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  Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. 
Eén op de acht kinderen in Nederland is te zwaar. Kinderen met overgewicht zitten 
vaak niet lekker in hun vel, zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten en worden vaker 
gepest en hebben hogere gezondheidsrisico’s in de toekomst. 

  Overgewicht en obesitas hebben verschillende oorzaken. Daarom is een integrale 
aanpak belangrijk. 

  De aanpak is gericht op kinderen en jongeren van 0-19 jaar in heel Vlaardingen.
 Het aantal kinderen en jongeren van 0-19 jaar in heel Vlaardingen is 15174.
  Overgewicht verhoogt onder andere de kans op ziektes als diabetes en hart- en 

vaatziekten. Ook kinderen en jongeren met overgewicht hebben grotere kans op 
ziektes. Dit leidt tot een hogere zorgconsumptie en heeft grote maatschappelijke 
en economische gevolgen.

  De JOGG-aanpak is een lokale, integrale en duurzame aanpak gericht op jongeren 
van 0 tot 19 jaar en hun omgeving (ouders, school, fysieke omgeving etc.). JOGG 
Vlaardingen zet zich gezamenlijk in voor verandering van omgeving en gedrag met 
als doel een gezonder gewicht onder jongeren. Met elkaar maken zij de verbinding 
tussen initiatieven en stimuleren zij waar mogelijk samenwerking. Beetje bij beetje 
wordt de omgeving veranderd: de gezonde keus wordt weer normaal.

  De missie van JOGG Vlaardingen luidt: Een gezond gewicht en een gezonde leef-
stijl bij kinderen en jongeren in Vlaardingen.

 JOGG Vlaardingen kent 3 strategische doelstellingen:
  1. Gezonder eten en drinken
  2. Meer bewegen
  3. Fysieke omgeving beweegvriendelijker en gezonder

Samenvatting
  JOGG Vlaardingen heeft de volgende doelen voor verandering van het gedrag als 

volgt geformuleerd:
     Het stimuleren dat zoveel mogelijk kinderen voldoen aan minimaal 1 

uur per dag bewegen
     Het stimuleren van een aanzienlijke afname van de inname van ge-

zoete dranken en energydranken en een toename in waterdrinken
    Het stimuleren van een aanzienlijke toename van de dagelijkse inna-

me van groente en fruit 
    Stimuleren van een gezond aanbod in elke setting en elke setting 

stimuleert bewegen
  JOGG Vlaardingen heeft  volgende doelen voor verandering van de omgeving als 

volgt vertaald: 
    Thuis: Ouders informeren over gezonde leefstijl
     Onderwijs: Het onderwijs stimuleren beleid te maken op 1 of meer-

dere JOGG thema’s: water drinken, groente en fruit, bewegen, slaap
     Wijk: De openbare ruimte wordt dusdanig ingericht dat deze uitnodigt 

tot een gezonde leefstijl
     Sport & Vrije Tijd: Sport- en cultuurverenigingen, evenementenorga-

nisatoren stimuleren op gezond(er) aanbod
    Media: Communicatie over (onderdelen van) gezonde leefstijl
    Werk: JOGG partners en supporters geven het goede voorbeeld
    Zorg: Organiseren van betere ondersteuning voor kinderen met 

overgewicht. Er wordt samengewerkt met relevante beleidsterreinen 
(sociaal domein, onderwijs, openbare ruimte)

 Samenwerking en samenhang is leidend in onze werkwijze.
 We monitoren de JOGG-aanpak en sturen bij.
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Inleiding
De gemeente Vlaardingen is sinds eind 2014 aangesloten bij Jongeren op 
Gezond Gewicht. Vanaf dit moment heeft JOGG Vlaardingen zich sterk ge-
maakt om overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren terug te dringen 
of tenminste te stabiliseren. 

Overgewicht komt relatief vaak voor bij kinderen afkomstig uit een gezin met 
een lagere sociaal economische status en/of een migratieachtergrond1. In 
Vlaardingen is dit vooral aan de orde in de wijken Holy (Zuid en Oost) en de 
Westwijk en om die reden is door JOGG Vlaardingen de focus gelegd in deze 
wijken. Vanaf 2018 is de aanpak uitgebreid naar het Centrum.

