
JOGG Vlaardingen focust zich op kinderen
en jongeren. Zij zijn immers de volwassenen
van de toekomst. Wanneer zij opgroeien in
een gezonde, beweegvriendelijke omgeving
èn met een gezonde leefstijl, wordt dit voor
hen de normaalste zaak van de wereld. Dit is
een gedeelde verantwoordelijkheid van
ouders, opvoeders, leerkrachten en
sportcoaches. Zij hebben namelijk invloed
op het eet- en beweeggedrag en vervullen
een belangrijke voorbeeldfunctie. Onze
doelen zijn dan ook:

Stimuleren dat zoveel mogelijk kinderen
voldoen aan minimaal 1uur per dag

bewegen.
 

Stimuleren van een aanzienlijke afname van
de inname van gezoete dranken en
energydranken en een toename in

waterdrinken.
 

Stimuleren van een aanzienlijke toename
van de dagelijkse inname van groente en

fruit.
 

Stimuleren van een gezond aanbod in elke
setting en elke setting stimuleert bewegen.

Zorg
'Organiseren van betere ondersteuning

voor kinderen met overgewicht.'

Partners

Albert Heijn
Centrum voor Jeugd en
Gezin
DSW Zorgverzekeraar
Franciscus Gasthuis &
Vlietland
Gemeente Vlaardingen
Lentiz LIFE College
Minters
Move4U
Moveo Gezondheidszorg
Opgroeien in Vlaardingen
SC Twist
SIKO
Smakelijk eten en diëten
Stichting Aanzet
Stichting Urban fit
Un1ek Onderwijs en Opvang
VFC
Vlaardingen in Beweging
Wijzer Opvang en Onderwijs

De  JOGG-aanpak wordt
uitgevoerd door de  partners:

Monitoring

Gezonder eten en drinken
Meer bewegen
Fysieke omgeving beweegvriendelijker en gezonder

JOGG Vlaardingen zet zich gezamenlijk in voor verandering van omgeving en gedrag met als
doel een gezondere leefstijl onder jongeren. De missie luidt: 'Een gezond gewicht en een
gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren in Vlaardingen'.  Hierbij werken we vanuit drie
strategische doelstellingen:

1.
2.
3.

Er zijn 5 voeding en dranken
voorlichtingsvideo' s geplaatst op
de website van Opgroeien in
Vlaardingen. Ook hebben wij een
workshop suiker opgenomen. De
video's kun je hier terugvinden. 

Aanpak  JOGG

Thuis
'Ouders informeren over gezonde leefstijl'.

Er zijn 2 voorlichtingsposters
gepubliceerd over dranken en
tussendoortjes. Deze kun je hier
terugvinden. 

Er zijn 3 workshops gegeven in de
omgeving 'thuis'. Deze vonden
plaats bij het Mamacafé en in de
ouderkamers van Stichting Aanzet.
Deze hadden als onderwerp
betaalbare en verantwoorde
tussendoortjes en traktaties. 

Cool2BFit programma met 2 groepen,
gestart in maart en november. Nieuwe
interventie vanaf december: VlaardingsFit
en VlaardingsFitKids. 

IKC Erasmus is dit schooljaar
gestart met 3 gezondheids-
programma’s. Om de effecten
hiervan te kunnen monitoren,
is  een BMI- meting uitgevoerd
door de diëtist die betrokken is
bij onze aanpak. In mei 2021 zal
een 2e meting plaatsvinden.

Factsheet 2020

Wist je dat..?

Albert Heijn sponsor was van fruit tijdens de clinics en
het schoolsport programma? 

Studenten van het Lentiz LIFE college 240 uur stage
hebben gelopen bij JOGG-Vlaardingen?

Kinderen gemiddeld 2 kilometer afleggen naar hun
school?

https://www.opgroeieninvlaardingen.nl/vraag-en-antwoord/eten-en-drinken
https://joggvlaardingen.nl/publicaties


Communicatie over (onderdelen
van) gezonde leefstijl

'Het onderwijs stimuleren beleid te maken
op 1 of meerdere JOGG thema’s: water
drinken, groente en fruit, bewegen en

slaap.'

