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VOORWOORD 
 
Voorliggend document beschrijft het proces en de resultaten van de JOGG beweging die in januari 2014 is 
gestart. Het betreft een eind evaluatie van de eerste periode waarmee we een beeld willen krijgen van de 
successen en de aandachtsgebieden. Zo kunnen we voor de periode 2017-2019 bijsturen waar nodig en voor 
de periode 2014-2016 trots zijn waar gepast.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat de JOGG beweging een belangrijke plek heeft gekregen in de 6 
verschillende gemeenten.  
Door de gezamenlijke inspanning van de lokale regisseurs en beleidsadviseurs is JOGG een begrip geworden in 
de regio, waardoor het bevorderen van een gezonde leefstijl veel aandacht heeft gekregen. Die aandacht is 
terug te zien in nieuwsbrieven, persberichten, sociale media pagina’s, internetsites en ook landelijke media. 
Het landelijke JOGG bureau zorgt daarin voor extra ondersteuning. Niet voor niets wordt de regio Noord-
Veluwe als een voorbeeld regio gezien voor regionale samenwerking en wordt deze manier van samenwerken 
overgenomen door andere regio’s in Nederland. De manier van aanpak, de gekozen structuur en de energie die 
dat met zich mee brengt blijkt te werken. Mede hierdoor is de bewustwording rondom een gezonde leefstijl 
gegroeid.  
De behaalde successen in de afgelopen periode zijn met name te danken aan de energieke manier van werken 
van de regisseurs. Het is zeer nodig een enthousiaste aanjager te hebben die organisaties samenbrengt en 
overtuigt van hun rol in het terugdringen van overgewicht. De ondersteuning vanuit het JOGG bureau en de 
nauwe samenwerking met collega regisseurs uit de regio, is daarin onmisbaar. Er is een gezonde competitie 
ontstaan waardoor gemeenten telkens geprikkeld werden om successen uit de regio ook in eigen gemeente te 
implementeren. Hierdoor blijft de JOGG beweging in ontwikkeling.  
 
Dat JOGG Noord-Veluwe op 11 februari 2017 op de landelijke conferentie ‘Vitale Samenleving’ van het 
programma NL2025 een podium krijgt, is iets om trots op te zijn. 
 
Ik laat u graag zien waarom de Regio Noord-Veluwe dit podium krijgt. 
 
Kasper Doesborgh 
Regionale projectleider Actieve en Gezonde leefstijl jongeren / JOGG 
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INLEIDING 
 

De Colleges van B&W van de zes gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten 

hebben ervoor gekozen zich gezamenlijk sterk te maken voor een gezonde en actieve leefstijl voor jeugd en 

jongeren in de regio Noord-Veluwe. Vanuit de gezondheidsnota “Gezond dichterbij 2011-2016” is ingezet op 

het bevorderen van gezond gewicht. Daarnaast hebben de genoemde zes gemeenten medio 2013 een 

gezamenlijke subsidie aanvraag gedaan bij de Provincie Gelderland. Eind 2013 is deze aanvraag voor het 

project “Actieve en Gezonde Leefstijl Jeugd en Jongeren” ook daadwerkelijk gehonoreerd voor een periode van 

3 jaar. Naast deze provinciale subsidie is door de betreffende gemeenten zelf ook budget vrijgemaakt voor dit 

thema. De gezamenlijke gemeenten zijn een overeenkomst aangegaan met het landelijke JOGG (Jongeren Op 

Gezond Gewicht) bureau om volgens een gestructureerde, wetenschappelijk bewezen, methode te werken aan 

het stimuleren van een gezonde leefstijl bij de jeugd. 

Nu de periode van 3 jaar voorbij is, is het tijd om onze gezamenlijke inspanningen te evalueren en vooruit te 

kijken. We streven hierbij naar een document dat waardevol en belangrijk is voor regionaal / lokaal 

betrokkenen en daarnaast onze inspanningen kan verbeteren. In 2016 is immers besloten de overeenkomst 

met het landelijke JOGG bureau voor nog 3 jaar te continueren. 

De eindevaluatie van “Actieve en Gezonde Leefstijl Jongeren” omvat een proces- en effectevaluatie. Aan het 

“Evaluatiebureau Publieke Gezondheid GGD-NOG” is gevraagd om de effectevaluatie uit te voeren. De 

activiteiten voor de procesevaluatie worden door de lokale JOGG regisseurs en de regionale JOGG projectleider 

binnen hun reguliere werkzaamheden uitgevoerd. Die eindevaluatie heeft betrekking op de projectperiode 

2014-2016, omdat dit de periode is waarvoor gezamenlijke afspraken zijn gemaakt (o.a. in de provinciale 

subsidieaanvraag).  

Leeswijzer 

Voorliggende eindevaluatie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 gaat in op de opbouw van het document en de 

voor dit onderzoek gebruikte methodes. In hoofdstuk 2 gaan we in op de resultaten aan de hand van regionale 

doelstellingen en hoofdstuk 3 beschrijft de conclusies en aanbevelingen.  
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HOOFDSTUK 1 UITGANGSPUNTEN VOOR DE EVALUATIE 
 

De geformuleerde doelstellingen in het regionale plan van aanpak vormen de uitgangspunten voor de regionale 

JOGG-aanpak en zijn gericht op de focuswijken. Het betreft echter geen statisch geheel; lokaal kan sprake zijn 

van nuanceverschillen. De regionale doelstellingen staan centraal in deze evaluatie. De lokale resultaten 

worden opgeleverd door de lokale regisseurs. 

De evaluatie van het project ‘Actieve en Gezonde Leefstijl Jongeren’ bestaat uit 2 onderdelen: 

1. Effectevaluatie  (Heeft alleen betrekking op de doelstellingen: 1,2,4 en 8) 

2. Procesevaluatie   

Deze evaluatie is primair geschreven voor de stuurgroep ‘Actieve en Gezonde Leefstijl Jongeren Regio Noord-

Veluwe’. Via deze weg worden lokale besturen, beleidsadviseurs, regisseurs en overige geïnteresseerden 

geïnformeerd over de voortgang. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt in de planvorming voor de 

periode JOGG Noord-Veluwe 2017-2019.  

1.1 Regionaal plan van aanpak JOGG Noord-Veluwe 
 

Voorjaar 2014 is een regionaal plan van aanpak ontwikkeld om een gezonde en actieve leefstijl bij jongeren te 

stimuleren. De 6 gemeenten hebben hiervoor gezamenlijke doelen geformuleerd.  

Doelstellingen JOGG Noord-Veluwe periode 1 januari 2014 -  31 december 2016 

1. Het percentage kinderen en jongeren 0-19 jaar met een gezond gewicht  is ten opzichte van 1 januari 

2014 met 2% toegenomen1.  

2. Het aantal kinderen en jongeren 4-19 jaar dat 7 uur of meer per week beweegt is met 5% 

toegenomen.  

3. Bij diverse settings en doelgroepen wordt het water drinken bevorderd. Lokaal worden deze settings 

en doelgroepen gespecificeerd.  

4. Het percentage van de kinderen en jongeren dat 6 of 7 dagen per week fruit en groente eet is gelijk 

aan het niveau voor NO-Gelderland).  

5. 50% van de basisscholen werkt aan 1 of meer van de acht gezondheidsthema’s van de Gezonde 

School-aanpak, waaronder tenminste het thema Voeding of Sport en bewegen 

6. Op regionaal niveau werkt 50% van de VO-scholen met 1 of meer onderdelen van de Gezonde 

School-aanpak, waaronder tenminste het thema Voeding of Sport en bewegen.  

7. Minimaal 75% van de beoogde partijen uit de lokale analyse is betrokken bij en/of handelen volgens 

de JOGG-aanpak.  

8. 25% van de ouders van kinderen 0-12 jaar bevordert alle 5 de BOFFT-thema’s. 

9. a.  Regionaal zal minimaal 50% van de kantines op de VO-scholen voldoen aan de criteria Brons 

 van De Gezonde Kantine van het Voedingscentrum  

b.  Regionaal zal minimaal 50% van de kantines bij sportorganisaties in de regio voldoen aan de 

 criteria Brons van De Gezonde Kantine van het Voedingscentrum. 

10. Van de BO-scholen heeft 75% een breed sportaanbod, bijvoorbeeld via de combinatiefunctionaris of 

eigen vakleerkracht. Dat wil zeggen dat ze samenwerken met tenminste 5 sportaanbieders en dat ze 

ook buiten de reguliere gymlessen een aanbod van sportactiviteiten bieden.  

                                                             
1 Deze doelstelling richt zich formeel op de leeftijd 2-19 omdat je onder 2 jaar niet van overgewicht kunt spreken 
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11. Publieke en private organisaties werken samen mee aan de planning en implementatie van de JOGG-

thema’s Water drinken en Gratis bewegen en zijn actief betrokken bij het opstellen en behalen van 

de JOGG-doelstellingen. Lokaal worden deze organisaties nader gespecificeerd.  