BRON: waarstaatjegemeente.nl

Partners JOGG Vlaardingen

In de meerjarenbegroting 2019-2022 van de gemeente Vlaardingen is een structureel 
bedrag van € 120.000 toegevoegd aan het programma Jongeren op Gezond Gewicht. 
Met deze uitbreiding kan de JOGG-aanpak worden uitgebreid naar aandachtsgebieden 
in de overige wijken van Vlaardingen. Tevens kan het programma ook worden verruimd 
naar de leeftijd 13-19 jaar.

De JOGG organisatie in Vlaardingen heeft het afgelopen jaar verschillende verande-
ringen ondergaan. We hebben nieuwe partners verwelkomd en afscheid genomen van 
de externe JOGG-regisseur en -partner Unilever. Er is een verruiming ontstaan in het 
huidige budget van JOGG. 

Het huidige plan van aanpak loopt tot 1 januari 2020. Door bovengenoemde wijzigin-
gen is het noodzakelijk om met elkaar de focus aan te brengen hoe we verder gaan met 
JOGG Vlaardingen, waar staan we voor en wat willen we in de periode 2020-2023 
bereiken? 

Sociaaleconomische status

zeer laag

Holy Noord

Holy Zuid

Ambacht

Westwijk
Centrum

Oostwijk

Vettenoordse Polder

Niet van toepassing

laag lager ongeveer gelijk hoger hoog zeer hoog
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1. Het probleem

Overgewicht of obesitas bij kinderen kan tot verschillende gezondheidsproblemen lei-
den op zowel jonge als latere leeftijd. Vergeleken met kinderen met een gezond gewicht 
hebben ze vaker een hoog cholesterolgehalte, vaker astma en slaapapneu en meer 
klachten aan het bewegingsapparaat2. Op latere leeftijd hebben kinderen met overge-
wicht meer risico op diabetes mellitus type 2, hypertensie, hart- en vaatziekten en zelfs 
vroegtijdige sterfte3. Het risico op hart- en vaatziekten is groter bij een hogere BMI4. 
Wanneer iemand al vanaf jonge leeftijd overgewicht heeft, zijn de gezondheidsgevol-
gen op latere leeftijd extra groot. Er zijn aanwijzingen dat de duur van overgewicht een 
extra risico betekent voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van hart- en vaatziekten5.

Overgewicht en obesitas hebben ook maatschappelijke en economische gevolgen. 
Het aantal ongezonde levensjaren (doorgebracht met ziekte en beperkingen) als gevolg 
van overgewicht vergroot de maatschappelijke kosten. Deze kosten zijn deels toe te 
schrijven aan de gezondheidszorg, maar bestaan vooral uit secundaire kosten door 
arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim6. 

Mensen met overgewicht hebben een verhoogde kans op vroege arbeidsongeschikt-
heid. Voor mensen met obesitas is dit risico nog hoger7. 

Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezond-
heid. Eén op de acht kinderen in Nederland is te zwaar. Kinderen met overge-
wicht zitten vaak niet lekker in hun vel, zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten 
en worden vaker gepest. 

De Rijksoverheid heeft in 2018 het Nationaal Preventieakkoord8 afgesloten. In dit 
preventieakkoord zijn maatregelen opgenomen tegen overgewicht en obesitas. Over-
gewicht en obesitas zijn abnormale of buitensporige opeenhopingen van vet die de 
gezondheid kunnen beïnvloeden (WHO, 2018).



Plan van Aanpak 2020-2023    december 2019 7

Overgewicht ontstaat als gevolg van een verstoorde energiebalans, waarbij de ca-
lorie-inname hoger is dan het calorieverbruik. Dit betekent dat er niet alleen moet 
worden gekeken naar de calorie-inname maar ook naar het calorieverbruik. De ver-
storing in de energiebalans is terug te verhalen op de keuzes en het gedrag van men-
sen, dit wordt echter sterk beïnvloed door de omgeving waarin zij leven. De te hoge 
calorie-inname wordt door meerdere factoren beïnvloed. Belangrijke aspecten zijn een 
leefomgeving die aanzet tot ongezonde keuzes, en onwetendheid (zowel bij ouders als 
bij jongeren). Er zijn meerdere voorbeelden waarbij er waarschijnlijk te weinig besef is 
van de calorie-inname, zoals bij zoete dranken. Jongeren tussen de 7-18 jaar krijgen 
gemiddeld 130 kilocalorieën per dag binnen uit zoete dranken. Dit is gelijk aan 8 suiker-
klontjes (Nota Overgewicht Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport9). 
Daarom kunnen veranderingen in de omgeving (sociaal en fysiek) leiden tot veranderin-
gen in het kind en de ouders. 

