Tussentijdse resultaten JOGG Brummen
Procesevaluatie over de periode jan- okt 2015, Sofieke van Oord-Jansen en Agathe de Lange – Barsukoff, dec 2015

Plan van aanpak Brummen
Brummen heeft in haar lokale aanpak de JOGG doelgroep afgebakend naar 4-12 jarigen (en hun ouders). Om een afname
van overgewicht te bereiken, heeft Brummen lokale doelen vastgesteld. Brummen richt zich extra op het drinken van water
als vervanger van suikerhoudende dranken. Daarnaast richten de lokale doelen zich op meer bewegen, minder televisie
kijken en het geven van borstvoeding.

Lokale activiteiten
Er zijn 18 activiteiten ingevuld in de activiteitenmonitor van Brummen in de periode januari t/m oktober 2015. Een heel
aantal activiteiten heeft plaats gevonden rondom het creëren van draagvlak voor JOGG activiteiten. Met alle basisscholen
zijn gesprekken geweest en een heel aantal (sport)verenigingen en professionals zijn bereikt. Daarnaast hebben ook al
concrete activiteiten plaatsgevonden gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Deze zijn hieronder
weergegeven.

Bikkeltraining - training voor kinderen met
Aantal activiteiten gericht op JOGG pijlers*
overgewicht.

Themaweek Water Drinken op St.
Pancratius school.
Anders

Basisschool C. van Leeuwen is overgegaan
op vijf dagen fruit eten.
Verbinding Preventie en Zorg

Promoten van JOGG op het gemeentehuis
Monitoring & Evaluatie
(onder ambtenaren).

Sportstimuleringsprogramma Sjors
Sociale Marketing
Sportief (leerlingen laagdrempelig laten
Publieke Private Samenwerking
kennismaken met sport & cultuur).
Politiek Bestuurlijk Draagvlak

Succesvol






veel interesse in samenwerking.
enthousiasme voor JOGG en JOGG
activiteiten.
veel contacten gelegd.
scholen (willen) starten met voedingsen bewegingsprogramma’s.
verenigingen denken mee en zijn
bereidwillig te investeren.

Verbeterpunten
-

werving voor deelname aan
programma’s soms lastig.
PR voor de start van een activiteit niet
onderschatten.
zorg dat eerst het hele team (van bijv.
een school) achter het programma
staat.
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Aantal activiteiten

Aantal activiteiten gericht op BOFT thema’s*
Anders
Groente
Fruit
Ontbijt
Water/zoete drankjes
Beeldschermtijd
Bewegen/sporten
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Aantal activiteiten
*Er zijn meerdere pijlers/BOFT thema’s per activiteit mogelijk.

NB: succes en verbeterpunten zijn geformuleerd
op basis ingevulde gegevens door gemeente in
activiteitenmonitor.
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Aantal activiteiten en doelgroepen*

Aantal activiteiten en deelnemertal

Private partners

>100 deelnemers

Publieke partners

51-100 deelnemers

Ouders/volwassenen

21-50 deelnemers

Kinderen 13-19 jaar

10-20 deelnemers

Kinderen 5-12 jaar

<10 deelnemers

Kinderen 0-4 jaar
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Aantal activiteiten
*Er zijn meerdere doelgroepen per activiteit mogelijk.

Voortgangstool
Uit de Voortgangstool blijkt
dat Brummen goed op weg
is en dat de eerste stappen
zijn gezet bij de meeste
pijlers!

Gemiddelde scores bij afname Voortgangstool 1 (juni/juli 2015)

Let op, deze
Voortgangstool is in juni/juli
ingevuld.

JOGG-pijlers
Lokale Organisatie

2,0

5
gemeentenMIJ/
OV
2,1

Politiek Bestuurlijk Draagvlak

1,8

2,4

Publiek Private Samenwerking

1,0

1,2

Sociale Marketing

1,2

1,3

Verbinding Preventie & Zorg

2,0

2,0

Monitoring & Evaluatie

3,2

2,8

Communicatie

1,0

2,0

Brummen

1=nog geen actie; 2=de eerste stappen gezet 3=behoorlijk op weg; 4=resultaat behaald.

Tot slot
Brummen lijkt goed op weg volgens eigen plan van aanpak! Water
drinken, fruit eten en bewegen hebben volop de aandacht. Ook wordt de
beoogde doelgroep, de 4-12-jarigen en hun ouders, goed bereikt.
Brummen heeft beeldschermtijd en borstvoeding ook opgenomen in het
plan van aanpak. Hiervoor mag meer aandacht komen in de komende
periode. Ook vanuit de Voortgangstool blijkt dat Brummen de eerste
stappen heeft gezet op bijna alle pijlers.

Aanbevelingen
Op basis van de eerste resultaten uit de
activiteitenmonitor zijn geen harde
conclusies te trekken. Dit document dient als
aanleiding voor een gesprek met de
gemeente zodat gezamenlijk conclusies en
aanbevelingen voor het komend jaar kunnen
worden geformuleerd.

Tips Activiteitenmonitor
De Activiteitenmonitor van Brummen is
goed ingevuld! Fijn als dit zo wordt
voortgezet.
Een tip is om voor lokale doelen zoals
‘borstvoeding’ een extra kolom aan te
maken in de monitor zodat de voortgang
hiervan goed in kaart gebracht kan
worden.
Activiteiten op scholen en sportverenigingen waren ingevuld bij pijler ‘geen’.
Deze mogen ondergebracht worden bij de
pijler PPS, het betreft immers
samenwerking met partijen uit de wijk.
Het invullen van de activiteitenmonitor en
de voortgangstool (en het gesprek
daarover) mag worden genoteerd in de
activiteitenmonitor bij de pijler
Monitoring & Evaluatie.
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