12. De principes van Sociale Marketing worden toegepast op de regionale situatie. Dit resulteert in 

activiteiten die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep. Lokaal wordt achteraf gemeld 

welke technieken daarvoor zijn toegepast.  

13. Er is een sluitende ketenaanpak waarin het kind met overgewicht of obesitas wordt gesignaleerd en 

doorverwezen naar geschikte zorgprogramma’s. De interventie Bewegen op Recept is hierin 

uitgangspunt.  

14. De JOGG-aanpak wordt gemonitord en geëvalueerd op proces en effect. Naast de relevante GGD-

gegevens wordt hierbij gebruik gemaakt van de Activiteitenmonitor van JOGG.  

15.  a.  Gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl, heeft een belangrijke plaats in het 

 collegeprogramma.  

b.  Burgemeester en wethouders zijn enthousiast, bekend met en betrokken bij de JOGG-

 beweging en zorgen voor de inzet van middelen en menskracht.  

c.  het college is voornemens JOGG te continueren en ook in andere wijken uit te zetten 

1.2 Effectevaluatie 
 
De effectevaluatie is gericht op de doelstellingen 1,2,4 en 8 en uitgevoerd door het evaluatiebureau publieke 
gezondheid van de GGD-NOG. De volledige rapportage van deze effectevaluatie is te lezen in het document 
‘Evaluatierapport JOGG NV 2014-2016’ dat als bijlagen aan dit rapport is toegevoegd. Het rapport is tevens 
gepubliceerd op www.evaluatiebureau.nl. De belangrijkste resultaten zijn meegenomen in dit document.  

 
De effectevaluatie van JOGG op de Noord-Veluwe is primair regionaal ingestoken. Lokale gegevens worden 
echter ook gepresenteerd, maar zijn niet meegenomen in deze evaluatie.  
Bij de meeste evaluatie-vragen is een vergelijking gemaakt tussen de situatie voor aanvang van JOGG en de 
situatie eind 2016. Hiervoor zijn verschillende gegevens gebruikt: 

 Lengte en gewicht gegevens verzameld tijdens reguliere Periodiek Geneeskundige Onderzoeken 
(PGO’s) van de GGD; 

 Jeugdmonitor (E-MOVO) 2011 en 2015; 

 Kindermonitor 2013 en Kindermonitor-light 2016.  
 De kindermonitor-light is afgenomen ten behoeve van de effectmeting van JOGG Noord-Veluwe op de 
 thema’s voeding en bewegen. 
 
In dit onderzoek zijn verschillen tussen begin- en eind-situatie getoetst met statistische technieken waaruit 
afgeleid kan worden of er aantoonbare verschillen gemeten zijn. Meer informatie over de statistische 
verschillen en onderzoeksmethoden zijn terug te vinden in bovengenoemd rapport. 

1.3 Procesevaluatie 
 
De procesevaluatie is een onderdeel is van de reguliere werkzaamheden van de regisseurs en de regionale 
projectleider. De regionale projectleider evalueert het proces en wordt daarin gevoed door de lokale 
regisseurs. 
 
Voor de procesevaluatie zijn de volgende tools gebruikt: 

 Registratie tool JOGG Noord-Veluwe  

Om de genomen acties van de lokale regisseurs te monitoren, is een registratie tool ontwikkeld. De regisseurs 
vullen deze tool maandelijks in en bespreken de tool in het regionale overleg. Aan de hand van de ingevulde 
acties ontstaat tussentijds een goed beeld van de beweging. Zo kan tussentijds bijgestuurd worden wanneer 
blijkt dat er onvoldoende acties zijn geweest op bepaalde doelstellingen. 
  

file://aorta/data/HWK/sl/Algemeen/BELEID/Sport/Administratie/KASPER/JOGG/WBE/Eindevaluatie/www.evaluatiebureau.nl
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 Voortgangstool JOGG NL 

De voortgangstool is een instrument dat sturing geeft aan het evaluatiegesprek tussen de JOGG-regisseur, de 
regionale projectleider en de adviseur van Jongeren Op Gezond Gewicht. De voortgangstool kent vijf 
procesindicatoren per pijler van de JOGG-aanpak en is ontwikkeld door Jongeren Op Gezond Gewicht in 
samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. Deze indicatoren geven richting aan een succesvolle 
implementatie van de JOGG-aanpak. 
In het jaarlijks afgenomen gesprek werden per indicator scores op vierpuntsschaal ingevuld: 1 (geen actie), 2 
(eerste stappen gezet), 3 (behoorlijk op weg) en 4 (resultaat behaald). De ontwikkeling (in de tijd) van de 
gemiddelde score op de 5 procesindicatoren per pijler is in figuur 19 weergegeven. 

 Gesprekken regisseurs 

De regisseurs komen maandelijks bijeen om de regionale samenwerking te bespreken en de voortgang door te 
nemen. Naast reguliere onderwerpen staan tijdens deze overleggen telkens 1 doelstelling centraal. Ook vullen 
regisseurs een kort lokaal voortgangsdocument in waarin naar de werkzaamheden, successen en knelpunten 
wordt gevraagd. De doelstellingen en het voortgangsdocument worden besproken en met de uitkomsten 
vervolgstappen bepaald. De belangrijkste punten zijn vastgelegd in gespreksverslagen en zijn als input 
meegenomen in deze evaluatie. 

 Onderzoek regionale samenwerking JOGG Noord-Veluwe 

In het eerste kwartaal van 2016 heeft de Regio Noord-Veluwe vanuit de ondersteuning van het JOGG bureau 
een expert monitoring en evaluatie betrokken bij een evaluatie van de regionale samenwerking. Aan de hand 
van een vragenlijst onder betrokkenen bij de regionale samenwerking en een focusgroep bijeenkomst met 
regisseurs, zijn de bevindingen onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek is meegenomen in deze evaluatie.  
 
Gebruikte tools, achterliggende documenten en meer informatie zijn op te vragen bij de regionale projectleider 
Actieve en Gezonde Leefstijl Jongeren. 
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HOOFDSTUK 2 REGIONALE DOELSTELLINGEN 
 

2.1 Het percentage kinderen en jongeren 0-19 jaar met een gezond 

gewicht is ten opzichte van 1 januari 2014 met 2% toegenomen2. 
 
Hoewel we in figuur 2 kunnen zien dat het percentage kinderen en jongeren met een gezonde gewicht met 
76% gelijk is gebleven ten opzichte van 2013 en het percentage overgewicht met 1% is gedaald. Hoewel we dus 
op de goede weg zijn, is deze doelstelling niet behaald. 
 
Doelstelling 1 is als hoofddoelstelling aangemerkt. Alle activiteiten die ondernomen worden, alle afspraken die 

gemaakt worden, alles gebeurt met deze doelstelling in het vizier.  

We weten dat we pas gezondheidseffecten op gewicht zullen meten na een langere tijd van inzet plegen. 
Desondanks zien we toch al een kleine positieve ontwikkeling. 
Regionaal zijn er kleine veranderingen in het percentage kinderen en jongeren met een gezond gewicht. In de 
leeftijdsgroepen 5/6-jarigen en 12/13-jarigen lijkt er een toename, in de leeftijdsgroep 9/10 jarigen lijkt er een 
afname. Deze veranderingen zijn echter niet aantoonbaar, dat wil zeggen: niet statistisch significant 
verschillend.  
 
Het percentage kinderen en jongeren met (ernstig) overgewicht lijkt in alle leeftijdsgroepen te zijn gedaald, 
maar deze afname is niet aantoonbaar.  
 

 Gezond gewicht (ernstig) Overgewicht 

schooljaar  
2012/2013 

schooljaar 
2015/2016 

schooljaar 
2012/2013 

schooljaar  
2015/2016 

Noord-Veluwe, 
totaal  
JOGG-gebied  
 

5/6 jaar 79% 80% 10% 9% 

9/10 jaar 77% 75% 16% 15% 

12/13 jaar 72% 73% 14% 13% 

Totaal 76% 76% 13% 12% 
 Fig. 2: overgewicht cijfers Noord-Veluwe  (uit: reguliere Periodiek Geneeskundige Onderzoeken (PGO’s) GGD-NOG) 

2.2 Het aantal kinderen en jongeren 4-19 jaar dat 7 uur of meer per week 

beweegt is met 5% toegenomen.  
 
Uit figuur 3 valt op te maken dat percentage kinderen van 4-12 jaar dat 7 uur of meer per week beweegt met 
8% is toegenomen. In figuur 4 is te zien dat dit percentage bij jeugd van 12-19 jaar met 2% is toegenomen. 
Deze doelstelling is dan ook deels gehaald. 

Kinderen (4-12 jaar) 

In 2013 bewoog 74% van de kinderen 7 uur of meer in de week en in 2016 is dit 82% (zie figuur 3). Dit is een 
toename van 8%, hetgeen betekent dat de JOGG-doelstelling voor bewegen bij kinderen ruim is gehaald. 
 

