Gastles diëtist/gewichtsconsulent: mogelijkheden
voor financiering
Zoekt u financiële ondersteuning omdat de basisschool geen budget heeft voor een
gastles van een diëtist/gewichtsconsulent? Zie onderstaande mogelijkheden voor
financiering.
GGD
Scholen hebben vaak al een samenwerking met de GGD. Daardoor is overleg met de
GGD altijd een voorwaarde bij het uitvoeren van een interventie op de school. Of er
mogelijkheid is tot financiering via de GGD dient nagevraagd te worden bij de afdeling
Gezondheidsbevordering, hiervoor dient de GB-functionaris of het GB-team benaderd te
worden.
Thuiszorg
Bent u als diëtist werkzaam bij de Thuiszorg, dan kan het zinvol zijn na te vragen of er al
een subsidieaanvraag gedaan is op het gebied van voeding (vaak in combinatie met
overgewichtpreventie) of dat de mogelijkheid bestaat om een subsidieaanvraag in te
dienen.
Gemeenten en provincies
Provincies en gemeenten hebben middelen om lokale projecten financieel te
ondersteunen. Per gemeente verschilt de hoeveelheid geld die beschikbaar is. Omdat niet
voor alles voldoende geld beschikbaar is, moet de gemeente kiezen tussen diverse
leefstijlonderwerpen (dus bijvoorbeeld tussen drugs en een gezond gewicht). Kijk op de
website van de betreffende provincie of gemeente, vaak hebben gemeenten een budget
om projecten te stimuleren die gericht zijn op bijvoorbeeld het voorkomen van
gezondheidsproblemen. Vraag naar de mogelijkheden voor (eenmalige) subsidie bij
desbetreffende gemeente.
In Nederland zijn een aantal gemeente aangesloten bij de JOGG-beweging. Als JOGGgemeente zet een stad, dorp of wijk zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren
van 0-19 jaar aantrekkelijk en gemakkelijk te maken. In deze gemeenten zijn vaak extra
middelen beschikbaar voor het thema gezond gewicht. Meer informatie zie: www.jogg.nl.
Veel wijken hebben een wijkbudget of een leefbaarheidsbudget. Met deze budgetten
kunnen initiatieven van bewoners en ondernemers om de straat, buurt of wijk
leefbaarder te maken ondersteund worden. Neem hiervoor contact op met desbetreffend
wijkbureau of het wijkservicecentrum.
Overige opties voor financiering
Soms financieren ook fondsen of stichtingen gericht op gezondheidsbevordering,
woningcoöperaties, banken of lokale ondernemers bepaalde programma’s. Deze link
www.subsidietotaal.nl verwijst naar andere subsidies en fondsen die mogelijke geschikt
zijn om financiering aan te vragen. Mocht de school niet voldoende budget hebben, kan
de school gevraagd worden of het mogelijk is om de ouders een financiële bijdrage te
laten leveren voor de lessen.

