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Taken 

De JOGG-regisseur: 

• voert de regie cq. verbindt partijen zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt; 

• schrijft het Plan van Aanpak en bewaakt de uitvoering hiervan 

• heeft overzicht over wat er allemaal gebeurt in de JOGG-wijk; 

• richt de organisatie in van de lokale JOGG-aanpak; identificeert sleutelfiguren in de wijk 

(zowel publiek als privaat) en betrekt ze: 

 verbindt partijen door ze op te nemen in stuurgroep en integrale werkgroepen 

(hierbij zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken in de community). In 

deze werkgroepen wordt kennis en expertise gedeeld en worden activiteiten 

afgestemd op elkaar; 

 creëert lokale publiekprivate samenwerking; 

 deelt informatie met alle partijen over activiteiten , JOGG-thema’s, en 

communicatieboodschappen. 

• is de schakel tussen de stuurgroep en lokaal betrokken publieke en private partijen; 

• bepaalt de keuze van de interventies; identificeert welke acties en interventies al 

gedaan worden; hoe veelbelovende best-practises kunnen worden geïmplementeerd 

en/of geoptimaliseerd; 

• zet interventies, die reeds plaatsvinden in de wijk en die een bijdrage leveren aan de 

JOGG-doelen, voort onder de JOGG-paraplu; 

• onderhoudt persoonlijke contacten en deelt kennis en ervaringen uit met de andere 

JOGG-gemeenten. 

 

NB. De term JOGG-regisseur brengt tot uitdrukking dat het voeren van regie over partijen 

(gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) belangrijk is. Het is van belang 

dat er een beweging op gang wordt gebracht waarbij samenwerking en samenhang voorop 

staat zodat de gewenste resultaten worden bereikt. 

In verschillende gemeenten wordt ook gesproken over een programmamanager Taken van 

de JOGG-regisseur kunnen ook gedeeld worden met de programma-manager. Een 

programmamanager heeft vaak gemakkelijker toegang tot wethouders en andere 

afdelingen. Een programmamanager kan ingezet worden om bestuurlijk draagvlak te 

vergroten en om een rol te spelen bij het leggen van contacten met private 

ondernemingen. 



 

Bijlage 4 – Competentieprofiel JOGG-regisseur 2 

 

Competenties 

De JOGG-regisseur: 

• 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 sociale marketing en publiek-private samenwerking; 

• is in aanleg gezaghebbend; 

• is een doener en weet dit over te dragen aan anderen; 

• heeft kennis van gemeentelijke beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke verhoudingen; 

• heeft ervaring met implementatieprocessen (van beleid naar wijkniveau); 

• maakt gebruik van bestaande structuren, breidt deze uit en versterkt ze; 

• is bereid om kennis te verbreden en te delen met andere projectleiders; 

• is een netwerker met strategisch inzicht en beschikt over goede contactuele 

eigenschappen. 

• beschikt over een HBO-opleiding dan wel door kennis en ervaring verkregen 

vergelijkbaar niveau. 

 

 

Benodigd aantal werkuren 

Om succesvol de JOGG-aanpak te implementeren is het dringende advies om een JOGG-

regisseur voor gedurende 2 tot 3 dagen per week in te zetten. 


