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1. Getekende samenwerkingsovereenkomst

Afschrift

VERZONDEN 4 JUL 2017
Geachte mevrouw Boedhai,
Hierbij ontvangt u van ons zoals afgesproken de getekende samenwerkingsovereenkomst tussen
JOGG en de gemeente Schagen. We kijken uit naar een prettige (voortzetting van de)
samenwerking!
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

Mevrouw M.J. Baars
Beleidsmedewerker samenlevingszaken
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VERLENGING SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Gemeente Schagen en Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht
De ondergetekenden
De Gemeente Schagen dezen vertegenwoordigd door de heer B. Blonk, Wethouder, als
gemachtigde van de burgemeester van de gemeente Schagen, handelend ter uitvoering van
het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Schagen, hierna te noemen
de gemeente,
En
Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht, gevestigd te Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer P.F.G. Depla, voorzitter bestuur, en de heer
drs. T.A.J. Oostrom, bestuurslid, hierna te noemen ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’.
Hierbij gezamenlijk te noemen: 'partijen'.
In aanmerking nemende dat:
I.
de gemeente sedert 1 juni 2014 JOGG-gemeente is en met de JOGG-aanpak (zie
bijlage 1) werkt en heeft besloten tot verlenging van de overeenkomst met Jongeren Op
Gezond Gewicht;
II.
Jongeren Op Gezond Gewicht in samenstelling met andere zelfstandige naamwoorden
wordt afgekort als JOGG, zoals JOGG-gemeente, JOGG-aanpak, JOGG-regisseur,
JOGG-bureau enz.;
III.
Jongeren Op Gezond Gewicht in 2020 de volgende doelstellingen gerealiseerd wil
hebben:
a. een gezonde omgeving met structureel aandacht voor gezonde leefstijl in het
algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder, waarmee tenminste 1 miljoen
kinderen en jongeren wordt bereikt;
b. in 75 JOGG-gemeenten een stijging te zien is van het aantal kinderen en jongeren op
gezond gewicht;
c. Jongeren Op Gezond Gewicht ter realisering van haar doelstellingen werkt met twee
programma’s (JOGG-aanpak en Gezonde Omgeving) en de gemeente door middel
van deze twee programma’s ondersteuning biedt;
IV
de gemeente de gedragscode van Jongeren Op Gezond Gewicht in acht neemt (zie
bijlage 2);
V
Jongeren Op Gezond Gewicht de gemeente ondersteuning biedt bij de implementatie
van de JOGG-aanpak (zie bijlage 3);
VI.
de gemeente het competentieprofiel van een JOGG-regisseur in acht neemt (zie bijlage

