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Voorwoord 

Gemeente Epe heeft in de periode 2018-2020 het JOGG-programma 

geïmplementeerd in haar gemeente. JOGG staat voor Jongeren op 

Gezond Gewicht en richt zich op het inrichten van een gezonde 

omgeving, om zo gezond gewicht bij kinderen en jongeren te 

bevorderen. In dit rapport leest u de resultaten van het 

evaluatieonderzoek.  

 

Wij willen alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk danken voor de 

openheid en informatie die ze hebben gegeven. Een speciaal woord 

van dank gaat uit naar Larisa Brinkhoff, die ons faciliteerde bij het 

onderzoek. Dit alles maakte dat wij het onderzoek op een prettige 

manier hebben kunnen uitvoeren.   

 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit rapport. Hopelijk bieden 

de resultaten input voor de volgende fase van JOGG in uw gemeente. 

 

Warnsveld, mei 2020 

 

Caroline Timmerman, onderzoeker (epidemioloog) 

Geerke Duijzer, onderzoeker (epidemioloog) 
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1  Kort & krachtig 

1.1 Achtergrond 

Gemeente Epe zet in de periode 2018-2020 het JOGG-programma in. 

JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht en richt zich op het 

bevorderen van gezond gewicht bij kinderen en jongeren, door 

gezonde voeding en beweging. JOGG Epe zet zich samen met andere 

partijen nadrukkelijk in voor een gezonde omgeving voor kinderen en 

jongeren (tot 19 jaar) en richt zich op plekken zoals school, sport en 

kinderopvang. In maart 2018 is een JOGG-regisseur aangenomen en 

gestart. Omdat JOGG een wijkgerichte aanpak is, wordt ook de inzet 

van professionals en inwoners uit de wijk gestimuleerd. Omdat JOGG 

deels betaald wordt uit geld om gezondheidsverschillen kleiner te 

maken, is er speciaal aandacht voor de wijk Vaassen Zuid-West. 

1.2 Doel procesevaluatie 

De gemeente Epe heeft het Evaluatiebureau gevraagd een 

procesevaluatie uit te voeren voor JOGG 2018-2020. Het doel van de 

procesevaluatie is vaststellen of de door JOGG Epe gestelde 

procesdoelen zijn behaald. De procesdoelen (5 t/m 14), zoals 

geformuleerd in het Plan van Aanpak JOGG Epe 2018-2020, zijn het 

uitgangspunt. 

1.3 Aanpak evaluatie 

Er is gekozen voor een gecombineerde aanpak: enerzijds de analyse 

van twee evaluatie-instrumenten (activiteitenmonitor en 

voortgangstool), anderzijds interviews met zeven JOGG-

sleutelfiguren. 

1.4 Conclusies & aanbevelingen 

De gemeente Epe is behoorlijk op weg als JOGG-gemeente. 

Organisaties en partijen binnen de gemeente werken goed samen. De 

JOGG-regisseur speelt hier een belangrijke rol in met haar 

verbindende, enthousiaste en daadkrachtige inzet. Er is politiek 

bestuurlijk draagvlak gecreëerd en de boogde doelgroep (kinderen en 

jongeren tot 19 jaar) wordt met verschillende activiteiten bereikt. Ook 

is een sluitende ketenaanpak overgewicht jeugd gerealiseerd. Vooral 

de thema’s groente, fruit, water drinken en bewegen/sporten hebben 

volop de aandacht. Daartegenover staat dat er meer inzet gewenst is 

voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een lage 

sociaaleconomische status en kwetsbare jongeren. Ook publiek 

private samenwerking, gedeeld eigenaarschap en de omgevingen 

‘sport’ en ‘werk’ behoeven nog extra aandacht, evenals de thema’s 

ontbijt en beeldschermtijd. 

 

Op basis van de procesevaluatie worden de volgende aanbevelingen 

gedaan: 

• Blijf de rol van de JOGG-regisseur beleggen om de JOGG-

aanpak binnen te gemeente te borgen. Enthousiasme, 

verbinding weten te zoeken en daadkracht zijn belangrijke 

competenties voor een dergelijke functie.  

• Zet meer in op kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met 

een lage sociaaleconomische status, laaggeletterden en 

kwetsbare jongeren. Zet ook meer in op activiteiten in 

Vaassen Zuid-West. 

• Laat lokale bedrijven zien wat de mogelijkheden van een 

publiek-private samenwerking zijn en zoek samen naar een 

win-win situatie. 

• Besteed meer aandacht aan gedeeld eigenaarschap: creëer 

ouderbetrokkenheid en onderzoek of de inzet van een 

expert gewenst is.  

• Blijf met sportverenigingen in gesprek om de gezondere 

sportkantine onder de aandacht te brengen. 

• Zet meer in op het promoten van de ‘Gezonde Werkvloer’ 

binnen bedrijven en organisaties.  

• Breng de thema’s ontbijt en beeldschermtijd meer onder de 

aandacht bij de beoogde doelgroep.  

1 Kort & krachtig 
• Achtergrond 
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• Aanpak evaluatie 

• Conclusies 
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2  Achtergrond 
 

Gemeente Epe zet in de periode 2018-2020 het JOGG-programma in. 

JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht en richt zich op het 

bevorderen van gezond gewicht bij kinderen en jongeren, door 

gezonde voeding en beweging. JOGG is een programma waarmee 

nationaal en internationaal positieve ervaringen zijn opgedaan. 

 

Het JOGG-programma richt zich op het inrichten van een gezonde 

omgeving, zowel politiek, economisch, sociaal en fysiek. Hiermee wil 

de gemeente blijvende veranderingen in de gemeente bereiken. Om 

deze doelstelling te bereiken werkt JOGG langs vijf pijlers. De lokale 

situatie, de organisatie en de invulling van het project bepalen hoeveel 

verandering er in de gemeente Epe wordt bereikt. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.1 JOGG Epe 

In oktober 2017 sloot de gemeente Epe aan bij JOGG. Onder de naam 

‘Heel Epe Beweegt’ zijn er in de gemeente Epe al enkele jaren 

buurtsportcoaches van Koppel-Swoe (Welzijn- en Kinderopvang) 

actief. JOGG Epe sluit hier goed bij aan. De buurtsportcoaches 

stimuleren onder andere het bewegen bij de jeugd. Daarnaast  

promoten zij bij hun activiteiten een gezonde en actieve leefstijl door 

het stimuleren van het drinken van water. De JOGG-aanpak is een 

aanvulling op de inzet van Heel Epe Beweegt. JOGG Epe zet zich 

samen met andere partijen nadrukkelijk in voor een gezonde 

omgeving voor kinderen en jongeren en richt zich op plekken zoals 

school, sport en kinderopvang. In maart 2018 is een JOGG-regisseur 

aangenomen en gestart. Omdat JOGG een wijkgerichte aanpak is, 

wordt ook de inzet van professionals en inwoners uit de wijk 

gestimuleerd. Omdat JOGG deels betaald wordt uit geld om 

gezondheidsverschillen kleiner te maken, is er speciaal aandacht voor 

de wijk Vaassen Zuid-West. 

 

 

 

 

 

2.2 Doelstellingen 

De gemeente wil de toename van overgewicht stoppen en ombuigen: 

meer kinderen en jongeren met een gezond gewicht. De 

hoofddoelstelling is: 

1. het percentage kinderen en jongeren (0-19 jaar) met 

gezond gewicht is in de periode 2018-2020 met 2% 

toegenomen. 

 

Subdoelstellingen zijn in het Plan van Aanpak van JOGG Epe als volgt 

geformuleerd: 

2. Het percentage kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar 

dat dagelijks groente en fruit eet neemt toe in de periode 

2018-2020. 

3. Het percentage kinderen en jongeren tussen de 0 en 16 jaar 

dat dagelijks een of meer glazen water drinkt neemt toe in 

de periode 2018-2020. Tegelijkertijd neemt het drinken van 

gezoete drankjes in de periode 2018-2020 af. 

4. Het percentage kinderen en jongeren tussen de 4 en 16 jaar 

dat voldoet aan de beweegrichtlijn neemt toe in de periode 

2018-2020. 

 

Naast de hoofd- en subdoelstellingen zijn er procesdoelstellingen 

(output) opgesteld. Deze dragen bij aan het behalen van de hoofd- en 

subdoelstellingen. De JOGG-pijlers vormen de randvoorwaarden om 

JOGG tot een succes te laten worden in Epe 

 

De procesdoelen zijn als volgt geformuleerd: 

5. Bij alle verloskundigen en consultatiebureaus is er in 2020 

aandacht voor een gezonde leefstijl door middel van het 

onder de aandacht brengen van de BOFFT regels en het 

eerste 1000 dagen plan bij ouders. 

6. Bij minstens 4 kinderopvanglocaties (KDV en BSO’s) en 6 

peuterspeelzalen is in 2020 het bevorderen van een 

gezonde leefstijl van kinderen (en hun ouders) een vast 

onderdeel van hun (gezondheids)beleid. Binnen het 

2 Achtergrond 
• JOGG Epe 

• Doelstellingen 

• Doelgroep 

Visie JOGG 

Wij geloven in de kracht van een gezonde omgeving. Een gezonde 

jeugd begint bij een gezonde omgeving. Daarom maken we de 

plekken waar kinderen veel komen gezonder. Zodat ze thuis, op 

school of op hun sportvereniging meer bewegen en gezonder 

eten. Zo maken we gezond opgroeien de normaalste zaak van de 

wereld. (bron: jongerenopgezondgewicht.nl/visie) 
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(gezondheids)beleid is er aandacht voor het drinken van 

water, gezonde voeding en bewegen. 

7. Gezonde School-certificering bij minstens 10 (basis)scholen 

in 2020 voor de thema’s Sport en Bewegen en Voeding. De 

10 gecertificeerde scholen zijn de huidige 7 scholen, zij 

hebben het certificaat in stand gehouden, en 3 nieuwe 

scholen. 

8. Minstens 9 basisscholen, de middelbare school, 4 

kinderopvanglocaties en 6 peuterspeelzalen hebben in 

2020 in hun beleid opgenomen dat er jaarlijks voorlichting 

over gezonde voeding aan hun ouders wordt gegeven. 

9. In 2020 wordt bij 6 van de 21 scholen The Daily Mile 

structureel uitgevoerd. 

10. In 2020 zetten minstens 5 sportverenigingen of 

accommodaties met kantines zich in voor een gezonde 

sportkantine. 

11. In de periode 2018-2020 is vanuit de gebiedsopgave van de 

gebiedsregisseurs (vanuit de wensen en behoeften van de 

inwoners) meegedacht bij de realisatie van minimaal twee 

speelvoorzieningen in een wijk. 

12. In de periode 2018-2020 denkt JOGG mee over het 

optimaliseren van de speelvoorzieningen in Vaassen en 

betrekt beleidsveld Speelruimte hierbij. 

13. In de periode 2018-2020 is vanuit JOGG meegedacht in het 

realiseren van veilige fietsroutes naar de VO school vanuit 

de kernen Vaassen, Oene en Emst. 

