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Kaders uit beleidsnota:  

Definitie gezondheid: ‘het vermogen om lichamelijk, 

geestelijk en maatschappelijk optimaal te 

functioneren in de samenleving, ofwel het vermogen 

om aan te passen en zelfstandig te zijn bij de sociale, 

fysieke en emotionele uitdagingen van de 

hedendaagse maatschappij.’ 

 

Beoogde maatschappelijk effect: het verhogen van 

de kwaliteit van leven van onze inwoners. Dit draagt 

bij aan de maatschappelijke effecten ‘meer mensen 

structureel aan het werk’ en ‘duurzame 

zelfredzaamheid’ uit de meerjarenvisie 2014-2018.  

 

Bevorderen gezonde leefstijl door middel van inzet op 

zes speerpunten via twee hoofdthema’s: 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten uitvoeringsplan: 

- Inzet op de gekozen speerpunten via thema’s 

- Integraliteit 

- Zo veel mogelijk bewezen effectieve en 

theoretisch goed onderbouwde interventies 

- Uitgaan van eigen kracht 

- Partners in uitvoering 

- Meerjarig 

Onderdeel 1 UVP: De gezonde leefomgeving  

Voor publieke gezondheid zijn er voor de gemeente 

twee beïnvloedbare factoren die hun uitwerking 

hebben op de gezondheid: leefstijl en omgeving (zie 

figuur boven). De gemeente heeft maar in beperkte 

mate invloed op welke zorgvoorzieningen er zijn en 

hoe toegankelijk ze zijn. 

Zoals in de meerjarenvisie staat, kan de gemeente 

slechts de voorwaarden creëren die nodig zijn om te 

kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl. Uiteindelijk 

kiezen mensen zelf, vanuit hun eigen kracht en wat ze 

zelf willen. De gezonde leefstijl kunnen we slechts 

beïnvloeden door het creëren en/of faciliteren van de 

randvoorwaarden (de gezonde leefomgeving) voor 

het makkelijker maken van de gezonde keuze. 

Het creëren en faciliteren van de randvoorwaarden  

doen we op basis van de hoofdthema’s ‘Bevorderen 

bewegen’ en ‘Vergroten kennis en vaardigheden’.  

We streven naar een zowel fysiek als sociaal gezonde 

leefomgeving. Niet alleen de fysieke omgeving die 

beweegvriendelijk moet zijn en waarin de 

beschikbaarheid van sportvoorzieningen goed is, 

maar ook de sociale omgeving met de vergroting van 

bewustwording en van weerbaarheid en het gebruik 

van sociale marketing om mensen gezonder te laten 

kiezen. Thuis en in de wijk, op werk en op school, en in 

de vrije tijd zoals bij de (sport)vereniging, maken we 

het mensen gemakkelijker om voor de gezonde keuze 

te gaan. Dit zijn de onderdelen waar JOGG 

(Jongeren op Gezond Gewicht) zich op richt voor de 

doelgroep jeugd en het speerpunt gezond gewicht 

(en daarmee ook gezonde voeding en diabetes). 

Samenhang in de aanpak, in soorten inzet en in de 

verschillende partijen die zich hiervoor inzetten. Deze 

onderdelen zijn echter toe te passen op ons gehele 

gezondheidsbeleid; alle doelgroepen en alle 

speerpunten. Daarom gebruiken we JOGG als 

startpunt en bouwen we dit uit naar de rest van het 

gezondheidsbeleid. Dat we met de jeugd beginnen 

wil dus niet zeggen dat we de oudere doelgroep 

vergeten; integendeel, de aanpak wordt 

langzamerhand steeds verder uitgebreid naar 

iedereen en overal. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Onderdeel 2 UVP: Maatwerk 

Naast de grote groep mensen die prima op eigen 

kracht voor zijn of haar eigen gezondheid kan 

kiezen en zorgen, is er ook een kleine, kwetsbare 

groep die speciale aandacht nodig heeft.  

Binnen het uitvoeringsplan is er ruimte om 

vraaggericht/wijkgericht interventies voor specifieke 

onderwerpen/problemen in te kunnen zetten.    

