
Beschikkingsverantwoording Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) januari t/m december 2019 

 

 

Inleiding 

 

Vanaf januari 2019 heeft gemeente Den Helder voor drie jaar het project Jongeren Op Gezond 

Gewicht (JOGG) verlengt. De JOGG-regisseur een werkplek die gefaciliteerd wordt door de gemeente 

Den Helder maar is ook als JOGG-regisseur werkzaam op kantoor van Team Sportservice Den Helder. 

In afstemming met de beleidsadviseur van de gemeente en binnen de gestelde kaders realiseert de 

JOGG-regisseur van Team Sportservice Den Helder invoering, onderhoud en borging van de JOGG-

aanpak in gemeente Den Helder. Tanja Ites is JOGG-regisseur voor gemeente Den Helder. Zij is 

verantwoordelijk voor de regie en verbindt partijen om op lokaal niveau resultaten te behalen. In het 

plan van aanpak op hoofdlijnen wordt ingezet op drie speerpunten, hieronder volgt de 

verantwoording van de JOGG-activiteiten over deze speerpunten, waarbij de reeds ingediende 

verantwoording over januari t/m juni herhaald worden en daarna aangevuld met de resultaten voor 

juli t/m dec .  

 

 

Verantwoording van de JOGG-activiteiten over januari t/m december 2019. 

 

Speerpunt één; Stimuleren van gezonde voeding en bewegen 

Januari t/m juni 2019 

JOGG-aanpak werkt met thema-campagnes om gezond leven makkelijke en aantrekkelijk te maken. 

Het thema Drinkwater is de eerste drie jaar het hoofdthema geweest en blijft bestaan naast het 

nieuwe thema Gratis Bewegen Gewoon Doen. De DrinkWaterCampagne is op de Kompasschool 

ingezet. Dit heeft geleidt tot de aanvraag van het ondersteuningsbudget gezonde schoolvignet en dit 

is toegekend. De Julianaschool heeft in het kader van meer bewegen, meegedaan aan een 

stimuleringsprijs van JOGG ( gefinancierd door Univé ). Zij zetten hier beweegmomenten voor in op 

school. Tevens heeft hen dit gestimuleerd om een aanvraag te doen voor het ondersteuningsbudget 

en toegekend gekregen.  

 

Met bestaande interventies van Team Fit wil JOGG kantines stimuleren een gezonder aanbod te 

creëren. Hockey Vereniging heeft ondersteuning gekregen en inmiddels een zilveren kantine behaald 

(dit moet nog officieel bekend worden) Kantine JVC en HCSC zitten in een begeleidingstraject en zijn 

voornemens dit in het nieuwe seizoen weer verder op te pakken. 

 Een voorbeeld van een makkelijk te integreren beweegprogramma op scholen is de Daily Mile. Alle 

scholen in De Schooten hebben hieraan deelgenomen en maken nog steeds gebruik van de vast 

uitgepeilde routes.  

 

Partners betrekken bij uitvoering gezonde activiteiten is gelukt met JVC. Samen met Team 

Sportservice en JOGG is tijdens de PO-stakingsdag een complete schooldag sport, spel én een 

gezonde lunch gerealiseerd, waar 48 kinderen aan hebben deelgenomen. 

 

Juli t/m december 2019 



De JOGG-thema’s Drinkwater en Gratis bewegen gewoon doen, zijn stimuleringsprogramma’s waar 

scholen en KDV aan kunnen deelnemen om een gezondheids- en beweegimpuls te geven aan 

kinderen. Deze periode is basisschool ‘t Tuselant gestart met de Daily Mile (erkende interventie) en 

een DrinkWaterCampagne. Er heeft een voorbereiden gesprek plaatsgevonden over de Daily Mile 

met basisschool de Fontein. Dit heeft geresulteerd in de toezegging dat zij in 2020 van start gaan met 

de Daily Mile.  

 

Gezonde school 

JOGG heeft een verbindende rol gespeeld in de aanvraag van het ondersteuningsbudget Gezonde 

School. Dit is toegekend aan de Kompasschool en de Koningin Julianaschool.  