14. In 2020 hebben we, naast de 2 reeds aanwezige 

watertappunten, vanuit JOGG minimaal nog 4 

watertappunten gerealiseerd in de gemeente Epe, 

waaronder één dat voor alle leerlingen op de VO school 

toegankelijk is en minimaal één in de kern Vaassen. 

 

Onderstaande procesdoelstellingen zijn gebaseerd op de JOGG-

pijlers: 

1. Pijler: Politiek bestuurlijk draagvlak 

a. Burgemeester en wethouders zijn enthousiast, 

bekend met en betrokken bij de JOGG-aanpak. 

b. Verschillende beleidsterreinen zijn betrokken en 

geïnformeerd over JOGG. 

2. Pijler: Publiek-private samenwerking 

a. In de periode 2018-2020 zijn bij JOGG minimaal 

25 (publiek-private) partijen aangesloten en 

werken samen met JOGG. 

b. In de periode 2018-2020 hebben minimaal 5 

bedrijven/partners een bijdrage (financieel, 

menskracht, middelen) geleverd voor de 

activiteiten van JOGG. 

c. In de periode 2018-2020 is er bij 4 bedrijven 

ingezet op de Gezonde Werkvloer. 

d. In de periode 2018-2020 realiseren werkgevers 

een Gezonde kantine/lunchwandelen/ sluiten 

aan bij NOG Fitter en Vitaler van de GGD of 

andere beweegmogelijkheden. 

e. In 2020 is bij de helft van de supermarkten bij 

minimaal 1 kassa een gezond aanbod. 

3. Pijler: Sociale marketing / Gedeeld eigenaarschap 

a. Kinderen, ouders en samenwerkingspartners in 

Vaassen worden vanaf het begin actief 

betrokken bij het zoeken naar oplossingen en de 

keuze van activiteiten en interventies binnen de 

JOGG-aanpak. 

b. Aandacht voor specifieke doelgroepen en 

bijvoorbeeld ouders met laag inkomen richting 

begeleiden bij het Kindpakket. 

4. Pijler: Verbinding preventie en zorg 

a. In de periode 2018-2020 is een verwijsstructuur 

ingericht voor én door zorgpartners uit de 

gemeente Epe. Er is een sluitende ketenaanpak 

waarin het kind met overgewicht of obesitas 

wordt gesignaleerd en doorverwezen naar 

geschikte zorgprogramma’s. 

b. In de periode 2018-2020 is onderzocht of het 

ook gewenst is dat er een sluitende ketenaanpak 

voor kinderen met ondergewicht komt. 

5. Pijler: Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie 

a. Inzet op monitoren van voortgang op proces- en 

gedragsdoelstellingen 

2.3 Doelgroep 

De primaire doelgroep van JOGG Epe betreft kinderen en jongeren tot 

19 jaar in de hele gemeente, met extra aandacht voor wijken waar de 

problematiek het grootst is. De afgelopen jaren is met de inzet van de 

buurtsportcoach voor het thema ‘bewegen’ gekozen en voornamelijk 

ingezet op de doelgroep 4-12 jaar. Onder deze doelgroep voldoet een 

hoog percentage al aan de beweegnorm en is lid van een 

sportvereniging. Daarom wordt, als het gaat om het stimuleren van 

bewegen, extra ingezet op de groep -9 maanden tot 4 jaar en 12–19 

jaar. Naast de kinderen en jongeren zelf hebben ouders een 

belangrijke rol. Zij zijn de intermediaire doelgroep. 

 

Dit rapport beschrijft de evaluatie van de procesdoelen 5 t/m 14 en de 

JOGG-pijlers.  
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3  Evaluatieonderzoek 
 

Eén van de vijf pijlers van het JOGG-programma richt zich op 

evaluatie. Het belangrijkste doel van de evaluatie is het zorgen voor 

gegevens die waardevol zijn voor lokaal betrokkenen en voor 

programmaverbetering.  

 

De gemeente Epe heeft het Evaluatiebureau gevraagd een 

procesevaluatie uit te voeren voor JOGG 2018-2020. Een 

procesevaluatie levert inzicht in hoe het project is verlopen, in 

hoeverre de doelgroep is bereikt en wat succes- en verbeterpunten 

zijn. Het gaat hier dus niet om een effectevaluatie, waarin mogelijke 

effecten van JOGG op gezond gewicht of leefstijl worden onderzocht 

(doelstellingen 1 t/m 4). De projectperiode is namelijk beperkt (2 jaar),  

en daardoor is niet aannemelijk dat effecten op korte termijn te zien 

zijn. 

3.1 Doel  

Het doel van de procesevaluatie is vaststellen of de door JOGG Epe 

gestelde procesdoelen zijn behaald. De procesdoelen (5 t/m 14), zoals 

geformuleerd in het Plan van Aanpak JOGG Epe 2018-2020, zijn het 

uitgangspunt. 

3.2 Aanpak  

Er is gekozen voor een gecombineerde aanpak: enerzijds de analyse 

van twee evaluatie-instrumenten, anderzijds interviews met een 

aantal JOGG-sleutelfiguren. 

 

3.2.1. Analyse JOGG-activiteitenmonitor en JOGG-voortgangstool 

Tijdens de looptijd van JOGG Epe (2018-2020) heeft de JOGG-

regisseur een activiteitenmonitor ingevuld. Dit is een eenvoudige 

Excel-sheet waarop de JOGG-regisseur de uitgevoerde activiteiten 

alsmede de frequentie, JOGG-pijlers, BOFFT-thema’s, setting, 

doelgroep, deelname, cijfer, succespunten en verbeterpunten heeft 

bijgehouden. JOGG-Nederland heeft het format ontwikkeld en de 

JOGG-regisseur heeft dit in de periode van maart 2018 tot en met 

december 2019 ingevuld. 

 

De activiteitenmonitor is aangevuld met de voortgangstool, die 

inzicht geeft in organisatie, beleid en samenwerking. De 

voortgangstool is ingevuld door de JOGG-regisseur en de 

beleidsmedewerker sport samen met de JOGG-adviseur (vanuit 

JOGG-Nederland). In de voortgangstool zijn de volgende indicatoren 

opgenomen: lokale organisatie, politiek bestuurlijk draagvlak, publiek-

private samenwerking, gedeeld eigenaarschap, monitoring en  

evaluatie, verbinding preventie en zorg, en communicatie. Daarnaast 

is de voortgang op vier settings beoordeeld, namelijk op: school, 

kinderopvang, sport en werk. JOGG-Nederland heeft de tool 

ontwikkeld en deze is op twee momenten ingevuld, namelijk in juli 

2019 en maart 2020. 

 

Het Evaluatiebureau heeft de gegevens die zijn verzameld met 

bovenstaande instrumenten in maart 2020 geanalyseerd in Excel 

(beschrijvende statistiek). 

 

3.2.2. Interviews met JOGG-sleutelfiguren 

Het Evaluatiebureau heeft interviews gehouden met een aantal 

sleutelfiguren binnen JOGG Epe. Er zijn in totaal zeven personen 

geïnterviewd. Volgens afspraak waren dit de JOGG-regisseur (Koppel-

Swoe) en de beleidsmedewerkers JOGG (Publieke Gezondheid en 

Sport, gemeente Epe). Daarnaast zijn nog vier sleutelfiguren 

aangedragen door de JOGG-regisseur, namelijk: de manager CJG Epe 

(Centrum Jeugd en Gezin), (voormalig) gebiedsregisseur Vaassen (nu 

Sociaal Werker in Vaassen, Koppel-Swoe), coördinator 

buurtsportcoaches Epe (Koppel-Swoe) en de Gezonde School-

adviseur voor gemeente Epe (GGD Noord- en Oost-Gelderland). 

 

Voor de interviews hebben de sleutelfiguren per e-mail een overzicht 

van de procesdoelen ontvangen, zodat zij hierover konden nadenken 

en/of informatie verzamelen. De interviews zijn face-to-face 

afgenomen en op een beschrijvende manier geanalyseerd door twee 

onderzoekers van Evaluatiebureau. Een samenvatting van de 

interviews is na afloop ter verifiëring voorgelegd aan de sleutelfiguren 

en opgenomen in het hoofdstuk Resultaten.  

3 Evaluatieonderzoek 
• Doel  

• Aanpak  
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4  Resultaten 

4.1 Activiteitenmonitor 

Er zijn 311 activiteiten ingevuld in de activiteitenmonitor van de 

gemeente Epe in de periode maart 2018 tot en met december 2019. 

Naast de vele overleggen die zijn gevoerd om meer draagvlak te 

creëren voor JOGG, is ook een aantal concrete activiteiten uitgevoerd, 

gericht op het bevorderen van gezond gewicht bij jongeren. De JOGG-

regisseur beoordeelt de JOGG-activiteiten gemiddeld met het 

rapportcijfer 7,7.   

 

Hieronder volgt een selectie van activiteiten die in de gemeente Epe 

hebben plaatsgevonden om een gezonde leefstijl te bevorderen: 

• Beweegactiviteit verzorgd tijdens Sportdag voor kinderen 

van groep 7/8 

• Cursus Gezonde Taal en Voeding, over gezonde voeding 

voor laaggeletterden 

• Water uitdelen tijdens de avondvierdaagse voor 

basisschoolleerlingen 

• Campagne Snoepgroente op basisscholen (met 

supermarktsafari’s), middelbare school en 

kinderopvanglocaties 

• Fruit uitdelen bij kinderdagverblijven van Koppel-Swoe 

• Zomerschool voor kinderen van 6-18 jaar die maximaal 3 

jaar in Nederland zijn, thema gezonde leefstijl 

• Kick-off, fruit uitdelen, Drinkwaterchallange en 

beweegchallenge met eerstejaars leerlingen op middelbare 

school 

• Campagne ‘Groentehapjes in 10 stapjes’ voor ouders via 

consultatiebureau 

• De week voor de gezonde jeugd 2019 (drinkwater 

campagne bij zwembad, Daily Mile met 

basisschoolleerlingen bij gemeentehuis) 

• Nationale Sportweek (Daily Mile, Sprenge Trail) 

 

Veel overleggen en activiteiten zijn gericht op de JOGG-pijlers lokale 

organisatie, communicatie, publiek-private samenwerking en de 

verbinding tussen preventie en zorg (zie figuur 1). De inzet is met 

name gericht op de thema’s groente, fruit, water drinken en 

bewegen/sporten (zie figuur 2). De meeste inzet is gericht op 

basisschoolleerlingen (zie figuur 3). Er zijn heel wat activiteiten met 

meer dan 100 deelnemers uitgevoerd. Dit betrof met name 

activiteiten op basisscholen of het voortgezet onderwijs (zie figuur 4). 