Op jonge leeftijd heeft overgewicht, naast een negatief effect op de individuele ge-
zondheid, ook grote gevolgen voor de psychische en sociale ontwikkeling. Wanneer 
de jeugd opgroeit in een gezonde omgeving met een gezonde leefstijl wordt zij fysiek, 
psychisch en sociaal beter toegerust voor haar toekomst.
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Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Daarom zet Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG) zich in voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren leren, 
wonen, werken en spelen in een omgeving waarin gezond leven leuk en makkelijk is. 
De omgeving waarin kinderen zich bevinden heeft veel invloed op hun gezondheid. 
Momenteel is die omgeving vaak zo ingericht dat kinderen continu verleid worden om 
veel te zitten, weinig te bewegen en ongezond te eten. Om overgewicht aan te pakken, 
is het essentieel dat de leefomgeving waarin ze opgroeien uitnodigt tot het maken van 
een gezonde keuze. 

Overgewicht en obesitas hebben verschillende oorzaken. Preventie van overgewicht 
richt zich op het voorkómen van overgewicht, het bevorderen van een normaal gewicht 
bij mensen die te zwaar zijn en het op gewicht blijven voor mensen die zijn afgevallen. 
Effectieve preventie van overgewicht vraagt om een integrale aanpak. Dit is een aanpak 
die bestaat uit een combinatie van interventies gericht op de omgeving, regelgeving en 
handhaving, voorlichting en educatie, en signalering, advies en ondersteuning vanuit de 
zorg.

Preventie van overgewicht vraagt om een lokale integrale aanpak, dicht bij de wijkbe-
woners, met breed draagvlak bij lokale bestuurders, professionals en ondernemers.
Met de JOGG-aanpak worden de fundamenten gelegd voor duurzame beleids- en 
gedragsveranderingen in onze gemeente. Bijvoorbeeld kinderen die op school water 
drinken in plaats van zoete drankjes, peuters die thuis meer groente krijgen, meer sport 

De groei van het aantal jongeren  
op gezond gewicht wordt als een  
gedeelde verantwoordelijkheid  
beschouwd.

2. De aanpak
Het is vanuit de JOGG aanpak de doelstelling om het percentage jongeren met 
overgewicht te stagneren en om te zetten in een dalende trend.

en speelmogelijkheden in de wijk, veilige fietsroutes naar school en gezondere school- 
en sportkantines. 

JOGG-Vlaardingen focust zich op kinderen en jongeren; zij zijn de volwassenen van de 
toekomst. Wanneer zij opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leef-
stijl, wordt dit voor hen de normaalste zaak van de wereld. Kinderen en hun ouders zijn 
zelf verantwoordelijk voor hun overgewicht. Ouders, opvoeders maar ook leerkrachten, 
sportcoaches en andere hebben allemaal invloed op het eet- en beweeggedrag en 
vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie. De groei van het aantal jongeren op gezond 
gewicht wordt als een gedeelde verantwoordelijkheid beschouwd.
Daarbij komt dat overgewicht meer voorkomt in een omgeving die uitnodigt tot veel 
eten en weinig bewegen, een zogenoemde obesogene samenleving. 

Het voorkómen van overgewicht bij kinderen en jongeren (4-19 jaar) zou haalbaar 
moeten zijn, door in te zetten op kleine aanpassingen in het eet- en beweegpatroon. 
Bijvoorbeeld door water te drinken in plaats van frisdrank, of door vaker te fietsen of 
te lopen in plaats van met de auto te gaan (zie promotieonderzoek van Saskia van den 
Berg, uitgevoerd bij het RIVM in samenwerking met Julius Centrum van het UMC 
Utrecht10).
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3. De cijfers
Overgewicht
Percentage Jongeren met overgewicht per leeftijdsklasse en schooljaar

