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Inleiding 
Op 27 november 2018 ondertekende het college de samenwerkingsovereenkomst JOGG. Dat was 
voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. In de raadsvergadering van 28 januari 
besloot u om drie jaar lang € 17.500 per jaar beschikbaar te stellen ten behoeve van de JOGG-
regisseur (No. 18.0000911-1). 
 
Onder de naam JOGG wordt gewerkt aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. Het doel van 
JOGG is om een gezonde omgeving te creëren voor jongeren, zodat het voor hen gemakkelijker wordt 
om gezonde keuzes te maken in plaats van ongezonde keuzes. De JOGG-regisseur is in 2019 gestart 
met het plan van aanpak. Over het proces en de inhoud van het plan van aanpak wordt u in de eerste 
paragraaf geïnformeerd. Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de landelijke JOGG-organisatie 
waar het college u over wil informeren. Dit wordt weergegeven in paragraaf 2.  
 
Paragrafen 
 

1. Plan van aanpak JOGG 
 
De totstandkoming van het plan van aanpak 
In 2019 zijn veel individuele gesprekken gevoerd door de JOGG-regisseur met partners uit onder 
andere het onderwijs, sport, welzijn, zorg, gemeente en met ouders. Vervolgens is een bijeenkomst 
georganiseerd waar alle bovengenoemde partijen en raadsleden voor uitgenodigd waren. In deze 
bijeenkomst zijn ambities, doelen en plannen opgesteld. De input is verwerkt in het plan van aanpak 
en is afgelopen week vastgesteld door het college. Het plan van aanpak is geen vastomlijnd plan, 
maar dient als handreiking. Dit betekent dat de komende jaren ook wordt ingespeeld op de vragen en 
behoeften van het veld. 
 
De inhoud van het plan van aanpak  
De missie van JOGG Noordoostpolder is dat meer kinderen en jongeren in Noordoostpolder 
voldoende bewegen, gezond eten en drinken en een gezond gewicht hebben. Het uiteindelijke doel 
van JOGG is een toename van kinderen met gezond gewicht. Uit de ervaring van andere JOGG-
gemeenten blijkt dat dit gemiddeld in zes jaar wordt bereikt. De eerste meetbare effecten op 
gedragsverandering kunnen pas na ongeveer drie jaar worden verwacht. Door de eerste drie jaren in 
te zetten op bewustwording en participatie van de lokale organisatie zet je stappen richting 
gedragsverandering. Daarom is de hoofddoelstelling in Noordoostpolder:  
 
“Op 1 januari 2022 is er meer bewustwording en urgentiebesef bij ouders en lokale organisaties op het 
stimuleren van een gezonde leefstijl van het kind. Ze werken hierbij actief samen.” 
 
De JOGG-aanpak gaat uit van vier omgevingen van het kind: de thuisomgeving, de schoolomgeving, 
de buurtomgeving en de sportomgeving. Daarnaast bestaat ook de professionele zorgomgeving. Om 



bovenstaande doelstelling te realiseren zijn per omgeving van het kind doelen gesteld. Ook deze 
doelen worden gemonitord.  
 
Wijkkeuze en doelgroep  
De JOGG-aanpak Noordoostpolder richt zich jaarlijks op twee wijken en/of dorpen. De JOGG-aanpak 
werkt zowel preventief als curatief. Om een start te maken met de JOGG-aanpak is bij de eerste dorp- 
en/of wijkkeuze rekening gehouden met de gezondheidscijfers en cijfers over de sociaaleconomische 
status van de GGD (Een Gezonder Flevoland, 2018). Uit onderzoek blijkt dat overgewicht onder 
jongeren vaker voorkomt bij huishoudens met een lager inkomen en mensen met een niet-westerse 
achtergrond

1
. Verder wordt de dorp- en/of wijkkeuze gebaseerd op de aanwezigheid van bestaande 

netwerken/initiatieven. 
Op basis van deze cijfers zijn in een aantal wijken en dorpen gesprekken gevoerd met betrokken 
partijen om bestaande initiatieven in kaart te brengen, input op te halen voor het plan van aanpak en 
draagvlak en betrokkenheid te creëren voor de JOGG-aanpak. Op basis van bovenstaande gegevens 
zijn voor het jaar 2019-2020 Emmeloord Centrum Oost en Luttelgeest gekozen. Rutten en het AZC bij 
Luttelgeest hebben op eigen initiatief bij de JOGG-regisseur aangegeven dat zij graag aan de slag 
willen met het stimuleren van een gezonde leefstijl. 
 
In eerste instantie richt de JOGG-aanpak zich op de doelgroep 4-12-jarigen. Dit is gedaan op basis 
van een inschatting van de mogelijkheden om leefstijlveranderingen te bewerkstelligen. Deze 
doelgroep is beïnvloedbaar, makkelijker bereik- en benaderbaar en te enthousiasmeren. Continue 
wordt gekeken of de focus verbreedt kan worden. Denk hierbij aan de doelgroep aanstaande ouders, 
kinderen van 0-4 jaar en hun ouders en jongeren van 12-18 jaar.  
 

2. Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst  
 
Ook de landelijke JOGG-organisatie blijft zich ontwikkelen. Uit een van de evaluaties bleek dat de 
naam ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ stigmatiserend kan werken. Het wekt de indruk dat er alleen 
gefocust wordt op overgewicht. Deze definitie dekt niet de lading van het totale programma. JOGG 
richt zich namelijk op alle jongeren, zowel preventief als curatief. Daarom wordt het programma vanaf 
2020 ‘Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst’ met als slogan: maak gezond gewoon. De afkorting 
JOGG blijft wel bestaan, omdat de bekendheid van dit merk groot is. De nieuwe uiting ‘Gezonde 
Jeugd, Gezonde Toekomst’ en de slogan ‘maak gezond gewoon’ wordt vanaf 2020 ook in 
Noordoostpolder gebruikt.  
 
Vervolgstappen 
De verschillende werkgroepen worden gevormd en gaan actief aan de slag met de JOGG-aanpak. De 
raad wordt rond de zomer 2020 geïnformeerd over de stand van zaken en eerste resultaten van 
JOGG.  
 
 

                                                      
1
 CBS, (2016), https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/32/overgewicht-ouders-en-kinderen-gaat-vaak-samen 