 

Uit gegevens zoals de wijkscan, het 

gezondheidsprofiel of signalen van bijvoorbeeld het 

sociale wijkteam, de JGZ, de wijkverpleegkundige of 

het jeugd- en jongerenwerk kan blijken dat ergens 

een bepaalde vraag is of een probleem speelt. 

Daar moeten we flexibel op in kunnen springen met 

specifieke interventies die liefst bewezen effectief 

en/of theoretisch goed onderbouwd zijn, maar die 

in ieder geval goed aansluiten bij de vraag.  

Denk aan de KOPP-cursus voor kinderen van ouders 

met psychische problemen, die eerder in Schagen 

werd uitgevoerd en die als nuttig en effectief werd 

ervaren. Of de bewustwording van 

alcoholverslaving die bij de oudere doelgroep 

speelt maar een taboe is. Ook de sportpas voor 

jeugd van wie de ouders een sport voor hun kind 

niet kunnen betalen is iets waar we mee bezig zijn. 

Aanpak onderdeel 2: 

Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. Hoewel 

de wijkscan begin 2014 wordt uitgevoerd en 

afgerond, zullen de wijkteams in 2015 van start gaan 

en een aanloopperiode nodig hebben om effectief 

te gaan draaien. Daarom kunnen we 

hoogstwaarschijnlijk pas vanaf 2016 rekenen op hun 

signaleringsfunctie. 

Het gezondheidsprofiel is al bekend. Deze cijfers 

kunnen we gebruiken voor de te kiezen interventies in 

2014 en 2015, evenals signalen uit JGZ, jeugd- en 

jongerenwerk, de wijkverpleegkundigen, Wmo-

consulenten, Brijder en andere organisaties als 

bijvoorbeeld Wonen plus Welzijn. . 

 

Aanpak onderdeel 1: 

De in Frankrijk ontwikkelde, bewezen effectieve 

integrale aanpak van JOGG toepassen en 

gaandeweg uitbreiden over de andere doelgroepen, 

zoals ouderen, en speerpunten. Deze aanpak bestaat 

uit een aantal pijlers: 

1. Politiek bestuurlijk draagvlak  

2. Publiek private samenwerking  

3. Sociale marketing 

4. Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie  

5. Verbinding preventie en zorg  

Naast het aanbrengen van samenhang in de 

bestaande inzet op gezond gewicht, zoals ‘Ik lekker 

fit’, de Jeugdgezondheidszorg, alle inzet op sport, 

etc., zijn met name de pijlers ‘Publiek private 

samenwerking’ en ‘Sociale marketing’ nieuw.  

Bij de eerste denken we aan samenwerking met 

landelijke partijen vanuit JOGG zoals Albert Heijn, 

maar ook aan lokale partijen zoals de vele agrarische 

bedrijven in onze gemeente, verenigd in Greenport 

NHN en de private partners in het CJG pand. We 

maken ons sterk om ook hun inzet op de gezondheid 

van onze inwoners te krijgen. In andere gemeenten is 

Greenport NHN bijvoorbeeld al actief op dit vlak. Ook 

bestaande inzet op sport zoals de Wijkenlopen of de 

Rabo-AZ voetbaltoer sluit hier goed bij aan. 

We organiseren een inspiratiesessie voor gezonde 

sport- en schoolkantines, zodat het aanbod daar 

gezond(er) wordt. De GGD zet de Gezonde School 

methode in op het voorgezet onderwijs. We 

onderzoeken wat Holland Health voor ons kan 

betekenen. We zetten in op veilige fietsroutes naar 

scholen en op beweegvriendelijke speelplekken en 

we stimuleren de inrichting van gezonde 

schoolpleinen. Daarnaast onderzoeken we de 

mogelijkheden voor inzet op weerbaarheid en 

gelukslessen.  

 

Wat betreft sociale marketing sluiten we aan bij de 

thema’s van JOGG. Het drinken van water is hier 

een goed voorbeeld van; maak waterflesjes hip en 

aantrekkelijk voor de jeugd zodat zij meer water 

gaan drinken. De pijlers van JOGG zetten we op 

termijn in voor alle speerpunten en doelgroepen. 