 

Gezonde voeding 

Tijdens twee verschillende kookworkshops hebben meer dan 62 volwassenen en kinderen 

deelgenomen. Deze kookworkshops hebben plaatsgevonden bij het Wijkhuis en in het Pandje bij de 

Elto. Eén kookactiviteit van JOGG was een onderdeel een sport-en speldag met Team sportservice en 

MEE&DeWering georganiseerd bij de Elto. Deze dag werd gehouden om een startpunt te initiëren 

van het wijkwerk op donderdag. De andere kookworkshop was onderdeel van de 

voortzettingsbijeenkomst van JOGG (Georganiseerd door de JOGG-werkgroep die bestaat uit GGD, 

Parlan, MEE&deWering, basisschool de Trimaran, SKDH, Team Sportservice). Door de grote 

deelname blijkt dat er vraag is naar kookworkshops is. In de tweede helft van 2019 is er financiering 

gevonden (Convenant wijkaanvraag plus) voor de voortzetting van kookworkshops in het thema 

gezondheid en deze zullen in de eerste helft van 2020 plaatsvinden.  

 

Met de kantines JVC en HCSC is opnieuw contact gezocht voor voorzetting gezonde kantines, 

meerdere pogingen hebben nog niet geresulteerd in een gezondere kantine.  

 

 

Speerpunt twee; Ouderpartnerschap 

Januari t/m juni 2019 

Ouders zijn een onmisbare partner als het gaat om een gezonde leefstijl bij kinderen, ouders zijn een 

continue factor in hun hele jeugd en hebben primair invloed op eet- en beweeggedrag. 

Ouderpartnerschap is een voorwaarde voor duurzaam resultaat. 

Hierom heeft de JOGG-aanpak zich ten doel gesteld bij alle activiteiten ouders te  betrekken.  Dit is 

gelukt bij de bovengenoemde gezonde sport&speldag bij JVC.  Kinderen hebben zélf de lunch hebben 

gemaakt en deze stond nog gepresenteerd aan de ouders. Reacties van ouders: “De 

komkommerschuitjes, zijn een succes!” “Die recepten gebruik ik nog steeds.” Navraag bij de 

voedingsconsulent/kok levert op dat 22 ouders op de website de recepten hebben teruggekeken.  

 

Een ander voorbeeld is dat ouders zijn uitgenodigd op de presentatiemiddag van de Kompasschool, 

waarbij het drinkwaterthema een onderdeel was de middag. Bijna ieder kind had een (groot) ouder 

die de middag bezocht heeft.  

 

Navraag bij professionals ( o.a: GGD, Opvoedpoli ) levert op dat het moeilijk is om met ouders in 

gesprek te gaan over leefstijl en overgewicht. Landelijke onderzoeken zeggen bevestigen dit. Zeker 

wanneer er ook nog culturele verschillen zijn tussen de professional en het gezin. De JOGG-expert 



ouderpartnerschap is in de voorbereidingen van workshops betrokken geweest die gaan 

plaatsvinden in de tweede helft van 2019. Daarnaast heeft zij geadviseerd bij de ouderbijeenkomsten 

die bij het project Fitte Start (die deels in samenwerking met JOGG) plaatsvinden. Hierbij is het gelukt 

om alle ouders die deelnemen aan het Nijntje Beweegdiploma te bereiken op 

informatiebijeenkomsten.  

 

Juli t/m december 2019 

In oktober 2019 werden professionals, ouders en kinderen aangemoedigd om samen in beweging te 

komen tijdens de voortzettingsbijeenkomst van JOGG. Hierbij waren ouders aanwezig om samen met 

hun kind aan activiteiten deel te nemen. Er waren meer dan 90 deelnemers.  

  

Soms blijkt het lastiger om ouders te betrekken bij een activiteit. Bij de aftrap van de Daily Mile op ’t 

Tuselant is het niet gelukt om ouders te laten kijken of mee te laten doen met hun kinderen. Dit 

vraag in de toekomst nog meer inspanningen om van meet af aan ouders aan tafel te hebben. Alleen 

ga je sneller, samen kom je verder. 

  

Binnen het project Fitte Start, waar JOGG bij betrokken is, is het wel gelukt om meerdere 

bijeenkomsten met ouders te hebben. In oktober hebben er twee bijeenkomsten plaatsgevonden 

voor alle ouders van de kinderen die aan het nijntje Beweegdiploma hebben deelgenomen. Hierbij 

waren 12 ouders aanwezig. Het resultaat hiervan is dat ouders meer bewust zijn van de keuzes die zij 

maken voor hun kind, dit gaven zij aan in een enquête. Daarnaast gaven 6 ouders aan dat zij hun kind 

gezondere alternatieven weten te bieden ‘zoet’ broodbeleg. Er heeft ook een ouderbijeenkomst 

plaatsgevonden op het kinderdagverblijf van Stichting Kinderopvang Den Helder. Hierbij waren 8 

ouders van één locatie aanwezig. De ouders gaven tips over hoe zij meer betrokken kunnen worden 

bij ‘gezond beleid’. Zij gaven aan via de app op de hoogte te willen worden gehouden van beweeg en 

voedingsmomenten. Dit heeft geresulteerd in afspraken binnen SKDH hoe ouders in een besloten 

‘community’ op de hoogte worden gehouden.  