 

4 Resultaten 
• Activiteitenmonitor 

• Voortgangstool 

• Interviews 
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Op basis van de activiteitenmonitor komt een aantal succesfactoren 

naar voren: 

✓ Er zijn veel contacten met en activiteiten op scholen (m.n. 

basisscholen) 

✓ Er is veel aandacht voor water drinken, er zijn bijvoorbeeld 

bidons uitgedeeld bij activiteiten 

✓ Er is een grote betrokkenheid van wethouders en 

beleidsmedewerkers 

✓ Ketenaanpak overgewicht jeugd is gerealiseerd onder het 

programma Go F(or) IT! 

✓ Lokale bedrijven zijn regelmatig betrokken bij activiteiten 

✓ Er zijn regelmatig activiteiten op kinderdagverblijven 

✓ Inzet op Gezonde School  

 

Ook zijn op basis van de activiteitenmonitor verbeterpunten te 

noemen: 

- Sportverenigingen staan nog niet echt open voor een 

gezondere sportkantine 

- Lokale bedrijven zien nog niet altijd de mogelijkheden van 

een publiek-private samenwerking (PPS) / zoeken naar win-

win 

- Er is nog niet op alle locaties van de 

kinderdagopvangorganisaties een structureel 

voedingsbeleid 

- Soms is er een lage opkomst bij activiteiten (bijv. 

bijeenkomsten Gezonde Taal en Voeding) 

- De Gezonde werkvloer is o.a. bij Koppel-SWOE opgepakt. 

Hoewel dit de aandacht heeft bij het management, heeft 

het op bepaalde onderdelen meer aandacht nodig. 

4.2 Voortgangstool 

Er zijn twee voortgangstools ingevuld, in juli 2019 en in maart 2020, 

door de JOGG-regisseur en een beleidsmedewerker sport van de 

gemeente Epe. Hieronder zijn de resultaten weergegeven per thema 

en setting. In de figuren is aangegeven hoe de thema’s en settings zich 

over de tijd hebben ontwikkeld (hierbij is 1 = nog geen actie, 2 = eerste 

stappen gezet, 3 = behoorlijk op weg, en 4 = resultaat behaald). 

 

4.2.1. Resultaten voortgangstool per thema 

 

Lokale organisatie (2,2 > 3,0, zie Figuur 5) 

In 2019 is een plan van aanpak met lokale doelstellingen geschreven 

en goedgekeurd door het college van B&W. Daarnaast is een 

netwerkanalyse uitgevoerd waarbij partners in beeld zijn gebracht. In 

2020 valt nog winst te behalen ten aanzien van bedrijven die willen 

aanhaken. In 2019 zijn verschillende organisaties aangehaakt bij JOGG 

en bestuurders en managers zijn zeer betrokken en zetten zich in. 

Hoewel er een begin is gemaakt met het behalen van enkele lokale 

doelstellingen, zijn deze in 2020 nog niet allemaal behaald. In 2020 

wordt een aanzet gedaan tot het organiseren van een partner- of 

inspiratiebijeenkomst. In 2020 wordt ingezet op de ‘gezonde 

werkvloer’. Een aantal organisaties pakt dit al op, maar er wordt 

gestreefd naar verdere uitbreiding van het lokale netwerk. 

Figuur 5. LO = lokale organisatie; PBD = politiek bestuurlijk draagvlak; PPS = 

publiek-private samenwerking; GE = gedeeld eigenaarschap voor einddoelgroep; 

ME = monitoring en evaluatie; VPZ = verbinding preventie en zorg; COM = 

communicatie. 1 = nog geen actie, 2 = eerste stappen gezet, 3 = behoorlijk op 

weg, en 4 = resultaat behaald . T3 = juli 2019, T4 = maart 2020. 

 

Politiek bestuurlijk draagvlak (2,8 > 3,4, zie Figuur 5) 

In 2019 zijn beleidsmedewerkers en raadsleden geïnformeerd over wat 

het inhoudt om JOGG-gemeente te zijn en inmiddels zijn partijen 

hiervan goed op de hoogte. Ook wordt JOGG nu in meerdere 

beleidsplannen genoemd, nadat het JOGG-team in 2019 aan de slag is 

gegaan. Bij aanvang van JOGG zijn beleidsmedewerkers vanuit 

verschillende sectoren betrokken, maar dit kan in 2020 nog verder 

uitgebreid worden.  

 

Publiek-private samenwerking (2,6 > 2,6, zie Figuur 5) 

In 2019 is op basis van de PPS-visie een aanbod samengesteld voor de 

lokale uitvoering. De visie wordt in 2020 echter niet als lokale strategie 

gebruikt. Hier zou meer uiting en draagvlak voor mogen komen. Sinds 

2019 worden private partijen benaderd voor samenwerking door de 

JOGG-regisseur en de accountmanager bedrijven van de gemeente 

Epe. In 2020 merkt men op dat partijen hier echter niet snel op 

reageren. Mogelijk moet beter benadrukt worden wat men bedrijven 

te bieden heeft en moet men gerichter mogelijke partners benaderen. 

In 2019 is een convenant opgesteld waarin afspraken rondom 

samenwerking worden vastgelegd. In 2020 heeft een aantal private 

partijen dit convenant getekend, maar niet alle partijen willen dit. In 

maart 2020 wordt een bijeenkomst ‘gezonde werkvloer’ 

georganiseerd en men hoopt dat dit verdere aanknopingspunten voor 

PPS biedt [deze bijeenkomst is in verband met het corona-virus 

geannuleerd].  
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Gedeeld eigenaarschap (1,8 > 2,2, zie Figuur 5) 

Hoewel er geen visie op gedeeld eigenaarschap is vastgesteld, wordt 

er in 2020 wel gekeken naar gedeeld eigenaarschap waar mogelijk 

(met name met de gebiedsregisseurs). In 2019 is een verkorte 

doelgroepen-analyse gemaakt, maar dit geldt nog niet voor alle 

doelgroepen. In 2020 wordt aangegeven dat gedeeld eigenaarschap 

aandacht nodig heeft. Er is vooral behoefte aan het creëren van meer 

ouderbetrokkenheid. Ook wordt besproken of er behoefte is aan de 

inzet van een expert.  

 

Monitoring en evaluatie (2,0 > 3,2, zie Figuur 5) 

In 2019 is de uitgangssituatie in de gemeente Epe in kaart gebracht. 

Ook is toen gestart met het SMART formuleren en beschrijven van 

doelen en het maken van een plan voor de monitoring. In 2020 voert 

het Evaluatiebureau van GGD NOG de monitoring en evaluatie uit. Tot 

nu toe zijn veel activiteiten gemeentebreed uitgevoerd. In 2020 zou de 

aandacht meer op Vaassen Zuid-West moeten liggen.  

 

Verbinding preventie en zorg (2,0 > 3,0, zie Figuur 5) 

In 2019 zijn verschillende niveaus betrokken bij de verbinding tussen 

preventie en zorg en is geïnventariseerd wat voor maatregelen en 

voorzieningen getroffen kunnen worden. In 2020 is toegezegd dat 

wordt ingezet op de verbinding tussen preventie en zorg en zijn 

concrete afspraken gemaakt. Zo is een ketenaanpak overgewicht 

ontwikkeld en gestart en wordt ervaring opgedaan met het 

programma Go F(or) IT!. 

 

Communicatie (2,2 > 3,0, zie Figuur 5) 

In 2019 is een communicatieplan opgesteld, maar laaggeletterdheid of 

de kwetsbare doelgroep is hier niet specifiek in genoemd. Er heeft al 

wel een activiteit voor laaggeletterden plaatsgevonden. Er zijn uren en 

middelen beschikbaar voor communicatie, hoewel er geen apart 

budget voor is gereserveerd. Activiteiten en resultaten worden meer 

en meer gedeeld. Thema’s die zijn opgepakt, worden in meerdere 

omgevingen ingezet. Dit geldt bijvoorbeeld voor de campagnes 

Groentehapjes, Snoepgroente en drinkwater. 

 

4.2.2. Resultaten voortgangstool per setting 

 

Gezonde omgeving: school (2,2 > 3,0, zie Figuur 6) 

De JOGG-regisseur stemt regelmatig af met de Gezonde school-

adviseur plaats, waarbij alle scholen en de te ondernemen acties 

worden besproken. In 2019 is gezamenlijk een overzicht gemaakt 

waarin de stand van zaken van elke school is opgenomen. Er is geen 

plan opgesteld voor een Gezonde School-aanpak, maar per keer wordt 

gekeken welk thema opgepakt wordt. In 2019 is in de doelstellingen 

opgenomen dat alle scholen met de Gezonde School-aanpak werken 

aan een gezonde leefstijl. Hoewel dit onder de aandacht is bij scholen, 

werken in 2020 nog lang niet alle scholen volgens deze aanpak. Er is 

meer tijd nodig voordat alle scholen maatregelen in hun beleid hebben 

vastgelegd. In 2020 wordt gestreefd naar een integrale menukaart 

voor scholen in samenwerking met de Gezonde School. 

 

Gezonde omgeving: kinderopvang (2,5 > 2,8, zie Figuur 6) 

In 2020 is er met alle kinderopvangorganisaties goed contact en 

gesproken over een plan richting de gezonde kinderopvang. In 2019 

zagen kinderopvangorganisaties het belang van gezonde leefstijl wel 

in, maar wisten nog niet allemaal hoe dit vorm te geven. In 2020 zijn 

de meeste organisaties goed op weg, al is dat nog niet op alle thema’s. 

In 2019 hebben de drie grotere kinderopvangorganisaties een 

geschoolde medewerker, bij de kleinere organisatie is dit nog niet het 

geval. In 2019 had nog niet elke kinderopvangorganisatie ‘gezonde 

leefstijl’ vastgelegd in hun beleid; in 2020 verschilt dit per organisatie.  

 

Gezonde omgeving: sport (2,3 > 2, zie Figuur 6) 

In 2019 heeft men de ambitie uitgesproken om te streven naar een 

gezonder aanbod in sportkantines. In 2020 is hierover met een groot 

aantal kantines en accommodaties contact geweest. Bij een aantal 

kantines is nu een gezonder aanbod beschikbaar, zoals bij VV Emst en 

zwembad De Koekoek. Men geeft aan dat in 2020 meer actie 

ondernomen moet worden op gezondere sportkantines.  

 

Gezonde omgeving: werk (2 > 2,5, zie Figuur 6) 

In 2019 is een plan opgesteld om de vitaliteit op de werkvloer te 

stimuleren. In 2020 is de gezonde werkvloer een speerpunt van de 

gemeente en heeft dus zeker de aandacht. Ook de wethouders en 

gemeentesecretaris zijn betrokken. In maart 2020 wordt een 

netwerkbijeenkomst ‘Gezonde Werkvloer’ georganiseerd [deze 

bijeenkomst is in verband met het corona-virus geannuleerd]. 

 

Figuur 6. 1 = nog geen actie, 2 = eerste stappen gezet, 3 = behoorlijk op weg, en 4 

= resultaat behaald. 

4.3 Interviews 

In deze paragraaf worden de resultaten van de interviews beschreven. 