En natuurlijk behouden we het AED-netwerk en de 

bijbehorende vrijwillige inzet. 

 
Sociale marketing is de toepassing van commerciële marketing 

concepten en technieken om positieve maatschappelijke of sociale 

veranderingen te bewerkstellingen. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiën  
 

2014:_________________________________________________________________ 

 

GGD wettelijke taken 

 Lijkschouwing1 € 15.000 

Infectieziekten en Milieu (I&M) € 160.921 

Sociaal Medische Gezondheidszorg(SMGZ) € 2.955 

Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek € 128.216 

GGD: Jeugdgezondheidzorg  0-4 jaar  € 605.100 

Jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jaar € 486.505 

Digitaal Dossier € 33.428 

Totaal € 1.432.125 

  GGD markttaken: 

 Meldpunt Vangnet en Advies  

(Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) 
€ 57.456 

Totaal GGD € 1.489.581 

  Lokale projecten en activiteiten 

 AED  € 46.042 

Bijdrage Alcoholmatigingsbeleid (In control of alcohol/drugs) € 23.275 

JOGG fee                                                                                                                         

JOGG regisseur  

JOGG interventies (o.a. sociale marketing, wetenschappelijk onderzoek) 

€   5.000 

€ 36.675 

€ 15.671 

Alle kinderen fit (schooljaar 2013-2014) € 28.029 

Preventie verslaving € 13.040 

Vraaggerichte inzet (o.a. KOPP) € 20.000 

Totaal € 187.732 

  Totaal gezondheidsbeleid € 1.677.313 

 

 

Resultaten:  

1. Een sociale en fysieke leefomgeving die de 

gezonde keuze gemakkelijk maakt: minder 

verleiding voor ongezonde voeding en 

genotmiddelen en juist verleiding tot 

bewegen en gezonde voeding. Dit houdt ook 

in dat zoveel mogelijk partijen naast de 

gemeente  zich conformeren aan deze 

gezonde leefomgeving.  

2. Daarnaast een vraaggericht aanbod; daar 

waar het nodig is worden interventies ingezet. 

3. De per speerpunt benoemde doelen en 

resultaten worden behaald.  

Evaluatie 

Jaarlijks evalueren we de gang en stand van zaken 

en sturen waar nodig bij. Na afloop van de periode 

van het uitvoeringsplan maken we een evaluatie en 

gebruiken deze voor het nieuwe gezondheidsbeleid. 

Partners in uitvoering (stakeholders) 

Sportservice, GGD, Omring, JOGG, zorgverzekeraars, 

ouders, scholen, bedrijven, huisartsen, CJG en straks  

de wijkteams, sportverenigingen, maar ook lokaal en 

landelijk bedrijfsleven, etc. Intern afdelingen 

Openbaar gebied, Ruimte, Communicatie, Veiligheid.  

De lijst beperkt zich echter niet tot de genoemde 

partijen, het betreft de gehele samenleving eigenlijk! 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdspad uitvoeringsplan 

2014:  

- opzet JOGG (zie JOGG aanpak) 

- Starten met thema water drinken 

- Gesprekken met private partijen; acties 

starten (bijv. gezonde sportkantines, water 

drinken op kinderdagverblijven, etc.) 

- In gesprek met onderwijs over gelukslessen en 

weerbaarheid 

- voortzetting In control of alcohol/drugs, waar 

mogelijk de ervaringen van JOGG hier op toe 

passen 

- Inzet op veilige fietsroutes en 

beweegvriendelijke speelplekken 

- Week van de opvoeding inzetten op thema 

water drinken (CJG) 

- In gesprek met Holland Health 

- Beschikbare gegevens (gezondheidsmonitor, 

wijkscan, signalen JGZ) gebruiken voor 

vraaggerichte interventies. KOPP-cursus 

inzetten. Ook aandacht voor brede 

doelgroep zoals ouderen, naast jeugd 

- Bestaande inzet inpassen in uitvoeringsplan 

- Voortzetten AED-netwerk 

2015:  

- voortzetten en uitbreiden JOGG 

- voortzetten eerder genoemde acties  

- principes van JOGG toepassen op het 

speerpunt genotmiddelengebruik onder de 

jeugd, binnen In control of alcohol/drugs 

- Beschikbare gegevens gebruiken voor Ook 

aandacht voor brede doelgroep zoals 

ouderen, naast jeugd 

- vraaggerichte interventies. 

