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Inleiding 
Begin 2015 is de gemeente Lochem gestart met JOGG. Om een afname van overgewicht te bereiken, richt de 
gemeente Lochem zich op de gehele doelgroep van JOGG (0- tot 19- jarigen). Er is echter in het bijzonder aan-
dacht voor de 0-12 jarigen en hun ouders. In 2015 was het themajaar #gratisbewegen, 2016 stond in het teken 
van ‘Drink Water – Lekker Fris’. In 2017 is het  thema water drinken voortgezet en is een start gemaakt met het 
thema groente. Daarnaast richt Lochem zich op het bevorderen van fruit- en groenteconsumptie, het verminde-
ren van beeldschermtijd en het geven van borstvoeding.  
In deze factsheet zijn de resultaten verwerkt van de activiteitenmonitor (figuren 1 t/m 3), de voortgangstool (ta-
bel) en de interviews die zijn gehouden met sleutelfiguren binnen de JOGG-werkwijze in de gemeente Lochem. 
 

Successen 
 B-fit subsidie voor kinderopvang. Kinderopvangorganisaties zijn zich meer bewust van wat er nodig is om 

een gezonde kinderopvang te worden. Kindercentrum.nl krijgt een nieuw voedingsbeleid. 
 Gezonde scholen: Bijna alle scholen doen iets met JOGG / Gezonde School (zie kader Gezonde School). 
 Fitklasse op het basisonderwijs is uitgegroeid tot een succes (zie kader Fitklasse). 
 Verbinding Preventie en Zorg (VPZ) is goed gaan lopen (zie kader Verbinding Preventie en Zorg) 
 Lokale drinkwatercampagne; water drinken stimuleren op basisscholen. Alle scholen hebben bidons 

ontvangen. 

Uitdagingen 
 Een uitdaging is om de VPZ contacten te blijven onderhou-

den.  
 Het kost tijd om iedereen dezelfde richting in te krijgen als 

het gaat om de pijler VPZ. 
 Er moet veel tijd geïnvesteerd worden in contacten leggen 

met organisaties en bedrijven. 

“Veel dingen zijn echt van de lange adem. Je moet blijven her-
halen. Met name op scholen heeft het echt tijd nodig.” (JOGG 
regisseur) 

Uitgelicht: Fitklasse 
 
Bij Fitklasse doen kinderen tijdens een 
speciale gymles verschillende testjes op 
het gebied van lenigheid, kracht, coördi-
natie en conditie. Hiervoor wordt de 
Eurofittest gebruikt. 
 
Naast de testjes worden de kinderen 
gemeten en gewogen door de JGZ-
assistente. Aan de hand van normerin-
gen kan bekeken worden hoe fit de kin-
deren en de klas zijn.  
 
Fitklasse is in de periode 2015 – 2017 
uitgevoerd op 15 van de 17 scholen in de 
gemeente Lochem. 
 

“Fitklasse is uitgegroeid tot een groot 
succes.” (sportcoach, verantwoordelijk 
voor Fitklasse) 
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Fig 1: Activiteiten gericht op BOFFT-thema's 
(Er zijn meerdere thema's per activiteit mogelijk)  
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Fig 2: Activiteiten gericht op doelgroepen 
(Er zijn meerdere doelgroepen per activiteit mogelijk)  
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Uitgelicht: De Gezonde School 
 
De JOGG/Gezonde School aanpak op scholen is 
een groot succes. Bijna alle scholen nemen hier-
aan deel en scholen worden steeds gemotiveerder 
om een Gezonde School te worden. Bij ouders is 
de weerstand die er eerst was met betrekking tot 
de Gezonde School, afgenomen. 

“De sceptische houding die er in het begin wel 
was bij ouders, met name wat betreft gezonde 
voeding, is afgenomen. Door JOGG konden op 
scholen lessen over drinkwater worden verzorgd, 
zijn bidons uitgedeeld op basisscholen en willen 
steeds meer scholen een Gezonde School wor-
den.” (brede school coördinator) 

 

“Scholen worden zich steeds bewuster van ge-
zondheid, het komt steeds meer ‘in het systeem’. 
En je merkt dat andere scholen hierdoor getrig-
gerd worden om ook een Gezonde School te wor-
den. Dit gebruiken scholen nu steeds meer om 
zich te profileren”. (sportcoach) 
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Resultaten per pijler 

Politiek Bestuurlijk Draagvlak (PBD)  
Er is in het eerste jaar een brainstormsessie geweest 
om de beleidsterreinen bij elkaar te brengen. Naar 
aanleiding hiervan is er een fietsweek georgani-
seerd voor ambtenaren van afdeling Verkeer, waar-
bij een campagne van de afdeling Verkeer is gekop-
peld aan JOGG. Ook is er een link gelegd met het 
armoede- en minimabeleid. In het beleid is opge-
nomen dat de kindregelingen worden uitgebreid, 
waarbij onder andere speciale aandacht is voor 
sport. Daarnaast zijn er aanpassingen gedaan in de 
gemeentelijke werkomgeving m.b.t. gezonde voe-
ding en bewegen. 