Eerst worden de resultaten per procesdoel (doel 5 tot en met 14) 

beschreven. Vervolgens worden de resultaten weergegeven voor de 
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doelen die voor vijf pijlers zijn opgesteld. Tot slot zijn de overige 

resultaten, die uit de interviews naar voren gekomen zijn, beschreven. 

 

4.3.1. Resultaten interviews per procesdoel 

 

Doel 5. Bij alle verloskundigen en consultatiebureaus is er in 2020 

aandacht voor een gezonde leefstijl door middel van het onder de 

aandacht brengen van de BOFFT-regels en het eerste 1000 dagen 

plan bij ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het programma Kansrijke Start is in de gemeente Epe nog in de 

opstartfase. Er heeft een eerste overleg plaatsgevonden tussen de 

JOGG-regisseur, de manager van CJG (0-4 jaar), Pharos, Proscoop en 

de gemeente. In 2020 volgt een startbijeenkomst. 

 

Om baby’s vanaf 4 maanden te laten wennen aan het eten van 

groente hebben de JGZ-verpleegkundigen meegedaan aan de 

campagne ‘groentehapjes in 10 stapjes’. Dit is een onderdeel van de 

groentecampagne van JOGG-Nederland. Volgens de JOGG-regisseur 

vinden verpleegkundigen de werkwijze van ‘groentehapjes in 10 

stapjes’ prettig, omdat zij aan ouders een tool (een ijsblokjeshouder 

om diverse groentehapjes in te bewaren) kunnen meegeven. Dit werkt 

drempelverlagend en ouders vragen er zelf naar. 

 

Doel 6: Bij minstens 4 kinderopvanglocaties (KDV en BSO’s) en 6 

peuterspeelzalen is in 2020 het bevorderen van een gezonde 

leefstijl van kinderen (en hun ouders) een vast onderdeel van hun 

(gezondheids)beleid. Binnen het (gezondheids)beleid is er 

aandacht voor het drinken van water, gezonde voeding en 

bewegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kinderopvangorganisaties hebben volgens de JOGG-regisseur 

aandacht voor het bevorderen van een gezonde leefstijl van 

kinderen. Er is wel verschil tussen de organisaties, bij sommige staat 

het hoger op de agenda dan bij andere. Dit komt soms voort uit de 

visie van de organisatie om keuzevrijheid van ouders ten aanzien van 

voeding te respecteren. Volgens de JOGG-regisseur staan inmiddels 

op alle locaties van kinderopvang in de gemeente Epe kannen met 

water op tafel, zodat een gezond alternatief voor zoete drankjes 

voorhanden is. Door de komst van JOGG worden de 

buurtsportcoaches vaker ingezet bij de kinderopvang. De 

buurtsportcoach geeft aan dat bij één organisatie de leidsters zijn 

getraind om hun (nieuwe) collega’s bij te scholen over het structureel 

inzetten van beweegactiviteiten voor de kinderen (train de trainer). 

Eén kinderopvangorganisatie zit in de werkgroep Gezonde 

School/Kinderopvang. Deze organisatie heeft draaiboeken gemaakt 

en stelt deze beschikbaar voor de andere organisaties. Zo versterken 

de organisaties elkaar. Van twee organisaties is bekend dat zij 

voedingsbeleid hebben opgesteld. Uit gesprekken met 

kinderopvangmedewerkers hoort de JOGG-regisseur terug dat ouders 

niet altijd open staan voor dit beleid. Als het om sport of bewegen 

gaat, zijn ouders juist wel erg enthousiast.  

 

Doel 7. Gezonde School-certificering bij minstens 10 van de 20 

(basis)scholen in 2020 voor de thema’s Bewegen & Sport en 

Voeding. De 10 gecertificeerde scholen zijn de huidige 7 scholen, zij 

hebben het certificaat in stand gehouden, en 3 nieuwe scholen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste 1000 dagen 

De ontwikkeling in de eerste 1000 dagen van een kind (van -9 

maanden tot 2 jaar) is cruciaal voor zowel een gezonde groei als 

de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Vanuit het ministerie 

van VWS wordt daarom extra budget beschikbaar gesteld voor 

het actieprogramma Kansrijke Start. De bedoeling is dat 

gemeenten, verloskundigen en jeugdgezondheidszorg de handen 

ineen slaan, zodat al vóór de geboorte van het kind ondersteuning 

en begeleiding aan kwetsbare ouders kan worden geboden. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/12/kabinet-

investeert-in-eerste-1000-dagen-kind Een gezonde leefstijl is 

daarbij een belangrijk aandachtspunt, waarbij vaak de zogeheten 

BOFFT-regels worden gehanteerd. BOFFT staat voor: Bewegen, 

Ontbijten, Fruit eten, ontmoedigen van Frisdrankgebruik en TV 

kijken/computeren. 

Kinderopvangorganisaties in Epe 

Er zijn in de gemeente Epe vier kinder- en peuteropvang-

organisaties. Van groot naar klein zijn dat: Koppel-Swoe, KOM, 

MAM’s en De Groene Weide. Deze vier organisaties hebben 

samen 30 locaties. 

Gezonde School 

Gezonde School is een programma dat scholen helpt om te 

werken aan een gezonde leefstijl. Volgens een stappenplan werkt 

de school aan verschillende thema's, met inzet van een Gezonde 

School-coördinator binnen de school en een externe adviseur van 

de GGD.  Als een school het stappenplan van de Gezonde School-

aanpak volgt en een of meer thema's  op orde heeft, dan kan de 

school het vignet Gezonde School aanvragen. Het vignet 

(certificaat) is een kwaliteitskeurmerk waarmee de school laat 

zien dat het een Gezonde School is. Het certificaat is drie jaar 

geldig. Om het certificaat te verlengen, moet de school na drie 

jaar opnieuw een aanvraag indienen. 
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In de gemeente Epe is een werkgroep Gezonde School, waarin de 

JOGG-regisseur, de buurtsportcoaches en de Gezonde School-

adviseur van de GGD zitten. Vanuit deze werkgroep wordt scholen 

ondersteuning aangeboden, zoals een supermarktsafari, 

beweegcheck en ondersteuning bij het aanvragen van een Gezonde 

School-Vignet. Scholen krijgen een ‘menukaart’, waarop zij kunnen 

aanvinken op welke gezondheidsthema’s zij willen insteken. Dat kan 

gaan om bewegen en voeding, maar ook om roken en alcohol. De 

Gezonde School-adviseur gaat bij de scholen langs. Waar mogelijk 

sluit een buurtsportcoach hierbij aan. De buurtsportcoaches hebben 

twee keer per jaar een overleg met de contactpersonen sport van 

de scholen. De buurtsportcoach vindt de deelname van scholen aan 

dit overleg goed. De laatste keer waren 11 van de 20 scholen 

aangesloten. Volgens de buurtsportcoach zijn scholen vooral bereid 

zich in te zetten voor het thema bewegen en minder voor voeding. 

Hij geeft aan dat het themacertificaat voor voeding lastiger te krijgen 

is, dan het themacertificaat voor bewegen. (www.gezondeschool.nl) 

 

Begin 2020 zijn er in Epe 5 scholen met een Gezonde School-vignet 

op voeding of bewegen. Drie scholen hebben de 

ondersteuningsronde op dit thema en zullen het vignet dit jaar 

hoogstwaarschijnlijk halen. Uiteindelijk zullen eind dit jaar dus 8 

scholen gecertificeerd zijn. Dat is minder dan de 10 scholen die in de 

doelstelling zijn genoemd. Volgens de geïnterviewden komt dit 

doordat een aanvraag tijd en geld vraagt van de school; wisseling van 

vakdocenten (LO) leidt soms tot het niet opnieuw indienen van een 

aanvraag; en de verplichte beweegcheck kan een drempel zijn voor 

het aanvragen van het themacertificaat bewegen. De 

buurtsportcoaches proberen scholen hierbij zoveel mogelijk te 

ondersteunen, maar dat kunnen zij niet voor alle scholen doen. 

 

Ondanks dat minder dan 10 scholen een Gezonde School zijn op de 

thema’s voeding en bewegen, is volgens de geïnterviewden de 

aandacht voor voeding en bewegen op de scholen wel toegenomen. 

De Gezonde School-adviseur geeft aan dat zij dankzij de inzet van de 

JOGG-regisseur gemakkelijker toegang heeft gekregen tot de scholen. 

Samen hebben zij ook acties ondernomen om scholen te stimuleren 

om Gezonde School op de agenda te zetten. 

 

Doel 8. Minstens 9 basisscholen, de middelbare school, 4 

kinderopvanglocaties en 6 peuterspeelzalen hebben in 2020 in hun 

beleid opgenomen dat er jaarlijks voorlichting over gezonde 

voeding aan hun ouders wordt gegeven. 

 

De JOGG-regisseur geeft aan dat scholen wel initiatieven nemen 

om ouders te informeren over thema’s rondom gezondheid en 

welzijn. Zo komt er bijvoorbeeld een voorlichtingsavond over geld en 

armoede. Scholen hebben vaak zelf contacten met organisaties die zij 

inzetten voor informatiebijeenkomsten voor ouders. Vanuit JOGG is 

ook aanbod voor scholen voor ouders. Scholen staan hier wisselend 

voor open en vaak is de opkomst laag. De JOGG-regisseur heeft er 

geen zicht op of scholen het onderwerp ‘voorlichting over gezondheid 

aan ouders’ structureel hebben opgenomen in hun beleid. Volgens de 

Gezonde School-adviseur lukt het in de huidige tijd niet meer om 

ouders van basisschoolkinderen te bereiken met een 

informatieavond over voeding en bewegen. Voor een thema zoals 

mediawijsheid lukt dat (nog) wel. Ouders van kinderen in de 

kinderopvang zijn voor leefstijlthema’s nog wel warm te krijgen.  

 

Doel 9. In 2020 wordt bij 6 van de 21 scholen The Daily Mile 

structureel uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens de JOGG-regisseur wordt The Daily Mile op tenminste 5 

van de 20 basisscholen in Epe uitgevoerd. De buurtsportcoach geeft 

aan dat er momenteel niet meer heel actief op The Daily Mile wordt 

ingezet, maar wel op het vignet bewegen van Gezonde School. Van 

daaruit stimuleren de buurtsportcoaches de scholen om The Daily Mile 

bijvoorbeeld op te nemen in het jaarplan. De Gezonde School-adviseur 

weet van scholen die The Daily Mile hebben ingevoerd, dat ze erg 

enthousiast zijn en het effect hiervan op de kinderen merken. Zij 

geeft verder aan dat de keuze voor The Daily Mile meestal voortkomt 

uit het enthousiasme van leerkrachten. 

