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Aanleiding 
Als onderdeel van het programma Jongeren Op Gezond Gewicht in de Noord-Veluwe organiseren de zes 
samenwerkende gemeenten jaarlijks het thema SnoepGroente! Inzet is het stimuleren van groenteconsumptie 
onder kinderen van 4 tot 12 jaar. Daarvoor zullen ieder jaar in de periode september-oktober verschillende 
activiteiten plaatsvinden, onder de noemer van het thema Snoepgroente!  Activiteiten worden regionaal 
afgestemd, maar de gemeenten zijn vrij om het lokaal afzonderlijk verder in te vullen. Het Evaluatiebureau is 
gevraagd dit regionale thema op procesaspecten (bereik, waardering en uitvoering) te evalueren over de gehele 
periode van drie jaar. Dit rapport beschrijft de evaluatie van SnoepGroente 2017. 
 

Opzet 
Gekozen is om de evaluatie van SnoepGroente 2017 kwalitatief in te steken door in gesprek met JOGG-
regisseurs vooral de organisatie en succes- en faalfactoren te bespreken1. Hiervoor is eind november 2017 een 
werksessie georganiseerd, waarbij JOGG-regisseurs in de vorm van roulerende speed-dates vijf belangrijke 
vragen aan elkaar stelden. Op die manier is iedereen in actie gezet en kon in beperkte tijd veel ervaring worden 
uitgewisseld. Naderhand heeft iedere JOGG-regisseur zijn/haar antwoorden op individuele kaartjes geschreven, 
die als flessenpost in februari 2018 is opgestuurd.  
 

Resultaten 
 
Hoe ben je tot invulling van de themaweken snoepgroente gekomen? Welke factoren zijn daarop van invloed 
geweest? Wat wilde je bereiken? 

Gemeente  

Elburg Door een functie overdracht hebben wij eind augustus pas een invulling kunnen geven aan 
deze campagne. Hierdoor waren wij genoodzaakt om een andere approach te nemen. Wij 
wilden meer kenbaarheid creëren voor Snoepgroente door het aanbieden van gezonde 
groente snacks tijdens activiteiten.   

Ermelo 1) Samen brainstormen; meerdere doelgroepen bereiken, meerdere subdoelen 
2) Budget 
3) Snoepgroente onder de aandacht brengen bij scholen +(buurt) netwerk + supermarkt 
4) Ook creatief als Wendy Wortel voorleesboek 

Harderwijk In samenwerking met betrokken partijen (Hortus, Pepijn, Stadsoogst). Startbijeenkomst 
februari. Doel was vergroten doelgroep van groep 7+8 naar de hele school. 

Nunspeet Samen met publiek private partners brainstormen + inspiratie andere JOGG-gemeenten + 
passend op eigen doelstellingen. 

Oldebroek Te snel om te starten. Doelstellingen in samenwerking met team/ondernemers delen.  

Putten Basis van 2016 gebruikt en verder uitgebreid. Factoren en voorbeelden van regio collega’s 
gebruikt. Bereiken: Verstevigen van de campagne en uitbreiden van de doelgroep.  

 

                                                                                 
1
 Hiervoor waren verschillende redenen: 1) lokale activiteiten en planning bleef lange tijd onduidelijk, 2) lastig om een 

regionale activiteit te kiezen die alle gemeenten oppakken en waar evaluatie meerwaarde heeft, 3) behoefte om deze 
evaluatie ronde vooral in te steken op organisatie om leerpunten voor 2018 te destilleren.    
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Wat ging goed? Wat hou je vast? Denk hierbij niet alleen aan activiteiten, maar ook processen (samenwerking, 
randvoorwaarden etc) 

Gemeente  

Elburg Veel kinderen kunnen bereiken in een hele korte tijd. Voor de toekomst willen we een 
duidelijke planning hebben wat er wordt gedaan tijdens Snoepgroente. Waardoor wij kwaliteit 
kunnen leveren met partners/andere partijen en hierdoor kinderen/ouders meer groente gaan 
eten.  

Ermelo Planning ging goed. Mooie verbinding met de buurt. Ook dag van de duurzaamheid die ook 
gezonde leefstijl heeft meegenomen. Oa Kookworkshop van brasserie de Volksmond.  

Harderwijk Startbijeenkomst! Taken verdelen! Iedereen doet iets. Financiën voor communicatie. 

Nunspeet Benut het hele team bij het opzetten van campagneplan. Start vroeg genoeg: tijd voor 
voorbereiding/uitwerking. Uitwisseling/verbinden doelgroepen – samenwerkingspartners. 

