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Evaluatierapport campagne Gezond Tussend’ooren 2019 
April 2019  
 
 
 

Campagne en evaluatievraag 
Als onderdeel van het programma Jongeren Op Gezond 
Gewicht in de Noord-Veluwe hebben de zeven 
samenwerkende gemeenten in 2018 een campagne ontwikkeld 
gericht op ouders. Bij de start is een projectteam samengesteld 
bestaande uit twee lokale JOGG regisseurs, de regionaal 
projectleider, de regionaal communicatieadviseur en de 
adviseur gezondheidsbevordering vanuit de GGD. Het 
projectteam heeft de JOGG regisseurs in het voorjaar van 2018 
op pad gestuurd voor een lokale behoeftepeiling bij ouders en 
professionals (zie bijlage). Op basis van deze behoeftepeiling is 
gekozen voor de doelgroep 2-4 jaar, het thema tussendoortjes 
en de relatie met consultatiebureaus. Het hoofddoel van de 
campagne is om ouders van 2-4 jarigen te helpen om bewust 
en actief te kiezen voor gezonde tussendoortjes voor hun 
kinderen. Vervolgens heeft het projectteam in samenwerking 
met een communicatie en reclamebureau het concept idee 
uitgewerkt tot concreet plan en bijbehorende materialen, 
onder de slogan ‘Gezond Tussend’ooren’. 
In de periode 7 januari tot en met 22 februari 2019 zijn ouders 
via diverse kanalen bewust gemaakt van en uitgenodigd om te 
kiezen voor gezonde tussendoortjes. Elke JOGG regisseur 
heeft op lokaal niveau bepaald welke intermediairs en locaties 
voor de campagne werden ingezet. De activiteiten zijn 
ondersteund met regionale media-aandacht en 
promotiematerialen.  
 
Het Evaluatiebureau is gevraagd deze regionale campagne op 
de procesaspecten bereik, waardering en uitvoering te 
evalueren met als doel inzicht te genereren en verantwoording 
af te kunnen leggen. In dit rapport staan de resultaten.  
 

 
 

  

Gegevensverzameling 

Bereik 
Inzicht in het aantal ouders uit de doelgroep dat 
bereikt wordt, start met het in kaart brengen van 
het aantal supermarkten, kinderdagverblijven 
(KDV’s) en consultatiebureaus dat mee doet aan 
de campagne. JOGG regisseurs hebben hiervoor 
aangegeven hoeveel locaties zij benaderd hebben 
en hoeveel locaties uiteindelijk (gedeeltelijk) 
hebben meegedaan. Het aantal ouders dat 
bekend is met de campagne is in beeld gebracht 
door korte face-to-face interviews af te nemen bij 
ouders die een deelnemende supermarkt of 
consultatiebureau bezochten.  
 

Waardering 
De mening van ouders over de campagne en het 
campagnemateriaal is verzameld via korte face-
to-face interviews bij ouders die een 
deelnemende supermarkt of consultatiebureau 
bezochten. Verspreid over zes gemeenten en 
diverse supermarkten en consultatiebureaus, zijn 
in 11 dagdelen in totaal 114 ouders geïnterviewd. 
De doelgroep voor deze evaluatie is verbreed 
naar ouders met kinderen tot basisschoolleeftijd.  
 

Uitvoering 
Tijdens het regisseurs overleg in maart 2019 is 
gezamenlijk terug geblikt op de organisatie van 
de campagne. Door in een open overleg vijf 
kernvragen te behandelen zijn succes- en 
leerpunten naar boven gehaald. Een aantal 
regisseurs kon niet bij het overleg aanwezig zijn, 
zij hebben later digitaal input geleverd.  
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Resultaten 
 
Bereik 
Bij de ontwikkeling van de campagne is gekeken naar zogenaamde ‘moments of truth’s’. Wanneer is de 
doelgroep ontvankelijk voor suggesties om te kiezen voor gezonde tussendoortjes? Hier zijn de volgende vier 
momenten in te onderscheiden: 1) Tijdens het klaarmaken en geven van tussendoortjes, 2) Bij een bezoek aan 
autoriteiten op het gebied van kinderen, zoals KDV en consultatiebureau, 3) Het moment dat je boodschappen 
doet en 4) Het maken van een boodschappenlijstje. De campagnematerialen zijn daarop afgestemd en werden 
online ondersteund via bestaande kanalen van de lokale JOGG-organisaties. 
Vanuit deze kennis is regionaal afgesproken om in ieder geval supermarkten, kinderdagverblijven1 en 
consultatiebureaus uit te nodigen mee te doen aan de campagne. De JOGG-regisseur bepaalde zelf welke 
intermediairen en locaties benaderd werden.  
 
