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Veranderingen in de omgeving van het kind

Er zijn 6  
watertappunten  
in Vlaardingen.

6
Drinkwater is een vast onderdeel van het 
schoolsportprogramma van Vlaardingen 
in Beweging. 

De locaties zijn  
te vinden op:  
https://drinkwaterkaart.nl/ 
waar-kan-ik-gratis-water-tappen/

In 2019 deden er 16  
scholen mee aan het  
EU-schoolfruit- en  
groenteprogramma. 

16  
scholen
2912
kinderen 

IKC Het Spectrum is 
in 2019 overgestapt 
op het drinken van 
Schoolwater. Hierdoor 
zijn 260 kinderen 
structureel meer  
water gaan drinken. 

260
kinderen

Activiteiten bewegen en voeding
Er is in 2019 maar liefst 28 
keer gebruik gemaakt van de 
JOGG waterbar. Dit is een 
toename t.o.v. 2017 en 2018.

In 2019 is het aantal workshops 
over de gezonde leefstijl 
(gezonde voeding en bewegen) 
dat gegeven is, verdubbeld t.o.v. 
het voorgaande jaar.

JOGG
14

In 2018 is de Vlaardingse 
Gemeentepils 
geïntroduceerd. Deze 
is inmiddels tijdens 
meerdere grote 
evenementen in 
Vlaardingen ingezet, o.a. 
het Haring- en Bierfeest 
en de Urban Haring Run.

In 2019 heeft 
JOGG Vlaardingen 
met 3 basisscholen 
meegedaan aan het 
pilot project Cycling 
4 School, waarbij 
het fietsen of lopen 
naar school werd 
gestimuleerd.

Op het Vlaardingse 
Winterterras heeft JOGG 
Vlaardingen gezonde koek- 
en-zopie uitgedeeld tijdens  
het schoolschaatsprogramma. 

Wist je dat?
 
We ook altijd actief  
zijn tijdens jaarlijks  
terugkerende  
activiteiten als:
•  Week voor de 

Gezonde Jeugd
•  Nationale  

Buitenspeeldag
• Avond4Daagse
• Zwem4Daagse
•  Nationaal  

Schoolontbijt

BEREIK

3000
kinderen

3000L
getapt tijdens  
het Haring- 
en Bierfeest

BEREIK

873
kinderen

28x ingezet
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Overgewicht

Percentage Jongeren met overgewicht per 
leeftijdsklasse en schooljaar
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Obesitas

Percentage Jongeren met obesitas per 
leeftijdsklasse en schooljaar

joggvlaardingen.nl

Versterken van de community
Verbinding preventie en zorg

Lentiz LIFE College 
en JOGG Vlaardingen 
hebben een samen-
werkingsovereenkomst 
gesloten.Vier studenten 
waren actief betrokken 
bij uitvoering van de 
workshops en bediening 
van de JOGG-waterbar. JOGG Vlaardingen heeft een nieuwe website gelanceerd,.  

De website is gekoppeld aan de verschillende sociale  
media kanalen waar JOGG actief op is. 

Er is een maandelijkse 
nieuwsbrief 
geïntroduceerd waarin 
informatie te vinden is 
over de verschillende 
JOGG projecten. 

De gecombineerde leefstijlinterventie 
Cool2BFit is voor kinderen van 8 tot 13 jaar 
gecontinueerd en vanaf 2020 ook beschikbaar 
voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar.

De gemeente 
Vlaardingen  
heeft zich  
aangemeld voor 
het stimulerings- 
programma 
‘Kansrijke Start’.

JOGG Vlaardingen heeft het Vlaardings 
Sportakkoord mede ondertekent

Actieprogramma 

Kansrijke Start 

Abonneren op deze 
nieuwsbrief kan via  
de volgende link:  
https://bit.ly/2tOD3Zv

In 2018 had 11,9% van de  
4- tot 12 jarigen in 

Nederland overgewicht, 
waarvan 3,4% obesitas (CBS, 

2019). Cijfers over 2019 
zijn nog niet bekend. Voor 
de Vlaardingse cijfers zie 

naastgelegen tabellen.

Op dit moment wordt 
er vanuit JOGG geen 

kwantitatief onderzoek 
uitgevoerd op de doelgroep. 

Voor meer informatie 
verwijzen we u door naar 

de gezondheidsmonitor van 
GGD Rotterdam Rijnmond.


