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1. Procedure 

 

De ondersteuning wordt in herkenbare stappen aangeboden, en zoveel mogelijk schriftelijk 

vastgelegd zodat de voortgang goed te bewaken is. 

1. Er is een JOGG-regisseur aangesteld door de gemeente die gedurende 2 tot 3 dagen 

per week inzetbaar is voor JOGG. 

2. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met de JOGG-regisseur, de 

verantwoordelijke medewerker namens de gemeente en  het JOGG-bureau. 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 hiervan wordt in onderling overleg de behoefte aan ondersteuning door 

het JOGG-bureau bepaald. Dit heeft betrekking op de reguliere en additionele 

ondersteuning. De accountmanager van het JOGG-bureau is het aanspreekpunt 

voor de JOGG-regisseur van de gemeente. De gemeente kan een aanvraag indienen 

voor additionele ondersteuning, na inventarisatie van de ondersteuningswensen bij 

de JOGG-regisseur, die door het JOGG-bureau wordt beoordeeld. 

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 het 

JOGG-bureau worden aangeboden. De tijdsinvestering voor deze trainingen en 

intervisies komt neer op ongeveer 12 dagen in het eerste jaar en 9 dagen in de 

daarop volgende jaren. 

5. Op regelmatige basis vindt er een voortgangsgesprek plaats tussen de 

accountmanager van JOGG-bureau en de JOGG-regisseur. 

6. Eens per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats tussen de gemeente en het JOGG-

bureau. Namens de gemeente zijn hierbij aanwezig de wethouder en de JOGG-

regisseur en namens het JOGG-bureau de verantwoordelijke accountmanagers.  

De ondersteuning is niet effectief als de JOGG-regisseur 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.  

 

Het JOGG-bureau staat open voor wensen of ideeën om de ondersteuning verder te 

optimaliseren. 
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2. Inhoud 

 

Het JOGG-bureau ondersteunt de gemeente door middel van reguliere en additionele 

ondersteuning.  

De reguliere ondersteuning bestaat uit: 

 Trainingen, opleiding en intervisie: de gemeente ontvangt een introductietraining in 

de JOGG-aanpak, praktijkgerichte trainingen op de JOGG-pijlers en 

kennisuitwisseling en intervisie tussen JOGG-regisseurs. Bij deze trainingen staat de 

specifieke 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. 

 

De additionele ondersteuning bestaat uit het ter beschikking stellen van gespecialiseerde 

deskundigen aan de gemeente in de vorm van coaches en experts. 

 Coaches begeleiden in het eerste jaar de JOGG-regisseur gedurende één dag in de 

week voor maximaal 23 dagen. 

 Experts ondersteunen de JOGG-regisseur met inhoudelijk advies op de vijf pijlers 

van het JOGG-model en communicatie. 

 

 