Oldebroek Proces opstarten na fitweek ‘Beleven, Proeven, Voelen’. Doelgroep 0-4 jarigen is belangrijk. 
Regionale successen uitrollen. Wie kan helpen uitrollen?> Middelbare school, werkfruit, 
restaurants, moestuinen, basisschool, KDV, PSZ, buurt. Docenten mee laten denken in 
lespakketten; eigenaar maken van week.  

Putten Collega’s hebben meer meegewerkt aan het vorm geven van de campagne. Zo voelde iedereen 
zich mede-eigenaar. Samenwerking met de PLUS, spaaractie was niet mogelijk, maar daaruit 
is wel een hele leuke stickeractie uit voort gekomen. Ook nieuwe partner de pluktuin was erg 
enthousiast.  

 
Wat zou je in 2018 anders doen? Wat heb je daarvoor nodig? Wie kan je daarbij helpen? 

Gemeente  

Elburg Schema maken met activiteiten die wij gaan uitvoeren in samenwerking met scholen, 
bedrijven.  

Ermelo In mei starten met bedenken. Jaarplanning verfijnen. 
Albert Heyn groente zakjes. 

Harderwijk Verbreden startbijeenkomst. Verbreden doelgroep: voor 0-4 jarigen “groentehapjes 10 stapjes 
EN voorbeelden toolkit Putten.  

Nunspeet Nog veel winst te behalen op JOGG-thema’s > meer tijd voor uittrekken.  

Oldebroek Op tijd starten. Less is more als in focus leggen op iets. Team van Oldebroek betrekken bij 
ontwikkelen.  

Putten Scholen en KDV/PSZ laten meeschrijven in de campagne. Supermarkt/groenteboeren meer 
betrekken. Meer doe-dingen bijvoorbeeld workshop naschools of gastles in de klas. 

 
Welke tip die je van een collega JOGG-regisseur hebt gekregen is je het meest bijgebleven? 

Gemeente  

Elburg Duidelijke planning maken en in februari al in gesprek met andere partijen om de activiteiten 
door te nemen.  

Ermelo Partners zelf laten meeschrijven met plannen. Visie delegeren aan partners. 

Harderwijk Less is more…….    Teveel focus op verbreden en te weinig op verdieping.  

Nunspeet Direct samenwerkingspartners erbij betrekken: in eerste brainstormmeeting. Deals maken 
voor uitwerking.  

Oldebroek Partners betrekken. Mee laten denken over de week/lespakketten.  

Putten Al in februari voorbereiding starten. 
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Als je mag dromen, hoe zien jouw meest ideale thema-weken er dan uit? Welke aspecten uit die droom zou je in 
realiteit kunnen proberen? Wat heb je daarvoor nodig? 

Gemeente  

Elburg Snoepgroente ingeburgerd bij PSZ, KDV, basisschool, VO. En: niet alleen een x aantal 
maanden per jaar maar constant.  

Ermelo Dromen: Voor alle leeftijden alle kinderen + ouders. Elke school moestuin of in de buurt. Alle 
klassen hebben een moestuin liefst combineren met AH moestuinacties. Ouders hebben 
gesprek en geven kids groente tussendoor.  
Nodig: Breder draagvlak + budget. 

Harderwijk In Harderwijk “leeft” SnoepGroente! Hiervoor is het nodig dat er meerdere partners zijn die in 
dezelfde periode “iets” doen. Financiële borging. 

Nunspeet (Regionale) herkenning van thema (liefst dat het een bekend fenomeen wordt in hele 
gemeente). Veel partijen betrekken (niet 5, maar 30 bijvoorbeeld). Elk jaar weer nieuwe 
partijen (publiek private samenwerking is speerpunt in beleid) laten aanhaken 
(sneeuwbaleffect).  

Oldebroek Vooral voelen, beleven en eten. Doelgroep 0-4 & basisschool. 

Putten Alle scholen doen mee: de campagne is echt een begrip in Putten. Vaste partner/sponsor ter 
financiële ondersteuning. Ook sportverenigingen/kantines doen mee. Ook ouders doen mee, 
nu veel via scholen gedaan.  

 
 

Conclusie 
 Op tijd beginnen: in februari voor een 

campagne in het najaar. 

 Betrek partijen/partners vanaf het begin, 
laat ze mee denken/schrijven bij 
ontwikkeling van plannen. Dit draagt 
positief bij aan eigenaarschap en borging.  

 Zorgen voor voldoende financiële middelen: 
bij voorkeur financiële middelen met een 
structureel/vast karakter. 

 Less is more: je moet de goede dingen goed 
blijven doen. In plaats van alles doen. Gaat 
ook over keuzes maken. 

 Leer van elkaar en gebruik elkaars connecties > regionale successen uitrollen.  

 Doe het samen, verdeel taken.  
 
 

Bijlagen 
Overzicht met lokale activiteiten. 
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