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Wat is JOGG?
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Onder die naam werken we aan een gezonde jeugd
in een gezonde omgeving. De JOGG-aanpak richt zich op wijken waar het percentage
overgewicht onder jongeren (0-19 jaar) het hoogst is. Onder de paraplu van de gemeente
werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en
woningbouwverenigingen samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en
speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en
drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden.
Waarom is JOGG nodig?
JOGG is hard nodig, want overgewicht is een groeiend probleem. Ongeveer één op de
zeven kinderen is te zwaar. In sommige wijken zelfs één op de drie. De afgelopen 30 jaar is
het overgewicht onder volwassenen en kinderen toegenomen. Als deze toename doorzet,
telt Nederland in 2024 ongeveer 2,5 miljoen obese mensen. Die brengen aanzienlijke
zorgkosten met zich mee. Het is dan ook de moeite waard te investeren in preventie van
overgewicht op jonge leeftijd. Zo kan de Nederlandse jeugd gezond opgroeien en actief
ouder worden.
Wat wil JOGG bereiken?
JOGG wil een omgeving creëren die kinderen en jongeren motiveert gezond te eten en meer
te bewegen. Een gezonde keuze moet voor hen een gemakkelijke keuze zijn, zonder dat ze
zich daarvan bewust zijn. Zo verandert hun gedrag en komen ze ongemerkt op gezond
gewicht.
De JOGG-aanpak
De JOGG-aanpak steunt op vijf pijlers:
1. Politiek-bestuurlijk draagvlak.
Een gezond gewicht hoort bij een gezonde leefstijl en heeft een belangrijke plaats in het
programma van het college van burgemeester en wethouders.
2. Publiek-private samenwerking.
Lokale bedrijven en publieke partijen zijn betrokken bij de JOGG-aanpak. Ze leveren
expertise, denken mee, zetten hun communicatie in voor JOGG en dragen financieel bij
aan JOGG-activiteiten. Bedrijven kunnen zich vanuit hun maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap inzetten voor JOGG.
3. Sociale marketing.
Door met de doelgroep in gesprek te gaan sluit de JOGG-aanpak aan bij de
belevingswereld van kinderen en jongeren. Een gezonde leefstijl wordt net zo
verleidelijk ‘als een nieuwe smartphone’.
4. Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie.
‘Meten is weten’. Binnen de JOGG-aanpak worden activiteiten gemonitord, geëvalueerd
en zo nodig bijgestuurd. Daarnaast wordt het proces van de aanpak zelf gemeten en
natuurlijk ook de BMI van de kinderen. Bij de wetenschappelijke begeleiding en evaluatie
zijn onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Windesheim
betrokken.
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5. Verbinding preventie en zorg.
(Zorg)professionals signaleren overgewicht in een vroeg stadium en stemmen hun
dienstverlening onderling op elkaar af. Zo komen jongeren met overgewicht direct op de
juiste plek terecht.
Elke gemeente kan op basis van deze pijlers de JOGG-aanpak realiseren en concrete
beslissingen nemen. Welke wijken worden aangepakt? Welke doelgroepen worden
aangesproken? Welke activiteiten worden in samenhang ingezet? Een lokale JOGGregisseur zorgt ervoor dat alle partijen met elkaar verbonden zijn.
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