Obesitas
Percentage Jongeren met obesitas per leeftijdsklasse en schooljaar

'15 - '16 '15 - '16'16 - '17 '16 - '17'17 - '18 '17 - '18'18 - '19 '18 - '19

25%

20%

15%

10%

4%

5%

2%

0% 0%

30% 6%

02 jaar 02 jaar05 - 06 jaar 05 - 06 jaar12 - 13 jaar 12 - 13 jaar

Leeftijdsklasse Leeftijdsklasse

Schooljaar Schooljaar

03 jaar 03 jaar10 - 11 jaar 10 - 11 jaar

BRON: CJG Vlaardingen 2019 BRON: CJG Vlaardingen 2019
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Water drinken, ontbijt, groente en fruit
Voorbeelden van voedingsgedrag en de staat daarvan in Vlaardingen ziet u in de vol-
gende infographic:

Bewegen hoeft niet alleen bij een sportvereniging of op school, maar ook de beweeg-
momenten in de buurt tellen mee. Een buurt, of wel een buitenruimte die uitnodigt tot 
bewegen en spelen is daarom erg belangrijk. 

Leefstijl

96% 95%

79%

'14

'14

94%

70%

79%

'11

'11

Ontbijt 
dagelijks

Drinkt minimaal  
1x per dag water

Drinkt 2 of meer 
gezoete drankjes 

per dag

Eet minimaal 
5x per week 
fruit

Eet minimaal 
5x per week 
groente

85%

76%

81%

85% 75%
'14 '11

4-11

66%
68%

gemeentecijfer 2018

regiocijfer 2018

gemeentecijfer 2011 en/of 2014

Het regiocijfer is het gemiddelde van de regio 
zonder Rotterdam. Als er geen leeftijd is 
vermeld, gaat het om de totale groep kinderen 
van 0 t/m 11 jaar. De Gezondsheidmonitor 
Kinderen is ook uitgevoerd in 2014 (0 t/m 11 
jaar) en 2011 (4 t/m 11 jaar)
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Bewegen
Voldoende bewegen, en daarmee calorieverbruik, is essentieel voor een gezond gewicht 
en een gezonde leefstijl. De Gezondheidsraad heeft beweegrichtlijnen voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar opgesteld. Deze beweegrichtlijnen zijn:

 Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  Doe minstens elke dag een uur aan matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/ 

of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
 Doe minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
 En: voorkom veel stilzitten.
  Voor kinderen jonger dan vier jaar geven de beweegrichtlijnen, wegens gebrek aan 

onderzoek, geen advies. Voor hen is het belangrijkste dat ze gevarieerd bewegen 
en motorische vaardigheden aanleren.

Bewegen hoeft niet alleen bij een sportvereniging of op school, maar ook de beweeg-
momenten in de buurt tellen mee. Een buurt, of wel een buitenruimte die uitnodigt tot 
bewegen en spelen is daarom erg belangrijk. 

De GGD voert iedere twee jaar een gezondheidsmonitor Kinderen uit.

Sport en buitenspelen

4-11

4-11

2-3

Beweegt dagelijks minimaal een uur  
matig intensief

Is lid van een 
sportvereniging

Speelt meestal minstens 1 uur per dag buiten

Landelijke adviezen: De Gezondheidsraad raadt aan dat kinderen 
minimaal 1 uur per dag bewegen en 3 keer per week spier- en 
botversterkende activiteiten uitvoeren. Het Oogfonds adviseert alle 
kinderen twee uur per dag naar buiten om bijziendheid te voorkomen!

BRON: GGD Gezondheidsmonitor kinderen 2018 Vlaardingen

78% 82%

66%

88%

70% 71% 77%
72% 74%2014

2014

2014

63% 64%

Bewegen is goed, 
meer bewegen is beter.

gemeentecijfer 2018

regiocijfer 2018

gemeentecijfer 2011 en/of 2014

Het regiocijfer is het gemiddelde van de regio 
zonder Rotterdam. Als er geen leeftijd is 
vermeld, gaat het om de totale groep kinderen 
van 0 t/m 11 jaar. De Gezondsheidmonitor 
Kinderen is ook uitgevoerd in 2014 (0 t/m 11 
jaar) en 2011 (4 t/m 11 jaar)
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4. De JOGG-organisatie
De JOGG-aanpak is een aanpak die de gemeente uitvoert met de belangrijkste partijen 
in de stad, die zich in de omgeving van het kind en de jongere bevinden. Deze partijen 
vormen sinds de start in 2015 de stuurgroep van JOGG Vlaardingen. Deze partners 
verbinden zich, gezamenlijk en elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, aan het realise-
ren van de ambitie en doelstellingen van JOGG Vlaardingen. Zij zijn niet alleen gemo-
tiveerd om een bijdrage te leveren aan deze ambitie en doelstellingen, maar vertalen 
deze ook naar beleid en acties in hun eigen organisatie.

