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1. Inleiding JOGG & Communicatierichtlijnen 

 

JOGG - Jongeren Op Gezond Gewicht - is de beweging voor een gezonde omgeving en een 

gezonde jeugd. Iedereen in een stad, dorp of wijk zet zich in om gezond eten en bewegen 

voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het doel is om de stijging van 

overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te zetten in een daling. JOGG is een 

van de deelconvenanten van het Convenant Gezond Gewicht. Het Convenant Gezond 

Gewicht is een uniek samenwerkingsverband van 26 partijen afkomstig van (rijks- en lokale) 

overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 

 

Deze communicatierichtlijnen zijn opgesteld om een correcte communicatie rondom het 

initiatief te waarborgen. Ze zijn van toepassing op alle uitingen van landelijke partners, 

deelnemende gemeenten en lokale bedrijven of partijen waarmee gemeenten 

samenwerken. Daarnaast zijn ze bedoeld voor bijvoorbeeld landelijke organisaties die de 

naam en/of het JOGG-logo in hun (publieks-) uitingen willen gebruiken. 

 

Een succesfactor van de EPODE aanpak in Frankrijk is de eenduidige communicatie. Het is 

belangrijk dat JOGG een herkenbaar merk wordt en op een goede manier gebruikt wordt. 

Uitgangspunt is dat alle activiteiten en campagnes over gezond gewicht in een JOGG-

gemeente zoveel mogelijk plaatsvinden onder de JOGG-paraplu. Alleen dan kan JOGG als 

krachtig merk worden neergezet en is er eenduidige communicatie richting alle partijen. 

 

JOGG adviseert landelijke partners en gemeenten om in een vroegtijdig stadium met het 

landelijk JOGG-bureau te overleggen over communicatie rondom JOGG. 
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2.  Definities partijen 

 

In de communicatierichtlijnen worden de volgende partijen genoemd: 

 

JOGG-bureau 

Het landelijk JOGG-bureau is onderdeel van het Convenantbureau Gezond Gewicht en 

verantwoordelijk voor de implementatie van de JOGG-aanpak in Nederland. 

 

Landelijke partners 

JOGG heeft zes landelijke partners. Dit zijn bedrijven waarmee het landelijk JOGG-bureau 

een contract heeft afgesloten en die de officiële status landelijke partner van JOGG, hebben 

verkregen. 

 

JOGG-gemeenten 

JOGG-gemeenten zijn de gemeenten waarmee het JOGG-bureau een 

samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten en waaraan de officiële JOGG-status is 

verleend. Zij gebruiken de JOGG-aanpak om hun beleid t.a.v. jongeren en gezond gewicht 

vorm te geven. 

 

Lokale bedrijven 

Lokale bedrijven zijn bedrijven die op gemeentelijk niveau (lokaal niveau) actief zijn bij de 

JOGG-aanpak in JOGG-gemeenten, niet zijnde landelijke partners. Een van de pijlers van de 

JOGG-aanpak is het inzetten van publiek-private samenwerking om het beleid te 

versterken. Lokale bedrijven zullen daarom bijdragen aan de lokale JOGG-aanpak van 

gemeenten. 

 

Lokale partijen 

Lokale partijen zijn (niet-commerciële) partijen die binnen de JOGG-aanpak op gemeentelijk 

niveau actief zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld lokale sportverenigingen, scholen, stichtingen of 

dergelijke zijn. 

 

 

3. Algemene richtlijnen  

 

Naamsvermelding JOGG 

Om het merk JOGG goed te laden en de geloofwaardigheid te bewaken, is het van belang 

dat JOGG goed omschreven wordt. Hierdoor krijgt het de juiste betekenis. Het noemen van 

JOGG bij relevante projecten en in communicatiematerialen helpt het uit te groeien tot een 

begrip.  
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Voluit  

Als het initiatief voluit wordt geschreven dan wordt de naam uitgeschreven met een 

hoofdletter aan het begin van elk woord, dus: Jongeren Op Gezond Gewicht. De eerste keer 

wordt het voluit geschreven, daarna kan volstaan worden met de afkorting (JOGG). De 

afkorting JOGG, in combinatie met het logo van JOGG, staat altijd voor de afkorting van 

Jongeren Op Gezond Gewicht. Een ander gebruik van de afkorting JOGG roept verwarring 

op en wordt aangemerkt als merkinbreuk. 