Supermarkten die wilden meedoen ontvingen in ieder geval een briefing, een groot display waar kinderen hun 
hoofd door kunnen steken voor een grappige foto en een stapel boodschappenlijstboekjes (zie figuur 1). 
Supermarkten konden de campagne verder naar eigen inzicht extra ondersteunen. Bijvoorbeeld door bepaalde 
gezonde tussendoortjes tijdens de campagneperiode in de aanbieding te doen of mogelijkheid te bieden om 
bepaalde gezonde tussendoortjes te proeven.   
Kinderdagverblijven ontvingen in ieder geval een briefing en een A2 formaat gelamineerde poster waarop ze 
met uitwisbare stift konden aangeven wat de kinderen die dag tussendoor te eten kregen (zie figuur 1). Ook 
kregen ze een knutselplaat en boodschappenlijstboekjes om uit te delen aan ouders. Verder is gevraagd om 
tijdens de dagactiviteit met de kinderen aandacht te besteden aan gezonde tussendoortjes. Bijvoorbeeld door 
samen met de kinderen een gezonde snack te maken en hier samen van te smullen.  
Bij deelnemende consultatiebureaus zijn in ieder geval algemene posters opgehangen en is tijdens het consult 
bewust gesproken over gezonde tussendoortjes. Ouders ontvingen tevens het boodschappenlijstboekje.  
De campagneperiode liep van 7 januari tot en met 22 februari 2019, maar ook daarna kon het beschikbare 
materiaal gebruikt worden.  
 
 
Display supermarkt   Boodschappenlijstboekje     Poster KDV ‘Vandaag geven wij’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Voorbeelden van 3 verschillende campagnematerialen. 
 
 
                                                                                 
1 Hieronder vallen ook de peuterspeelzalen. 
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In tabel 1 is te zien dat de JOGG-regisseurs een groot deel van de regionaal afgesproken ‘vind-locaties’ hebben 
benaderd om mee te doen aan de campagne. In Harderwijk zijn daarnaast ook andere organisaties benaderd en 
aangesloten, zoals de bibliotheek. In Nunspeet is het zwembad aangesloten. Van de benaderde 
organisaties/locaties doen veel partijen geheel of gedeeltelijk mee. Toch besluit een aantal ook om niet mee te 
doen. Overall hebben in de Noord-Veluwe 97 ‘vind-locaties’ deelgenomen aan de campagne. Dat is 89% van het 
aantal locaties dat is benaderd om mee te doen. NB: van de gemeente Hattem is geen inzicht beschikbaar.  
 
Tabel 1: Lokaal overzicht van deelnemende supermarkten, KDV’s en consultatiebureau’s. 

  Elburg 
(aantal) 

Ermelo 
(aantal) 

Hattem 
(aantal) 

Harderwijk 
(aantal)** 

Nunspeet 
(aantal) 

Oldebroek 
(aantal) 

Putten 
(aantal) 

Supermarkt 
locaties 

In gemeente 6 8 nb ? 8 6 7 

Benaderd 6 7 nb 3 3 4 7 

Volledige 
deelname 

4 -  
nb 

2 3 1 3 

Gedeeltelijke 
deelname 

- 7  
nb  

- - 3 1 

Geregistreerde 
locaties KDV* 

In gemeente 11 13 nb  21 11 14 10 

Benaderd 10 11 nb 21 6 14 10 

Volledige 
deelname 

10 -  
nb 

21 1 14 6 

Gedeeltelijke 
deelname 

- 11  
nb 

- - - 3 

Consultatie-
bureau locaties 

In gemeente 0 1 nb 1 2 2 1 

Benaderd 0 1 nb 1 2 2 1 

Volledige 
deelname 

- 1  
nb 

1 - - 1 

Gedeeltelijke 
deelname 

- -  
nb 

- 2 2 - 

*PSZ locaties vallen qua benaming per 1-1-2018 onder KDV. 