4);
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Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1
Onderwerp van deze samenwerkingsovereenkomst en bijlagen
1.1. Deze samenwerkingsovereenkomst beschrijft de bijdrage van de gemeente en de bijdrage
van Jongeren Op Gezond Gewicht, evenals de rechten en verplichtingen die daar voor
beide partijen uit voortvloeien.
1.2. De volgende bijlagen zijn aan deze samenwerkingsovereenkomst gehecht en maken een
integraal onderdeel uit van deze overeenkomst:
1. Bijlage 1 De JOGG-aanpak
2. Bijlage 2 Gedragscode Jongeren Op Gezond Gewicht
3. Bijlage 3 Ondersteuning door Jongeren Op Gezond Gewicht
4. Bijlage 4 Competentieprofiel JOGG-regisseur en JOGG-beleidsambtenaar
Artikel 2
Looptijd
Deze samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van drie jaar en gaat in op
1 juni 2017 en eindigt op 31 mei 2020.
Artikel 3
Bijdrage van Jongeren Op Gezond Gewicht aan de gemeente
3.1 Jongeren Op Gezond Gewicht ondersteunt de gemeente zoals beschreven in bijlage 3.
3.2 De ondersteuning wordt de gemeente aangeboden onder voorwaarde dat ook in de
nieuwe periode van drie jaar nog steeds sprake is van een JOGG-regisseur die is
aangesteld voor minimaal twee dagen per week (16 uur) en bij voorkeur 3 dagen, om de
JOGG-aanpak lokaal te implementeren (zie ook artikel 4.2).
3.3 Indien er nieuwe (wetenschappelijke) inzichten of toevoegingen aan het
ondersteuningspakket beschikbaar komen, wordt dit digitaal aan de gemeente
beschikbaar gesteld.
3.4 Jongeren Op Gezond Gewicht zorgt, in overleg met de gemeente, op de volgende wijze
voor bekendheid van de gemeente als JOGG-gemeente:
»
de gemeente krijgt, indien relevant, naamsvermelding in landelijke communicatieuitingen van Jongeren Op Gezond Gewicht, zoals publicaties en nieuwsbrieven;
»
op de website van Jongeren Op Gezond Gewicht komt een vermelding van de
activiteiten van de gemeente en, indien aanwezig, een link naar de gemeentelijke
website;
«
Jongeren Op Gezond Gewicht draagt de betrokkenheid van de gemeente uit op
relevante (inter)nationale congressen en bijeenkomsten;
»
Jongeren Op Gezond Gewicht helpt de gemeente bij de communicatie over activiteiten
en behaalde resultaten en zet daarbij haar netwerk in. Daarnaast krijgt de gemeente
de beschikking over nationale communicatiemiddelen voor lokaal gebruik zoals
brochures, nieuwsbrieven, logo's, foto’s en persberichten.
3.5 Jongeren Op Gezond Gewicht verleent de gemeente op de volgende wijze toegang tot het
JOGG-netwerk:
» de gemeente ontvangt de digitale JOGG-nieuwsbrief en updates per e-mail;
» de gemeente krijgt via het JOGG-bureau toegang tot het (inter)nationale netwerk van
EPODE en Jongeren Op Gezond Gewicht;
«
de gemeente krijgt toegang tot de JOGG-wiki.
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Artikel 4
Bijdrage van de gemeente
De gemeente behoudt door ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst de status
van JOGG-gemeente. Om deze status recht te doen, spreken partijen het volgende af.
4.1. De gemeente verbindt zich aan de uitvoering van de JOGG-aanpak conform bijlage 1 bij
deze overeenkomst.
De gemeente spreekt hiermee de bereidheid uit om:
»
de JOGG-aanpak lokaal te implementeren en de JOGG-boodschap actief uit te
dragen;
»
de JOGG-aanpak te gebruiken als paraplu waar alle activiteiten op het gebied van
gezonde voeding en meer bewegen onder worden geschaard;
«
de JOGG-aanpak op te nemen in de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid of een ander
collegebreed gedragen equivalent;
»
effectieve interventies in te zetten;
»
kennis te delen met het JOGG-bureau en andere JOGG-gemeenten.
4.2. De gemeente voert de regie over de lokale JOGG-aanpak en zorgt ervoor dat gedurende