 
 

 

 

 Fig. 3: Resultaten beweging bij kinderen van 4 t/m 12 jaar (JOGG-gebieden). Uit: Kindermonitor Light 2016 GGD-NOG   

                                                             
2
 Deze doelstelling richt zich formeel op de leeftijd 2-19 omdat je onder 2 jaar niet van overgewicht kunt spreken 

Beweegt minstens 7 uur in de week  

Kinderen 
2013 
(%) 

Kinderen 
2016 
(%) 

Noord-Veluwe, totaal JOGG-gebied 74 82 
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Jeugd (12-19 jaar) 

Het bewegen bij de jeugd (12 t/m 19 jaar) lijkt op regionaal niveau te zijn verbeterd, dit verschil is echter niet 
statistisch significant (zie figuur 4). Voor deze leeftijdsgroep is de JOGG-doelstelling niet gehaald.  

  

 

 

 

 Fig. 4: Resultaten beweging bij tweede- en vierdeklassers VO (JOGG-gebieden). Uit: E-MOVO 2011-2015 GGD-NOG 

Uit de registratietool valt op te maken dat er veel inzet is gepleegd op (uitbreiden van) het beweegaanbod voor 
kinderen. Het merendeel van de activiteiten die zijn georganiseerd hebben een sportief karakter gehad. 
Sportstimulering is in iedere gemeente een belangrijk aandachtspunt en de JOGG regisseurs zijn vaak nauw 
betrokken bij sportstimuleringsprojecten. 
Bovendien valt ook op dat de focus van regisseurs vooral heeft gelegen op het bevorderen van het 
beweeggedrag bij kinderen van 4-12 jaar. Dat de resultaten bij deze groep dan ook positiever zijn dan bij de 
groep 12-19 jarigen is verklaarbaar. 
 

2.3 Bij diverse settings en doelgroepen wordt het water drinken 

bevorderd. Lokaal worden deze settings en doelgroepen 

gespecificeerd.  
 
Met bevorderen van water drinken op meer dan 160 unieke plekken met verschillende doelgroepen, kunnen 
we stellen dat deze doelstelling is behaald. 
Het thema water drinken is het thema waar alle regisseurs mee aan de slag zijn gegaan. Uit de registratietool 
valt op te merken dat doorgaans bij bestaande activiteiten frisdrank is vervangen voor water. Dit geldt voor 
zowel eigen georganiseerde activiteiten als bij activiteiten die worden georganiseerd door anderen in de wijk. 
Op verschillende plekken, voor verschillende doelgroepen zijn er specifieke acties/campagnes of activiteiten 
georganiseerd om het water drinken te bevorderen. Een aantal succesvolle resultaten uit de registratietool zijn: 

 Openbare drinkwater tappunten in Ermelo, Harderwijk en Oldebroek 

 Alle kinderdagverblijven uit Putten deden mee aan de drinkwater week met als resultaat dat voortaan 
1 drinkmoment is gewijzigd in een waterdrinkmoment. 

 Een voortgezet onderwijsschool uit Elburg heeft zelf een watertappunt geplaatst voor hun leerlingen. 

 In Harderwijk werken 9 binnensportverenigingen doorlopend aan het bevorderen van water drinken 
bij hun jeugd. 

 
Figuur 5 bevat een overzicht van plekken waar specifieke aandacht is geweest voor het bevorderen van water 
drinken.  
 

Fig.5: Organisaties waar speciale aandacht voor DrinkWater is geweest 

 
 

Beweegt dagelijks minimaal 1 uur 

Jeugd 
2011 
(%) 

Jeugd 
2015 
(%) 

Noord-Veluwe, totaal JOGG-gebied 14 16 

 P.O. 
 

V.O. Sportclubs KDV/PSZ Openbaar overig 

Elburg 14 3 5 0 0 0 

Ermelo 2 1 3 2 1 3 

Harderwijk 3 4 13 6 4 4 

Nunspeet 14 1 0 0 0 0 

Oldebroek 15 1 12 16 1 6 

Putten 14 0 2 14 0 0 

TOTAAL 62 10 35 38 6 13 
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In figuur 6 zien we dat het aantal kinderen dat tenminste 4 dagen per week 3 of meer glazen zoete drankjes 
drinkt, met 11% is afgenomen. Bovendien zien we dat meer dan de helft van de kinderen 2 of meer glazen 
water per dag drinkt. Uit deze cijfers en bovenstaande procesbeschrijving valt op te merken dat water drinken 
steeds normaler wordt onder kinderen.  

 Fig. 6: water drinken & zoete drankjes (uit: kindermonitor light 2016 GGD-NOG) 
  

Drinkt op tenminste 4 dagen per week 3 of meer 
zoete drankjes 

Kinderen 
2013 
(%) 

Kinderen 
2016 
(%) 

Noord-Veluwe, totaal JOGG-gebied 39  28 

Drinkt gemiddeld 2 of meer glazen water (of thee 
zonder suiker) per dag 

Kinderen 2013 
 

Kinderen 
2016 
(%) 

Noord-Veluwe, totaal JOGG-gebied - 56 

Campagne ‘Drinkwater, Pak de beker!’ 

Een goed voorbeeld van het stimuleren van water drinken is de 
campagne ‘Drinkwater, Pak de beker!’ Regisseurs hebben afgesproken 
de regionale samenwerking vorm te geven door onder andere 
gezamenlijk campagne te voeren op bepaalde thema’s. In september 
2015 is de eerste regionale campagne van start gegaan met als titel: 
“DrinkWater, Pak de Beker!”. Met Bram van Polen (aanvoerder PEC 
Zwolle) als ambassadeur zijn er in de periode september-oktober 2015 
lespakketten aangeboden aan de groepen 5 en 6 van de basisscholen in 
de regio. In de vorm van spelletjes leerden kinderen over het belang 
van waterdrinken. 
Met deze campagne is er in een bepaalde periode op een bepaalde 

plek specifieke aandacht geweest voor het thema ‘DrinkWater’. Maar 

het bevorderen van water drinken is een doorlopend thema van alle 

JOGG regisseurs in de regio. Zij maken van waterdrinken tijdens eigen 

activiteiten, maar ook die van collega’s en andere organisaties, de 

standaard. Zo is de campagne naam ‘DrinkWater’ een begrip geworden 

in de regio. 
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2.4 Het percentage van de kinderen en jongeren dat 6 of 7 dagen per 

week fruit en groente eet is gelijk aan het niveau voor NO-Gelderland.  
 
In de figuren 7 & 8 zien we dat de consumptie van groente en fruit bij zowel kinderen als jongeren licht is 
gestegen, echter nog niet gelijk is aan het niveau van NO-Gelderland van 2013. De cijfers van NO-Gelderland in 
2016 zijn niet bekend omdat er geen kindermonitor is afgenomen in heel NO-Gelderland. De doelstelling is 
daarom niet behaald. 

Kinderen (4-12 jaar)  

In figuur 7 zien we dat 56% van de kinderen in 2013, 6 of 7 dagen per week fruit eet en 61% groente. In 2016 is 
dat percentage op het gebied van fruit eten tot 62 gestegen het percentage op het gebied van groente tot 57% 
gedaald.  

 Fig. 7: fruit & groente consumptie kinderen Noord-Veluwe (uit: kindermonitor light 2016 GGD-NOG) 

 
Het stimuleren van het eten van fruit bij kinderen heeft in de regio veel aandacht gekregen. Zo blijkt uit de 
gesprekken met de regisseurs en uit de verschillende activiteiten die we terugvinden in de registratietool. 
Regisseurs hebben het aanbieden van fruit bij verschillende activiteiten als iets standaards gemaakt.  
Vooral omdat fruit eten als tussendoortje bij de diverse activiteiten al goed ingebed was, is besloten om het 3e 
JOGG thema ‘Groente en Fruit’ in de regio Noord-Veluwe vooral toe te spitsen op het stimuleren van het eten 
van Groente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2013 NV 
(%) 

2013 NOG 
(%) 

2016 NV 
(%) 

2016 NOG 
(%) 

Eet 6 of 7 dagen per week fruit 56 68 62 - 

Eet op 6 of 7 dagen per week groente 61 69 57 - 

 Campagne ‘SnoepGroente!’ 
In oktober 2016 is in de regio de campagne ‘SnoepGroente!’ gestart. In de 4 weken van de 
campagne is het stimuleren van het snoepen van groente op diverse plekken onder de aandacht 
gebracht. 
De campagne heeft in iedere gemeente andere accenten gekregen. Regisseurs hebben de keuze 
gehad om het thema onder de aandacht te brengen door: 

 Een lespakket voor de groepen 7 & 8 van het basisonderwijs en de klassen 1 & 2 van het 
voorgezet onderwijs 

 Een excursie naar een lokale teler/groenteboer voor de deelnemende klassen 

 Het uitdelen van SnoepGroente! bakjes aan leerlingen  
 Het sparen van de SnoepGroente! bakjes bij lokale supermarkten 

De cijfers uit figuren 7 en 8 laten geen stijgende lijn zien. Dit kan te verklaren zijn doordat de 
campagne is nadat de kindermonitor light en het E-MOVO onderzoek zijn uitgevoerd.  
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Jeugd (12-19 jaar)  

In figuur 8 zien we dat het percentage jeugd dat 6 of 7 dagen per week fruit eet met 4% is gedaald. Het 
percentage dat 6 of 7 dagen per week groente eet is met 4% gestegen.  

