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Missie
Kinderen in Hilversum groeien op in een gezonde omgeving en met een 
gezonde leefstijl.

Doelgroep
Hilversumse kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

Doelstelling
Samen met lokale partijen werken aan het realiseren van een gezonde 
omgeving om te wonen, werken, leren, spelen en sporten. 

Leefomgeving
De omgeving van een kind is de 
belangrijkste plek voor een 
gezonde toekomst. JOGG-
Hilversum zet zich o.a. in voor:

• Een gezonde sportomgeving 
(rookvrij, verantwoord 
alcoholgebruik en gezonde 
sportkantine).

• Beweegvriendelijke 
schoolpleinen en openbare 
speelplekken.

• Een gezonde buurtomgeving 
met een gezond voeding 
aanbod in buurthuizen.

In 2020 zijn o.a. de volgende 
resultaten behaald:

• Mozarthof behaalt certificaat 
Gezonde School.

• Goudenregenschool start met 
The Daily Mile.

• Kinderopvang Toppie start 
met moestuinieren.

• 6 openbare watertappunten 
zijn in gebruik genomen.

Cruijff Court Open Dag On TourWijken

JOGG-Hilversum richt zich 
op alle Hilversumse 
kinderen in de leeftijd 0 tot 
12 jaar.

Onderstaande wijken 
hebben onze extra 
aandacht:

• Oost
• Noordoost
• Zuidwest
• Zuidoost
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Fruit en water 
De JOGG-regisseurs hebben fruit en 
water uitgedeeld tijdens:
• Buurtsportcoachactiviteiten
• De sportdag op het Mozarthof 

samen met wethouder Floris 
Voorink

• Cruijff Court Open Dag On Tour
• Hilversum Actief (smoothiefietsen)
• Riebeeck 6 Tegen 6
• KidsFestival op de Kwekerij

“Met elkaar werken wij samen om Hilversum zo gezond mogelijk 
in te richten. Gezonde voeding, dagelijks bewegen, voldoende 
slaap en voldoende water drinken moeten de normaalste zaak 
van de wereld worden. Want een gezonde jeugd heeft een 
gezonde toekomst.’’

Floris Voorink, wethouder Sport en JOGG

https://jouw.teamsportservice.nl/gooi/nieuws/gezonde-school/
https://jouw.teamsportservice.nl/gooi/nieuws/daily-mile/
https://jouw.teamsportservice.nl/gooi/nieuws/moestuinieren/
https://www.youtube.com/watch?v=HdWV89yqBcg&feature=youtu.be
https://jouw.teamsportservice.nl/gooi/nieuws/gezonde-school/


Kidsmiddag bij de Kwekerij in Hilversum: "Er is een ongedwongen, 
gemoedelijke sfeer. Ik vind dit nog leuker dan grote tv-shows hoor. Ik 
kan hier erg van genieten."
Juvat Westendorp, JOGG-ambassadeur

Partners JOGG-Hilversum DrinkWater en 
Gratis bewegen

Binnen het thema DrinkWater
stimuleren we kinderen water 
te drinken op school, in de 
wijk, tijdens het sporten of in 
de kantine.

Gratis bewegen, Gewoon 
Doen! stimuleert jongeren 
om dagelijks meer te 
bewegen. Dit doen we in 
samenwerking met de 
buurtsportcoaches en 
bijvoorbeeld door de Daily 
Mile te lopen op school.

200 
beweegtasjes
zijn uitgedeeld aan 
Hilversumse kinderen van
2 tot 12 jaar uit gezinnen met 
beperkte financiële middelen.

Nationale Sportweek
Dit jaar vond de Nationale Sportweek 
plaats van 18 t/m 27 september. In 
deze week werd door heel Nederland 
veel georganiseerd om zoveel 
mogelijk mensen te inspireren
om te sporten en bewegen.

JOGG-Hilversum was betrokken bij:
• Hilversum Actief
• Sportdag Mozarthof
• Sportpakket Johan Cruijff 

Foundation
• Cruijff Court Open Dag On Tour8

scholen zijn aan de slag 
gegaan met Jong Leren 
Eten subsidie.

14
scholen hebben zich 

aangemeld voor het ‘Ik eet 
het beter’ lesprogramma

8
watertappunten 
gerealiseerd op 5 scholen.
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Blik op de toekomst
Ook in 2021 zet JOGG-Hilversum zich in voor een gezonde toekomst voor de 
Hilversumse jeugd. De focus ligt hierbij op meer gezonde school- en 
sportkantines en een gezonde buurtomgeving. Ook willen we meer scholen 
stimuleren om de Daily Mile te lopen en water drinken en bewegen in de 
openbare ruimte bevorderen.
Tijdens de zomer 2021 vieren we dat de gemeente Hilversum 5 jaar JOGG-
gemeente is!

https://www.facebook.com/watch/?v=344530043298175
https://jouw.teamsportservice.nl/app/uploads/sites/7/2020/11/NSW-Hilversum-overzicht.pdf