de looptijd van deze overeenkomst een JOGG-regisseur is aangesteld met inachtneming
van artikel 3.2 en conform het hiervoor geldende competentieprofiel (zie bijlage 4).
4.3. Daarnaast geldt dat binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente voldoende tijd
beschikbaar is voor de JOGG-aanpak. Met het oog hierop is er gemiddeld 4 uur per week
beschikbaar bij de verantwoordelijk beleidsambtenaar, conform het hiervoor geldende
competentieprofiel (zie bijlage 4)
4.4. In een gesprek tussen partijen wordt de stand van zaken van de implementatie van de
JOGG-aanpak en de inzet van projecten Gezonde Omgeving opgemaakt. Op basis hiervan
wordt in onderling overleg de behoefte aan ondersteuning door het JOGG-bureau bepaald.
De gemeente verplicht zich om de aangeboden ondersteuning zo goed mogelijk te
implementeren in de door de gemeente gekozen JOGG-wijk(en).
4.5. De JOGG-regisseur stelt een plan van aanpak op. Dit plan van aanpak bouwt voort op het
plan van aanpak van de eerste periode van samenwerking en is gericht op het borgen van
de JOGG-aanpak aan het einde van de tweede periode van samenwerking. De gemeente
betrekt het JOGG-bureau bij de totstandkoming van het plan van aanpak.
4.6. De JOGG-regisseur bepaalt de keuze van interventies, campagnes en activiteiten die
lokaal worden ingezet. De regisseur maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van:
» JOGG-projecten Gezonde Omgeving
»
interventies die positief zijn beoordeeld door het Centrum Gezond Leven van het
RIVM;
»
best practices die voortkomen uit de JOGG-aanpak.
Het JOGG-bureau stimuleert de gemeente om succesvolle interventies voor beoordeling
aan te melden bij het Centrum Gezond Leven van het RIVM.
4.7 De gemeente heeft over de voortgang van de uitvoering van de JOGG-aanpak richting het
JOGG-bureau een informatieplicht. Daarnaast evalueren de partijen in beginsel jaarlijks, en
in iedergeval halverwege de looptijd van deze overeenkomst, op bestuurlijk niveau de
samenwerking en de uitvoering van de JOGG-aanpak. Tijdens deze evaluatie komen onder
andere aan de orde: voortgang plan van aanpak, ervaringen en best practices,
samenwerking met publieke en private organisaties en de resultaten.
4.8 De gemeente draagt bij aan de bekendheid van Jongeren Op Gezond Gewicht in
Nederland. De gemeente hanteert in haar communicatie “JOGG-gemeente Schagen ” en/of
“Schagen is JOGG-gemeente”.
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Artikel 5
Tussentijdse beëindiging
Partijen kunnen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een
aangetekende brief aan de ander indien deze zich niet houdt aan de verplichtingen beschreven
in deze samenwerkingsovereenkomst en bijbehorende bijlagen, en deze binnen een redelijke
termijn niet alsnog zal nakomen. Na beëindiging van deze overeenkomst kunnen de partijen
niet langer aanspraak maken op de afspraken uit deze samenwerkingsovereenkomst en mogen
onder meer de namen, logo's en/of beeldmerken van partijen wederzijds niet meer worden
gebruikt. De betaling geschiedt tot de dag waarop de samenwerkingsovereenkomst wordt
ontbonden.
Artikel 6
Onvoorziene omstandigheden
In geval van onvoorziene omstandigheden zullen partijen met elkaar in overleg treden met de
inzet de gevolgen van de onvoorziene omstandigheden in redelijkheid en billijkheid en met in
achtneming van wederzijdse belangen op te lossen.
Artikel 7
Financiën
7.1 De financiële vergoeding van de gemeente aan Jongeren Op Gezond Gewicht
bedraagt 6 5.000,- perjaar.
7.2 Jongeren Op Gezond Gewicht stuurt na ondertekening van deze overeenkomst jaarlijks
een factuur. De betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum, en in de volgende
termijnen:
Termijn
16 termijn
2e termijn
3e termijn
4e termijn