 Fig. 8: fruit & groente consumptie jeugd Noord-Veluwe (uit: E-MOVO 2011-2015 GGD-NOG) 
 
De focus van de JOGG regisseurs heeft in de periode 2-14-2016 vooral gelegen op de doelgroep 4-12 jaar. De 
inzet die is gepleegd op de doelgroep 12-19 jaar is voornamelijk eind 2015 en in 2016 geweest. De resultaten 
die in figuur 8 terug te vinden zijn hebben betrekking op de periode 2011-2015 en zijn daarom moeilijk te 
koppelen aan JOGG acties. Meer over activiteiten die voor deze doelgroep hebben plaatsgevonden zijn terug te 
vinden in hoofdstuk 2.6. 
    

2.5 50% van de basisscholen werkt aan 1 of meer van de acht 

gezondheidsthema’s van de Gezonde School-aanpak3, waaronder 

tenminste het thema Voeding of Sport en bewegen. 
 
Uit figuur 9 valt op te maken dat 26 van de 46 basisscholen werken aan thema’s van de “De Gezonde 
Schoolaanpak” of al reeds een vignet hebben behaald. De doelstelling om dat bij 50% van de scholen te 
bereiken, is daarmee behaald. 

Gezonde Schoolaanpak 

De gezonde schoolaanpak is een aanpak die ervoor zorgt dat aandacht voor een gezonde leefstijl structureel is 
geborgd binnen de onderwijsinstelling. Wanneer scholen werken aan De Gezonde School Aanpak, werken zij 
aan vier verschillende pijlers te weten: 

 Beleid 

 Signalering 

 Educatie 

 Schoolomgeving 
Deze pijlers hebben betrekking op het gekozen thema waaraan de school werkt. 
Water drinken, meer bewegen en educatie over gezonde voeding zijn ook belangrijke thema’s binnen de 
regionale JOGG-aanpak.  
Regisseurs hebben veel energie gestoken in het enthousiasmeren van basisscholen om deel te nemen aan deze 
aanpak door een ondersteuningsaanvraag te doen binnen het programma Jeugdimpuls. Vervolgens wordt in 
nauwe samenwerking met de gezonde schooladviseur vanuit de GGD-NOG, bij de scholen gewerkt aan de 
aanpak. Wanneer een school aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan zij een aanvraag doen voor een vignet.  
Doorgaans hebben de scholen die werken aan onderdelen van de aanpak ook een aanvraag voor 
ondersteuning gedaan. Een school kan ook zonder ondersteuning van een gezonde schooladviseur, maar 
bijvoorbeeld wel in samenwerking met de JOGG regisseur,  werken aan onderdelen van de aanpak. 

Rol regisseur 

Bij deze doelstelling heeft de regisseur duidelijk als verbinder tussen de GGD, die de gezonde schooladviseurs 
inzetten, en het basisonderwijs gewerkt. Hoewel veel scholen een aanvraag hebben gedaan, worden niet alle 
aanvragen gehonoreerd.  Met de gezonde schooladviseurs is echter afgesproken om enthousiaste scholen in 
samenwerking met de regisseurs, toch zo goed mogelijk te ondersteunen.  
 

 

                                                             
3
 De gezonde schoolaanpak is een aanpak die ervoor zorgt dat aandacht voor een gezonde leefstijl structureel is geborgd binnen de 

onderwijsinstelling. Zie ook: www.gezondeschool.nl  

 2011 NV 
(%) 

2011 NOG 
(%) 

2015 NV 
(%) 

2015 NOG 
(%) 

Eet op 6 of 7 dagen per week fruit 38 38 34 38 

Eet op 6 of 7 dagen per week groente 52 61 56 65 

http://www.gezondeschool.nl/
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Fig.9: Primair Onderwijs scholen die werken aan ‘de gezonde school aanpak’. 

Figuur 9 bevat een overzicht van het aantal basisscholen per JOGG wijk die met de gezonde school aanpak 
werken. Per gemeente is inzichtelijk hoeveel scholen zelfstandig werkzaam zijn aan onderdelen van de 
Gezonde School aanpak en hoeveel scholen een vignet hebben behaald.     
Wat opvalt is dat er weliswaar veel scholen werken aan onderdelen van de aanpak, maar dat er pas 7 vignetten 
zijn uitgereikt. Redenen hiervoor zijn dat scholen moeite hebben om structureel aandacht te blijven houden 
voor het thema en de lange tijd die nodig is om veranderingen in beleid structureel door te voeren.  

2.6 Op regionaal niveau werkt 50% van de VO-scholen met 1 of meer 

onderdelen van de Gezonde School-aanpak, waaronder tenminste het 

thema Voeding of Sport en bewegen.  
 
Uit figuur 10 valt op te maken dat 75 % van de VO scholen in de regio  werken aan de gezonde schoolaanpak, of 
reeds een vignet behaald heeft. De doelstelling om dat bij 50% van de scholen te bereiken, is daarmee 
ruimschoots behaald. 

Fig.10: Voortgezet Onderwijs scholen die werken aan ‘de gezonde school aanpak’. 

Doelgroep 

Hoewel de focus van de JOGG regisseurs zich de eerste periode vooral heeft gericht op de doelgroep 4-12 
jarigen, zien we dat ook de Voortgezet Onderwijs (VO) scholen volgen in deze beweging. Uit bovenstaand 
figuur blijkt dat van de 12 VO scholen er 8 ondersteuning gevraagd hebben bij de aanpak en dat er inmiddels 4 
vignetten uitgereikt zijn. 4 andere scholen werken, al dan niet met ondersteuning van de Gezonde 
Schooladviseur van de GGD, aan onderdelen van de aanpak. 
 
Uit de gesprekken met de regisseurs blijkt dat zij wel zicht hebben op de ontwikkelingen van de gezonde 
schoolaanpak binnen het voorgezet onderwijs, maar dat zij daar een relatief beperkte rol in hebben. VO 
scholen zijn goed in staat om in samenwerking met de gezonde adviseur te werken aan de gezonde 
schoolaanpak.  
 

 Aantal basisscholen in 
JOGG wijk 

(zelfstandig) werkzaam 
aan onderdelen “Gezonde 
School” 

Behaalde vignetten 
voeding of bewegen 

Elburg 5 4 1 

Ermelo 3 2 1 

Harderwijk 7 3 2 

Nunspeet 11 3 0 

Oldebroek 6 4 2 

Putten 14 3 1 

 TOTAAL 46 19 7 

 Aantal VO (MBO) scholen (zelfstandig) werkzaam 
aan onderdelen “Gezonde 

School” 

Behaalde vignetten 
voeding of bewegen 

Elburg 3 1 0 

Ermelo 1 0 1 

Harderwijk 4 (1) 3 2 

Nunspeet 1 0 1 

Oldebroek 1 0 0 

Putten 1 0 0 

TOTAAL 12 4 4 
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niet te lang achter een beeldscherm…

water of thee zonder suiker te…

zoete drankjes te beperken?

groente te eten?

fruit te eten?

te bewegen?

Nvt, mijn kind doet dit al vaak soms zelden of nooit

Hoewel het niet de focus had hebben de regisseurs toch diverse activiteiten ondernomen voor de doelgroep 
13-18 jaar met als doel een gezonde leefstijl bevorderen. Een aantal opvallende activiteiten zijn: 

 De lessenreeks van de ‘SnoepGroente!’ campagne is speciaal uitgebreid voor de klassen 1 & 2 van het 
VO.  

 In Harderwijk is een online campagne ‘#lekkerbezug’ voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar opgezet. 

 In Ermelo zijn op de VO school speciale DrinkWater lessen verzorgd. 

 In Nunspeet en Oldebroek zijn de regisseurs nauw betrokken bij de gezonde schoolaanpak op hun VO 
school. 
 

2.7 Minimaal 75% van de beoogde partijen uit de lokale analyse is 

betrokken bij en/of handelen volgens de JOGG-aanpak.  
In maart 2014 is door iedere gemeente een netwerkanalyse gemaakt waar potentieel te betrekken partijen in 
zijn genoemd. Deze analyse wordt aangemerkt als de lokale analyse. Deze doelstelling is behaald. 
 