Met deze partijen vormen wij een sterk netwerk rondom het kind. Door het delen van 
verantwoordelijkheid borgen we de inzet op lange termijn in het realiseren van blijvende 
gezondheidseffecten. Er is politiek bestuurlijk draagvlak wat zich vertaalt in twee wet-
houders in de stuurgroep. De financiering van de JOGG-aanpak is structureel gewaar-
borgd in de gemeentelijke begroting. 

De organisatie van JOGG Vlaardingen ziet er als volgt uit:

De JOGG-stuurgroep is sturend en voorwaardenscheppend. Zij beslissen over en 
committeren zich aan het plan van aanpak, de planning en voortgang, begroting en het 
aangaan van samenwerkingen met private en publieke partners. De leden van de stuur-
groep denken op strategisch niveau mee en enthousiasmeren andere partijen om zich 
bij de JOGG-aanpak aan te sluiten. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van 
organisaties die de doelstellingen van JOGG onderschrijven. Deze organisaties leveren 
o.a. mankracht aan de kerngroep en andere inzet om de doelstellingen van JOGG te 
bereiken. De stuurgroep komt minimaal 2x per jaar bijeen.

De JOGG-kerngroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak 
en stelt hiervoor een uitvoeringsprogramma op. Gezamenlijk bepalen zij de keuze van 
activiteiten en interventies; identificeert welke acties en interventies gedaan worden en 
hoe veelbelovende interventies kunnen worden geïmplementeerd en/of geoptimali-
seerd. De kerngroep komt minimaal 4x per jaar bijeen.
De kerngroep bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties van de stuurgroep. 

JOGG-regisseur
De JOGG-regisseur is het eerste aanspreekpunt en de schakel tussen de stuurgroep, 
kerngroep, werkgroep en de JOGG-uitvoering. De regisseur voert de regie, verbindt 
partijen en richt de lokale JOGG-organisatie in. De regisseur houdt tevens contact 
met de JOGG-beleidsmedewerker. De regisseur werkt het gezamenlijke plan van 
aanpak uit en bewaakt de voortgang hiervan. De regisseur creëert lokale publiek-pri-
vate samenwerking. De regisseur beheert het algehele budget en verleent subsidie aan 
de JOGG-uitvoering. Korte lijntjes en afstemming tussen de JOGG-regisseur en de 
JOGG-uitvoering is noodzakelijk.

Stuurgroep

Uitvoering

Werkgroep
Zorgketen

Stuurgroep

Su
pp

or
te

rs

PP
S

Regisseur

Beleidsmedewerker



Plan van Aanpak 2020-2023    december 2019 13

JOGG-uitvoering
De JOGG-uitvoering bewaakt het uitvoeringsprogramma van de kerngroep en heeft 
een belangrijke rol in het motiveren en betrokken houden van de uitvoerende partijen. 
Ze zet activiteiten en interventies die reeds plaatsvinden in de wijk, en die een bijdrage 
leveren aan de JOGG-doelen, voort onder de JOGG-paraplu. De JOGG-uitvoering 
beheert een uitvoeringsbudget. 
De JOGG-uitvoering stimuleert en helpt opvang en onderwijs locaties, evenementen 
en sportorganisaties om de gezonde(re) keus na te jagen. 

JOGG-beleidsmedewerker
De JOGG-beleidsmedewerker is sparringpartner en vraagbaak van de JOGG-regis-
seur. De beleidsmedewerker draagt bij aan het creëren van draagvlak voor een gezonde 
omgeving met structureel aandacht voor gezonde leefstijl in het algemeen en gezond 
gewicht in het bijzonder in de diverse beleidsonderdelen van de Gemeente Vlaardingen. 
De beleidsmedewerker heeft zicht op de regionale aanpak van overgewicht met regio-
nale partners, bijvoorbeeld de buurgemeenten, provincie en GGD.