 

Afkorting 

JOGG wordt altijd met hoofdletters en zonder punten geschreven. 

 

Korte omschrijving JOGG  

Voor de omschrijving van JOGG dient de volgende tekst gehanteerd te worden: JOGG 

(Jongeren Op Gezond Gewicht) is de beweging waarbij iedereen in een stad, dorp of wijk 

zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te 

maken. Zie www.jogg.nl.  

 

Daarnaast kan de volgende zin worden toegevoegd:  

 

Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te zetten in 

een daling. 

 

Vermelding website  

Er wordt altijd verwezen naar de website voor meer informatie, namelijk: www.jogg.nl  

 

Het woord/beeldmerk Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG, is een geregistreerde en 

beschermde merknaam in het Benelux merkenregistratiesysteem. 

 

Gebruik JOGG-logo 

Richtlijnen voor juist gebruik van het JOGG-logo (kleuren, plaatsing, min. grootte etc.) zijn 

te vinden in het huisstijlhandboek, te vinden op de JOGGwiki.  

 

Het JOGG-logo mag gebruikt worden door: 

 Officiële landelijke partners JOGG  

 JOGG-gemeenten 

 

Lokale bedrijven en lokale partijen die het logo willen gebruiken, kunnen dat doen na 

toestemming van de JOGG-gemeente, die dit altijd afstemt met het landelijk JOGG-bureau. 
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Bewoordingen Partijen JOGG 

JOGG is een beweging; veel initiatieven maken de JOGG-beweging groot. Om een 

eenduidige communicatie te garanderen, zijn in het kader hieronder de juiste 

bewoordingen opgenomen voor de landelijke partners, gemeenten en lokale 

bedrijven/partijen.  Uitgangspunt is dat de relatie tussen JOGG en de partner zo duidelijk 

mogelijk moet worden vermeld. 

 

 Bewoordingen voor landelijke partners, gemeenten en lokale bedrijven:  

 

Landelijke partners 

 <Bedrijfsnaam> is landelijk partner van JOGG of 

 <Bedrijfsnaam> is landelijk JOGG-partner. 

 

Dus niet: <Bedrijfsnaam> is initiatiefnemer van JOGG 

 

 JOGG-gemeente  

<Gemeentenaam> is JOGG-gemeente (of stad/dorp) of  

JOGG-<Gemeentenaam>  

 

JOGG-wijk 

<wijk> is JOGG-wijk 

 

Lokale bedrijven  

<Bedrijfsnaam> draagt bij aan de lokale JOGG-aanpak in  <Gemeentenaam>  

 

Dus niet: <Bedrijfsnaam> is partner van JOGG 

 

Lokale partijen  

<Naam lokale partij> draagt bij aan de lokale JOGG-aanpak in <Gemeentenaam> 

 

Dus niet: < Naam lokale partij > is partner van JOGG  

 

Context waarin JOGG genoemd wordt 

JOGG staat voor een positieve intersectorale aanpak van overgewicht waarbij verschillende 

partijen zich inzetten om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en 

aantrekkelijk te maken. In deze context behoort er over JOGG gecommuniceerd te worden. 

Zoveel mogelijk wordt het woord overgewicht en obesitas vermeden en wordt gesproken 

over gezond gewicht. 
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Kernwaarden JOGG:  

 Gemakkelijk 

 Aantrekkelijk 

 Betrouwbaar (evidence based) 

 Vernieuwend 

 Positief 

 Bundelt krachten 

 

Het is belangrijk dat de kernwaarden van JOGG in woord en beeld tot uiting komen. 

 

Belangrijk element om te noemen is: 

 De positieve aanpak waarbij meer bewegen en gezonde voeding centraal staan.  

 

Andere belangrijke elementen om te noemen zijn, afhankelijk van het onderwerp: 

 Een aanpak die afgestemd is op de behoeften van de doelgroep (denk aan: lokale actie 

die dichtbij de mensen staat, op gemeente- of wijkniveau) 

 Samenwerking tussen publieke en private partijen 

 De doelgroep: 0-19 jaar 

 Werken vanuit politiek draagvlak/commitment  

 Niet alleen gericht op gedrag, maar ook op de omgeving 

 Verbinden van preventie en zorg 

 

Het is niet toegestaan JOGG direct of indirect te koppelen aan de verkoop van producten 

of diensten. 