 

  

The Daily Mile 

The Daily Mile is een korte pauze om de benen te strekken en het 

brein wakker te schudden. Leerlingen en leerkrachten gaan 

minimaal 3x per week naar buiten om in een kwartier een aantal 

rondjes te (hard)lopen. Dat is een afstand van ongeveer een mijl 

(1,6 km). Het doel van The Daily Mile is: blije en fittere kinderen 

door 15 minuten per dag te (hard)lopen op school! Erben 

Wennemars en JOGG hebben dit initiatief vanuit Schotland naar 

Nederland gehaald. (https://thedailymile.nl/) 

http://www.gezondeschool.nl/
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Doel 10. In 2020 zetten minstens 5 sportverenigingen of 

accommodaties met kantines zich in voor een gezondere 

sportkantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beleidsadviseur van de gemeente geeft aan dat er tussen 2014 en 

2017 gesprekken gevoerd zijn met verenigingen en 

sportaccommodaties. Hij geeft aan afgesproken is om in te zetten op 

het proces en niet zozeer op het resultaat. De JOGG-regisseur geeft 

aan dat het thema gezondere sportkantine wordt aangezwengeld 

tijdens het sportcafé: een bijeenkomst die twee keer per jaar door 

Heel Epe Beweegt wordt georganiseerd en waar sportverenigingen 

voor worden uitgenodigd. Ook brengt zij het thema onder de 

aandacht in het kader van gezonde werkvloer. Er zijn goede 

contacten met twee grote sportaccommodaties in de gemeente. 

Het blijkt echter geen gemakkelijke opgave te zijn om een gezondere 

kantine te realiseren. Zo is er in een zwembad destijds bijvoorbeeld 

voor gekozen om kannen met water neer te zetten. Maar doordat de 

manager het er niet mee eens was om gratis water aan te bieden, zijn 

deze kannen uiteindelijk weer weggehaald. De JOGG-regisseur geeft 

aan dat ook vanuit andere sportverenigingen niet altijd even veel 

behoefte is aan een gezondere kantine, omdat men bang is voor 

verlies aan inkomsten. De JOGG-regisseur weet dat uit onderzoek 

blijkt dat een gezondere kantine daarentegen juist meer omzet haalt.  

 

De JOGG-regisseur geeft aan dat er niet alleen over gezondere 

sportkantines wordt gesproken, maar ook over gezonder aanbod bij 

(bars/kantines) in het jongerenwerk. De gebiedsregisseur geeft aan 

dat de inbreng van de JOGG-regisseur heeft geleid tot een leuk en 

gezonder aanbod voor jongeren. Hierbij is contact gezocht met de 

plaatselijke groenteboer en supermarkten. 

 

Doel 11. In de periode 2018-2020 is vanuit de gebiedsopgave van de 

gebiedsregisseurs (vanuit de wensen en behoeften van de 

inwoners) meegedacht bij de realisatie van minimaal twee 

speelvoorzieningen in een wijk. 

 

De gebiedsregisseur uit Vaassen geeft aan dat vanuit de 

gebiedsopgave is ingezet op het creëren van ontmoetingsplekken 

in wijk de Heggerenk. Hierbij zijn diverse partijen betrokken 

(geweest), zoals de gemeente, de basisschool, het IVN (Instituut voor 

Natuureducatie), maar ook de JOGG-regisseur en bewoners van de 

wijk. De gebiedsregisseur geeft aan dat de inbreng van de JOGG-

regisseur van toegevoegde waarde was, vanwege haar leuke ideeën 

en inspirerende en activerende werkwijze. Buurtbewoners zijn 

betrokken door middel van huiskamergesprekken, 

informatieavonden, Facebook en een-op-een gesprekken op straat, bij 

de supermarkt etc. In de wijk Heggerenk in Vaassen is door inbreng 

van de JOGG-regisseur het idee ontstaan om tussen de twee 

ontmoetingsplekken een looproute aan te leggen, die uitdagend is 

voor zowel kinderen als volwassenen. Hierdoor worden ontmoeten, 

bewegen én buitenspelen gestimuleerd. 

 

De JOGG-regisseur noemt ook initiatieven voor een speeltuin in 

Epe en een speel/ontmoetingsplek voor jong en oud in Emst. Ook 

bij deze initiatieven zijn bewoners betrokken bij het uitdenken en 

ontwikkelen van de plannen. Betrekken van buurtbewoners is volgens 

de JOGG-regisseur een must. 

 

Doel 12. In de periode 2018-2020 denkt JOGG mee over het 

optimaliseren van de speelvoorzieningen in Vaassen en betrekt 

beleidsveld Speelruimte hierbij. 

 

De beleidsadviseur noemt dat de gemeente Epe geen recent 

speelruimtebeleid heeft. Er is wel een ambtenaar die zich bezighoudt 

met openbare speelruimtes. Als speeltoestellen worden afgekeurd, 

worden deze weggehaald en komen er geen nieuwe speeltoestellen. 

Als er in een buurt behoefte is aan een (nieuwe) speelgelegenheid, dan 

is de inzet van een gebiedsregisseur nodig. Ook de JOGG-regisseur 

benoemt de mogelijkheid van inzet van de gemeente vanuit het 

gebiedsgericht werken en openbare ruimte. Zij noemt de Goed voor 

Elkaar-regeling, waarmee bewoners subsidie bij de gemeente 

kunnen aanvragen voor ideeën die uit de wijk/buurt ontstaan. De 

JOGG-regisseur geeft aan dat zij bij het gebiedsgericht werken vaak 

wordt ingezet als procesbegeleider.  

 

Doel 13. In de periode 2018-2020 is vanuit JOGG meegedacht in het 

realiseren van veilige fietsroutes naar de VO school vanuit de 

kernen Vaassen, Oene en Emst. 

 

De beleidsadviseur geeft aan dat bij de ontwikkeling van de 

Omgevingsvisie gezondheid als thema wordt meegenomen. De GGD 

en ook de Fietsersbond zijn hier bij betrokken. Veilige routes en 

Gezondere Sportkantine 

Team:Fit is een initiatief van JOGG, gesubsidieerd door het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Team:Fit zet 

zich in voor een gezondere sportomgeving, onder andere door het 

aanbod in sportkantines en -accommodaties gezonder te maken. 

Ook is er aandacht voor beleid op het gebied van roken en 

alcohol. Team:Fit doet dit samen met gemotiveerde ouders, 

sportclubs, vrijwilligers, accommodaties, experts en partners. Met 

behulp van de Kantinescan kan een kantine zien waar ze nu staat 

en waar nog winst valt te halen. Een gezondere kantine wordt 

beloond met een certificaat (brons, zilver of goud). 

https://teamfit.nl/ 
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fietsverkeer hebben zeker aandacht. Onduidelijk is of hierbij binnen 

de gemeente ook een link is met JOGG. 

 

De JOGG-regisseur geeft aan dat dit aandachtspunt opgepakt wordt 

door de beleidsmedewerker onderwijs. De JOGG-regisseur is hier 

verder niet bij betrokken. Wel heeft zij het thema veilige fietspaden ter 

sprake gebracht tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd. Ook is zij in 

het kader van het lokaal Sportakkoord benaderd door de 

Fietsersbond. 

 

Doel 14. In 2020 hebben we, naast de 2 reeds aanwezige 

watertappunten, vanuit JOGG minimaal nog 4 watertappunten 

gerealiseerd in de gemeente Epe, waaronder één dat voor alle 

leerlingen op de VO school toegankelijk is en minimaal één in de 

kern Vaassen. 

 

De JOGG-regisseur geeft aan dat er naast de twee watertappunten 

(op de marktpleinen in Epe en Vaassen) inmiddels twee andere zijn 

gerealiseerd: één op het plein van de school voor voortgezet 

onderwijs (RSG) en één bij de voetbalvereniging (SV Epe). Verder 

zijn verschillende scholen bezig om een watertappunt gerealiseerd 

te krijgen. Zij geeft aan dat scholen er klaar voor moeten zijn en er 

open voor moeten staan, voordat het er daadwerkelijk van komt. 

Sommige scholen vinden het lastig om water drinken te stimuleren. 

Zij ondervinden weerstand bij ouders, omdat die zelf willen bepalen 

wat hun kind drinkt. Het benoemen van het aanleggen van een 

watertappunt en de Nationale Kraanwaterdag kan scholen helpen om 

het gesprek erover aan te gaan.  

 

Subsidieaanvraag voor watertappunten loopt via de gemeente en 

Vitens. Door de beleidsadviseurs wordt genoemd dat de aanvraag een 

stroef proces is, die over veel schijven gaat en veel tijd kost. 

 

4.3.2. Resultaten interviews per JOGG-pijler 

 

Pijler: Politiek bestuurlijk draagvlak. 

Doelen: 

- Burgemeester en wethouders zijn enthousiast, bekend 

met en betrokken bij de JOGG-aanpak. 

- Verschillende beleidsterreinen zijn betrokken en 

geïnformeerd over JOGG. 

 

Alle geïnterviewden geven aan dat zij een grote betrokkenheid 

ervaren voor JOGG vanuit bestuur en politiek. De 

beleidsmedewerkers noemen het enthousiasme en de betrokkenheid 

van de burgemeester en de wethouders met bijvoorbeeld onderwijs, 

sport, volksgezondheid, omgeving en beheer in hun portefeuille. Zij 

geven aan dat de JOGG-regisseur de weg naar het secretariaat van de 

wethouders goed weet te vinden en dat wethouders regelmatig 

worden ingezet voor (bijvoorbeeld) de aftrap of opening van een 

activiteit.  

 

Volgens alle geïnterviewden is de betrokkenheid van verschillende 

beleidsterreinen in de afgelopen periode steeds groter geworden. 

De beleidsadviseurs noemen de Omgevingsvisie, de Sportnota, het 

Jeugdbeleid en de nota Gezondheidsbeleid, waarin JOGG/gezonde 

leefstijl wordt genoemd. Ook Heel Epe beweegt, waar JOGG onder 

valt, verbindt veel verschillende domeinen met elkaar. Volgens de 

beleidsmedewerkers is het belangrijk dat de inbedding van gezonde 

leefstijl gestaag doorgaat. Daadkracht moet geen drammen worden. 

Het is belangrijk dat het gesprek gaande blijft en mensen rustig 

worden meegenomen. Volgens de beleidsmedewerkers pakt de 

JOGG-regisseur haar taak als verbinder erg goed op. Dit wordt 

bevestigd door de Gezonde School-adviseur, die overigens ook noemt 

dat de beleidsadviseur Publieke Gezondheid erg enthousiast is over 

JOGG. 

 

De gebiedsregisseur noemt nog de inbedding van JOGG/gezonde 

leefstijl in het beleid ten aanzien van nieuwkomers. Vanuit de 

gemeente wordt dit thema dan ook meegenomen bij activiteiten voor 

deze doelgroep. Verder geeft zij aan dat de betrokkenheid bij JOGG 

en/of het thema gezondheid verschilt per gebiedsregisseur en ook per 

domein. Ook binnen een domein kan het verschillen per ambtenaar 

hoeveel aandacht het thema krijgt. 