Publiek Private Samenwerking (PPS) 
Er is veel tijd geïnvesteerd in PPS; er zijn contacten 
geweest met Jumbo, Albert Heijn en Rosti Mepal. 
De JOGG regisseur geeft aan dat het lastig is om 
met bedrijven een concreet contract aan te gaan. Er blijft vaak lang onduidelijkheid en soms trekken bedrijven 
zich na een tijd toch weer terug. 

Sociale Marketing (SMK)  
Er is een ouderbetrokkenheidsonderzoek gedaan naar ‘hoe herken je bepaalde oudertypen en hoe kun je daar je 
communicatie op afstemmen?’. 
Er is GGD-ondersteuning gebruikt om een brief juist te formuleren, zodat de ouders goed aangesproken worden. 

De regionale drinkwatercampagne  is volgens de princi-
pes van SMK opgezet. In 2017 namen 2700 zwemlessers deel 
aan een regionale campagne om water drinken te stimuleren; 
waaronder ca. 500 kinderen die zwemlessen volgden in 
zwembad Zwembad De Beemd in Lochem, De Berkel in Al-
men, De Boskoele in Gorssel en Leusinkbad in Laren. 
 

Het heeft continu onze aandacht; ‘HOE brengen we WAT’? 
(JOGG regisseur) 

Monitoring & Evaluatie (M&E) 
Naast de evaluatieactiviteiten van de GGD, lopen er in Lochem Fitklasse metingen. Ook worden verschillende 
onderdelen en activiteiten (zoals de bijeenkomst Gezonde Werkvloer en de cursus Gezonde Kinderopvang) na-
derhand geëvalueerd. 

Verbinding Preventie en Zorg (VPZ) 
Er is veel geïnvesteerd in de pijler Verbinding Preventie en Zorg. Door het VPZ-overleg werken Stichting Welzijn 
Lochem en JOGG samen met GGD, Yunio en de eerste lijn. Er is een zorgpad / route ontwikkeld om verbinding te 
leggen tussen preventie en zorg. Vanuit de VPZ werkgroep is een symposium georganiseerd om de route te la-
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Fig 3: Activiteiten gericht op JOGG-Pijlers 
(Er zijn meerdere pijlers per activiteit mogelijk)  
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ten zien om jongeren die te zwaar zijn te begeleiden. Dit symposium is onder andere bedoeld voor huisartsen en 
andere zorgprofessionals en intern begeleiders van scholen. Uitdaging is om iedereen een rol toe te bedelen als 
het gaat om overgewicht signalering. 

De grootste ‘opbrengst’ van JOGG is dat er verbindingen zijn gezocht en gevonden. De verschillende disciplines 
weten elkaar te vinden en kennen elkaar (jeugdarts GGD) 

Gemiddelde scores bij afname Voortgangstool 

 

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

 
Conclusie / aanbevelingen 

Er is sinds 2015 veel gebeurd in de gemeente Lochem! Veel verbindingen zijn tot stand gekomen en mooie ge-
zondheidsprogramma’s en activiteiten zijn uitgevoerd. De Gezonde Schoolaanpak en Fitklasse zijn een groot 
succes en ook kinderopvangorganisaties zijn nu bezig met JOGG. 
 
Daarnaast is het succesvol dat er verbindingen zijn gelegd tussen preventie en zorg. Hierdoor worden preventie 
en zorg in de gemeente Lochem beter ingericht en op elkaar afgestemd. Het is belangrijk dat hiervoor conti-
nuïteit en borging komt. 
 
In fase twee van JOGG is het de bedoeling dat er meer op het gebied van integraal beleid wordt gedaan en meer 
beleidsterreinen worden gekoppeld. Dit heeft in de gemeente Lochem al aandacht gehad in de afgelopen jaren. 
De aanbeveling is om dit verder uit te werken en te concretiseren.  

 
Lochem 

JOGG-pijlers 
medio 
2015 

medio 
2016 

Eind 
2017 

Lokale Organisatie 2,2 3,0 3,2 

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

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

Sociale Marketing 1,0 1,8 2,4 

Verbinding Preventie & Zorg 2,2 2,2 2,6 

Monitoring & Evaluatie 2,8 3,2 3,4 

Communicatie 2,2 2,2 2,8 

Voortgangstool 
Uit de Voortgangstool blijkt dat Lochem in de 
afgelopen jaren op alle pijlers vooruitgang 
heeft geboekt. Lochem is behoorlijk op wel 
met de pijler Lokale Organisatie. Op het gebied 
van Verbinding Preventie en Zorg en Commu-
nicatie is in 2017 extra ontwikkeling geweest 
ten opzichte van voorgaande jaren.  