** In Harderwijk hebben ook het zwembad, de bibliotheek, sportcentrum Iedema, ZorgDat en Perspectief meegedaan. 

Nb Niet beschikbaar 

 
Uit de interviews met ouders blijkt dat 37% van de ouders bekend is met de campagne Gezond Tussend’ooren2. 
Dit percentage verschilt niet tussen ouders met jonge kinderen (0-4 jaar) of ouders met oudere kinderen (4+ 
jaar). Ouders die bekend zijn met de campagne omschrijven het doel van de campagne vaak als volgt: 
“Gezonde tussendoortjes promoten” 
“Gezond eten en bewegen stimuleren” 
“Minder suiker, gezond, fit” 
“Bewuster omgaan met het geven van eten aan kinderen” 
“Meer groente en fruit eten” 
“Kinderen enthousiast maken over gezond eten” 
“Bewust worden van gezonde voeding” 
“Algemeen gezondere lifestyle” 
 
                                                                                 
2 Dit percentage is berekend over alle ouders die geïnterviewd zijn. Ouders die niet bekend waren met de campagne hebben 
na deze vraag een toelichting gekregen over de campagne voordat vervolg vragen zijn gesteld.  
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Belangrijk om hierbij te realiseren is dat het hier ouders betreft die zijn geïnterviewd op locaties die deel hebben 
genomen aan de campagne (supermarkten en consultatiebureaus). Ten tijde van het interview stond niet meer 
in alle supermarkten het grote display-bord. Als ouders op neutrale locaties geïnterviewd waren had het beeld 
anders kunnen zijn.  
 
Veruit de meeste ouders die bekend zijn met de campagne, kennen de campagne vanuit promotie in de 
supermarkt. Met name het grote display-bord is veel ouders opgevallen. Een enkele ouder noemt dat zij een foto 
bij het display-bord hebben gemaakt. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat veruit de meeste interviews zijn 
afgenomen in een supermarkt, uit praktisch oogpunt zijn bij KDV’s bijvoorbeeld geen interviews afgenomen.   
Ook geven veel ouders aan dat zij de boodschappenboekjes hebben gezien of uitgereikt hebben gekregen. 
Daarnaast noemen enkele ouders dat bij het zwembad (gratis) gezonde tussendoortjes zijn uitgereikt.   
Tot slot geven enkele ouders aan dat zij ook via andere kanalen van de campagne hebben gehoord: het 
zwembad, op school, via facebook, op de peuterspeelzaal, via posters of via het persoonlijk netwerk. 
 
 
Waardering 

 
Eén op de vijf ouders die geïnterviewd is, heeft wel eens vragen over gezonde 
tussendoortjes. Verreweg de meeste ouders (91%)3 zijn in eerste reactie (heel) positief 
over de campagne. Ze geven aan dat het belangrijk is om hier aandacht voor te hebben. 
Een aanzienlijke groep ouders benoemt dat ze zelf al bewust kiezen voor gezonde 
tussendoortjes, maar dat ze om zich heen wel veel ongezonde producten voorbij zien 
komen. Een aantal ouders geeft aan dat ze blij zijn met de concrete tips, omdat ze zelf 
wel gezonde tussendoortjes proberen, maar hun kinderen lastige eters zijn.  
Een kleine groep ouders (6%) heeft een meer neutrale houding over de campagne. Zij 
vinden het niet verkeerd, maar ervaren het als overdreven. Ze vinden het goed dat er 
aandacht voor is, maar vinden het belangrijk dat ouders zelf moeten blijven kiezen.  
De campagne spreekt een beperkte groep ouders (4%) in het geheel niet aan. Daarvoor 
worden op hoofdlijnen de volgende argumenten gegeven: 

• Het is de eigen keuze / verantwoordelijkheid van ouders. 

• Eerst zijn de supermarkten aan zet: maak het gezonde goedkoper en het ongezonde duurder en haal 
heel ongezonde producten zoals energy drank uit het assortiment.  

• Het hoeft niet alleen maar groente en fruit te zijn. Laat kinderen met mate ook genieten van een koekje.   
Tussen ouders met jonge kinderen (0-4 jaar) en ouders met oudere kinderen (4+) is geen verschil in algemene 
waardering te zien.  
 