 

De JOGG-regisseur is tevreden over de betrokkenheid vanuit zowel 

het bestuur als de verschillende beleidsterreinen. Zij noemt als 

voorbeeld een aantal acties die zijn gehouden op het gemeentehuis 

(zoals snoepgroente en de Daily Mile), een debat met jongeren in de 

raadszaal onder voorzitterschap van een wethouder en de opening van 

de Nationale Sportweek door twee wethouders. Verder sluit zij aan bij 

diverse gemeentelijke initiatieven, zoals rondom duurzaamheid en 

armoede en de moedige dialoog (https://moedigedialoogepe.nl/). Via 

de afdeling communicatie informeert zij de verschillende 

beleidsterreinen over JOGG.  

 

Pijler: Publiek-private samenwerking. 

Doelen: 

- In de periode 2018-2020 zijn bij JOGG minimaal 25 

(publiek-private) partijen aangesloten en werken samen 

met JOGG. 

- In de periode 2018-2020 hebben minimaal 5 

bedrijven/partners een bijdrage (financieel, menskracht, 

middelen) geleverd voor de activiteiten van JOGG. 

- In de periode 2018-2020 is er bij 4 bedrijven ingezet op de 

Gezonde Werkvloer. 

- In de periode 2018-2020 realiseren werkgevers een 

Gezonde kantine/lunchwandelen/ sluiten aan bij NOG 
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Fitter en Vitaler van de GGD of andere 

beweegmogelijkheden. 

- In 2020 is bij de helft van de supermarkten bij minimaal 1 

kassa een gezond aanbod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de gemeente noemen de beleidsadviseurs dat zij weten dat er 

contacten zijn met diverse private partijen, zoals Albert Heijn, SNS-

bank en Profsil (lettertechniek).  

 

De JOGG-regisseur geeft aan dat het niet gemakkelijk is om 

bedrijven te betrekken. Zij heeft bij de bedrijvenkring een pitch 

gehouden, maar daar kwamen geen reacties op. De accountmanager 

bedrijven van de gemeente denkt dat bedrijven wel willen, maar als de 

JOGG-regisseur zelf het contact overneemt, hoort zij niets meer. Het 

is volgens de JOGG-regisseur belangrijk om warme contacten te 

hebben en het liefst concrete vragen te stellen. Albert Heijn wil 

bijvoorbeeld per activiteit bekijken hoe en wat zij willen bijdragen. De 

JOGG-regisseur heeft ook de Gezonde Kassa aangekaart bij Albert 

Heijn. De Gezonde Kassa is een initiatief dat strijdt voor een gezonde 

keuze bij de kassa van de supermarkt 

(https://www.feelgoodbyfood.nl/de-gezonde-kassa/). Dit is een korte 

tijd uitgeprobeerd, maar weer teruggedraaid, omdat het volgens 

Albert Heijn niet aansloeg. Het is volgens de JOGG-regisseur 

gemakkelijker om een supermarkt mee te krijgen die door een 

franchise-ondernemer wordt gerund, dan door een filiaalmanager, die 

zich moet houden aan landelijke regels en afspraken.  

 

De JOGG-regisseur noemt dat de SNS-bank betrokken is door middel 

van sponsoring en het plaatsen van reclame voor JOGG in de etalage. 

Verder biedt SNS een watertappunt aan en kunnen medewerkers van 

de bank ingezet worden bij activiteiten. Profsil, Jumbo Eduna 

(educatief spel- en lesmateriaal voor scholen) en Baltus (bloembollen) 

bieden ook diensten aan voor JOGG.  

 

Behalve bedrijven leveren ook andere organisaties uit Epe een 

bijdrage aan JOGG in de vorm van geld, menskracht of middelen. De 

JOGG-regisseur noemt: KOM Kinderopvang, Koppel-SWOE en GGD 

Noord- en Oost-Gelderland. 

 

Er wordt op 16 maart 2020 een Gezonde Werkvloerbijeenkomst 

georganiseerd [deze bijeenkomst is in verband met het corona-virus 

geannuleerd]. Vanuit Bedrijvenkring Gemeente Epe worden hier 

diverse (zorg)organisaties en bedrijven voor uitgenodigd. Het 

komende jaar wil de JOGG-regisseur meer inzetten op het promoten 

van de Gezonde Werkvloer. Stichting KOM en Koppel-Swoe zijn al 

bezig met de Gezonde Werkvloer. 

 

Binnen de eigen organisatie (gemeente Epe) is er volgens de 

beleidsadviseurs een andere wind gaan waaien. Dankzij JOGG staat 

een gezonde leefstijl hoger op de agenda en medewerkers vragen 

soms zelf om gezondere keuzes (bijvoorbeeld bij traktaties en 

recepties). Op 3 maart 2020 heeft het college van burgemeester en 

wethouders besloten de gemeente Epe aan te melden bij het digitale 

platform NOG fitter en vitaler (ter bevordering van een gezonde 

werkvloer, https://www.nogfitterenvitaler.nl/). De gemeente Epe gaat 

actief informatie verstrekken aan werknemers over een gezonde 

leefstijl. Ook bedrijven worden aangemoedigd om zich aan te sluiten 

bij het digitale platform. Op die manier kunnen veel volwassen 

inwoners van de gemeente Epe bereikt worden. Ze ontvangen onder 

andere nieuwsbrieven over gezond eten en bewegen. 

 

Pijler: Sociale marketing / gedeeld eigenaarschap. 

Doelen:  

- Kinderen, ouders en samenwerkingspartners in Vaassen 

worden vanaf het begin actief betrokken bij het zoeken 

naar oplossingen en de keuze van activiteiten en 

interventies binnen de JOGG-aanpak. 

- Aandacht voor specifieke doelgroepen en bijvoorbeeld 

ouders met laag inkomen richting begeleiden bij het 

Kindpakket. 

 

De JOGG-regisseur geeft aan dat de betrokkenheid van 

bijvoorbeeld ouders bij het zoeken naar oplossingen en activiteiten 

minimaal is geweest. Vanuit de gemeente wordt dit door de 

beleidsmedewerkers bevestigd. Wel wordt aangegeven dat gedeeld 

eigenaarschap een uitgangspunt is, dat steeds meer aandacht 

krijgt. Het belang van samen optrekken met ouders, kinderen (en/of 

andere partners) wordt erkend. De gebiedsregisseur geeft als 

voorbeeld dat de JOGG-regisseur is aangeschoven bij een bijeenkomst 

voor vrouwelijke nieuwkomers, om van daaruit te kijken wat passend 

is voor deze groep. 

 

De JOGG-regisseur geeft aan dat er speciaal aandacht is voor de 

lage SES (sociaaleconomische status)-groepen. Zo zijn sport- en 

spelactiviteiten georganiseerd voor kinderen van de Zomerschool 

(kinderen van nieuwkomers, die korter dan 3 jaar in Nederland 

Gezonde werkvloer 

Gezonde Werkvloer streeft naar een werkomgeving waarin 

vitaliteit de normaalste zaak van de wereld is. Waar de gezonde 

keuze de makkelijke keuze is. JOGG biedt samen met andere 

partners een platform met gratis tools om gezondheid en vitaliteit 

op de werkvloer te stimuleren. Het uitgangspunt is dat alleen 

samen met alle publieke, private en maatschappelijke krachten in 

de samenleving een gezond aanbod en een gezonde omgeving 

kan worden gecreëerd.  https://www.gezondewerkvloer.nl/ 

https://www.feelgoodbyfood.nl/de-gezonde-kassa/
https://www.nogfitterenvitaler.nl/
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wonen). Kinderen die om financiële redenen niet op vakantie konden, 

mochten bij deze sport- en spelbijeenkomsten aansluiten. De 

gebiedsregisseur geeft aan dat de sociaal werkers in de wijken ook 

speciaal gericht zijn op de lage SES-groepen en nieuwkomers. Er 

wordt ook, samen met leerlingen van het ROC, een activiteit 

georganiseerd onder de naam ‘Soep en Ontmoet’, waar behalve 

ontmoeting ook gezonde en goedkope voeding centraal staat. Bij 

dergelijke bijeenkomsten sluit de JOGG-regisseur soms aan en zo legt 

zij contact met de doelgroep. De beleidsadviseurs geven aan dat het 

Kindpakket en de Stimuleringsregeling Jeugd ervoor zijn om 

kinderen van ouders met een laag inkomen te ondersteunen, zodat 

ook deze kinderen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om te 

sporten en/of lid te worden van een sportvereniging. De JOGG-

regisseur geeft aan dat deze regelingen vanuit JOGG worden 

gepromoot, bijvoorbeeld via Facebook of door flyers uit te delen op 

scholen of bij activiteiten waar deze doelgroep te vinden is. 

 

Pijler: Verbinding preventie en zorg. 

Doelen:  

- In de periode 2018-2020 is een verwijsstructuur ingericht 

voor én door zorgpartners uit de gemeente Epe. Er is een 

sluitende ketenaanpak waarin het kind met overgewicht 

of obesitas wordt gesignaleerd en doorverwezen naar 

geschikte zorgprogramma’s. 

- In de periode 2018-2020 is onderzocht of het ook 

gewenst is dat er een sluitende ketenaanpak voor 

kinderen met ondergewicht komt. 

 

Zowel de beleidsadviseurs, als de JOGG-regisseur als de CJG-manager 

geven aan dat er inmiddels een sluitende ketenaanpak ligt voor 

kinderen met overgewicht. Deze ketenaanpak kan eveneens worden 

ingezet voor kinderen met ondergewicht of kinderen die om andere 

redenen niet goed in hun vel zitten. De aanpak heet Go F(or) IT!. Het 

programma is ontwikkeld door een samenwerking tussen CJG 

(jeugdarts), fysiotherapeuten, diëtisten en schoolmaatschappelijk 

werk. De JOGG-regisseur heeft samen met de manager CJG de 

ketenaanpak uitgewerkt en op papier gezet. Samen met de betrokken 

partners is gekeken hoe de aanpak in de praktijk kan worden uitgezet. 

Er is veel tijd in gaan zitten, maar de JOGG-regisseur en de CJG-

manager zijn tevreden met dat wat er nu ligt. De CJG-manager geeft 

aan dat zij hoopt dat door de nieuwe aanpak de verwijzing van deze 

kinderen beter gaat verlopen. Omdat de schoolmaatschappelijk 

werker de contactpersoon is voor ouder en kind, kunnen ook andere 

aandachtsgebieden gemakkelijker in beeld komen. In januari 2020 is 

Go F(or) IT! gestart met drie deelnemers. De aanpak loopt nog niet 

lang genoeg om ervaringen te kunnen evalueren. De JOGG-regisseur 

geeft aan dat de betrokkenen in het komende jaar regelmatig bij 

elkaar zullen komen om te bespreken hoe het loopt. Ook zullen er 

MDO’s (multidisciplinaire overleggen) ingepland blijven worden. 

 

Pijler: Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie 

Doel: Inzet op monitoren van voortgang op proces- en 

gedragsdoelstellingen 

 

De beleidsadviseur geeft aan dat er jaarlijks een 

stuurgroepvergadering is, waarin de voortgang van JOGG wordt 

besproken. Daarnaast is er de periodieke evaluatie vanuit JOGG 

(Nederland) aan de hand van de voortgangstool. Tot slot is er de 

procesevaluatie, die is uitgevoerd door het Evaluatiebureau en 

waarvan de resultaten in dit rapport worden beschreven. 