- Voortzetten AED-netwerk 

 

2015-2017:____________________________________________________________ 

 

GGD wettelijke taken 

 Lijkschouwing1 € 15.000 

Infectieziekten en Milieu (I&M) € 160.921 

Sociaal Medische Gezondheidszorg(SMGZ) € 2.955 

Gezondheidsbevordering, Beleid en Onderzoek € 128.216 

GGD: Jeugdgezondheidzorg  0-4 jaar  € 605.100 

Jeugdgezondheidszorg 4 – 19 jaar € 486.505 

Digitaal Dossier € 33.428 

Totaal € 1.432.125 

  GGD markttaken: 

 Meldpunt Vangnet en Advies  

(Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) 
€ 57.456 

Totaal GGD € 1.489.581 

  Lokale projecten en activiteiten 

 AED  € 46.042 

Bijdrage Alcoholmatigingsbeleid  

(In control of alcohol/drugs) 
€ 23.275 

JOGG fee                                                                                                                         

JOGG regisseur  

JOGG interventies  

(o.a. sociale marketing, wetenschappelijk onderzoek) 

€   5.000 

€ 50.675 

€ 29.700 

Preventie verslaving € 13.040 

Vraaggerichte inzet (o.a. KOPP) € 20.000 

Totaal € 187.732 

  Totaal gezondheidsbeleid € 1.677.313 

 



 

 
 

 

 

 

 

JOGG: voordelen  

JOGG-coach: 1 dag per week, 6 maanden lang 

JOGG-expert: max. 2 experts per jaar  

40 dagen per jaar: 

communicatieadvies, ondersteuning (coach, expert, 

en JOGG-bureau), 

leren (trainingen, bijeenkomsten en kennisuitwisseling) 

 

JOGG: voorwaarden 

Minimaal drie jaar 

Bestuurlijk commitment 

JOGG-regisseur voor 2-3 dagen per week 

JOGG fee: € 5.000,- per jaar 

 

 

Tijdspad uitvoeringsplan 

2016: 

- voortzetten en uitbreiden JOGG  

- voortzetten principe JOGG bij andere 

speerpunten en doelgroepen als ouderen 

- Beschikbare gegevens (gezondheidsmonitor, 

wijkscan, signalen wijkteams) gebruiken voor 

vraaggerichte interventies. 

- Voortzetten AED-netwerk 

2017:  

- voortzetten en uitbreiden JOGG  

- voortzetten principe JOGG bij andere 

speerpunten en doelgroepen als ouderen 

- Beschikbare gegevens (gezondheidsmonitor, 

wijkscan, signalen wijkteams) gebruiken voor 

vraaggerichte interventies. 

- Voortzetten AED-netwerk 

JOGG: aanpak 

Tekenen samenwerkingsovereenkomst, aanstellen 

JOGG-regisseur, Plan van aanpak opstellen i.s.m. 

JOGG, voorbeelden beschikbaar. Evt. opzetten 

projectstructuur. 

Starten in 1 kern/gebied, later uitrollen, zowel in 

gebied als over speerpunten, trainingen volgen 

bij JOGG-bureau (JOGG-regisseur). 

Bestaande inzet gebruiken (JGZ, Alle kinderen fit, 

inzet Sportservice, Holland Health, intern bijv. 

ruimtelijke inrichting op beweegvriendelijke 

manier). Gesprekken met private partijen starten 

Starten met thema ‘Water drinken’ met sociale 

marketing en de week van de opvoeding, waar 

mogelijk met behulp van private partijen. 

 


