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Plan van aanpak Apeldoorn
Apeldoorn heeft één wijk als JOGG-wijk aangewezen: Osseveld-Woudhuis (OW). Om een afname van overgewicht te
bereiken, heeft Apeldoorn lokale doelen vastgesteld. De doelstellingen van Apeldoorn richten zich op het stimuleren van
het drinken van meer water en minder zoete drankjes, het stimuleren van het eten van meer groente en fruit en op het
stimuleren van bewegen. Daarbij richt Apeldoorn zich in eerste instantie op jongeren van 10 – 14 jaar en op ouders van
kinderen van 0-12 jaar.

Lokale activiteiten
Er zijn 203 activiteiten ingevuld in de activiteitenmonitor van Apeldoorn in de periode september 2014 t/m augustus 2015!
Een heel aantal activiteiten heeft plaatsgevonden rondom het netwerken met personen en organisaties; met scholen,
zorgprofessionals, sportorganisaties en grote organisaties zoals de Mc Donalds, de Apenheul en de Cantharel. Hiermee
wordt gemeentebreed draagvlak gecreëerd voor JOGG. Daarnaast hebben ook al concrete activiteiten plaatsgevonden
gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Deze zijn hieronder weergegeven.











15 WOOS Olympic sportclinics (diverse
sporten).
11-stratenskeelertocht door OW.
Uitdelen fruit, verse smoothies en water
tijdens Girls Only voetbaltoernooi.
Kick-off bijeenkomst tijdens OW
gezinsmarkt i.a.v. Juvat Westendorp.
Startbijeenkomst met publieke partners.
Emmaschool: implementatie
drinkwaterbeleid & certificaat Gezonde
School.
PCBO Regenboog: aan de slag met
Gezonde School
Breedtesportactiviteiten in het kader van
WK Beach Apeldoorn (250-400 kinderen).
Intensieve samenwerking met Wijkraad
OW.

Aantal activiteiten gericht op JOGG pijlers*
Anders
Verbinding Preventie en Zorg
Monitoring & Evaluatie
Sociale Marketing
Publieke Private Samenwerking
Politiek Bestuurlijk Draagvlak
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Meer draagvlak voor JOGG gecreëerd
door veel netwerken met diverse
partijen in de gemeente.
Veel JOGG activiteiten rondom
bewegen.

Groente
Fruit
Ontbijt
Water/zoete drankjes
Beeldschermtijd
Bewegen/sporten

Verbeterpunten
-

-

Er mag meer aandacht komen voor de
doelgroep 10-14 jaar (specifiek de
kinderen boven de 12 jaar) en ouders.
Voedings- en bewegingsactiviteiten
meer in balans brengen.
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*Er zijn meerdere pijlers/BOFT thema’s per activiteit mogelijk.
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Aantal activiteiten en doelgroepen*

Aantal activiteiten en deelnemertal

Private partners

>100 deelnemers

Publieke partners

51-100 deelnemers

Ouders/volwassenen

21-50 deelnemers

Kinderen 13-19 jaar

10-20 deelnemers

Kinderen 5-12 jaar

<10 deelnemers

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

Voortgangstool
Apeldoorn heeft de eerste
stappen gezet bij de meeste
pijlers!
Let op, deze
Voortgangstool is in juni/juli
ingevuld.

Gemiddelde scores bij afname Voortgangstool 1 (juni/juli 2015)
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1=nog geen actie; 2=de eerste stappen gezet 3=behoorlijk op weg; 4=resultaat behaald.

Tot slot
Apeldoorn lijkt goed op weg! Er zijn enorm veel instanties bereikt en het
draagvlak voor JOGG wordt steeds groter. Bewegen heeft volop de
aandacht. Apeldoorn heeft ook voeding opgenomen in het lokale plan
van aanpak, daar zou nog wat meer aandacht voor mogen komen.
Kinderen van 5 tot 12 jaar worden nu goed bereikt met JOGG. Het is
goed om erop te letten dat de beoogde doelgroep, de oudere kinderen
en ouders van kinderen van 0-12 jaar goed worden bereikt. JOGG
activiteiten richten zich nu voor een deel op delen van Apeldoorn buiten
de JOGG-wijk. Heel goed, zolang de JOGG wijk maar echt de JOGG-wijk
blijft!

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

Tips Activiteitenmonitor
Er is hard gewerkt aan de activiteitenmonitor en
er is veel ingevuld!
Hieronder volgen nog enkele tips:

Het rapportcijfer was maar voor enkele
activiteiten ingevuld, graag voor alle
(grotere) activiteiten invullen.

Activiteiten die worden herhaald, zoals
werkgroepen en sportclinics hoeven niet
telkens opnieuw ingevuld te worden, maar
hierbij kan er in de kolom ‘frequentie’ bijv.
‘wekelijks’ of ‘maandelijks’ worden ingevuld.

Wat er goed en minder goed verliep bij een
activiteit mag wat uitgebreider worden
omschreven.

Het invullen van de activiteitenmonitor en
de voortgangstool (en het gesprek daarover)
mag worden genoteerd in de
activiteitenmonitor bij de pijler Monitoring
2
& Evaluatie.