In veel gevallen zijn er meer partijen betrokken dan oorspronkelijk beoogd. Publiek Private Samenwerking en 
daarmee het betrekken van partijen is na de lokale analyse van de grond gekomen in de regio. De 
oorspronkelijke netwerkanalyses waren op dat moment niet meer actueel en het percentage van 75% had ook 
geen waarde meer. Bovendien zijn in sommige gemeenten ook partijen betrokken die niet in de focus wijk 
liggen, maar wel met de doelgroep werken. 
Ook valt hier, maar ook uit de registratietool, op te maken dat er veel samenwerking is gezocht en gevonden 
met lokale partijen t.a.v. de JOGG beweging.  
 
Bij doelstelling 11 wordt meer ingegaan op samenwerkende partijen en staat een overzicht van het aantal 
betrokken organisaties.  

2.8 25% van de ouders van kinderen 0-12 jaar bevordert alle 5 de 

BOFFT-thema’s 
In figuur 11 zien we terug dat 75 %  van de ouders alle 5 de BOFFT-thema’s stimuleert. De doelstelling om dat 
bij 25% van de ouders te behalen is daarmee ruimschoots gehaald. 
 
BOFFT staat voor Bewegen Ontbijten Fruit en groente Frisdrank en Televisie en is een graadmeter voor een 
gezonde leefstijl. In de regio Noord-Veluwe is ervoor gekozen om het thema ontbijten niet te op te nemen in 
doelstellingen omdat uit de cijfers van de kindermonitor uit 2011 blijkt dat dit geen aandacht behoeft, omdat 
97% dit al doet.  
 
In de kindermonitor-light is naast het belang van de BOFFT-thema’s ook gevraagd of ouders het thema 
stimuleren. Met betrekking tot bewegen, reageert tweederde van de ouders dat het niet nodig is om te 
stimuleren, omdat het kind dit al doet. Bij groente- en fruit eten geeft de helft van de ouders aan dat stimulatie 
niet nodig is. Het beperken van beeldschermgebruik wordt het vaakst gestimuleerd: in totaal geeft 75% van de 
ouders aan dat zij dit vaak of soms stimuleren.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 Fig. 11: stimuleren BOFFT thema’s (uit: Kindermonitor Light 2016 GGD-NOG) 
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Ouders & Natúúrlijk Samen Spelen 

Om resultaten te behalen bij kinderen, zijn de ouders van kinderen een belangrijke doelgroep. Ouders worden 
voornamelijk bereikt via activiteiten die voor kinderen worden georganiseerd. Ook via scholen en 
sportverenigingen wordt de JOGG boodschap bij de ouders gebracht. Ouders worden dus via verschillende 
kanalen herinnerd aan het stimuleren van een gezonde leefstijl bij hun kinderen.  De campagne ‘Natúúrlijk 
Samen Spelen’ (zie hoofdstuk 2.12) is specifieke gericht geweest op de doelgroep ouders. De resultaten van 
deze campagne zijn teruggekoppeld in het document ‘Evaluatie NSS4’. 

2.9 A: Regionaal zal minimaal 50% van de kantines op de VO-scholen 

voldoen aan de criteria Brons van De Gezonde Kantine5 van het 

Voedingscentrum. 
 
Per november 2016 voldoet 35% van de VO scholen aan criteria brons. De doelstelling is daarmee niet behaald.   
 
Scholen die werken aan hun schoolkantine kunnen ondersteuning krijgen van ‘De Gezonde Schoolkantine 
Brigade’ die werkzaam zijn vanuit het Voedingscentrum. Zij begeleiden een kantine bij het creëren van een 
gezonder aanbod dat voldoet aan de criteria Brons (of zilver of goud). 
 
Uit figuur 12 valt op te maken dat 4 van de 12 VO scholen voldoen aan de criteria Brons van De Gezonde 
Kantine. 8 van de 12 scholen hebben de status ‘aan de slag’ gekregen. Deze status wordt door het 
voedingscentrum gegeven aan scholen waarmee zij in contact zijn en die stappen zetten om het aanbod in hun 
kantines aan te passen. Het is opvallend dat alle scholen zijn bereikt en ook alle scholen stappen zetten op dit 
gebied. 
 

 Fig.12: Voortgezet Onderwijs scholen die werken aan ‘de gezonde schoolkantine. 
 
Uit de gesprekken met de regisseurs blijkt dat een aantal scholen nog geen gezonde schoolkantine kan krijgen, 
omdat zij vast zitten aan langdurige contracten bij leveranciers die nog geen aanbod hebben die volledig 
voldoet aan de criteria Brons. Ook valt op te maken uit de registratietool dat regisseurs over het algemeen niet 
betrokken zijn geweest bij het veranderen van het kantineaanbod.  
 

  

                                                             
4
 Gebruikte tools, achterliggende documenten en meer informatie zijn op te vragen bij de regionale projectleider Actieve en Gezonde 

Leefstijl Jongeren. 
5
 De Gezonde Kantine is een aanpak om het aanbod is kantines gezonder te maken. Zie voor meer informatie: 

www.gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl  

 Aantal VO (MBO) in JOGG 
gemeente 

Aan de slag met “Gezonde 
School kantine” 

Voldoet aan Criteria 
Brons 

Elburg 3 2 1 

Ermelo 1 1 0 

Harderwijk 4 (1) 3 1 (1) 

Nunspeet 1 0 1 

Putten 1 1 0 

Oldebroek 1 1 0 

TOTAAL 12 8 4 

http://www.gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/
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2.9 B: Regionaal zal minimaal 50% van de kantines bij sportorganisaties 

in de regio voldoen aan de criteria Brons van De Gezonde Kantine van 

het voedingscentrum. 
 
Per november 2016 voldoet geen enkele sportkantine in de regio aan de criteria Brons. Deze doelstelling is dan 
ook niet behaald. 

Fig.13 aantal sportkantines dat voldoet aan criteria ‘Brons’.. 

Kantinescan 

Uit figuur 13 blijkt dat in 2015 de regisseurs nog verwachtten dat bijna 50% van de kantines zouden voldoen 
aan criteria brons. Die verwachting was gebaseerd op de kantinescan die vanuit het Voedingscentrum per 
september 2015 zou worden opgeleverd.  Met nog een jaar om bij verenigingen de scan af te nemen en met de 
acties uit die scan aan de slag te gaan, was de verwachting dat 24 van de 50 verenigingen in staat zouden 
moeten kunnen zijn om te voldoen aan de criteria. Verenigingen zouden dan beloond worden met een bronzen 
schaal.  

Vertraging 

De scan is echter pas in september 2016 beschikbaar gekomen. Gelijktijdig zijn de eisen aangescherpt voor het 
behalen van een vignet. Regisseurs hebben hierdoor geen ruimte gehad om de scan voorafgaand aan deze 
evaluatie bij de verenigingen af te nemen. Per november 2016 is er dan ook aan geen enkele vereniging in de 
regio Noord-Veluwe een schaal uitgereikt. 
Regisseurs zijn echter nog steeds in gesprek met verenigingen en inmiddels zijn er ook enkele kantinescans 
afgenomen. Het is aannemelijk dat in de loop van 2017 verschillende verenigingen in de regio een bronzen 
schaal uitgereikt krijgen.  

Acties 

Vanaf de start van de JOGG-aanpak zijn in alle gemeenten diverse acties ondernomen om verenigingen te 
stimuleren hun aanbod gezonder te maken. Lokale JOGG regisseurs krijgen hierbij ondersteuning van Gezonde 
Sportkantine (tegenwoordig Team: Fit) adviseurs. 
In de registratietool zijn veel acties terug te vinden die op deze doelstellingen zijn ondernomen.  

 In Nunspeet, Harderwijk en Putten is een Sportcafé/Sportplatform aan het thema gewijd. 

 In Harderwijk heeft de landelijk 300
e
 kantine een intentieverklaring ondertekend om aan de slag te 

gaan met een gezondere kantine.  

 Oldebroek en Elburg hebben onder alle verenigingen met een eigen kantine geïnventariseerd welke 
verenigingen met het thema aan de slag willen.  

 In Elburg zijn 4 sportkantines actief aan de slag met het gezonder maken van hun aanbod. 

 In alle gemeenten zijn meerdere individuele gesprekken geweest met sportverenigingen. 

 Bij de sportvisie avond in Ermelo stond de gezonde sportkantine centraal. 
 

De ervaring van de regisseurs is dat er wel aandacht is voor het thema, maar dat het vaak aan enthousiasme en 
tijd ontbreekt bij verenigingen. In de periode tot september 2015 was het ook erg lastig dat er geen tools 
beschikbaar waren waarmee kantines getoetst of beloond konden worden bij het worden van een gezonde 
sportkantine. 