Werkgroep Zorgketen
Werkgroep Zorgketen is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de ke-
tensamenwerking tussen preventie en zorg. Hierbij hoort het in kaart brengen van 
(laagdrempelig) aanbod, maar ook het initiëren van zorginterventies. Het doel is om te 
komen tot een sluitende, optimale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht. Kin-
deren met overgewicht/obesitas worden op de juiste manier gesignaleerd en doorver-
wezen naar geschikte (zorg)programma’s. Er wordt gewerkt volgens de Zorgstandaard 
Obesitas richtlijn overgewicht. De werkgroep Zorgketen legt verantwoording af aan de 
JOGG-uitvoering. 
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5. De doelstellingen
Op basis van het raadsvoorstel van 4 december 2018 “Uitvoering JOGG Stem-
busakkoord” en de strategiesessie van de stuurgroep van JOGG Vlaardingen op 
15 mei 2019 is de volgende missie geformuleerd:

In de periode 2016-2019 is de focus gelegd op kinderen van 0-12 jaar. In de periode 
2020-2023 wordt de JOGG aanpak verder geïntensiveerd en uitgebreid naar de doel-
groep 13 tot 19 jaar. In deze doelgroep zien we een afname in het beweeggedrag. 
 
Om te kunnen bepalen waar de acties zich op moeten richten worden strategische 
doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen worden vervolgens vertaald naar 
doelen op gedragsverandering en  veranderingen in de omgeving. Deze doelen worden 
door de kerngroep nader uitgewerkt in SMART actiepunten in een uitvoeringspro-
gramma.  

MISSIE
Een gezond gewicht en een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren 

in Vlaardingen

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN:

1. Gezonder eten en drinken
2. Meer bewegen

3. Fysieke omgeving beweegvriendelijker en gezonder

GEDRAGSDOELEN:

•  Het stimuleren dat zoveel 
mogelijk kinderen voldoen 
aan minimaal 1 uur per dag 
bewegen

•   Het stimuleren van een 
aanzienlijke afname van 
de inname van gezoete 
dranken en energydranken 
en een toename in 
waterdrinken

•  Het stimuleren van een 
aanzienlijke toename van 
de dagelijkse inname van 
groente en fruit

•  Het stimuleren van een 
gezond aanbod in elke 
omgeving en elke omgeving 
stimuleert bewegen

OMGEVINGSDOELEN:

Thuis:  Ouders informeren over 
gezonde leefstijl
Onderwijs: Het onderwijs 
stimuleren beleid te maken op 
1 of meerdere JOGG thema’s: 
water drinken, groente en fruit, 
bewegen, slaap
Wijk: De openbare ruimte wordt 
dusdanig ingericht dat deze 
uitnodigt tot een gezonde leefstijl
Sport & Vrije Tijd: Sport- 
en cultuurverenigingen, 
evenementenorganisatoren 
stimuleren op gezond(er) aanbod
Media: Communicatie over 
(onderdelen van) gezonde leefstijl
Werk: JOGG partners en 
supporters geven het  
goede voorbeeld
Zorg: Organiseren van betere 
ondersteuning voor kinderen met 
overgewicht. 
Er wordt samengewerkt met 
relevante beleidsterreinen  
(sociaal domein, onderwijs, 
openbare ruimte)
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6. De uitvoering
JOGG is een lokale, integrale en duurzame aanpak gericht op jongeren van 0 tot 
19 jaar en hun omgeving (ouders, school, fysieke omgeving etc.). JOGG Vlaardin-
gen zet zich gezamenlijk in voor verandering van omgeving en gedrag met als doel 
een gezonder gewicht onder jongeren. Met elkaar maken zij de verbinding tussen 
initiatieven en stimuleren zij waar mogelijk samenwerking. Beetje bij beetje wordt 
de omgeving veranderd: de gezonde keus wordt weer normaal. 

Bij de uitvoering maken we gebruik van het JOGG-model. Het JOGG-model is geba-
seerd op het model van het overeenkomstige EPODE programma uit Frankrijk. Het 
model bestaat uit drie elementen: de input, welke resulteert in de output, welke outco-
me of resultaten levert. 