 

In juli en oktober hebben er workshops ‘ouderbetrokkenheid’ plaatsgevonden. Hierin krijgen 

organisaties handvatten om vanaf het begin van een proces met ouders samen te werken, zodat er 

een partnerschap ontstaat. In totaal hebben 52 deelnemers deze workshop gevolgd. Het heeft 

opgeleverd dat organisaties zoals scholen en kinderdagverblijven het lastig vinden om ouders op 

informatieavonden te krijgen. Het wordt ook lastig ervaren om ouders te betrekken bij activiteiten. 

Hier worden in 2020 actiepunten op geformuleerd.   

 

Speerpunt drie; Verbinden preventie en zorg ( VPZ) 

Januari t/m juni 2019 

De werkgroep VPZ bestaat sinds 2017 uit vertegenwoordigers van 1e en 2e lijnszorg, JOGG-

regisseur, GGD en paramedici. Deze werkgroep houdt zich bezig met de vraag: “Hoe richten we 

in Den Helder de zorg in voor kinderen met overgewicht?“ Hiervoor is een sluitende 

ketenaanpak nodig met een integrale blik op kind en gezin. De werkgroep bestaat op dit 

moment uit: 

 

• Monique Engelsma, kinderarts NWZ 

• Femke Beelen HKN 



• Conny Onnouw, Jeugdarts GGD 0-19 jaar 

• Dr. Prudence Rumke Gemmeke 

• Annette van der Veldt, Team jeugd en gezin, sociaal domein 

• Johan Koehoorn Ondersteuner landelijk JOGG, Expert VPZ 

• Tanja Ites, JOGG regisseur  

 

In de eerste JOGG periode is er een schets van de huidige situatie gemaakt. De werkgroep heeft 

de wens uitgesproken dat elk kind dat te zwaar is, in beeld blijft met de ouders en de zorg en 

ondersteuning krijgt.  In de afgelopen zes maanden is er drie keer een bijeenkomst geweest en is 

men tot een concept voorstel gekomen wat er nodig zou zijn om dit te realiseren in Den Helder.  

 

Op dit moment moet er binnen gemeente Den Helder verder vervolg aan worden gegeven. De 

werkgroep is nu in afwachting wat er op gemeentelijk niveau mogelijk is op dit gebied, of er 

verbindingen gemaakt kunnen worden met nieuwe pilot projecten zoals gezinscoaches of POH 

jeugd en gezin. Dit proces is wat gestagneerd sinds de betrokken JOGG-ambtenaar met pensioen 

is en er door ziekte geen vaste betrokken ambtenaar voor JOGG is. Op dit moment is er met de 

werkgroep afgesproken dat er weer een bijeenkomst is, wanneer er weer een stap gezet kan 

worden.  

 

 

Juli t/m december 2019 

Een gesprek met de teamcoach van team jeugd en gezin van het sociaal domein heeft 

opgeleverd dat JOGG ondergebracht gaat worden bij een ambtenaar, zodra dit mogelijk is. De 

pijler verbinden preventie en zorg (VPZ) krijgt prioriteit. In november is JOGG ondergebracht bij 

een ambtenaar van Sociaal Domein. De nieuwe ambtenaar op de hoogte gebracht van de 

voortgang van deze pijler. Dit heeft opgeleverd dat dit onderwerp besproken gaat worden in het 

beleidsatelier in 2020.  Het conceptplan van aanpak voor een integrale ketenaanpak met de 

inzet van een centrale zorgverlener (geschreven door de werkgroep) ligt klaar.  

 

Naast deze drie bovenstaande speerpunten is het voor de organisatie en uitvoering van belang 

om samen te werken met andere partijen. Hieronder wordt verantwoord hoe dat in 2019 

gerealiseerd is.  

 

 

Voortzetten en uitbreiden organisatiestructuur  

Januari t/m december 2019 

Naast het opzetten van werkgroepen heeft de JOGG-regisseur de taak om draagvlak, bekendheid en 

samenwerking te creëren bij meerdere organisaties. Het doel van deze samenwerking is dat 

interventies op gezondheid breed ingezet kunnen worden en dat er nieuwe initiatieven ontstaan die 

breed gedragen worden. Wanneer kinderen in verschillende settings in aanraking komen met steeds 

dezelfde gezondheidsthema’s zal dit eerder als normaal beschouwd gaan worden.  

