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Tussentijdse resultaten JOGG Voorst 2016 
Procesevaluatie over de periode  jan t/m okt 2016,  Sofieke van Oord-Jansen en Agathe de Lange -Barsukoff,   
november 2016  

 

Plan van aanpak Voorst 
Om een afname van overgewicht te bereiken, heeft de gemeente 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 jaar 2015 benut om een netwerk en draagvlak te creëren voor JOGG. In 2016 zijn er heel wat plannen 
uitgewerkt en hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden om een gezonde leefstijl te bevorderen. In totaal zijn er  
44 JOGG-activiteiten geregistreerd. 
 
Hieronder volgt een selectie van activiteiten die hebben 
plaatsgevonden om een gezonde leefstijl te bevorderen: 
 

 Opening Johan Cruijff Court Daniël de Brouwerschool 
Wilp; 

 MTB-dag voor kids (mountainbiken, promotie water 
drinken en fruit eten); 

 Sportdag middelbare school AOC; 
 Spel- en ontmoetingsmiddag in combinatie met NK-

knikkeren (bewegen, water en fruit promotie); 
 Opening nationale sportweek; 
 Gezonde pauzehap op Marktplein; 
 Gratis fruit bij zwembad tijdens herfstvakantie. 

 
 

  

Succesvol 
 Veel activiteiten gericht op beweging, fruit en 

water; 

 Meer scholen zijn betrokken bij JOGG, zowel 

basisscholen als middelbare scholen; 

 Geslaagde samenwerking met Albert Heijn Twello. 

Verbeterpunten 
- Gezonde sportkantine: het is lastig om gezonde 

producten te introduceren, vanwege o.a. prijs. 

- Nationale sportweek is een mooi evenement om 

op aan te sluiten met JOGG. Is dit jaar nog 

onvoldoende gebeurd. 

 

NB: Succes en verbeterpunten zijn geformuleerd op basis  

van ingevulde gegevens door gemeente in 

activiteitenmonitor. Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. 
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Fig 3: Activiteiten gericht op doelgroepen 
(Er zijn meerdere doelgroepen per activiteit mogelijk) 
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Gemiddelde scores bij afname Voortgangstool 

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

 
Conclusie / aanbeveling 

Er is in Voorst veel vooruitgang zichtbaar ten opzichte van vorig jaar! Er zijn veel 
activiteiten geweest in 2016 en deze activiteiten zijn voornamelijk gericht op fruit, 
water drinken en bewegen. Voorst is daarom goed op weg volgens eigen plan van 
aanpak. Ook zijn de activiteiten gericht op de beoogde doelgroep; jongeren van 0 tot 
19 jaar en hun ouders. 
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Fig 4: Aantal deelnemers bij activiteiten 
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Voorst 5 GGG-gemeenten  

JOGG-pijlers 
medio 
2015 

begin 
2016 

medio 
2016 

medio 
2015 

begin 
2016 

medio 
2016 

Lokale Organisatie 2,2 2,4 2,8 2,1 2,7 2,9 

Politiek Bestuurlijk Draagvlak 2,6 3,0 3,2 2,4 2,6 2,8 

Publiek Private Samenwerking 1,4 1,2 1,8 1,2 1,4 1,6 

Sociale Marketing 1,2 2,0 2,0 1,3 1,8 2,0 

Verbinding Preventie & Zorg 1,2 1,2 2,4 1,6 1,8 2,0 

Monitoring & Evaluatie 2,8 3,2 3,2 2,8 3,1 3,2 

Communicatie 2,4 2,2 2,8 2,0 2,2 2,6 

Voortgangstool 
Uit de Voortgangstool blijkt dat 
Voorst medio 2016 met een aantal 
pijlers al behoorlijk op weg is en op 
bijna alle pijlers de eerste stappen 
heeft gezet. Er is flink wat 
vooruitgang geboekt ten opzichte 
van vorig jaar. 
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Fig 1: Activiteiten gericht op BOFFT-thema's 
(Er zijn meerdere thema's per activiteit mogelijk) 

2016 2015
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Fig 2: Activiteiten gericht op JOGG-pijlers 
(Er zijn meerdere pijlers per activiteit mogelijk) 
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