 Aantal sportkantines Verwachte aansluiting bij 
“Gezonde Sport kantine” 

Voldoet aan criteria 
Brons 

  2015 2016 

Elburg 8  8 0 

Ermelo 6 2 0 

Harderwijk 11 4 0 

Nunspeet 6 0 0 

Putten 9 9 0 

Oldebroek 6 1 0 

TOTAAL 50 24 0 
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2.10 Van de BO-scholen heeft 75% een breed sportaanbod, bijvoorbeeld 

via de combinatiefunctionaris of eigen vakleerkracht. Dat wil zeggen 

dat ze samenwerken met tenminste 5 sportaanbieders en dat ze ook 

buiten de reguliere gymlessen een aanbod van sportactiviteiten 

bieden.  
Met 43 van de 46 scholen die een breed sportaanbod hebben, kunnen we stellen dat deze doelstelling behaald 
is. 
 
Zoals te zien is in figuur 14 hebben bijna alle scholen in de JOGG wijken een breed sportaanbod. Dit heeft met 
name te maken met de aanwezigheid van combinatiefunctionarissen in de gemeente. Zij voeren op veel 
scholen een naschools sportaanbod uit waar lokale sportaanbieders bij betrokken zijn. Bovendien is het 
ontwikkelen van een breed sportaanbod één van de criteria voor scholen die op het thema sport en bewegen 
van de Gezonde School aanpak een vignet willen aanvragen. Alle scholen die dus een gezonde school vignet 
voor het thema ‘Bewegen’ hebben, hebben ook automatisch een breed sportaanbod. 

 Fig. 14: Primair Onderwijs  scholen die een ‘Breed Sportaanbod’ hebben.  

Samenwerking met sport professionals  

De samenwerking tussen JOGG regisseurs en combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches is in alle 
gemeenten goed georganiseerd. In Oldebroek, Nunspeet, Elburg en Putten is de JOGG regisseur ook een 
combinatiefunctionaris en in Harderwijk en Ermelo is de samenwerking met deze professionals in een later 
stadium optimaal gelegd.  

 

2.11 Publieke en private organisaties werken samen mee aan de planning 

en implementatie van de JOGG-thema’s Water drinken en Gratis 

bewegen en zijn actief betrokken bij het opstellen en behalen van de 

JOGG-doelstellingen. Lokaal worden deze organisaties nader 

gespecificeerd.  
Deze doelstelling is deels behaald. Omdat het regionale plan van aanpak is geschreven aan de start van de 
JOGG periode zijn er geen lokale publieke of private organisaties betrokken bij het opstellen van doelstellingen. 
Wel zijn er in iedere gemeenten samenwerkingen ontstaan, met zowel publieke als private organisaties, bij het 
behalen van die doelstellingen. Veelal is dit ad-hoc, maar er zijn ook verschillende duurzame samenwerkingen 
ontstaan. 
 
In de registratietool zijn van deze samenwerkingen verschillende voorbeelden terug te vinden zoals: 

 Een lokale bank heeft voor de campagne ‘DrinkWater’ bidons aangeschaft voor alle kinderen uit het 
basisonderwijs in Oldebroek.   

 Aan de campagne ‘Natúúrlijk Samen Spelen’ heeft Flevonice zich als partner verbonden en een 
bijdrage geleverd aan het behalen van de doelstellingen van die campagne.  

 Voor de campagne ‘SnoepGroente!’ zijn er in de gemeenten Elburg, Harderwijk, Ermelo en Nunspeet 
spaaracties geweest bij lokale supermarkten. 

 

 Aantal basisscholen in JOGG wijk 
 

Breed Sportaanbod 

Elburg 5 5 

Ermelo 3 2 

Harderwijk 7 5 

Nunspeet 11 11 

Putten 14 14 

Oldebroek 6 6 

TOTAAL 46 43 
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Figuur 15 geeft een overzicht van organisaties waarmee wordt samen gewerkt. Lokaal zien we veel verschillen, 
maar valt met name op dat de samenwerking met onderwijs in alle gemeenten goed verloopt. Belangrijke 
reden hiervoor is dat voor alle georganiseerde regionale campagnes de doelgroep is bereikt via 
onderwijsinstellingen. De goede samenwerking met buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen is hierin 
essentieel. Met private partijen wordt met name in Harderwijk, Oldebroek en Nunspeet veel samen gewerkt.  

Fig. 15: Aantal organisaties die een actieve bijdrage leveren aan de lokale JOGG beweging 

Duurzame samenwerkingen 

Uit de voortgangstool blijkt dat in 5 van de 6 gemeenten langdurige samenwerkingsovereenkomsten getekend 
zijn met publieke of private organisaties. Met zogenoemde ‘partners’ zijn lokale stuurgroepen opgezet die 
verder invulling geven aan de JOGG aanpak. De doelstelling om met publieke en private partijen samen te 
werken rondom de JOGG thema’s, is daarmee door verschillende gemeenten breder opgepakt. De 
samenwerking heeft namelijk betrekking gekregen op de hele JOGG aanpak. 
De methodes van samenwerken met private en publieke partijen uit Nunspeet en Harderwijk worden als 
landelijk voorbeeld gezien, waar andere JOGG gemeenten hun voordeel mee doen. 

De gezonde werkvloer 

Om de samenwerking met het bedrijfsleven te stimuleren en gelijktijdig te werken aan gezondere werknemers, 
biedt het landelijke bureau het concept ‘De Gezonde Werkvloer’ aan. Dit resulteert onder andere in het 
aanbieden van een inspiratiesessie voor het lokale bedrijfsleven. Lokale ondernemers worden geïnspireerd en 
gemotiveerd om te werken aan hun vitaliteitsbeleid.  
Zowel in Oldebroek als in Harderwijk heeft in 2016 zo’n sessie plaatsgevonden en in Nunspeet staat zo’n sessie 
in de planning. Voor regisseurs is dit een platform om in contact te komen met lokale ondernemers die 
affiniteit hebben met het onderwerp, met als doel om ze betrekken bij de lokale beweging. 

2.12 De principes van Sociale Marketing worden toegepast op de regionale 

situatie. Dit resulteert in activiteiten die aansluiten bij de 

belevingswereld van de doelgroep. Lokaal wordt achteraf gemeld 

welke technieken daarvoor zijn toegepast. 
In september 2015 heeft de regio besloten om de regionale campagne rondom het thema ‘Gratis Bewegen’ 
volgens de principes van Sociale Marketing op te zetten. Deze doelstelling is daarmee behaald.  
 
Uit de voortgangstools die 2014 en 2015 zijn afgenomen bij alle gemeenten, is gebleken dat er met name op 
het gebied van Sociale Marketing nog veel winst te behalen was voor regisseurs. Hoewel veel regisseurs wel 
bepaalde principes  van Sociale Marketing toepasten in hun dagelijkse werkzaamheden, ging dat doorgaans 
niet bewust en niet aan de hand van een stappenplan. 
 
 

 

   Fig. 16: voortgang pijler Sociale Marketing (uit: Voortgangstool JOGG NV) 

 

 Onderwijs Sport KDV Kleine 
Private 

Grote 
Private 

Supermarkt Publiek Overig  

Elburg 8 5 0 0 0 2 5 0 

Ermelo 3 4 2 2 1 1 2 0 

Harderwijk 18 12 5 14 16 3 17 2 

Nunspeet 15 2 0 6 1 1 2 0 

Putten 14 6 14 1 1 1 11 0 

Oldebroek 15 12 16 9 3 1 1 16 

TOTAAL 73 39 26 32 22 9 38 18 
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         Fig.17:Persona Natúúrlijk Samen Spelen 

 

 

 

 

2.13 Er is een sluitende ketenaanpak waarin het kind met overgewicht of 

obesitas wordt gesignaleerd en doorverwezen naar geschikte 

zorgprogramma’s. De interventie Bewegen op Recept is hierin 

uitgangspunt.  
Hoewel blijkt uit figuur 1 dat er al veel progressie is geboekt op de pijler VPZ is er nog geen sluitende 
ketenaanpak gerealiseerd op lokaal of regionaal niveau. Deze doelstelling is daarom niet behaald.  

Bewegen Op Recept 

In iedere gemeente is er gewerkt aan de JOGG pijler Verbinding Preventie & Zorg (VPZ). Vanaf de start van de 
periode is hiervoor gebruik gemaakt van de interventie Bewegen Op Recept (BOR), welke 2 maal is afgenomen. 
De interventie had als doel om in samenwerking met lokale JOGG regisseurs  in iedere gemeente een netwerk 
te bouwen van o.a. zorgaanbieders, voedingsdeskundigen, verpleegkundigen en beweegaanbieders. Deze 
netwerken kunnen ingezet worden om kinderen met overgewicht in beeld te krijgen en door te verwijzen naar 
geschikte programma’s. In de regio werd al snel duidelijk dat er in geen van de gemeenten een geschikt 
programma aanwezig was. De insteek van de eerste periode BOR is dan ook geweest om in samenwerking met 
het opgezette lokale netwerk, een geschikte Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) te ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 

     
  Fig. 17: Persona 

 Fig.17:Persona Natúúrlijk Samen Spelen 

Campagne ‘Natúúrlijk Samen Spelen’ 

Een groep 4
e
 jaars studenten die kozen voor de 

minor ‘De Gezonde Stad’ van Windesheim heeft 

in samenwerking met een expert Sociale 

Marketing en JOGG regisseurs uit de regio het 

stappenplan doorlopen. Figuur 17 geeft de 

‘persona’ weer van de doelgroep die onderzocht 

is voor deze campagne. Aan de hand van deze 

persona zijn activiteiten ontwikkeld die zijn 

samengevoegd tot de campagne ‘Natúúrlijk 

Samen Spelen’. Deze campagne is in het voorjaar 

van 2016 in de hele regio uitgezet. De campagne 

is op 25 juni 2016 afgesloten bij Flevonice, die 

regionale partner is geworden rondom dit 

thema. Na afloop van de campagne zijn met alle 

regisseurs de stappen van Sociale Marketing 

nogmaals doorlopen. De campagne Natúúrlijk 

Samen Spelen diende hierbij als voorbeeld. 