 

 



➢ Officiële samenwerking met regionaal programma AZ-foodtour. Op basisscholen die 

meedoen aan dit programma komen de JOGG-thema’s ter sprake, dit jaar hebben de 

voorbereidingen plaatsgevonden voor het thema DrinkWater. JOGG-Den Helder heeft 

drinkwaterborden voor scholen beschikbaar gesteld en er doen 7 scholen mee aan de AZ-

Foodtour. Deze deelname is mede het resultaat van de inspanningen van de JOGG-Regisseur 

De JOGG regisseur heeft dit in gesprekken met ouderwerkgroep en school extra onder de 

aandacht gebracht. ’t Tuselant en de prinses Margriet hebben aangegeven dat zij door deze 

gesprekken zich hebben opgegeven.  

➢ Bij projecten Suns-assist en Dozy Help-side, waar JOGG een partner van is, geeft de JOGG-

regisseur ondersteuning en voorlichting aan de spelers, hoe zij de JOGG-boodschap als 

rolmodel kunnen uitdragen.  

➢ De kinderen bij activiteiten van Sportservice Den Helder houden een waterbreak i.p.v. een 

limo-pauze.  

➢ De Helderse Vallei vult het thema DrinkWater aan met informatie over 

drinkwatervoorziening.  

 

Naast samenwerking met publieke partners wordt samenwerking gezocht met private partners. 

Private partners kunnen met mensen, middelen of munten lokale initiatieven ondersteun. In 2016 is 

dat gelukt met de volgende ondernemers. 

 

➢ AH Kat (Franchise) sponsort water en appels tijdens de scholierenveldloop en 

avondvierdaagse. JOGG draagt bij met mascottemateriaal.  

➢ AH Julianaplein sponsort groente en fruit tijdens avondvierdaagse. JOGG draagt bij met 

mascottemateriaal. 

 

Om  nog meer coalities te maken voor samenwerking wil JOGG dit stimuleren met een bijeenkomst 

van NL-Vitaal in de kop. Dit is een regionale bijeenkomst waarin gemeenten zorginstellingen 

sportverenigingen en bedrijven met elkaar in gesprek gaan en verkennen wat zij elkaar concreet 

kunnen bieden om samen aan een gezonde leefomgeving te werken. In 2019 is ambtelijk akkoord 

gegeven op het organiseren van een NL Vitaal in 2020.  

 

Het verbinden van de bovenstaande partijen door samen te streven naar een gezonde leefomgeving 

voor onze kinderen moet leiden tot resultaten op lokaal niveau. Deze resultaten worden gemonitord 

en geëvalueerd. Hieronder wordt kort weergegeven op welke wijze dit gebeurt in de JOGG-periode. 

 

 

Resultaten op lokaal niveau 

Januari t/m december 2019 

Om aan te tonen dat er op lokaal niveau resultaten worden bereikt, worden alle JOGG-activiteiten 

gemonitord. Alle JOGG-activiteiten worden besproken en verantwoord aan beleidsadviseur van de 

gemeente. De wethouder kan elk gewenst moment op de hoogte gesteld worden van de JOGG-

activiteiten. Alhoewel het moeilijk is om resultaten causaal te verbinden aan JOGG-activiteiten, 

worden de cijfers. Alle samenwerkingspartners en belangstellende partijen kunnen worden 

geïnformeerd over JOGG-activiteiten. 

 



 

Informatie en communicatieboodschappen voor alle partijen. 

Januari t/m december 2019 

Partners en belangstellenden van JOGG-activiteiten kunnen JOGG-Den Helder volgen op twitter 

(JOGG-Den Helder), facebook (Team Sportservice) en een drie maandelijkse nieuwsbrief. In de eerste 

periode is Jorina Baars, lokale sportbekendheid uit Den Helder, als ambassadeur aangetrokken. Zij 

blijft dit ook gedurende de tweede periode en stimuleert o.a. via haar socials het drinken van water. 

Daarnaast worden de eredivisie basketbalspelers ook ingezet als ambassadeurs van de JOGG-aanpak.  

 

Voor informatie en communicatie wordt gebruik gemaakt van voorbeelden en contacten met andere 

JOGG-regisseurs uit de regio. JOGG-Schagen is de gemeente die grenst aan Den Helder en twee jaar 

voorloopt. De JOGG-regisseurs werken nauw samen en gebruiken elkaars netwerk. 

 

➢ Een voorbeeld hiervan is dat er lokaal wordt opgetrokken om in samenwerking met het RIVM 

een inspiratiebijeenkomst “Ieder kind verdient een gezonde start” te organiseren.  

