen, nee zeggen, 
maar ook je inleven in de ander.  

12. Kinderen/jongeren, maar ook de ouders gebruiken graag een ‘knuffelbeer’ waar ze hun 
verhaal kwijt kunnen. Vaak is dat de conciërge of een dergelijke functie.   

13. Rol van social media is enorm. Dat vraagt ook wat van de opvoeders en leraren, die zijn 
juist niet bekend daarmee. Wat kunnen we hieraan doen?  

14. Rol van de bibliotheek kan veel groter zijn dan alleen taal/lezen, bijvoorbeeld ontmoeten 
en talent ontwikkelen.  
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VERSLAG 4: SPORT & BEWEGEN 
 

Sport en bewegen 1 
De gemeente Schouwen-Duiveland wil samen met partners diverse doelgroepen (o.a. jeugd, 
jongeren, volwassenen, ouderen, beperking) bereiken om een sportieve en gezonde leefstijl te 
creëren. Als promotie instrument willen we sport-/gezondheidsambassadeurs inzetten om 
specifieke doelgroepen te beïnvloeden.  

1. Op welke wijze kunnen we deze sportgezondheidsambassadeurs inzetten? 
2. Wat zou hun takenpakket moeten zijn? 

 

• We moeten een veelvoud van sportambassadeurs inzetten, breed gedragen en uitgerold 

• Het moet een netwerker zijn maar ook een vertrouwenspersoon binnen de doelgroep.  

• Hij moet de taal van de doelgroep spreken en bekend zijn op het eiland 

• Het moet een pedagogisch begeleider zijn 

• Geen topsporter maar wel drive met sport en gezondheid 

• Ambassadeur moet weten wat er speelt binnen gezinnen 

• Ouders moeten ook bewust zijn van de gezondheid van hun kind 
 

• We moeten zowel individueel als collectief inzetten op gezonde leefstijl en 
sportparticipatie 

• Richt je op het individu, kinderen die vanwege gedrag uitvallen bij een sportvereniging 
met programma’s zoals Club Extra, MRT etc. 

• Het individu moet je onder begeleiding doorgeleiden naar een 
sportaanbieder/sportvereniging of gezondheidsproject 
 

• En richt je op de doelgroep via een ambassadeur binnen een beleidsterrein of tussen 
beleidsterreinen 

• De ambassadeur moet binnen zijn beleidsterrein een netwerk beheren en de boodschap 
uitdragen 

• Het gaat om een netwerker binnen sportverenigingen, zorg, onderwijs, bedrijfsleven etc. 

• Ambassadeur kan zijn trainer, huisarts, leraar, fysiotherapeut, jongerenwerker etc. 
Iemand die binnen zijn eigen beleidsterrein bekend is en partijen verbindt 

• Iemand die beleidsterreinen met elkaar verbind zoals ondernemer, buurtsportcoach 
 
 
Sport en bewegen 2 
Tijdens de periode van het voortgezet onderwijs haken veel jongeren af met sportbeoefening. Dit 
heeft diverse redenen zoals: andere hobby’s, geen zin, niet leuk, geen tijd etc. We zien dan een 
stijging van overgewicht/obesitas en een drempel om later weer te gaan bewegen.  
 
Veel sportstimuleringsprogramma’s bereiken alleen de actieve doelgroep. Er zijn echter landelijk 
een aantal interventies om inactieve jongeren weer aan het bewegen te krijgen en gezonder te 
leven. Dit zijn vaak kostbare integrale programma’s met inzet van o.a. psycholoog, personal 
trainers/life style coach, sportverenigingen, onderwijs, opvoedadviseurs, diëtist etc. 
 

5. Wat zijn mogelijkheden om met minder financiële middelen inactieve jongeren weer aan 
het bewegen te krijgen en te behouden?  

6. Wat zou voor jongeren de motiverende factor zijn om weer te gaan bewegen? 
7. Op welke manier gaan we deze jongeren bereiken (hoe en via wie)?  

      

• Motiveren via sportambassadeurs 
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• Afspraken met collectieve partijen zoals werkgevers die met inroostering rekening houden 
met sportwedstrijden van jonge werknemers en hun bijbaantjes 

• Ouders zijn noodzakelijk voor motivatie 

• Ook weer individuele doorgeleiding 

• Buurtsportcoach is voor primair onderwijs onderschools de sportambassadeur om 
kinderen door te geleiden naar naschools aanbod 

• Jaarplanning met collectieve activiteiten onder schooltijd/werktijd, na schooltijd/werktijd, 
vakanties, avonduren, gezin erbij betrekken 
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