De meeste ouders spreekt de naam van de campagne aan. Zij vinden het grappig, goed verzonnen en origineel. 
Een kleinere groep ouders (12%) staat daar neutraler in. Zij vinden een campagnenaam minder belangrijk dan de 
campagneactiviteiten, hadden de dubbele betekenis niet door of noemen dat het voor jonge kinderen wel een 
lastige naam is (hoewel het primair een oudercampagne is). Enkele ouders geven aan dat zij het een lastige naam 
vinden, die niet blijft hangen of te ver gezocht is.  
 
Vier op de tien ouders zou het boodschappenlijstboekje willen gebruiken. Niet al deze ouders willen het echt als 
boodschappenbriefje gebruiken, maar vinden vooral de tips over gezonde tussendoortjes interessant. Ze vinden 
het prettig dat het boekje visueel is ingestoken. Een enkeling noemt dat het handig is, dat er een scheurrand aan 
                                                                                 
3 Geïnterviewde ouders die niet bekend waren met de campagne hebben eerst een toelichting gekregen voordat hen is 
gevraagd naar hun mening.  
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zit. De andere groep ouders noemt verschillende redenen waarom zij dit boodschappenlijstboekje niet zouden 
gebruiken (overeenkomend met het beeld uit de interviews in september 2018, zie bijlage): 

• Gebruiken nooit boodschappenbriefjes  

• Gebruiken digitale boodschappenbriefjes 

• Gebruiken vaste boekjes voor boodschappenbriefjes en zijn daaraan gehecht 

• Vinden het op een flyer lijken waardoor ze het vergeten 

• Te weinig ruimte op het briefje 
 

Bij interviews in de supermarkt waar het display-bord stond, is aan ouders (n=78) gevraagd naar hun mening over 
deze display. Over het algemeen vinden de ouders het een leuk bord dat opvalt door de vrolijke kleurtjes. Voor 
kleine kinderen zijn de ‘hoofd-openingen’ leuk, maar voor iets grotere kinderen niet. Enkele ouders met kleine  
kinderen hebben foto’s gemaakt met hun kind achter het bord. Sommige ouders geven aan dat het bord vooral 
gericht is op kinderen, voor ouders is het ‘gewoon’ een bord. Sommigen twijfelen aan de effectiviteit van dit bord 
als je je campagne juist op ouders richt. Verder noemen sommige ouders dat het bord op een opvallende plek 
stond (“je kon er niet om heen”), terwijl andere ouders noemen dat het bord juist niet goed in het zicht stond.   
 
Ongeveer driekwart van de ouders verwacht dat deze campagne ouders bewust 
maakt van gezonde tussendoortjes. Een kwart van de ouders geeft aan dat deze 
campagne misschien wel iets helpt, maar dat meer promotie, herhaling en 
combinatie met andere activiteiten nodig is om op lange termijn bewustwording te 
genereren. Eenzelfde beeld ontstaat na reacties op de vraag of ouders door deze campagne vaker zullen kiezen 
voor gezonde tussendoortjes. Veel ouders denken dat het op korte termijn mogelijk wel wat effect zal hebben, 
maar dat meer activiteiten en blijvende aandacht nodig is om te zorgen voor langdurige gedragsverandering. Er 
is ook een grote groep ouders die aangeeft deze vraag eigenlijk niet te kunnen beantwoorden.  
 
 
Uitvoering 
 
Voorbereiding 
Grofweg zijn twee momenten aan te wijzen wanneer regisseurs zijn gestart met het benaderen van 
supermarkten, KDV’s en consultatiebureaus. Een aantal regisseurs heeft in oktober een eerste wervingsactie 
gedaan. Enerzijds om organisaties alvast te informeren en enthousiasmeren, anderzijds om enigszins te kunnen 
inschatten hoeveel locaties interesse hebben en hoeveel materiaal besteld moest worden. Andere regisseurs zijn 
in december begonnen met werven. Regisseurs benoemen dat het makkelijker is om organisaties te werven op 
het moment dat de campagne concreet is. Dan kun je beter duidelijk maken wat je van organisaties vraagt en 
hebben organisaties een beter totaal beeld, bijvoorbeeld welke materialen bij de campagne horen. Bedrijven 
beslissen pas als het heel concreet is. Punt blijft dat je er bij de ene organisatie ‘meer aan moet trekken’ dan bij 
de andere organisatie.  
 