De input bestaat uit de invulling van de vijf pijlers van JOGG. Dit levert output in de 
vorm van onder meer intersectorale samenwerking (verschillende afdelingen binnen de 
gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werken samen), versterking 
van de community en activiteiten op het gebied van bewegen en voeding. 

De output zorgt ervoor dat er veranderingen optreden in de omgeving en bij het kind 
(bijvoorbeeld bewustwording), welke ertoe leiden dat het kind zich anders gaat gedra-
gen (meer sporten, gezonder leven). In- en output worden geëvalueerd met proces-
doelen. Er wordt geëvalueerd of de samenwerking tussen verschillende partijen goed 
verloopt, of de organisatiestructuur binnen de gemeente staat etc. Aan de hand van de 
gedragsdoelen wordt gekeken of de activiteiten uit het programma hebben geleid tot 
bepaald, meetbaar gedrag bij de betreffende doelgroep. Uiteindelijk leidt dit gedrag tot 
een gezond gewicht bij de jeugd. De programmadoelen stellen in feite het einddoel in 
termen van gezondheidswinst.

Input

Politiek-Bestuurlijk Draagvlak

Publiek-Private Samenwerking

Gedeeld Eigenaarschap

Verbinding Preventie en Zorg

La
nd

el
ijk

 n
et

w
er

k

Lo
ka

le
 o

rg
an

is
at

ie
 

Output

Communicatie

Intersectorale 
samenwerking

Veranderen in de 
omgeving

- Thuis
- School
- Wijk

- Sport & vrije tijd
- Media
- Werk

Veranderen in het 
kind/ouders

- Attitudes
- Bewustzijn

- Vaardigheden
- Kennis

Versterken van
de community

Gedrag van het 
kind/ouder(s)

Gezond 
gewicht

Activiteiten bewegen 
en voeding

Monitoring en Evaluatie

Outcome
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Uitvoeringsprogramma
De genoemde doelen in hoofdstuk 5 worden door de kerngroep vertaald in SMART 
inspanningen in een uitvoeringsprogramma. 
De kerngroep stelt het uitvoeringsprogramma op. Binnen de kerngroep is expertise 
aanwezig om per omgeving de doelstellingen te vertalen naar acties binnen  
hun organisatie. 

Aan de hand van de gedragsdoelen wordt gekeken of de activiteiten uit het program-
ma hebben geleid tot bepaald, meetbaar gedrag. De gedragsdoelen zijn gebaseerd op 
de thema’s van JOGG (DrinkWater, Gratis Bewegen, gewoon doen, Groente… zet je 
tanden erin! en Slaap Lekker).
Monitoring en evaluatie zijn essentieel om activiteiten te verbeteren en successen te 
delen. 

In het uitvoeringsprogramma is tevens aandacht voor de volgende onderdelen:

Betrekken publieke en private partners
Private partijen hebben vaak veel invloed op het gedrag en de omgeving van jongeren. 
Bedrijven zullen worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij JOGG Vlaardingen. Er zal 
zorgvuldig gekeken worden welke partijen passen bij JOGG Vlaardingen. De stuurgroep 
stelt hiervoor criteria op. 

Aangesloten partijen worden op de website van JOGG Vlaardingen benoemd.

Verbinding Preventie en Zorg
Een sluitende ketenaanpak is essentieel. Hierbij wordt de verbinding gemaakt tussen 
preventieve activiteiten en zorgactiviteiten. Verschillende professionals kennen elkaar 
en werken samen, kinderen met overgewicht en/of obesitas worden op tijd gesigna-
leerd en door de hele keten ondersteund.

Werkgroep Zorgketen
De werkgroep zorgketen heeft in de voorgaande periode een stroomschema overge-
wicht opgesteld. Daarnaast hebben zij een verwijsgids Overgewicht opgeleverd. 
In 2018 is een gecombineerde leefstijl interventie in Vlaardingen gestart, Cool2BFit. 
De gemeente Vlaardingen heeft jaarlijks € 30.000 euro beschikbaar gesteld om deze 
interventie uit te laten voeren.

Voor de periode 2020-2023 moeten nieuwe verwachtingen worden afgestemd. Daar-
naast zal het stroomschema en de verwijsgids overgewicht jaarlijks up-to-date worden 
gehouden en verspreid onder de relevante stakeholders.

