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Plan van aanpak Lochem
Om een afname van overgewicht te bereiken, heeft Lochem lokale doelen vastgesteld. Lochem geeft extra aandacht aan
het stimuleren van het geven van borstvoeding. Daarna richt Lochem zich op het bevorderen van fruit- en
groenteconsumptie en het verminderen van het drinken van suikerhoudende dranken. Tenslotte volgen beeldschermtijd en
beweging. Lochem richt zich op de gehele doelgroep van JOGG; de 0- tot 19- jarigen.

Lokale activiteiten
Er zijn 112 activiteiten ingevuld in de activiteitenmonitor van Lochem in de periode december 2014 t/m december 2015. Een
heel aantal activiteiten heeft plaats gevonden rondom het creëren van draagvlak voor JOGG activiteiten. Er hebben 22
netwerkgesprekken plaatsgevonden, zoals gesprekken met zorgprofessionals, scholen, winkels en sportverenigingen. Er
zijn werkgroepen gevormd rondom de thema’s voeding en verbinding van preventie & zorg. Ook ligt er aan het eind van dit
jaar een eerste opzet voor het communicatieplan JOGG. Daarnaast hebben ook al concrete activiteiten plaatsgevonden
gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. Deze zijn hieronder weergegeven.
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Voortgangstool
Lochem 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
Lochem lijkt goed op weg volgens eigen plan van aanpak! Alle
BOFT thema’s hebben volop de aandacht. Ook zijn de activiteiten
gericht op de beoogde doelgroep; de 0-19-jarigen en hun ouders.
Lochem heeft borstvoeding ook opgenomen in het plan van
aanpak. Hiervoor mag meer aandacht komen in de komende
periode. Vanuit de Voortgangstool blijkt dat Lochem de eerste
stappen heeft gezet op bijna alle pijlers.

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

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

Het aantal deelnemers per activiteit was maar
voor enkele activiteiten ingevuld, graag voor
alle activiteiten invullen.

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

Bij monitoring activiteiten (zoals invullen of
gesprekken rondom de voortgangstool) alleen
de pijler Monitoring & Evaluatie invullen.

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