Looptijd
01-06-2017-31-12-2017
01-01-2017-31-12-2017
01-01-2017-31-12-2017
01-01-2020-31-05-2020

Bedrag
C 2.083,33
É 5.000,C 5.000,C2. 916,67

7.3 In geval van tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst zoals bedoeld in artikel 5
wordt de vergoeding naar rato verrekend vanaf de dag van ontbinding van deze
overeenkomst.

4

jongeren op
gezond gewicht

—

I GEMEENTE

behagen

Contactpersonen
Artikel 8
Partijen hebben de volgende contactpersonen aangewezen die de operationele
uitwerking van deze samenwerkingsovereenkomst waarborgen. Partijen kunnen door een
schríftelijke mededeling aan de wederpartij de eigen contactpersoon vervangen.
Voor de gemeente:

Mevrouw M.J. Baars, beleidsmedewerker
Voor Jongeren Op Gezond Gewicht:
Mevrouw M. Bachra, directeur
Artikel 9
Inwerkingtreding
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 juni 2017.

Aldus overeengekomen in tweevoud te Schagen,
Namens de Gemeente Schagen,
De heer B. Blonk. Wethouder

2 Cjľ

ĮC**Jí ______________ 2017.

C/C/

Namens het bestuur van Jongeren Op Gezond Gewicht,
De heer P.F.G. Depla, voorzitter bestuur
handtekening

Namens het bestuur van Jongeren Op Gezond Gewicht,
De heer drs. T.A.J. Oostrom, bestuurslid
handtekening:
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Bijlage 1 - De JOGG-aanpak

Wat is JOGG?
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Onder die naam werken we aan een gezonde jeugd
in een gezonde omgeving. De JOGG-aanpak richt zich op wijken waar het percentage
overgewicht onder jongeren (0-19 jaar) het hoogst is. Onder de paraplu van de gemeente
werken publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs, huisartsen, buurtsupers en
woningbouwverenigingen samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en
speelfaciliteiten en tot meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en
drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden.
Waarom is JOGG nodig?
JOGG is hard nodig, want overgewicht is een groeiend probleem. Ongeveer één op de
zeven kinderen is te zwaar. In sommige wijken zelfs één op de drie. De afgelopen 30 jaar is
het overgewicht onder volwassenen en kinderen toegenomen. Als deze toename doorzet,
telt Nederland in 2024 ongeveer 2,5 miljoen obese mensen. Die brengen aanzienlijke
zorgkosten met zich mee. Het is dan ook de moeite waard te investeren in preventie van
overgewicht op jonge leeftijd. Zo kan de Nederlandse jeugd gezond opgroeien en actief
ouder worden.
Wat wil JOGG bereiken?
JOGG wil een omgeving creëren die kinderen en jongeren motiveert gezond te eten en meer
te bewegen. Een gezonde keuze moet voor hen een gemakkelijke keuze zijn, zonder dat ze
zich daarvan bewust zijn. Zo verandert hun gedrag en komen ze ongemerkt op gezond
gewicht.
De JOGG-aanpak
De JOGG-aanpak steunt op vijf pijlers:
1. Politiek-bestuurlijk draagvlak.
Een gezond gewicht hoort bij een gezonde leefstijl en heeft een belangrijke plaats in het
programma van het college van burgemeester en wethouders.
2. Publiek-private samenwerking.
Lokale bedrijven en publieke partijen zijn betrokken bij de JOGG-aanpak. Ze leveren
expertise, denken mee, zetten hun communicatie in voor JOGG en dragen financieel bij
aan JOGG-activiteiten. Bedrijven kunnen zich vanuit hun maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap inzetten voor JOGG.
3. Sociale marketing.
Door met de doelgroep in gesprek te gaan sluit de JOGG-aanpak aan bij de
belevingswereld van kinderen en jongeren. Een gezonde leefstijl wordt net zo
verleidelijk ‘als een nieuwe smartphone’.
4. Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie.
‘Meten is weten’. Binnen de JOGG-aanpak worden activiteiten gemonitord, geëvalueerd
en zo nodig bijgestuurd. Daarnaast wordt het proces van de aanpak zelf gemeten en
natuurlijk ook de BMI van de kinderen. Bij de wetenschappelijke begeleiding en evaluatie
zijn onder meer de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Windesheim
betrokken.
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5. Verbinding preventie en zorg.
(Zorg)professionals signaleren overgewicht in een vroeg stadium en stemmen hun
dienstverlening onderling op elkaar af. Zo komen jongeren met overgewicht direct op de
juiste plek terecht.
Elke gemeente kan op basis van deze pijlers de JOGG-aanpak realiseren en concrete
beslissingen nemen. Welke wijken worden aangepakt? Welke doelgroepen worden
aangesproken? Welke activiteiten worden in samenhang ingezet? Een lokale JOGGregisseur zorgt ervoor dat alle partijen met elkaar verbonden zijn.
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Bijlage 3 - Ondersteuning door Jongeren Op Gezond Gewicht