 

JOGG in teksten 

Artikelen of andere tekstuitingen over JOGG (bv. op de website) die landelijk worden 

verspreid moeten te allen tijde voorgelegd worden aan het JOGG-bureau. JOGG geeft 

binnen twee tot drie werkdagen akkoord op het gebruik van de teksten. 

 

Tekstuitingen over de lokale JOGG-aanpak, die alleen lokaal worden verspreid, hoeven niet 

geaccordeerd te worden indien de communicatierichtlijnen in acht zijn genomen. Wanneer 

men twijfelt over een uiting kan deze altijd afgestemd worden met het landelijk bureau. 

Het JOGG-bureau geeft zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee tot drie 

werkdagen feedback. 

 

Standaardteksten 

Bij verwijzingen naar JOGG kunnen de verplichte teksten gebruikt worden om het initiatief 

te omschrijven. Er kan ook een deel van de teksten gebruikt worden. Belangrijk is dat de 

context, waarin over JOGG geschreven wordt, duidelijk is. 
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JOGG tekst 

JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. JOGG is de beweging voor een gezonde 

omgeving en een gezonde jeugd. Iedereen in een stad, dorp of wijk zet zich in om gezond 

eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Zie www.jogg.nl  

 

Daarnaast kan de volgende zin worden toegevoegd:  

 

Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te zetten in 

een daling. 

 

Uitbreiding JOGG tekst  

JOGG is een landelijk initiatief dat zich richt op jongeren (0-19 jaar) hun ouders en 

omgeving. In een JOGG-gemeente werken alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, 

bedrijfsleven, sport, recreatie, woningbouw, welzijn en media samen om gezond eten en 

bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Dit resulteert in een 

meerjarig programma met allerlei acties zoals meer aandacht voor voeding en beweging op 

school, betere sport- en speelfaciliteiten en voorlichting aan ouders. De kracht zit in de 

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. 

 

JOGG is een initiatief van het Convenant Gezond Gewicht, een samenwerkingsverband van 

26 landelijke organisaties. Paul Rosenmöller is voorzitter van het convenant en landelijk 

JOGG-ambassadeur. Het landelijk JOGG-bureau ondersteunt gemeenten bij deze duurzame 

en structurele aanpak om de jongeren gezonder te laten opgroeien. 

 

Schrijfwijze JOGG  

In samengestelde woorden komt er altijd een liggend streepje tussen JOGG en het tweede 

deel van het woord. Bijvoorbeeld: JOGG-gemeente, JOGG-bureau etc. Uitzonderingen zijn: 

JOGGmove, JOGGkit en JOGGwiki. Omdat dit producten van JOGG zijn wordt hier geen 

streepje gebruikt. 

 

Schrijfwijze pijlers 

De schrijfwijze van de vijf pijlers van JOGG is als volgt: 

 Politiek-bestuurlijk draagvlak 

 Publiek-private samenwerking 

 Sociale marketing 

 Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie 

 Verbinding preventie en zorg 
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In een zin kunnen kleine letters worden gebruikt: publiek-private samenwerking. Aan het 

begin van de zin wordt één beginkapitaal gebruikt, bijvoorbeeld: Publiek-private 

samenwerking. In een titel of kop kan gekozen worden voor meerdere begin kapitalen: 

Publiek- Private Samenwerking. 

 

Persberichten JOGG 

Het volgende onderschrift dient te worden geplaatst onder alle persberichten van en over 

JOGG. Ook het logo van JOGG wordt opgenomen. 

 

 JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is de beweging waarbij iedereen in stad, dorp of wijk 

zich inzet om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te 

maken. Het doel is de stijging van overgewicht en obesitas bij Nederlandse jongeren om te 

zetten in een daling. Zie www.jogg.nl. 

