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In paars de gegevens van de 13 tot 17-jarigen. 
Dus: Rosmolenwijk Zaandam Zuid: RZz, Zaanstad: Z, Zaanstreek-Waterland:ZW 
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KM W/K: 433 deelnemers geven informatie over 3450 kinderen in de wijk 
Respons Kindmonitor: ZW: 50%, Z: 46%, Krommenie / Wormerveer: 47%  
 
Emovo 2013-2014: niet-anoniem ook gebruikt voor screening door JGZ.  Cijfers van 
de Noorderhoofdstraat: Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan. ( 1223 
leerlingen ). Aan alle leerlingen is gevraagd mee te doen, dus geen steekproef  
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6 Jt’s in Zaanstad: Rosmolenwijk en Zaandam Zuid is hier gebied 4. JT aan Roggeplein  
Jt 5: Pelders- en Hoornseveld en Poelenburg 
Cijfers van 0-12 komen van Kindmonitor GGDZW. Steekproef van de Kindmonitor is getrokken op 
het niveau van de Jeugdteams. 
Voor de volw, seniorenmonitor is steekproef getrokken op het SWT-niveau  
 
Voor O&S van Zaanstad gaat het om  
Wijk 14 Rosmolenwijk, Buurt 10 Rosmolenbuurt 
Wijk 11: Zaandam Zuid, Buurt 30 Burgemeestersbuurt 
Rosmolenwijk Zaandam Zuid: 2500 a 2800 kinderen van 0 tot 12 jaar  plus 302 tweede en vierde 
klassers  
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https://www.mentimeter.com/s/aedd82c162405493b7abb4426ca7aab6/fca0e82d
0964/edit 
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IN 2016: aantal kinderen in Zaanstad neemt toe! Hier het aantal geboorten: 1786 in 2016 
 
Vooral groei in de wijken: Peldersveld, Hoornseveld, Nieuw West, Assendelft en Krommenie 

De stijging heeft vermoedelijk te maken met twee factoren: (maar vooral de eerste): 
1. de grote druk op de woningmarkt in Amsterdam. Dit heeft momenteel een groot effect op de 

woningmarkt in Zaanstad: meer huishoudens verhuizen naar Zaanstad voor een betaalbare en 
grotere woning (o.a. ivm gezinsuitbreiding)  

2. de economische voorspoed. Dat leidt doorgaans ook tot meer geboorten (ipv 2 kinderen neemt 
men bijv. 3 kinderen).  
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Kenmerken van Gezin zeer bepalend voor leefstijl van de kinderen: Opleiding 
ouders, financieel rondkomen, gezinssamenstelling en herkomst ouders 
RZz: Rosmolenwijk Zaandam Zd, paars is 13- tot 17-jarigen 
RZZ: vooral veel laagopgeleiden: 27% van de moeders is laag opgeleid . Laag: geen 
opleiding tot maximaal Mavo.  
Zaanstad is bekend met een groot percentage inwoners met een niet-westerse 
achtergrond. Percentage neemt toe met de jaren ( 20% 2007, 21% 2011, 2017 27%) . Deze 
stijging wijkt niet af van de stijging in de rest van de regio ZW ( 15% 2007, 16% 2011, ) .  
Die verdeling westers vs niet-westers zien we dus ook bij de kinderen terug.  
Niet-westerse achtergrond Zaanpeiling  < 11 jaar: 20% (27% in Z) ; Niet-westerse 
achtergrond Zaanpeiling  < 18 jaar: 18% (27% in Z) ;  
 
Jongeren/ kinderen die bij beide ouders wonen, zijn jongeren die met beide ouders in 1 
huis wonen of jongeren waarvan de ouders co-ouderschap ( ongeveer de helft van de tijd 
bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader) hebben.  
2 jongeren die in een eenoudergezin wonen, wonen echt bij één ouder, dus niet met de 
nieuwe partner van de ouder.  
 
 

 

9 



RZz: 2500  kinderen van 0 tot 12 jaar. Moeite: enige dan wel grote moeite. : ongeveer 550 
kinderen.  

bij 4% is er sprake van grote moeite  
 
Kinderen van ouders die grote moeite hebben om rond te komen, groeien minder gezond 
op. Bv zijn deze kinderen minder vaak lid van een sportvereniging, en eten zij minder 
groente en fruit. Dit is in Zstd een hele flinke groep: 4,4 % betreft ongeveer 830  Zaanse 
kinderen. Steekproef op dat punt representatief?? Eerder een onderschatting?  
 
Spanningen in het gezin van alle kinderen in WK: 4% : betreft ongeveer 130 kinderen.  
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Monique; Leefstijl 0 tot 100.  
Zwangerschap: Gevraagd aan ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar 
Roken door de moeder tijdens de zwangerschap: hoogopgeleide moeders roken het minst:  
Z: hoogopgeleid tijdens zwschap 97% rookt niet, versus 87% van de laag opgeleide 
moeders: sign verschil . 3% van de zwangeren stopt tijdens de zwangerschap.  