1. Procedure
De ondersteuning wordt in herkenbare stappen aangeboden, en zoveel mogelijk schríftelijk
vastgelegd zodat de voortgang goed te bewaken is.
1. Er is een JOGG-regisseur aangesteld voor minimaal twee dagen per week (16 uur)
en bij voorkeur 3 dagen, om de JOGG-aanpak lokaal te implementeren
2. Er vindt een kennismakings- dan wel voortgangsgesprek plaats met de JOGGregisseur, de JOGG-programmamanager namens de gemeente en Jongeren Op
Gezond Gewicht. Tijdens dit gesprek wordt de stand van zaken opgemaakt. De
wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en er worden afspraken gemaakt
over de inzet van beide partijen.
3. Op basis van het gesprek wordt in onderling overleg de behoefte aan ondersteuning
bepaald. De JOGG-adviseur van Jongeren Op Gezond Gewicht is het vaste
aanspreekpunt voor de JOGG-regisseur en JOGG-programmamanager van de
gemeente.
4. De gemeente wordt met klem geadviseerd de JOGG-regisseur en andere
betrokkenen bij de JOGG-aanpak (onder andere een communicatieadviseur en
epidemioloog) te laten deelnemen aan de trainingen en intervisies die door
Jongeren Op Gezond Gewicht worden aangeboden.
5. Op regelmatige basis vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen de JOGGadviseur en de JOGG-regisseur.
6. Daarnaast evalueren de partijen in beginsel jaarlijks, en in iedergeval halverwege de
looptijd van deze overeenkomst, op bestuurlijk niveau de samenwerking en de
uitvoering van de JOGG-aanpak. Tijdens deze evaluatie komen onder andere aan
de orde: voortgang plan van aanpak, ervaringen en best practices, samenwerking
met publieke en private organisaties en de resultaten. Bij voorkeur zijn bij dit
gesprek ook de JOGG-regisseur en JOGG-programmamanager aanwezig.
De ondersteuning is niet effectief als de JOGG-regisseur en/of JOGG-programmamanager
over onvoldoende tijd beschikt om de JOGG-aanpak lokaal in de wijk te implementeren.
Indien dit laatste het geval is, houdt het JOGG-bureau zich het recht voor om de
ondersteuning te verminderen en in het uiterste geval stop te zetten. Dit zal niet eerder
gebeuren dan na overleg met de verantwoordelijke wethouder.
Jongeren Op Gezond Gewicht staat open voor wensen of ideeën om de ondersteuning
verder te optimaliseren.

2.

ínhoud

Jongeren Op Gezond Gewicht ondersteunt de gemeente onder andere door middel van:
* Trainingen, opleiding en intervisie: de gemeente ontvangt trainingen in de JOGGaanpak, praktijkgerichte trainingen op de JOGG-pijlers en kennisuitwisseling en
intervisie tussen JOGG-regisseurs. Bij deze trainingen staat de specifieke
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problematiek van de gemeente centraal en wordt expertise ingezet van publieke en
private partners van JOGG;
Communicatiekracht: het JOGG-bureau helpt de gemeente bij de communicatie over
activiteiten en behaalde resultaten en zet daarbij haar (pers)netwerk in. Daarnaast
krijgt de gemeente de beschikking over nationale communicatiemiddelen voor lokaal
gebruik zoals brochures, nieuwsbrieven, logo’s, foto’s en persberichten. Verder krijgt
de gemeente toegang tot de JOGGwiki; een informatieve online omgeving voor
JOGG-gemeenten;
Advisering en coaching: de gemeente ontvangt van het JOGG-bureau
ondersteuning (face-to-face, telefonisch en via de website) bij de implementatie van
de JOGG-aanpak. Het betreft onder andere de volgende terreinen;
- verbinding: het JOGG-bureau faciliteert de samenwerking tussen de gemeente
en publieke en private partijen;
- focus op concrete, duurzame gedragsverandering met een thema-aanpak;
- methodische aanpak met beproefde, standaard structuren rondom
implementatie, monitoring en evaluatie.

