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Epidemioloog

Kasper: Wat is JOGG?
JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht, een programma
dat landelijk wordt ondersteund en gepromoot. Het doel is een
gezonde omgeving te creëren voor kinderen zodat de stijgende lijn
van overgewicht blijvend wordt teruggedrongen. We verwachten dit doel
te bereiken door een mix van verschillende campagnes, activiteiten en
samenwerkingsverbanden. Zie bijvoorbeeld JOGG Harderwijk.
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Judith: Wat is het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid?
Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is een onderdeel van
de Academische Werkplaats AGORA en GGD NOG. Wij evalueren
beleid en interventies in de publieke gezondheid. Sinds 2016
maakt onderzoek in het sociaal domein integraal onderdeel uit van
het Evaluatiebureau. Het Evaluatiebureau ondersteunt gemeenten bij
verantwoording van beleid en het maken van keuzes. Meer informatie
kun je vinden op: www.evaluatiebureau.nl.

Kasper: Waarom wordt JOGG Noord-Veluwe geëvalueerd?
Evalueren vind ik erg belangrijk. Als je weet welke resultaten
er zijn behaald, kun je namelijk iets zeggen over het succes
van je aanpak. In de Noord-Veluwe gebruikten we de
evaluatie om de aanpak voor de huidige periode (2017-2019) te
verbeteren. Accenten worden verlegd en doelstellingen worden
bijgesteld. We gebruiken de evaluatie dus niet alleen om iets te
kunnen zeggen over de afgelopen periode!
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Judith: Wat waren opvallende resultaten?
De evaluatie over 2014-2016 liet zien dat ondanks een
relatief korte follow-up tijd bij kinderen een aantal positieve
uitkomsten op gedrag zijn te zien. Zo is bijvoorbeeld het
beweeggedrag van kinderen toegenomen. Bij jongeren van 12 t/m 19
jaar zijn nagenoeg geen verandering in gedrag te zien, terwijl bij deze
doelgroep ook veel te winnen valt. We hebben aanbevolen om in de
vervolgfase meer aandacht te besteden aan deze doelgroep.
Kasper: Hoe is de samenwerking met het evaluatiebureau?
De dienstverlening van het Evaluatiebureau is ons heel goed
bevallen. Naast de afgesproken evaluatie onderdelen die zij
voor ons verzorgden, stonden ze ook altijd klaar om mee te
denken bij andere Monitoring & Evaluatie vraagstukken.
De samenwerking is dan ook gecontinueerd voor de periode
2017-2019 en we zijn nu in gesprek voor de periode erna.
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