 

4.3.3. Overige resultaten uit de interviews 

 

Wat zijn de successen van JOGG Epe? 

Uit de interviews komt heel duidelijk naar voren dat vanuit JOGG Epe 

nieuwe verbindingen zijn gelegd tussen veel verschillende 

organisaties en partijen binnen de gemeente. De ketenaanpak 

Gezond Gewicht is hier een voorbeeld van. Ideeën die al jaren 

bestonden zijn door JOGG Epe concreet geworden en tot actie 

gebracht. Hierbij komt heel duidelijk de verbindende, enthousiaste 

en daadkrachtige inzet van de JOGG-regisseur naar voren. Alle 

geïnterviewden geven aan dat zij de kracht is achter JOGG Epe en dat 

zij als regisseur een uitstekende rol vervult. 

 

[Quote:]  ‘Zij (de JOGG-regisseur) is niet opdringerig. Het gaat heel 

organisch. Zij is goed in staat om  mensen heel enthousiast te maken.’ 

 

De geïnterviewden noemen de JOGG-regisseur resultaatgericht, een 

goede netwerker en heel prettig om mee samen te werken. Iemand 

geeft aan dat zij door haar warme, spontane persoonlijkheid anderen 

snel meekrijgt.   

 

Is de juiste doelgroep bereikt? (Met name de doelgroep -9 maanden 

tot 4 jaar, de 12- tot 19-jarigen, en aandachtsgebieden in Vaassen) 

Veel activiteiten richten zich op kinderen van de basisschoolleeftijd. 

Op de basisscholen is het relatief gemakkelijk om activiteiten te 

organiseren. Maar de geïnterviewden noemen dat er vanuit JOGG ook 

aandacht is voor de middelbare school en sportverenigingen. 

Daarnaast zijn er ook veel activiteiten die zich richten op de 

kinderopvang. De JOGG-regisseur geeft aan dat er ook aandacht is 

voor de moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals laaggeletterden. Zij 

geeft aan dat het meer actie en inzet vraagt om deze doelgroep te 

bereiken. Verder geeft zij aan dat op het voortgezet onderwijs met 

name de leerlingen uit klas 1 en 2 worden bereikt. De bovenbouw 

komt minder aan bod. De gebiedsregisseur geeft aan dat er vanuit 

JOGG aandacht is geweest voor de kwetsbare gebieden in Vaassen. 

Wat haar betreft zou er nog extra ingezet mogen worden op 

kwetsbare jongeren, zoals hangjongeren. Aansluiting bij het 

straathoekwerk zou hiervoor een ingang kunnen zijn.   
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Hoe verloopt de communicatie over JOGG in de gemeente Epe?  

Er wordt in de interviews genoemd dat er veel gecommuniceerd 

wordt over JOGG in de gemeente Epe. Naast ‘Heel Epe Beweegt’ 

wordt ook de term ‘JOGG’ veel gebruikt. JOGG komt op allerlei 

plekken terug, zoals in overleggen vanuit onderwijs, zorg en het 

sociaal domein maar ook richting de inwoners van de gemeente. 

Zowel managers, uitvoerenden als burgers zouden volgens een van de 

geïnterviewden van JOGG op de hoogte zijn. Vaak gaat het dan om 

concrete activiteiten die in het kader van JOGG worden uitgevoerd.   

 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor JOGG Epe? 

De beleidsadviseurs noemen de financiering van JOGG een van de 

grootste uitdagingen. Geld vinden voor preventie staat volgens hen 

vaak onder druk. Zij geven aan dit jammer te vinden, omdat inzetten 

op preventie juist belangrijk is. Acute zaken gaan vaak voor wanneer 

keuzes gemaakt moeten worden.  

 

Ten aanzien van de ketenaanpak overgewicht wordt genoemd dat het 

belangrijk is om de uitvoering hiervan goed te monitoren. Er zijn 

geen duidelijke afspraken gemaakt over wie dit gaat doen en ook niet 

over een evaluatie van deze aanpak. Een andere uitdaging is het 

bereiken van de juiste doelgroep in deze ketenaanpak. Het begint nu 

goed, maar uit andere projecten blijkt dat mensen soms schromen om 

mee te doen en alsnog afhaken nadat ze zijn aangemeld.  

 

Een andere uitdaging die genoemd wordt, is het vasthouden van dat 

wat nu is bereikt. Het is een lang proces, wat niet van de ene op de 

andere dag verandert. Dat wat nu in gang gezet is, moet wel 

gestimuleerd blijven. Verschillende geïnterviewden geven aan dat het 

een gemis zou zijn als de huidige JOGG-regisseur zou wegvallen. Zij 

weet goed wat er speelt en waar zij iets kan toevoegen. Eén 

geïnterviewde geeft aan dat het hiermee wel kwetsbaar is. De JOGG-

regisseur zelf geeft aan dat de bredere boodschap van JOGG nog niet 

geborgd is. Het creëren van een gezonde omgeving kan nog beter.  

 

Tot slot wordt nog de uitdaging genoemd om de juiste doelgroepen 

te bereiken. Hiermee worden de ongezondere, kwetsbare 

doelgroepen genoemd, waaronder de bewoners met een lagere 

sociaal economische status. 
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5  Conclusies 

5.1 Samenvatting resultaten 

In de gemeente Epe is er in de afgelopen periode draagvlak gecreëerd 

voor JOGG. De JOGG-regisseur heeft hier een belangrijke rol in 

gespeeld als verbinder en aanjager. Inmiddels is men behoorlijk op 

weg en zijn concrete activiteiten uitgevoerd, gericht op het 

bevorderen van gezond gewicht bij jongeren. De burgemeester, 

wethouders en beleidsmedewerkers vanuit verschillende 

beleidsterreinen zijn betrokken bij JOGG, evenals een aantal lokale 

bedrijven. Er is een ketenaanpak overgewicht jeugd gerealiseerd en er 

zijn regelmatig activiteiten op scholen en kinderopvanglocaties. De 

inzet is met name gericht op de thema’s groente, fruit, water drinken 

en bewegen/sporten.  

 

In Tabel 1 is kort samengevat wat er in de gemeente Epe per 

procesdoel en JOGG-pijler is behaald in de periode 2018-2020. 

5.2 Conclusies 

De gemeente Epe is behoorlijk op weg als JOGG-gemeente. 

Organisaties en partijen binnen de gemeente werken goed samen. De 

JOGG-regisseur speelt hier een belangrijke rol in met haar 

verbindende, enthousiaste en daadkrachtige inzet. Er is politiek 

bestuurlijk draagvlak gecreëerd en de boogde doelgroep (kinderen en 

jongeren tot 19 jaar) wordt met verschillende activiteiten bereikt. Ook 

is een sluitende ketenaanpak overgewicht jeugd gerealiseerd. Vooral 

de thema’s groente, fruit, water drinken en bewegen/sporten hebben 

volop de aandacht. Daartegenover staat dat er meer inzet gewenst is 

voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een lage 

sociaaleconomische status en kwetsbare jongeren. Ook publiek 

private samenwerking, gedeeld eigenaarschap en de omgevingen 

‘sport’ en ‘werk’ behoeven nog extra aandacht, evenals de thema’s 

ontbijt en beeldschermtijd. 

5.3 Aanbevelingen 

Op basis van de procesevaluatie worden de volgende aanbevelingen 

gedaan: 

• Blijf de rol van de JOGG-regisseur beleggen om de JOGG-

aanpak binnen te gemeente te borgen. Enthousiasme, 

verbinding weten te zoeken en daadkracht zijn belangrijke 

competenties voor een dergelijke functie.  

• Zet meer in op kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met 

een lage sociaaleconomische status, laaggeletterden en 

kwetsbare jongeren. Zet ook meer in op activiteiten in 

Vaassen Zuid-West. 

• Laat lokale bedrijven zien wat de mogelijkheden van een 

publiek-private samenwerking zijn en zoek samen naar een 

win-win situatie. 

• Besteed meer aandacht aan gedeeld eigenaarschap: creëer 

ouderbetrokkenheid en onderzoek of de inzet van een 

expert gewenst is.  

• Blijf met sportverenigingen in gesprek om de gezondere 

sportkantine onder de aandacht te brengen. 

• Zet meer in op het promoten van de ‘Gezonde Werkvloer’ 

binnen bedrijven en organisaties.  

• Breng de thema’s ontbijt en beeldschermtijd meer onder de 

aandacht bij de beoogde doelgroep.

 

Tabel 1. Samenvatting resultaten 

Procesdoel / JOGG-pijler Samenvatting 

Bij alle verloskundigen en consultatiebureaus is er in 

2020 aandacht voor een gezonde leefstijl door middel 

van het onder de aandacht brengen van de BOFFT 

regels en het eerste 1000 dagen plan bij ouders. 

- De gemeente Epe start in 2020 met het programma Kansrijke Start. Er heeft een eerste 

overleg plaatsgevonden tussen de JOGG-regisseur, de manager van CJG (0-4 jaar), Pharos, 

Proscoop en de gemeente. In 2020 staat een startbijeenkomst gepland. Kansrijke Start 

ondersteunt de verschillende partijen bij het komen tot een goede aanpak rondom de eerste 

1000 dagen van kinderen, waarin gezond en veilig opgroeien centraal staat. 

- Om baby’s vanaf 4 maanden te laten wennen aan het eten van groente hebben de JGZ-

verpleegkundigen (0-4 jarigen) in 2019 meegedaan aan de campagne ‘groentehapjes in 10 

stapjes’ (onderdeel van de groentecampagne van JOGG-Nederland). 

  

5 Conclusies 
• Samenvatting resultaten 

• Conclusies 

• Aanbevelingen 
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Procesdoel / JOGG-pijler Samenvatting 

Bij minstens 4 kinderopvanglocaties (KDV en BSO’s) 

en 6 peuterspeelzalen is in 2020 het bevorderen van 

een gezonde leefstijl van kinderen (en hun ouders) een 

vast onderdeel van hun (gezondheids)beleid. Binnen 

het (gezondheids)beleid is er aandacht voor het 

drinken van water, gezonde voeding en bewegen. 

- Alle kinderopvangorganisaties in de gemeente Epe hebben aandacht voor het bevorderen 

van een gezonde leefstijl van kinderen. De intensiteit verschilt tussen de organisaties. Op alle 

locaties van de kinderopvang staan nu kannen met water op tafel, als gezond alternatief voor 

zoete drankjes. Van 2 organisaties (in totaal 9 locaties) is bekend dat zij voedingsbeleid 

hebben opgesteld. 

- Alle kinderopvangorganisaties hebben meegedaan aan de snoepgroente- en fruitcampagne. 

Gezonde School-certificering bij minstens 10 

(basis)scholen in 2020 voor de thema’s Sport en 

Bewegen en Voeding. De 10 gecertificeerde scholen 

zijn de huidige 7 scholen, zij hebben het certificaat in 

stand gehouden, en 3 nieuwe scholen. 