Daarnaast bestaat de ondersteuning uit het ter beschikking stellen van gespecialiseerde
deskundigen aan de gemeente in de vorm van coaches en experts. Coaches begeleiden de
JOGG-regisseur op proces en experts ondersteunen de JOGG-regisseur en zijn/haar
netwerkpartners met inhoudelijk advies op de vijf pijlers van de JOGG-aanpak.

Bijlage 3 - Ondersteuning door het JOGG-bureau
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Competentieprofiel JOGG-regisseur
Een belangrijke succesfactor in de uitvoering is de JOGG-regisseur, met een helder
omschreven en afgebakend takenpakket. De term JOGG-regisseur brengt tot uitdrukking dat
het voeren van regie over partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven)
belangrijk is. Het beheren van de hele JOGG-aanpak is voor één persoon veel gevraagd. Het
is van belang dat er een beweging op gang wordt gebracht waarbij samenwerking en
samenhang voorop staat zodat de gewenste resultaten worden bereikt. Eerst en vooral is de
regisseur een ‘oliemannetje’, degene die partijen bij elkaar brengt, verbindingen legt en
stimuleert en enthousiasmeert. Daarbij horen bepaalde taken.
Taken
De JOGG-regisseur:
» voert de regie, verbindt partijen zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt;
» schrijft het Plan van Aanpak en bewaakt de uitvoering hiervan;
» heeft overzicht over wat er gebeurt in de JOGG-wijk (rond jongeren en gezonde
leefstijl);
» richt de organisatie in van de lokale JOGG-aanpak; identificeert sleutelfiguren in de
wijk (zowel publiek als privaat) en betrekt ze:
o verbindt partijen door ze op te nemen in stuurgroep en integrale werkgroepen
(hierbij zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken). In deze
groepen wordt kennis en expertise gedeeld en worden activiteiten afgestemd;
o creëert lokale publiek-private samenwerking;
o deelt informatie en ontwikkelingen rondom de JOGG-aanpak met alle
betrokken publieke en private partijen;
» bepaalt de keuze van activiteiten en interventies; identificeert welke acties en
interventies al gedaan worden en hoe veelbelovende kunnen worden
geïmplementeerd en/of geoptimaliseerd;
» zet activiteiten en interventies, die reeds plaatsvinden in de wijk en die een bijdrage
leveren aan de JOGG-doelen, voort onder de JOGG-paraplu;
» beheert een uitvoeringsbudget;
» onderhoudt persoonlijke contacten en deelt kennis en ervaringen uit met de andere
JOGG-gemeenten.
Competenties
De JOGG-regisseur:
» is een verbindend en inspirerend persoon die op alle niveaus kan acteren en de regie
kan voeren: van uitvoerders in de wijk tot bestuurders op stedelijk niveau;
» is vernieuwend, niet bang om buiten de gebaande paden te treden, bijvoorbeeld op
het terrein van sociale marketing en publiek-private samenwerking;
* is proactief en ondernemend, en weet dit over te dragen aan anderen;
» heeft ervaring met implementatieprocessen (van beleid naar wijkniveau);
» heeft organisatievermogen en een resultaatgerichte instelling;
» is bereid om kennis te verbreden en te delen met andere JOGG-regisseurs;
» is een netwerker met strategisch inzicht en beschikt over goede contactuele
eigenschappen;
* is volhardend en laat zich niet snel uit het veld slaan;
« is een lokale ambassadeur van de JOGG-aanpak;
» is communicatief vaardig;
» vult de JOGG-beleidsmedewerker aan qua taken en competenties;
» beschikt over een HBO-opleiding, dan wel door kennis en ervaring verkregen
vergelijkbaar niveau.
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Benodigd aantal werkuren
Om succesvol de JOGG-aanpak te implementeren wordt een JOGG-regisseur aangesteld
voor minimaal twee dagen per week (16 uur) en bij voorkeur 3 dagen, om de JOGG-aanpak
lokaal te implementeren