Een aantal regisseurs heeft bewust gekozen om vooral KDV’s of vooral (nieuwe) supermarkten te benaderen. Zij 
noemen dat naar aanleiding van de campagne het contact met deze organisaties verbeterd is. Zo zijn er door de 
campagne nieuwe en waardevolle ingangen ontstaan. In sommige gemeenten hebben ook de bibliotheek en het 
zwembad meegedaan. Belangrijkste is om lokaal te bepalen waar de energie zit en of je je op een specifieke 
doelgroep wilt richten. Bij benadering via supermarkten richt je je op een breder publiek dan benadering via 
KDV’s of consultatiebureaus. Bij herhaling van de campagne zouden ook basisscholen, BSO locaties, 
zwembaden en bibliotheken kunnen aanhaken.  
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Tussen gemeenten bestaan verschillen in de relatie met supermarkten, KDV’s en consultatiebureaus. Zo lijkt in 
één gemeente één supermarktketen een monopolie positie te willen bekleden. Dit werkt niet bevorderend bij de 
werving van verschillende supermarkten en past niet bij het gedachtengoed van JOGG. Met deze 
supermarktketen wordt hierover gesproken.   
 
In het algemeen zijn er heel wisselende ervaringen met betrokkenheid van scholen (buiten doelgroep van deze 
campagne), KDV’s en consultatiebureaus en supermarkten. Bij sommige organisaties merken regisseurs veel 
draagvlak rondom gezondheidsbevordering, bij andere beperkt of helemaal niet. Het beeld ontstaat dat 
sommige organisaties vooral ondersteuning willen ‘halen’ (bijvoorbeeld bij het organiseren van de 
Koningsspelen) zonder dat zij in ruil daarvoor ook af en toe ondersteuning willen ‘leveren’ (bijvoorbeeld bij 
campagne Gezond Tussend’ooren). Geopperd wordt dat het zinvol is om samen met partners een breder 
‘samenwerkingscontract’ op te stellen, overkoepelend voor meerdere campagnes en activiteiten. Daarbij is het 
wenselijk om ook een vast contactpersoon af te spreken. Een andere suggestie is om een draaiboek voor deze 
specifieke campagne te ontwikkelen, waarin:  

• verwachtingen en rollen worden beschreven; 

• een instructie staat voor organisatie van deze campagne;  

• ideeën voor mogelijke extra activiteiten worden opgenomen. 
 
Campagneperiode 
Ondanks eenzelfde soort briefing bestaan er tussen deelnemende locaties grote verschillen in uitvoering van de 
campagne. De ene locatie heeft er veel werk van gemaakt en naast suggesties ook op eigen initiatief activiteiten 
opgepakt, soms begeleid door de regisseur. Andere locaties hebben alleen het campagnemateriaal neergezet en 
er verder geen (extra) aandacht aan besteed, ondanks mondeling gemaakte afspraken. Een mogelijk verschil in 
relatie tussen de regisseur en de betreffende locatie lijkt niet altijd van invloed te zijn. Het enthousiasme van de 
contactpersoon over de campagne is doorslaggevend. Voorstel is om in het vervolg met deelnemende locaties 
niet alleen mondeling afspraken te maken, maar ook schriftelijk e.e.a. vast te leggen. Wellicht zelfs in een 
overeenkomst. Verder is het belangrijk om tijdens de campagneperiode regelmatig contact te hebben met de 
deelnemende organisaties en aanwezig te zijn op bepaalde momenten. Bijvoorbeeld door vooraf een aantal 
contactmomenten af te spreken.  
 
Al bij de start van de campagne bleek dat het display bord wel heel groot was uitgevallen. Praktisch leverde dit 
direct een uitdaging op, omdat het display bord niet altijd in een auto paste. Gezien het roulatie-schema van het 
display bord zorgde dit voor creativiteit. Sommige supermarkten vonden het display bord te groot. Om die reden 
hebben sommige supermarkten het bord niet of niet de gehele campagneperiode neergezet, of stond het bord 
op een minder prominente plaats. Voor sommige regisseurs kwam dit als verrassing, niet alle supermarkten 
namen de moeite om deze keuze te bespreken met de regisseur en samen naar een mogelijke oplossing te 
zoeken. Een leerpunt hierbij is dat het belangrijk is om partners die een cruciale rol spelen in de campagne (zoals 
in dit geval de supermarkten) bij de ontwikkeling van de campagne te betrekken. 
 
