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Brede Regeling Combinatiefuncties
 Sinds 2010 maken we gebruik van deze regeling

 Bijdrage vanuit het rijk: €212.172 voor 4 jaar 

 Daarvoor kunnen we 3,8 Fte extra inzetten

 De gemeente moet 60% co-financiering leveren

 Extra tools voor verenigingen en scholen

 Verantwoordelijkheden van onderwijs of sportverenigingen niet 
overnemen



De vorige periode was succesvol!

Cultuur
  Een behoorlijke groei in belangstelling bij basisscholen

  Betere inbedding: kennis is overgedragen aan 
     school/team/leerkracht

  Meer scholen onderschrijven het belang van cultuureducatie

  Meer scholen zijn daarmee zelf aan de slag gegaan

  De vraagstelling is groter en professioneler geworden



 100% bereik en meer naschools aanbod: workshops

  Meer doorstroom van kinderen naar vervolg



Ook succesvol bij sport

 Veel inwoners (jong/oud, met en zonder beperking) bereikt en in 
beweging gekomen

 Steeds meer kinderen maakten kennis met een sport 
(scholierensport) 

 Meer kinderen enthousiast om lid te worden

 Het aantal deelnemers steeg van 650 kinderen in 2015 tot 943 in 
2017

 Toename aan doorverwijzing vroegsignalering (psycho)motorische 
achterstanden

       



Conclusie

De effecten zijn positief 
 Kwalitatief 
 Kwantitatief 

Dus: doorgaan! 



Wijziging Rijks-doelstellingen 
 Meer belang bij inclusief sporten, bewegen en 

cultuurbeoefening

 Aandacht voor personen die vanwege financiële situatie 
moeilijker meedoen aan sporten/bewegen en cultuur

 Meer inzetten op groepen mensen die belemmeringen ervaren 
bij het sporten en bewegen 

 Specifieke aandacht voor kwetsbare, minder kansrijke 
jongeren die (een risico op) een verminderde actieve leefstijl 
hebben. 
 Verbinding met JOGG



De cultuur- en beweegcoach 
aan het woord





De JOGG-aanpak

Overgewicht is een groeiend probleem

Het doel is om een gezonde omgeving te creëren die kinderen 
en jongeren motiveert gezond te leven.

Een gezonde keuze moet een makkelijke keuze zijn 

Aanpakken van overgewicht onder jongeren in Nederland
Vermindering van zorgkosten op latere leeftijd



Vijf pijlers



Effecten in andere gemeenten



Waarom JOGG in Noordoostpolder?

Stimuleren van een gezonde leefstijl onder jongeren
Preventie van overgewicht en obesitas
Voorkomen is beter dan genezen

Cijfers in Noordoostpolder
12% van de kinderen (groep 2) heeft overgewicht 
14% van de kinderen (groep 7) heeft overgewicht
16% van de jongeren kampt met overgewicht
17% van de jongeren voldoet aan de 

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

*Bron: Een gezonder Flevoland,
Flemovo 2016-2017 (klas 1 en 3 vmbo, 2 en 4 havo/vwo)



JOGG regisseur

Jos van Putten, beweegcoach Carrefour

16 uur beschikbaar voor de JOGG-aanpak 

Landelijke ondersteuning 



Werkwijze



Wat levert het op?

Verlaging in percentage kinderen en jongeren met overgewicht 
en obesitas in Noordoostpolder 

Sluitende ketenaanpak voor signalering en doorverwijzing 
kinderen en jongeren met overgewicht in Noordoostpolder

Toename van gezond aanbod en beweegstimulering in 
settings wijk, school, thuis en zorg



Voorlopige planning

Januari Februari Maart April Mei Juni

Informatie verzamelen    

Netwerkanalyse    

Wijk en doelgroep kiezen  

Plan van aanpak      

Opbouwen van lokale JOGG organisatie      

Vergroten draagvlak en bekendheid        

Kick off  



Vragen?
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