Competentieprofiel JOGG-beleidsambtenaar
Een belangrijke succesfactor is de JOGG-beleidsmedewerker. Het beheren van de hele
JOGG-aanpak is voor één JOGG-regisseur veel gevraagd. Het is van belang dat hij of zij
ondersteund wordt door een JOGG-beleidsambtenaar. Samen brengen zij een beweging op
gang waarbij samenwerking en samenhang voorop staat zodat de gewenste resultaten
worden bereikt. Daarbij horen bepaalde taken.
Taken
De JOGG-beleidsambtenaar:
* is sparringpartner en vraagbaak van de JOGG-regisseur;
» adviseert de JOGG-regisseur bij het schrijven van het Plan van Aanpak en bewaakt
de uitvoering hiervan, houdt zicht op de grote lijnen;
* adviseert de JOGG-regisseur bij de organisatie van de lokale JOGG-aanpak,
identificeert sleutelfiguren in de wijk, zowel publiek als privaat;
« beheert het algehele budget, verleent 'subsidie’ aan de JOGG-regisseur. De JOGGregisseur beheert een uitvoeringsbudget, om snel in te kunnen spelen op kansen;
« heeft overzicht over wat er gebeurt in de JOGG-gemeente, in relatie tot jongeren en
gezonde leefstijl;
» kijkt vooruit, denkt na over de borging van de JOGG-aanpak in het beleid van de
gemeente en andere organisatie;
» is proactief en verbindend: creëert een breed draagvlak voor JOGG en verbindt
partijen zowel binnen het gemeentehuis, richting andere beleidsterreinen, als extern;
» houdt contact met de bestuurders: informeert hen regelmatig over belangrijke
ontwikkelingen en zet hen in als ambassadeur;
* zorgt voor de verantwoording van JOGG richting college en raad;
» heeft zicht op een regionale aanpak van overgewicht met regionale partners,
bijvoorbeeld de buurgemeenten, provincie, GGD en Sportraad;
» vertegenwoordigt de gemeente in het lokale JOGG-netwerk;
« is lid (secretaris) van de stuurgroep;
* is de schakel tussen de stuurgroep en lokaal betrokken publieke en private partijen;
* deelt kennis en ervaringen.
Competenties
De JOGG-beleidsambtenaar:
» heeft kennis van gemeentelijke beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke
verhoudingen;
» is een verbindend en inspirerend persoon die op alle niveaus kan acteren: van
uitvoerders in de wijk tot bestuurders op stedelijk niveau;
» is vernieuwend, niet bang om buiten de gebaande paden te treden, bijvoorbeeld op
het terrein van publiek-private samenwerking;
» is in aanleg gezaghebbend;
» is proactief en ondernemend, en weet dit over te dragen aan anderen;
» maakt gebruik van bestaande structuren, breidt deze uit en versterkt ze;
» is een netwerker met strategisch inzicht en beschikt over goede contactuele
eigenschappen;
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vult de JOGG-regisseur aan qua taken en competenties;
heeft ervaring met het beheren van budgetten;
is volhardend en laat zich niet snel uit het veld slaan;
beschikt over een HBO-opleiding dan wel door kennis en ervaring verkregen
vergelijkbaar niveau.

Benodigd aantal werkuren
Binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente is voldoende tijd beschikbaar voor de
JOGG-aanpak. Met het oog hierop is er gemiddeld 4 uur per week beschikbaar bij de
verantwoordelijk beleidsambtenaar.
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