
 

1 
 

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

Plan van aanpak Voorst 
Om een afname van overgewicht te bereiken, heeft Voorst lokale doelen vastgesteld. Voorst richt zich met name op het 
stimuleren van gezonde voeding; het drinken van water als vervanger van suikerhoudende dranken en het bevorderen van 
groente en fruit eten bij kinderen. Daarnaast richten de lokale doelen zich op meer bewegen. 

 

Lokale activiteiten 
Voorst heeft het afgelopen jaar goed gebruikt om draagvlak te creëren voor JOGG, door te overleggen met wethouders, 
JOGG regisseurs en beleidsambtenaren. Er is een lokale externe adviesgroep gevormd en daarnaast zijn de werkgroepen 
‘Voorst drinkt water’ en ‘De gezonde kantine’ opgezet. Deze werkgroepen komen maandelijks bijeen. Ook is JOGG 
gepromoot tijdens verschillende activiteiten, deze 
worden hieronder weergegeven: 

 Lokale kick-off NK knikkeren – o.a. 
promotie waterdrinken.  

 Beursvloer Voorster ondernemers / 
instellingen. 

 JOGG promotie tijdens alle sportclinics 
tijdens schoolvakantieperioden in de 
gemeente Voorst.  

 JOGG promotie op aanvraag van 
organisatie of door eigen initiatief bij 
lokale sportactiviteiten zoals de Ronde 
van Terwolde. 

Succesvol 
 Meer draagvlak voor JOGG gecreëerd door 

samenwerking tot stand te brengen op 

publiek privaat vlak. 

 Er heeft al een aantal activiteiten 

plaatsgevonden gericht op het bevorderen 

van water drinken en bewegen. 

Verbeterpunten 
- Er hebben nog weinig activiteiten 

plaatsgevonden gericht op het bevorderen 

van groente- en fruitconsumptie 

- De pijler Sociale Marketing verdient voor het 

komende jaar wat extra aandacht 

 
Aantal activiteiten gericht op JOGG pijlers* 

 
 
 

Aantal activiteiten gericht op BOFT thema’s* 

 
*Er zijn meerdere pijlers/BOFT thema’s per activiteit mogelijk. 
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Tips Activiteitenmonitor 
 
Er was bij de activiteiten geen datum 
ingevuld. Het is aan te raden dit wel te 
doen om achteraf te weten wanneer een 
activiteit heeft plaatsgevonden. 
 
De omschrijving van de activiteiten was 
vrij kort. Voor de analyse is het belangrijk 
dat duidelijk wordt omschreven welke 
activiteit er heeft plaatsgevonden. De 
omschrijving mag daarom wat 
uitgebreider. Hetzelfde geldt voor wat er 
goed en minder goed verliep.  
 
Het invullen van de activiteitenmonitor en 
de voortgangstool (en het gesprek 
daarover) mag worden genoteerd in de 
activiteitenmonitor bij de pijler 
Monitoring & Evaluatie. 
 
 
 

Aantal activiteiten en doelgroepen   Aantal activiteiten en deelnemertal 
 

  
*Er zijn meerdere doelgroepen per activiteit mogelijk. 

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

JOGG-pijlers 
Voorst 

5 gemeenten  
MIJ/OV 

Lokale Organisatie 2,2 2,1 

Politiek Bestuurlijk Draagvlak 2,6 2,4 

Publiek Private Samenwerking 1,4 1,2 

Sociale Marketing 1,2 1,3 

Verbinding Preventie & Zorg 2,8 2,0 

Monitoring & Evaluatie 2,8 2,8 

Communicatie 2,4 2,0 

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

 
 
Tot slot 
Voorst lijkt goed op weg en heeft het afgelopen jaar benut om een 
netwerk en draagvlak te creëren voor JOGG. Een volgende stap is om 
daadwerkelijk aan de slag te gaan met gezondheidsprogramma’s op 
bijvoorbeeld scholen en verenigingen. 
 
  

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. 
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Voortgangstool 
Uit de Voortgangstool blijkt 
dat Voorst goed op weg is 
en dat de eerste stappen 
zijn gezet bij alle pijlers!  
 
NB, deze Voortgangstool is 
in juni/juli ingevuld.  