- Er zijn vanuit JOGG Epe veel contacten met en activiteiten op scholen (m.n. basisscholen). 

Ook wordt er goed samengewerkt met de Gezonde Schooladviseur van de GGD.  

- In 2020 werken echter nog lang niet alle scholen volgens deze aanpak. Scholen zien soms op 

tegen de extra werkzaamheden die het zich meebrengt om Gezonde School te worden. In 

2020 wordt gestreefd naar een integrale menukaart voor scholen in samenwerking met de 

Gezonde School. 

- Begin 2020 zijn er in Epe 5 scholen met een Gezonde School-vignet op voeding of bewegen. 

Drie scholen hebben de ondersteuningsronde op dit thema en zullen het vignet in 2020 

hoogstwaarschijnlijk halen. Uiteindelijk zullen eind dit jaar dus 8 scholen gecertificeerd zijn. 

Minstens 9 basisscholen, de middelbare school, 4 

kinderopvanglocaties en 6 peuterspeelzalen hebben in 

2020 in hun beleid opgenomen dat er jaarlijks 

voorlichting over gezonde voeding aan hun ouders 

wordt gegeven. 

- Scholen nemen diverse initiatieven om ouders te informeren over thema’s rondom 

gezondheid en welzijn. Het lukt in deze tijd echter niet meer om ouders van 

basisschoolkinderen te bereiken met een informatieavond over voeding en bewegen. Ouders 

van kinderen in de kinderopvang zijn voor leefstijlthema’s nog wel warm te krijgen.   

- Er is geen zicht op of scholen het onderwerp ‘voorlichting over gezondheid aan ouders’ 

structureel hebben opgenomen in hun beleid. 

In 2020 wordt bij 6 van de 21 scholen The Daily Mile 

structureel uitgevoerd. 

The Daily Mile wordt op minstens 5 van de 20 scholen uitgevoerd. 

In 2020 zetten minstens 5 sportverenigingen of 

accommodaties met kantines zich in voor een 

gezondere sportkantine. 

- De gemeente Epe heeft tussen 2014 en 2017 gesprekken gevoerd met verenigingen en 

sportaccommodaties over de gezondere sportkantine. Het blijkt echter geen gemakkelijke 

opgave om dit te realiseren, vanwege angst voor verlies aan inkomsten. Bij de kantines van 

VV Emst en zwembad De Koekoek is nu een gezonder aanbod beschikbaar. In 2020 zal verder 

worden ingezet op het realiseren van gezonde sportkantines. 

- Vanuit JOGG Epe wordt daarnaast ook gewerkt aan gezonder aanbod bij bars en kantines in 

het jongerenwerk. 

In de periode 2018-2020 is vanuit de gebiedsopgave 

van de gebiedsregisseurs (vanuit de wensen en 

behoeften van de inwoners) meegedacht bij de 

realisatie van minimaal twee speelvoorzieningen in 

een wijk. 

- In Vaassen is vanuit de gebiedsopgave ingezet op het creëren van ontmoetingsplekken in 

wijk de Heggerenk. Hierbij zijn diverse partijen betrokken (geweest), zoals de gemeente, de 

basisschool, het IVN, de JOGG-regisseur en bewoners van de wijk.  

- Daarnaast zijn er initiatieven in Epe voor een speeltuin en in Emst voor een 

speel/ontmoetingsplek voor jong en oud. Ook bij deze initiatieven zijn bewoners betrokken 

bij het uitdenken en ontwikkelen van de plannen. 

In de periode 2018-2020 denkt JOGG mee over het 

optimaliseren van de speelvoorzieningen in Vaassen 

en betrekt beleidsveld Speelruimte hierbij. 

- De gemeente Epe heeft geen recent speelruimtebeleid. Als er in een buurt behoefte is aan 

een (nieuwe) speelgelegenheid, dan is de inzet van een gebiedsregisseur nodig.  

- Met de Goed voor Elkaar-regeling, kunnen bewoners subsidie bij de gemeente aanvragen 

voor ideeën die uit de wijk/buurt ontstaan. De JOGG-regisseur wordt dan vaak ingezet als 

procesbegeleider. 

In de periode 2018-2020 is vanuit JOGG meegedacht in 

het realiseren van veilige fietsroutes naar de VO school 

vanuit de kernen Vaassen, Oene en Emst. 

- Veilige routes en fietsverkeer hebben aandacht van de gemeente (beleidsterrein onderwijs). 

- De JOGG-regisseur heeft het thema veilige fietspaden ter sprake gebracht tijdens de Week 

voor de Gezonde Jeugd. Ook zijn er contacten met de Fietsersbond in het kader van het 

lokaal Sportakkoord. 
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Procesdoel / JOGG-pijler Samenvatting 

In 2020 hebben we, naast de 2 reeds aanwezige 

watertappunten, vanuit JOGG minimaal nog 4 

watertappunten gerealiseerd in de gemeente Epe, 

waaronder één dat voor alle leerlingen op de VO 

school toegankelijk is en minimaal één in de kern 

Vaassen. 

- Er zijn 2 nieuwe watertappunten gerealiseerd (bij RSG en SV Epe). 

- Verder zijn minstens 3 scholen bezig om een watertappunt gerealiseerd te krijgen. Sommige 

scholen vinden het lastig om water drinken te stimuleren. Zij ondervinden weerstand van 

ouders, die zelf willen bepalen wat hun kind drinkt. 

Pijler: Politiek bestuurlijk draagvlak 

a. Burgemeester en wethouders zijn enthousiast, 

bekend met en betrokken bij de JOGG-aanpak. 

b. Verschillende beleidsterreinen zijn betrokken en 

geïnformeerd over JOGG. 

a. Er wordt een grote betrokkenheid ervaren voor JOGG vanuit bestuur en politiek.  

b. De betrokkenheid van verschillende beleidsterreinen is in de afgelopen periode steeds 

groter geworden. JOGG wordt in meerdere beleidsplannen genoemd. 

Pijler: Publiek-private samenwerking 

a. In de periode 2018-2020 zijn bij JOGG minimaal 

25 (publiek-private) partijen aangesloten en 

werken samen met JOGG. 

b. In de periode 2018-2020 hebben minimaal 5 

bedrijven/partners een bijdrage (financieel, 

menskracht, middelen) geleverd voor de 

activiteiten van JOGG. 

c. In de periode 2018-2020 is er bij 4 bedrijven 

ingezet op de Gezonde Werkvloer. 

d. In de periode 2018-2020 realiseren werkgevers 

een Gezonde kantine/lunchwandelen/ sluiten aan 

bij NOG Fitter en Vitaler van de GGD of andere 

beweegmogelijkheden. 

e. In 2020 is bij de helft van de supermarkten bij 

minimaal 1 kassa een gezond aanbod. 

a. Er zijn 50 organisaties, instellingen en bedrijven in de gemeente Epe die samenwerken 

met JOGG. Het is lastig om bedrijven te betrekken bij JOGG.  

b. Minstens 8 bedrijven en organisaties leveren een bijdrage in vorm van sponsoring of 

diensten.  

c. Ten minste drie organisaties zijn gestart met Gezonde Werkvloer. 

d. Gemeente Epe heeft onlangs besloten zich aan te melden bij het digitale platform NOG 

fitter en vitaler (ter bevordering van een gezonde werkvloer) van de GGD. 

e. De gezonde kassa is een korte tijd uitgeprobeerd bij een supermarkt, maar weer 

teruggedraaid, omdat het volgens de filiaalmanager niet aansloeg. 

 

Pijler: Sociale marketing / Gedeeld eigenaarschap 

a. Kinderen, ouders en samenwerkingspartners in 

Vaassen worden vanaf het begin actief betrokken 

bij het zoeken naar oplossingen en de keuze van 

activiteiten en interventies binnen de JOGG-

aanpak. 

b. Aandacht voor specifieke doelgroepen en 

bijvoorbeeld ouders met laag inkomen richting 

begeleiden bij het Kindpakket. 

a. De betrokkenheid van bijvoorbeeld ouders bij het zoeken naar oplossingen en 

activiteiten is nog beperkt. Het belang van gedeeld eigenaarschap door samen op te 

trekken met ouders, kinderen en/of andere partners wordt echter wel erkend en ook al 

wel toegepast.  

b. Er is aandacht voor de lage SES-groepen met activiteiten zoals de Zomerschool en 

cursus Gezonde Taal en Voeding. Vanuit de gemeente zijn er het Kindpakket en de 

Stimuleringsregeling Jeugd om kinderen van ouders met een laag inkomen te 

ondersteunen. Deze regelingen worden vanuit JOGG onder de aandacht gebracht van 

de doelgroep. 

Pijler: Verbinding preventie en Zorg 

a. In de periode 2018-2020 is een verwijsstructuur 

ingericht voor én door zorgpartners uit de 

gemeente Epe. Er is een sluitende ketenaanpak 

waarin het kind met overgewicht of obesitas 

wordt gesignaleerd en doorverwezen naar 

geschikte zorgprogramma’s. 

b. In de periode 2018-2020 is onderzocht of het ook 

gewenst is dat er een sluitende ketenaanpak voor 

kinderen met ondergewicht komt. 

a. Er is een sluitende ketenaanpak overgewicht jeugd gerealiseerd. Het programma heet 

Go F(or) IT!.  

b. Binnen Go F(or) IT wordt ingezet op over- en ondergewicht (er wordt gestreefd naar een 

gezond gewicht). 

Pijler: Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie 

a. Inzet op monitoren van voortgang op proces- en 

gedragsdoelstellingen 

In 2019 is de uitgangssituatie in de gemeente Epe in kaart gebracht. De doelen zijn 

beschreven en  SMART geformuleerd. Ook is een plan voor de monitoring opgesteld. In 2020 

heeft het Evaluatiebureau de procesevaluatie uitgevoerd. 
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Beleidsmakers in de Volksgezondheid staan voor de lastige opdracht om bij afnemende financiële 

ruimte antwoorden te vinden voor toenemende gezondheidsproblemen onder de bevolking. Dat vraagt 

om ingrijpende en verantwoorde keuzes. 

 

Het Evaluatiebureau Publieke gezondheid is specialist in het verkrijgen van praktische informatie over 

interventies in de publieke gezondheid. Het Evaluatiebureau biedt beleidsmakers handvatten waarmee 

zij ingrijpende keuzes op verantwoorde wijze kunnen maken. Dat doen we in alle gevallen praktisch, 

verbazingwekkend betaalbaar, en met academisch gestoelde kennis. Zo maken we beleidsmakers 

sterker. 

 

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid 

Postbus 3 

7200 AA Zutphen 

088 - 443 37 05 

info@evaluatiebureau.nl 

www.evaluatiebureau.nl 

 

Initiatief van: 

 

Partners: 

  

© Evaluatiebureau Publieke Gezondheid – mei 2020 

Overname van gegevens is toegestaan, mits voorzien van bronvermelding. 

 