'Sporten, cultuurverenigingen  en
evenementenorganisatoren stimuleren

op gezond(er) aanbod.'

Evenementen
Voorleesontbijt bij Bibliotheek de Plataan
Week voor de Gezonde Jeugd
Avond4Daagse Home Edition  
Zwem4Daagse ZVVS
Nationale Kraanwaterdag
Nationaal Schoolontbijt 

Workshop gezonde
tussendoortjes bij Aanzet.

Cijfers

'De openbare ruimte wordt dusdanig
ingericht dat deze uitnodigt tot een

gezonde leefstijl.'

Er zijn dit jaar 5 openbare
watertappunten aangelegd 
(inclusief 2 punten op de
schoolpleinen van Visnet en
Erasmus) In totaal zijn er nu
13 in Vlaardingen.

'JOGG partners en supporters geven
het goede voorbeeld.'

Gezonder aanbod in het
bedrijfsrestaurant van
Gemeente Vlaardingen
door nieuwe cateraar
VITAM.

Webinar Samen Vitaal
vooruit bij Gemeente
Vlaardingen.

Onderwijs

Sport- en vrije tijd

In 2020 is IKC Erasmus
gestart met Schoolwater. Het
totaal aantal drinkwater
scholen komt hiermee op 7. 

In 2020 deden 17 scholen mee
met het EU-schoolfruit-
programma.  

Er zijn 7 workshops gegeven
op  scholen.

IKC's De Schakel, Het
Spectrum en Erasmus doen
wekelijks  The Daily Mile. Er is
ook een promotie video
gemaakt. Die kun je hier
bekijken.

IKC's Het Breinpaleis en
Erasmus hebben meegedaan
aan het project
Cycling4School, waarbij het
fietsen of lopen naar school
werd gestimuleerd. 

Gezondere sportkantine  bij
Move4U en VFC (bronzen
bokaal). Daarnaast is sc Twist
rookvrij.

Dit jaar is de Buitenspeelkaart
ontwikkeld ter promotie van
het buitenspelen.  Er zijn 6000
kaarten verspreid bij
basisscholen, bibliotheek en
kinderfysiopraktijken. Ook is er
een promofilm met Jacky Silos
opgenomen.

De JOGG-waterbar met fruit
is 6x ingezet op schoolsport-
toernooien en clinics van
Ukkies in beweging. Bereik:
95 kinderen.

ViB heeft 4 nieuwe
buitenspeelinspiratie-
video's gemaakt. Ook is
er aandacht besteed aan
een Thuiswerk fiets-
rondje. 

Het College VOS (3x), Het
Visnet, De Kameleon en IKC
Erasmus ontvangen vanuit de
overheid een subsidie voor
watertappunten.

Helaas is door Corona en de (tijdelijke)
aanpassing van de dienstverlening van het
CJG een trendbreuk in de data ontstaan.
Daardoor is een vergelijking van de data met
voorgaande jaren niet waardevol.

Werk Wijk

BEREIK

kinderen
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17
kinderen

scholen
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BEREIK
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Smoothieweken op de
BSO van Wijzer.

Sportruimte bij DSW.

Kantinescan Lentiz
LIFE College.

Beweegversjes van Aanzet.
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1936 13
Scholenkinderen

615
Vlaardingers

BEREIK

Media

Er zijn 13.507 menen bereikt
via onze Facebookpagina

'Communicatie over (onderdelen van)
gezonde leefstijl.' 

Er zijn 10 nieuwsbrieven
verstuurd naar 122 contact-
personen.

Er zijn 15 video's geüpload op
ons YouTube kanaal

Er zijn 68 berichten op Twitter
geplaatst/gedeeld.

https://youtu.be/SOZDtz2F64M
https://joggvlaardingen.nl/buitenspeelkaart
https://www.youtube.com/watch?v=FpGnC2RmiSA&feature=youtu.be