Laag opgeleide mensen roken het meest. De daling in de tijd is meer toe te 
schrijven aan de hoogopgeleide mensen. HET VERSCHIL WORDT GROTER 
In RZz: rookt 85% van de moeders NIET tijdens de zwangerschap, 9% rookt, 6% is 
gestopt tijdens de zwangerschap 
In RZz: rookt  

12 



Vooral de wettelijke maatregel mbt alcohol bekend van de boodschap van NIX18 (niet 
drinken en niet roken tot je 18de) heeft hier aan bijgedragen. 
Alcohol gedronken in de maand voorafgaand aan het onderzoek 

Gedogen: ouders keuren het alcoholgebruik van hun kind goed of zeggen er niets 
van; heeft alleen betrekking op jongeren die alcohol drinken.  
 

Jongeren drinken veel minder dan vier jaar geleden. De afgelopen jaren is veel 
ingezet op de boodschap van NIX18.  
Onder volwassenen is geen afname in alcoholgebruik te zien !!! 
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De strijd tussen zoete drankjes en water ( of thee zonder suiker) 
 
Welke momenten drinkt het kind wat. :  niets,, water melk of zoete drankjes 
Hoe vaak zoete drankjes per dag. 66% drinkt 2 of meer keer per dag zoete 
drankjes.  
 

• Waterdrinken beleid toegepast door JOGG: Waterdrinken te beginnen op 

KDV en van daaruit op de basisscholen. In 2011 water niet uitgevraagd.  

• RZz: 77% drinkt elke dag ≥ 1 glas water, g (75%  Z, 73% ZW) 

• RZz: 7% drinkt nooit water (7% Z, 8% ZW)  
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% aanpassen 
Fruit en groente scoort minder goed:  iets > dan de helft eet dagelijks groente en van de jongeren 
eet minder dan 1/3  dagelijks groente en dagelijks fruit. Dagelijks voldoende groente en fruit eten 
beschermt tegen diverse vormen van kanker en hart- en vaatziekten.  
 
Kinderen:  Dagelijks groente Z: 45% , Fruit Z: 69%  
Jongeren : Dagelijks groente Z: 30% , Fruit Z: 30%Significant verschil nadeling voor WK  
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Beweegnorm: dagelijks 60 minuten matige intensieve lich activiteit, die bovendien gericht 
is op het verbeteren van fitheid.  
In ZW voldoet 79% van de kinderen van 4 – 12 jaar aan de beweegnorm, in Z 76% en in 
RZz 65% 
NNGB: Nederlandse Norm Gezond Bewegen:  opgebouwd uit o.a. 
Sport op school: gym maar ook zwemmen.  
Fietsen naar school 
Sportclub Bewegen.  
Buitenspelen: Vanaf 1 jaar bekeken. Nodig voor motorische en sociale ontwikkeling. Kost 
niets, iedereen kan het doen. 
4-12 jaar gaat het om buitenspelen buiten schooltijd. 63% speelt > 3,5 uur pw buiten in 
RZz 
 
Uitsplitsing naar opleiding en etniciteit is gedaan voor Zaanstad 
Lid van een sportclub naar leeftijd is op niveau van Zaanstad 
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Overgewicht neemt toe met de jaren ook in Rosmolenwijk. Cijfers Rosmolenwijk  
en Zaandam Zd. Overgewicht in procenten 
 
( 60% van de senioren versus 49% van de volwassenen)  
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Naar opleiding en herkomst is Zaanstad breed weergegeven voor 3,9 jaar. SEGV 
nemen niet toe 
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En vooral in combinaties hiervan 
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Vertaald zich naar wijken: percentage overgewicht: Jt 1 WK 16; Molenwerf 18; Drielse 

Wetering 16;  Rosmolen, Zdm Zd 24;  Weerpad 34; AW 16 .  
 
2016: 167 10-jarige kinderen gemeten op lengte en gewicht.  2016:  ongeveer 800 
10-jarigen in Zaanstad, 2016: 200 a 220 10-jarige kinderen in RZz. Ongeveer 50 10-
jarige kinderen met overgewicht.  
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89% noemt Molenwerf, Assendelft/ 
Westzaan Kindvriendelijk 
Minder mogelijkheden om buiten te 
spelen ( 0 tot 12)  
opvrolijken 
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Consequent over de hele linie is men in RZz niet tevreden over de mogelijkheden 
die de buurt het kind / het gezin biedt om buiten te zijn en buiten te spelen. 
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Jongeren tot 18 jaar blowen, roken en drinken minder.  
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Jongeren tot 18 jaar blowen, roken en drinken minder.  
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Oranje is echt nadelig verschillend in de vergelijking met Zaanstad.  
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Consequent over de hele linie is men in RZz niet tevreden over de mogelijkheden 
die de buurt het kind / het gezin biedt om buiten te zijn en buiten te spelen. 
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LiveSlide 
https://www.mentimeter.com/s/aedd82c162405493b7abb4426ca7aab6/51e7a50
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