 

➢ Hiervoor worden kinderdagverblijfmedewerkers, managers, gastouders en andere 

belangstellenden in de gelegenheid gesteld workshops te volgen, die inspireren een gezonde 

kinderopvang volgens de vastgestelde richtlijnen van het RIVM te worden. Hierbij is ook een 

bijdrage ontvangen van de gemeenten Texel en Hollandskroon, omdat de kinderopvang over 

meerdere regio’s verspreid zitten, waaronder niet-JOGG gemeenten.  

 

Samenwerking op lokaal en regionaal niveau 

Januari t/m december 2019 

Behalve de samenwerking tussen Den Helder en Schagen wordt er twee keer per jaar regionale 

bijeenkomst georganiseerd met alle JOGG-regisseurs van de provincie Noord-Holland. Daarnaast 

worden er op een landelijke bijeenkomst ideeën uitgewisseld met alle JOGG-regisseurs van 

Nederland.  

 

➢ In het eerste half jaar heeft dit één keer plaatsgevonden, waarbij de JOGG-regisseurs op de 

hoogte werden gebracht van een voorbeeld van integrale ketenaanpak in Zaanstad.  

➢ In het tweede half jaar heeft er een regionale bijeenkomst plaatsgevonden met als 

hoofdonderwerp Gezondere Sportkantine en Private samenwerking. Dit heeft voorbeelden 

opgeleverd hoe een supermarkt te betrekken bij lokale activiteiten. De Vomar heet één van 

de kookworkshops gesponsord, het heeft helaas niet geresulteerd in een duurzame 

samenwerking, maar wel in een goede contacten en incidentele sponsormogelijkheden.  

 

 

Ondersteuning landelijk JOGG-bureau 

Januari t/m dec 2019 

 

De JOGG-regisseurs worden in de gelegenheid gesteld workshops en trainingen te volgen die 

ondersteunen bij de uitvoering van de JOGG pijlers en de campagnes op lokaal niveau.  



➢ Bijeenkomst terugdringen gezondheidsverschillen, dit heeft helaas niet geresulteerd in de 

mogelijkheid voor gemeenten om deel te nemen aan het traject terugdringen van 

gezondheidsverschillen, een programma voor sociaal domein.  

 

Daarnaast biedt het landelijk JOGG-bureau ondersteuning met landelijke thema’s die lokaal ingezet 

kunnen worden. Er kan door JOGG-regisseurs gebruik worden gemaakt van een landelijk digitaal 

platform, zodat de samenwerking en informatie-uitwisseling efficiënt en systematisch verloopt.  

 

➢ Team Fit is een landelijke ondersteuning, die sportkantines ondersteuning biedt voor een 

gezondere kantine. Hermes, JVC en HCSC hebben hier gebruik van gemaakt. Bij Hermes heeft 

dit geleid tot een zilveren kantine.  

➢ Expert VPZ is ingezet om samen met de werkgroep vorm te geven aan een integrale 

ketenaanpak volgens de nieuwe landelijke visie. Johan Koehoorn heeft 20 uur ingezet om de 

werkgroep en de ambtelijke tak te informeren en te ondersteunen; 

➢ Gezonde werkvloer is betrokken bij de voorbereidingen van een werknemersbijeenkomst 

van Tellus in de wijk Nieuw Den Helder. Tellus heeft door personele wisselingen en een 

zwangerschap de bijeenkomst verschoven naar 2020.  

➢ De landelijke JOGG expert op het gebied van ouderpartnerschap is twee keer ingezet voor 

een workshop ouderpartnerschap. In totaal hebben 52 deelnemers deelgenomen aan de 

workshop. 

➢ NL-Vitaal heeft twee voorbereidende gesprekken gevoerd met ambtenaren uit de Kop van 

Noord-Holland om de voordelen van het organiseren van een NL Vitaal. Er is afgesproken dat 

er een NL vitaal georganiseerd wordt in 2020 

 

 

In de tweede helft van 2019 is ingezet op een goede samenwerking met gemeente Den Helder, 

waarbij het gelukt is om een vaste betrokken  ambtenaar voor JOGG te hebben, om het politiek 

bestuurlijk draagvlak te kunnen vergroten en de JOGG-aanpak een onderdeel te laten zijn van het 

collegeprogramma of beleidskaders. Dit is gelukt voor het beleidskader sociaal domein, daar staat de 

JOGG-aanpak genoemd. In 2020 wordt verder ingezet op het implementeren van een integrale 

ketenaanpak voor kinderen met overgewicht.  

 

 