Tijdens de campagne is gewerkt met twee verschillende posters: Eén voor in de maand januari om bekendheid te 
geven aan de campagne en één voor in de maand februari om ouders aan te zetten tot actie. Regisseurs geven 
aan dat dit niet handig was. Het kostte veel tijd om alle posters te vervangen en waarschijnlijk heeft het geen 
meerwaarde gehad. Tip om de volgende keer voor één poster te kiezen.   
De poster ‘Vandaag geven wij’ die aan KDV’s is uitgedeeld, is zeer enthousiast ontvangen en door iedereen 
gebruikt, ook structureel na de campagneperiode.  
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Een aantal regisseurs geeft aan dat zij tijdens de campagneperiode het gevoel hadden ‘weinig grip’ op de 
campagne te hebben. Tijdens andere campagnes zijn regisseurs vaak druk met de organisatie van allerlei 
activiteiten en staan ze in contact met de doelgroep. Nu lag dat veel meer in handen van de deelnemende 
organisaties. Regisseurs hebben bijvoorbeeld suggesties gedaan om de boodschappenlijstboekjes actief uit te 
delen, maar of dat is gebeurd is niet altijd bekend. Waarschijnlijk bij KDV’s en consultatiebureaus meer dan via 
supermarkten. Doordat regisseurs niet bij het uitdelen zijn geweest, missen ze directe feedback van de 
doelgroep en de mogelijkheid om bijvoorbeeld e.e.a. toe te lichten aan doelgroep. Ook het aanbod van 
regisseurs om gastlessen te verzorgen is niet altijd gebruikt. De uitvoering lag meer in handen van de 
deelnemende organisaties, regisseurs hadden een ondersteunende rol. Regisseurs geven hierbij ook aan dat zij 
weinig zicht hebben op het aantal ouders dat is bereikt. Bij een aantal KDV’s is een behoorlijke groep ouders 
bereikt via het organiseren van ouderworkshops, begeleid door de regisseur. Via deze workshops had de 
regisseur direct contact met de doelgroep, dat is waardevol. Het is zinvol dit succesvolle initiatief in een 
draaiboek op te nemen zodat het gedeeld kan worden.  
 
Vooraf is afgesproken om de #Gezondtussend’ooren te gebruiken bij de inzet van sociale media, maar daar is 
niet veel mee gewerkt tijdens de campagne. Eén supermarktketen heeft geadviseerd om bij een volgende 
campagne het persbericht en de sociale media content eerder te verspreiden, zodat zij dit rechtstreeks in de 
persoonlijke mailing aan hun consumenten kunnen opnemen. In het algemeen zou je via supermarkten ook 
bekendheid kunnen genereren door aan te haken bij de schriftelijke flyers. De regisseurs hebben een digitale 
win-actie opgezet, maar die is niet echt van de grond gekomen. Opvallend is dat een ‘deel-en-like-actie’ op 
initiatief van een specifieke supermarkt wel heel enthousiast is opgepakt door inwoners. De prijs bestond uit een 
groente en fruit pakket. Bij een eventueel vervolg zou het PR deel van de campagne breder neergezet moeten 
worden op basis van de huidige ervaring.  
 
Afronding 
Alle JOGG regisseurs hebben aan het eind van de campagne contact gehad met hun contactpersoon van de 
deelnemende locaties. In één gemeente zijn ‘smaakspellen’ als bedankje gegeven aan deelnemende KDV’s; dit 
werd zeer gewaardeerd. Bij veel locaties waren er nog boodschappenlijstboekjes over. Regisseurs hebben 
aangegeven dat deze boekjes uitgedeeld mogen blijven. Een aantal regisseurs vraagt zich af of het 
boodschappenlijstboekje heel zinvol was en of hiermee ook echt het doel wordt bereikt. De gedachte was om 
het grote display bord na de campagneperiode weer op te halen bij de verschillende locaties en te bewaren voor 
mogelijk toekomstige activiteiten. Verschillende supermarkten hadden echter het display op eigen initiatief 
reeds versnipperd. Leerpunt is dus om een volgende keer duidelijkere afspraken te maken met organisaties over 
verwachtingen en omgang met materiaal. Hergebruik van een thema komt regelmatig voor, maar is bij deze 
campagne mogelijk lastig doordat niet al het materiaal bewaard is gebleven. 
 