 

JOGG op tv en radio 

Uitingen op landelijke tv en radio door landelijke partners, gemeenten, lokale bedrijven en 

andere organisaties met JOGG als hoofdonderwerp zijn alleen toegestaan als er akkoord is 

gegeven vanuit het landelijk JOGG-bureau. Over de lokale JOGG-aanpak kunnen JOGG-

gemeenten binnen de voorwaarden van de communicatierichtlijnen de lokale tv- en 

radiozenders benaderen. 

 

JOGG in beelden 

Voor het communiceren rondom JOGG zijn door het landelijk JOGG-bureau beelden 

aangeschaft. JOGG-gemeenten en landelijke partners van JOGG kunnen deze gratis 

opvragen bij het JOGG-bureau. Daarnaast mogen ook eigen beelden worden gebruikt. 

Hierbij moeten beelden van jongeren/gezinnen geselecteerd worden die:  

 een positieve uitstraling hebben en kleurrijk zijn; 

 jongeren afbeelden in de leeftijdsgroep van 0 t/m 19 jaar; 

 gaan over beweging, sport, educatie, familie en gezonde voeding; 

 een Nederlandse uitstraling hebben; 

 kinderen/jongeren/gezinnen uit verschillende culturen bevatten; 

 kinderen/jongeren uit verschillende gewichtsklassen afbeelden. 

 

Vraag het JOGG-bureau om een check bij twijfel over de geschiktheid van beelden.  

 

Het is mogelijk om gebruik te maken van de instructie DVD en muziek van de JOGGmove. 

 

JOGG op commerciële producten/diensten 

De naam JOGG of het JOGG-logo mogen niet op commerciële producten/diensten worden 

vermeld. 
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JOGG-evenementen of publiciteit 

Bij het organiseren van (grote) JOGG-evenementen is het aan te raden om van tevoren met 

het landelijk JOGG-bureau de opzet en uitvoering af te stemmen. JOGG kan naast advies 

ook bijvoorbeeld ondersteuning bieden door de activiteiten op de landelijke website te 

vermelden. Daarnaast kunnen persberichten op de site worden opgenomen. 

 

Communicatiematerialen JOGG 

Op alle landelijke communicatiematerialen van JOGG (o.a. website, brochure, moodfilm 

producten- en dienstenpakket gemeenten) komen de namen en logo’s van de landelijke 

partners. Deze materialen worden vooraf ter informatie voorgelegd aan de landelijke 

partners. 

 

JOGG-monitoring 

Als lokale JOGG-initiatieven in het nieuws komen, of lokale JOGG-materialen ontwikkeld 

zijn, dan ontvangt het JOGG-bureau graag kopieën of exemplaren hiervan. JOGG kan deze 

gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Andersom zullen landelijke publicaties van JOGG 

gestuurd worden naar de samenwerkingspartners en JOGG-gemeenten. 

 

 

4. Specifieke richtlijnen gemeenten met JOGG-status en lokale bedrijven en 

andere lokale partijen 

 

Gemeentelijk JOGG-initiatief 

Voor initiatieven op het gebied van gezond eten en bewegen met een eigen projectnaam 

kan JOGG genoemd worden als:  

 

<Projectnaam> is een JOGG-initiatief van <Gemeentenaam>, of  

<Projectnaam> is een onderdeel van de JOGG-aanpak in <Gemeentenaam>. 

 

Als een specifiek JOGG-evenement wordt georganiseerd kan een (niet-commerciële) 

evenementsnaam aan JOGG en de gemeentenaam worden gekoppeld: 

 

JOGG-Utrecht <evenement> (bv.: JOGG-Utrecht-marathon)  

 

Gebruik JOGG en het logo JOGG in alle materialen en persuitingen van gemeentelijke JOGG-

initiatieven. 

 

Bestaande campagnenamen ogv gezond gewicht 

Uitgangspunt is dat alle activiteiten en campagnes over gezond gewicht in een JOGG-

gemeente zoveel mogelijk plaatsvinden onder de JOGG-paraplu. Alleen dan kan JOGG als 

krachtig merk worden neergezet en is er eenduidige communicatie richting alle partijen. 
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Bestaande campagnenamen m.b.t. gezond gewicht worden in een JOGG-gemeente in de 

communicatie altijd gerelateerd aan JOGG. De gemeente stemt dit af met het landelijk 

JOGG-bureau. 