Afsluitend ontvingen alle regisseurs een 

uitgewerkt rapport van de campagne en een 

beknoptere versie voor toekomstig (lokaal) 

gebruik. De bevindingen van regisseurs en 

doelgroep van de campagne, zijn opgenomen in 

het evaluatierapport ‘Evaluatie Natúúrlijk Samen 

Spelen'. Uit dit rapport blijkt dat de activiteiten 

goed zijn ontvangen, maar het doel van de 

campagne niet is behaald. 
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Gecombineerde Leefstijl Interventie 

In een GLI wordt er met kinderen met overgewicht of obesitas op het gebied van zowel voeding, bewegen als 
opvoeding gewerkt aan een gezonde leefstijl. In 5 van de 6 gemeenten is een dergelijke GLI opgezet met lokale 
partijen.  

 In de gemeenten Oldebroek en Elburg is dit de erkende interventie Cool2bFit geworden.  

 In de gemeenten Nunspeet is de interventie ‘FitMix’ ontworpen. 

 In Putten is de interventie ‘Fit4Joy’ ontworpen. 

 In Harderwijk is de interventie ‘Move(F)it’ ontworpen. 
Uit de gesprekken met de regisseurs is gebleken dat de werving voor dergelijke programma’s een 
aandachtspunt is en dat het signaleerders ontbreekt aan voldoende tools om overgewicht bespreekbaar te 
maken met (ouders van) het kind.  

Training gesprekstechnieken bij signaleren van overgewicht 

In overleg met de Gelderse Sport Federatie is besloten het  2e traject BOR anders in te richten en aan te laten 
sluiten bij de behoefte uit de regio. In iedere gemeente wordt een training georganiseerd met als doel om 
signalerende personen als Intern Begeleiders, sportcoaches, trainers en docenten gesprekstechnieken aan te 
leren. Die technieken kunnen zij toepassen wanneer zij overgewicht bespreekbaar maken bij ouder en/of kind 
met als doel om de werving van de lokale programma’s beter te laten verlopen. 

Bijeenkomst 

Uit de voortgangstools die in 2016 zijn afgenomen, is gebleken dat weliswaar het resultaat van het opzetten 
van verschillende GLI’s een mooi resultaat is, maar dat er nog stappen gezet moeten worden om een sluitende 
keten op het gebied van overgewicht te realiseren. In overleg met de adviseur van het landelijke bureau is 
besloten een extra bijeenkomst met beleidsadviseurs, JOGG regisseurs en de Jeugd Gezondheid Zorg te 
plannen. Deze bijeenkomst staat nog gepland in november 2016 en wordt begeleid door een expert vanuit het 
landelijke JOGG bureau. Na deze bijeenkomst zijn de te nemen (regionale) vervolgstappen duidelijker.   

 

2.14 De JOGG-aanpak wordt gemonitord en geëvalueerd op proces en 

effect. Naast de relevante GGD-gegevens wordt hierbij gebruik 

gemaakt van de Activiteitenmonitor van JOGG. 
Deze doelstelling is behaald. Uit figuur 1 valt op te maken dat de pijler Wetenschappelijke Begeleiding en 
Evaluatie vanaf de start van de JOGG aanpak goed georganiseerd was.  

Registratietool 

Om alle acties en activiteiten van regisseurs bij te houden heeft het landelijk bureau een activiteitenmonitor 
beschikbaar gesteld. Vanwege de erg uitgebreide manier van monitoren via die activiteitenmonitor is ervoor 
gekozen een eigen registratietool te ontwikkelen die beter hanteerbaar is. Deze tool, als ook de voortgangstool 
van JOGG, het onderzoek naar regionale samenwerking en de gesprekken met de regisseurs, vormen de 
monitoring. In september 2015 is een tussentijdse procesevaluatie opgeleverd en voorliggend document 
betreft de eindevaluatie.  

Gesprekken regisseurs 

Tijdens de gesprekken met de regisseurs heeft telkens 1 doelstelling centraal gestaan. De voortgang op die 
doelstelling werd besproken en eventuele acties konden worden ingezet. Daarnaast is bij iedere bijeenkomst 
door de regisseurs een actuele ‘Stand van zaken’ lijst bijgehouden. Hier konden regisseurs kwijt waar ze mee 
bezig waren op dat moment en wat er goed of minder goed ging. Het bespreken van deze punten tijdens de 
maandelijkse overleggen is zeer waardevol gebleken. Regisseurs konden elkaar feedback geven op acties en 
ideeën op doen uit andere gemeenten. Dat JOGG een regionale samenwerking betreft, kwam vooral op deze 
momenten goed tot uiting.  
 
De gebruikte registratietool om de verschillende werkzaamheden van de regisseurs te monitoren is tot eind 
oktober ingevuld door de regisseurs. Uit de afgenomen voortgang tools, maar ook uit de gesprekken met de 
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regisseurs, blijkt dat het invullen van de tool als een belasting werd ervaren. Het was voor regisseurs niet 
duidelijk was wat er met de data werd gedaan en het invullen van de tool was ook een aardige klus. Voor een 
volgende periode JOGG is het van enorm belang om een gebruiksvriendelijke en makkelijk te hanteerbare 
registratietool te hanteren die gebruikt wordt om de aanpak continu te verbeteren. 
 

2.15 a: Gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl, heeft een   

belangrijke plaats in het collegeprogramma.  
Deze doelstelling is niet volledig behaald.  
 
Gezond gewicht heeft niet in ieder collegeprogramma een (belangrijke) plaats. De start van JOGG in de regio 
viel samen met het schrijven van nieuwe collegeprogramma’s. Gezien de cyclus van 4 jaar per 
collegeprogramma, is het de afgelopen periode ook niet mogelijk geweest om gezond gewicht toe te voegen. 
JOGG zal, als aanpak voor het speerpunt overgewicht,  een belangrijke plek krijgen in de nieuwe beleidsnota 
Volksgezondheid van de Regio Noord-Veluwe voor de periode 2017-2020. Met deze belangrijke plek en de 
betrokkenheid van de verantwoordelijke wethouders,  is het aannemelijk te verwachten dat gezond gewicht in 
het volgende collegeprogramma een (belangrijke) plek zal krijgen. 

2.15 b: Burgemeester en wethouders zijn enthousiast, bekend met en 

betrokken bij de JOGG beweging en zorgen voor de inzet van 

middelen en menskracht.  
Deze doelstelling is behaald. 
In alle gemeenten zijn de verantwoordelijke wethouders Gezondheid en/of Sport maar ook andere bestuurders 
betrokken bij en bekend met de JOGG beweging. Tijdens de regionale kick off in september 2014 waren alle 6 
de wethouders aanwezig, waarmee de betrokkenheid van wethouders werd aangetoond. 
 
Uit de registratietool blijkt dat bij verschillende evenementen de lokale wethouders betrokken zijn geweest 
door bijvoorbeeld openingshandelingen uit te voeren. Op regionaal niveau is er een stuurgroep waarin 
wethouders vertegenwoordigd zijn. 
De voorzitter van de stuurgroep is betrokken door de campagne Natúúrlijk Samen Spelen af te sluiten en 
gelijktijdig de samenwerkingsovereenkomst met een regionale partner Flevonice te ondertekenen. Daarnaast 
zijn verschillende bestuurders aanwezig geweest bij de verkenningsbijeenkomst ‘Korte Ketens’, als onderdeel 
van de ‘SnoepGroente!’ campagne.  
In alle gemeenten wordt het college van B&W geïnformeerd over de voortgang van de JOGG beweging. De 
inzet van middelen en menskracht is voor de projectperiode geborgd. In Elburg, Putten en Harderwijk zijn er 
extra middelen en menskracht vrijgekomen om de almaar groter wordende JOGG beweging voort te zetten. 

2.15 c: Het College is voornemens JOGG te continueren en ook in andere 

wijken uit te  zetten.  
 