Monitoring en evaluatie
Het belangrijkste doel van monitoring en evaluatie is te leren hoe met de JOGG-aan-
pak de beste resultaten te behalen zijn en hoe die kunnen worden verbeterd. Door te 
meten weten we of we op de goede weg zijn, of onze inzet de gewenste resultaten 
oplevert en/of met deze resultaten de gestelde doelstellingen worden behaald. 
In het onlangs verschenen artikel van de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) 
“Effect in zijn context”  laat de WAC zien dat bij de evaluatie van een aanpak zoals die 
van JOGG, niet kan evalueren op basis van één enkele uitkomst zoals BMI, maar dat 
je dit moet doen op de gehele context waar JOGG onderdeel van is geworden. In het 
uitvoeringsprogramma wordt deze evaluatie aanpak rekening gehouden.

Kinderen met overgewicht 
en/of obesitas worden op tijd 
gesignaleerd en door de hele 
keten ondersteund.
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Communicatie
De JOGG-aanpak leunt op een goede communicatiestrategie naar zowel de gebruiker 
als naar de partners. De kracht van de communicatie zit in een gezamenlijke aanpak en 
het herhalen van dezelfde boodschap. Op school, op straat, in de supermarkt, maar ook 
thuis wordt het niet alleen leuker, maar ook makkelijker om gezonder te leven. Voor het 
bereiken van de doelstellingen van het programma is communicatie erg belangrijk.

Om binnen de gemeente tot een integrale aanpak te komen, moet de JOGG-aanpak 
en de achterliggende boodschap bekend worden bij andere beleidsvelden. Hiervoor 
moet een manier uitgedacht worden waarop communicatie zal plaatsvinden op zowel 
ambtelijk niveau als op bestuurlijk niveau. Daarnaast is de communicatie er op gericht 
om partijen te inspireren om bij te dragen aan JOGG Vlaardingen, samenhang tussen 
de verschillende interventies en activiteiten aan te brengen en te verduidelijken. 

Voor de inwoners van Vlaardingen is het niet van belang om op de hoogte te zijn van de 
JOGG-aanpak: zij moeten vooral weten dat bewegen en gezond eten en drinken leuk, 
gezond en makkelijk is. De focus van de JOGG-communicatie ligt dan ook grotendeels 
op de stakeholders en het naar buiten brengen van een eenduidige en centrale bood-
schap. Voorbeeld gedrag vormt een belangrijk onderdeel van de communicatie. Ambas-
sadeurs en rolmodellen geven het goede voorbeeld, maar ook de partners van JOGG 
Vlaardingen zelf hebben een voorbeeldfunctie. 
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7. De financiële paragraaf
De totale begroting voor JOGG Vlaardingen bedraagt € 170.000,- per jaar. Deze 
wordt gefinancierd door een bijdrage uit de rijksmiddelen van de Brede Regeling Com-
binatiefuncties en Gezond in de Stad en de gemeente Vlaardingen. De begroting op 
jaarbasis ziet er als volgt uit:

Brede Regeling combinatiefuncties

JOGG-regisseur

Landelijke fee

€ 30.000,00

€ 50.000,00

€ 10.000,00

€ 5.000,00

Gezond in de Stad

Uitvoering en activiteitengeld

Activiteiten, interventies

Zorgketen

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 55.000,00

€ 5.000,00

Gemeente Vlaardingen

Communicatie

Onderzoek & evaluatie

Totaal budget JOGG structureel

Totaal kosten JOGG

€ 120.000,00

€ 5.000,00

€ 170.000,00

€ 170.000,00

FINANCIERING

KOSTEN
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8. De planning

PVA: vaststellen

Stuurgroep geformeerd

2019

Q3/Q4 Q1 Q1 Q1Q2 Q2 Q2Q3 Q3 Q3Q4 Q4 Q4

2020 2021 2022

Kerngroep geformeerd

Uitvoeringsprogramma opstellen

Communicatieplan opstellen

Uitvoeringsplan Werkgroep zorgketen

Criteria PPS opstellen

Factsheet resultaten

Continuering samenwerkingsovereenkomst JOGG NL

Organisatie

Aanpak

Organisatie

Organisatie
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