 

Lokale bedrijven en partijen 

Lokale bedrijven en andere lokale partijen die bijdragen aan de JOGG-aanpak in gemeenten 

dienen in hun communicatie altijd duidelijk te maken dat hun betrokkenheid lokaal is. De 

naam van de betreffende stad/dorp moet er altijd bij vermeld worden. De volgende 

bewoording moet worden gebruikt: 

 

 <Naam bedrijf of partij> draagt bij aan de lokale JOGG-aanpak in <Gemeentenaam>.  

 

Een lokaal bedrijf mag alleen haar naam en logo gebruiken indien ook de naam en logo van 

de gemeente worden gebruikt, en bij voorkeur in combinatie met alle logo’s van de lokale 

bedrijven die bijdragen aan de lokale JOGG-aanpak. Omdat het belangrijk is dat het JOGG-

logo en de logo’s van lokale bedrijven in de juiste context worden gebruikt, stemmen de 

JOGG-gemeenten het logogebruik af met het landelijk JOGG-bureau. 

 

 Lokale bedrijven en andere lokale partijen kunnen hun betrokkenheid bij lokale initiatieven 

tonen vanuit hun MVO-beleid. Het is niet toegestaan hierover te communiceren vanuit 

commerciële doelstellingen. De samenwerking met JOGG kan bijvoorbeeld gemeld worden 

op de website van het bedrijf, in het maatschappelijk jaarverslag, bij activiteiten van de 

gemeente in het kader van JOGG waarbij het logo van het bedrijf gecombineerd wordt met 

het logo van de gemeente. Ook kan de samenwerking met JOGG gebruikt worden in het 

MVO-beleid richting medewerkers. Lokale bedrijven en andere lokale partijen voeren niet 

zelfstandig een actief persbeleid rondom een JOGG-initiatief, maar stemmen dit af met de 

gemeente. De gemeente stemt dit conform contract en communicatierichtlijnen af met het 

JOGG-bureau. 

 

Do’s and dont’s 

Do’s 

 Gebruik JOGG-merknaam en logo in alle materialen van gemeentelijke JOGG-

initiatieven. 

 Gebruik JOGG-merknaam en logo in alle persuitingen van gemeentelijke JOGG-

initiatieven. 

 Gebruik JOGG-merknaam en logo altijd in combinatie met het logo van de gemeente en 

stem dit af met gemeente/JOGG-bureau. 

 Neem contact op met het JOGG-bureau bij twijfel over communicatie rondom JOGG. 

Maak duidelijke afspraken over het gebruik van de merknaam JOGG en het JOGG-logo 

en naam met lokale bedrijven en partijen die bijdragen aan de JOGGaanpak in een 

gemeente. 
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Don’ts 

 Het gebruik van JOGG op commerciële producten en diensten. 

 Een directe link maken tussen JOGG en een lokale partij in communicatie-uitingen, 

zoals:  

 < Bedrijfsnaam > is sponsor / partner van JOGG-marathon x. 

 

 

5. Specifieke richtlijnen landelijke partners 

 

Communicatie over JOGG door landelijke partners 

Het logo en de naam JOGG kunnen gebruikt worden in communicatiematerialen van de 

officiële landelijke partners op basis van de communicatierichtlijnen. Dat betekent dat de 

landelijke partners hun rol “landelijke partner van JOGG” kunnen vermelden in corporate 

uitingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), bijvoorbeeld in 

jaarverslag, website, brochures, nieuwsbrieven, magazines, events, beurzen en congressen. 

 

JOGG mag NIET direct gekoppeld worden aan commerciële activiteiten, zoals producten,  

diensten en/of merken. Communicatie via radio en televisie over JOGG is niet toegestaan 

anders dan na schriftelijke toestemming van het landelijk JOGG-bureau. 

 

Gebruik van JOGG-materialen door landelijke partners 

In afstemming met het JOGG-bureau kunnen landelijke JOGG-materialen gebruikt worden 

op vakbeurzen en -congressen. 

 

 

6.  Contactinformatie 

 

Convenantbureau Gezond Gewicht, Landelijk JOGG-bureau 

Contactpersoon: Marieke Willemsen 

070 - 318 44 05 

info@jogg.nl  

www.jogg.nl  