Eind 2015/begin 2016 is een evaluatieonderzoek geweest naar de regionale samenwerking van de JOGG 
aanpak wat input geeft voor de motivatie voor continuering van de regionale JOGG-aanpak. Deze motivatie is 
door de verschillende verantwoordelijke wethouders, met succes, lokaal verdedigd bij de aanmeldingen van de 
begrotingen in het voorjaar. We kunnen daaruit concluderen dat het college voornemens is om de JOGG 
aanpak te continueren en doelstelling is behaald. 

Verbreding 

De inhoudelijke invulling van de komende periode is nog niet vastgesteld. In samenwerking met een 
afvaardiging van beleidsadviseurs, regisseurs en het landelijke bureau is in oktober hierin de eerste stap gezet. 
De keuze om de JOGG aanpak in andere wijken in te zetten wordt in dit proces meegenomen. Lokaal kunnen 
hierin verschillende keuzes worden gemaakt. 
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HOOFDSTUK 3 CONCLUSIE &  AANBEVELINGEN 

Conclusie 
Als we het al dan niet behalen van alle doelstellingen die we ons 3 jaar geleden hebben gesteld bij elkaar zetten 
(figuur 18), zien we dat 10 van 18 doelstellingen behaald en 3 doelstellingen deels behaald. Dat 5 doelstellingen 
niet behaald zijn, is goed verklaarbaar.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Fig. 18: overzicht status doelstellingen 

 
In figuur 19 zijn de scores op de procesindicatoren van de JOGG-aanpak weergegeven. Op de procesindicatoren 
is over 3 jaar vooruitgang geboekt en zijn gemiddeld alle scores boven de 3 (behoorlijk op weg) uitkomen.  We 
kunnen in het kort stellen dat de JOGG-aanpak succesvol is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19: gemiddelde score per pijler: voortgangstool JOGG NV 2014-2016. 
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Belangrijkste bevindingen 
De belangrijkste bevindingen, op doelstelling of proces, zijn hieronder puntsgewijs aangegeven. Vervolgens 
volgt er een korte toelichting op de belangrijkste bevindingen. 

 

 De inzet van regisseurs was vooral gericht op het stimuleren van bewegen bij 4-12 jarigen. 

 Water drinken is steeds normaler geworden in de regio Noord Veluwe. 

 Er zijn pas enkele vignetten voor ‘Gezonde Omgeving’ uitgereikt. 

 De regionale samenwerking helpt JOGG regisseurs in de lokale aanpak. 

 Focus zorgt voor resultaat. 

Inzet van regisseurs was vooral op het stimuleren van bewegen bij 4-12 jarigen. 

We zien bijzonder positieve resultaten bij de doelgroep 4-12 jarigen zoals: 
o Nagenoeg alle primair onderwijs scholen hebben een breed sportaanbod.  
o Het aantal kinderen dat 7 uur of meer per week beweegt is met 8% toegenomen. 
 

Een belangrijke verklaring hiervoor is dat lokale JOGG regisseurs voornamelijk combinatiefunctionarissen en 
buurtsportcoaches zijn die al veel samenwerkten met basisscholen. Activiteiten, campagnes en interventies zijn 
dan ook in eerste instantie voor die doelgroep opgezet en hadden vaak een sportief karakter. Pas in 2016 zien 
we dat de aanpak zich ook meer op de doelgroep 12-19 jaar is gaan richten en is ook het thema voeding meer 
naar voren gekomen. 

Waterdrinken steeds normaler 

JOGG regisseurs hebben vanaf de start veel aandacht gegeven aan het stimuleren van water drinken. Veel 
organisaties in de regio hebben hieraan speciale aandacht geschonken. Mede hierdoor zien we dat de inname 
van zoete drankjes bij kinderen significant is gedaald en dat meer dan de helft van de kinderen dagelijks 2 of 
meer glazen water drinkt. 

Er zijn pas enkele vignetten voor gezonde omgeving uitgereikt 

Wat opvalt is dat er weliswaar veel scholen werken aan onderdelen van de aanpak, maar dat er pas 7 vignetten 
zijn uitgereikt aan het Primair Onderwijs en 4 aan het Voorgezet Onderwijs. Een verklaring hiervoor is dat 
scholen moeite hebben om structureel aandacht te blijven houden voor het thema, zo blijkt uit de gesprekken 
met de regisseurs. Maar ook de lange tijd die nodig is om veranderingen in beleid structureel door te voeren, is 
een belangrijke reden. 
Ook op sportgebied zien we dat veel verenigingen aandacht hebben voor het thema, maar dat het structureel 
veranderen van aanbod nog niet echt goed van de grond is gekomen. 

Regionale Samenwerking helpt regisseurs in de lokale aanpak 

Wat niet specifiek terugkomt bij 1 van de doelstellingen, maar in alle doelstellingen wel een rol heeft gespeeld, 
is de waarde van regionale samenwerking. Uit alle geraadpleegde tools blijkt dat de organisatiestructuur van 
regionale samenwerking, door regisseurs als zeer positief wordt ervaren en hun helpt bij de uitrol van de lokale 
aanpak. De kennisuitwisseling via overleggen en het gezamenlijk oppakken van campagnes vallen hier in het 
bijzonder op.  
Het uitgevoerde onderzoek naar regionale samenwerking beschrijft in haar conclusie: 
 
“Uit het onderzoek komt naar voren dat de regionale samenwerking een lange aanlooptijd heeft gehad en er 
door de betrokkenen veel tijd in de samenwerking is geïnvesteerd. Twee jaar na de start begint het zijn vruchten 
af te werpen:  

- De professionals delen kennis en ervaringen met elkaar en zien ook dat door de regionale 
samenwerking de impact van de aanpak toeneemt.  

- Van de professionals geeft 89% aan belang te hebben bij de samenwerking en zich betrokken te voelen 
bij het samenwerkingsverband. 

- Volgens 94% van de professionals functioneert de organisatiestructuur goed.” 
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Focus zorgt voor resultaat 

Wat opvalt is dat op de doelstellingen waar het meeste resultaat is geboekt, de afgelopen periode ook 
bijzonder veel inzet geweest. Zo zien we dat nagenoeg alle scholen een breed sportaanbod hebben en 
regisseurs vooral veel beweegactiviteiten organiseren aan de ene kant. Terwijl aan de andere kant het aantal 
kinderen dat 7 uur of meer beweegt per week, met 8% is toegenomen. 
Ook voor het thema waterdrinken is de afgelopen periode bijzonder veel aandacht geweest en zien we 
positieve cijfers op het waterdrink gedrag en de zoete drank inname. 
Het lijkt erop alsof de speciale aandacht, gedurende langere tijd, significante positieve effecten teweegbrengt.   

 

Belangrijkste aanbevelingen 
In de wetenschap dat de JOGG-aanpak nog 3 jaar wordt ingezet is het belangrijk om de bevindingen van de 
afgelopen 3 jaar mee te nemen in de aanpak van de komende 3 jaar. Uit de belangrijkste bevindingen volgen 
puntsgewijs onderstaande aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden vervolgens kort toegelicht.  
 

 Specifieke aandacht voor de doelgroep 12-19 jaar. 

 Meet effecten over langere tijd. 

 Betrek ouders bij de aanpak.  

 Continueer Regionale Samenwerking. 

Inzet op de doelgroep 12-19 jaar 

De doelgroep 12-19 jaar heeft in de Regio Noord Veluwe de afgelopen periode minder aandacht gekregen. We 
zien een goede lijn ten aanzien van gezond gedrag bij kinderen. Om deze lijn vast te houden bij de jeugd, 
verdient het de aanbeveling activiteiten, campagnes en interventies meer op de doelgroep 12-19 jaar af te 
stemmen. De principes van sociale marketing kunnen hiervoor worden ingezet.  

Meet effecten over langere tijd 

De insteek van de lokale beweging is de toenemende bewustwording en participatie voor een gezonde leefstijl. 
Immers, we zien pas veranderingen in gezondheid, nadat er lange tijd (meer dan 3 jaar) is ingezet op 
veranderingen in bewustwording/participatie en verandering in gedrag . 
Het is dan ook aan te bevelen de cijfers op gezondheid in 2019 te vergelijken met de cijfers van 2013.   
Vanzelfsprekend zal de komende periode dan ook ingezet moeten blijven worden om veranderingen in 
bewustwording en gedrag. 

Betrek ouders bij de aanpak 

Ouders zijn onmisbaar in het stimuleren van een gezonde leefstijl bij jeugd. In de periode 2014-2016 is deze 
doelgroep indirect vaak betrokken geweest, maar weinig specifiek. Het is aan te bevelen ouders actief en 
specifiek te betrekken bij de aanpak door de doelgroep specifiek mee te nemen in de formulering van 
doelstellingen. 

Continueer regionale samenwerking 

De regionale samenwerking is een belangrijke reden geweest voor het behalen van successen op 
doelstellingen. Het verdiend dan ook de aanbeveling om deze samenwerking in de volgende periode te 
continueren. 
 

 

Bovenstaande aanbevelingen worden meegenomen in de planvorming van JOGG 2017-2019. 

 



 