Een aantal regisseurs heeft geprobeerd om afspraken met de organisaties te maken voor vervolg activiteiten in 
het kader van JOGG. Het blijkt voor veel organisaties echter lastig om hier op voorhand akkoord op te geven. 
Toch is het in één gemeente wel gelukt om met vier verschillende KDV’s concreet drie jaarlijkse campagnes vast 
te leggen: drinkwater (juni), SnoepGroente (najaar) en Gezond Tussend’ooren (jan-feb). Deze KDV’s zien het als 
investering om hun gezondheidsbeleid beter handen en voeten te geven. Dat is een mooie spin-off van deze 
campagne.  
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Conclusie 
 

• Overall hebben in de Noord-Veluwe 97 ‘vind-locaties’ deelgenomen aan de campagne. Dat is 89% van 
het aantal locaties dat is benaderd om mee te doen.4  

• De campagne heeft nieuwe of sterkere contacten met organisaties opgeleverd die enthousiast willen 
meewerken aan gezondheidsbevordering in brede zin. De campagne heeft een verbindende rol gehad.  

• Ondanks eenzelfde soort briefing bestaan er tussen deelnemende locaties grote verschillen in uitvoering 
van de campagne. De ene locatie heeft er veel werk van gemaakt en naast suggesties ook op eigen 
initiatief activiteiten opgepakt, soms begeleid door de regisseur. Andere locaties hebben alleen het 
campagnemateriaal neergezet en er verder geen (extra) aandacht aan besteed, ondanks mondeling 
gemaakte afspraken. Een draaiboek en een schriftelijke overeenkomst zou bij eventuele herhaling van 
de campagne nuttig zijn. 

• De campagne had tot doel om ouders te helpen om bewust en actief te kiezen voor gezonde 
tussendoortjes voor hun kinderen. Om dat doel te bereiken is een benaderingsroute via supermarkten, 
KDV’s en consultatiebureaus gekozen. Sommige regisseurs hadden daardoor het gevoel ‘weinig grip’ op 
de campagne te hebben, zij hebben zelf weinig contact met de doelgroep gehad. Door deze getrapte 
benadering blijft het voor hen onduidelijk of het overall doel van de campagne is bereikt.  

• Uit de interviews bij supermarkten en consultatiebureaus blijkt dat 37% van de ouders bekend is met de 
campagne. Voor de interpretatie is het belangrijk rekening te houden met het feit dat de interviews zijn 
gehouden op locaties die deelnamen aan campagne.  

• Uit de interviews blijkt ook dat ouders in het algemeen positief zijn over de campagne en het 
campagnemateriaal (91%). Ongeveer driekwart van de ouders schat in dat de campagne op korte 
termijn waarschijnlijk wel voor bewustwording en mogelijk ook gedragsverandering zorgt, maar dat voor 
lange termijn effectiviteit meer inzet nodig is. 

• Deze nieuw ontwikkelde campagne is met ‘trial and error’ uitgezet. Bij sommige locaties liep de 
campagne heel goed, bij andere locaties wat minder. Een belangrijke les is om partners die een cruciale 
rol spelen in de campagne vroegtijdig bij de plannen te betrekken. Bij de overweging om deze campagne 
volgend jaar opnieuw uit te zetten en zo ja in welke vorm, is het belangrijk tips en ervaring uit deze 
evaluatie mee te nemen.  

 
 

Bijlagen 
• Terugkoppeling korte interviews september 2018  

 
 
Judith Heinrich 
Onderzoeker (epidemioloog) 
j.heinrich@evaluatiebureau.nl  
Evaluatiebureau Publieke Gezondheid 

                                                                                 
4 Dit zijn cijfers over 6 gemeenten, van Hattem is geen info beschikbaar.  
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