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Wat is JOGG  

Jongeren Op Gezond Gewicht (0-19 jaar) 

 

JOGG is de beweging waarbij iedereen in de stad,  

dorp of wijk zich inzet om gezond eten en  

bewegen voor jongeren gemakkelijk 

 en aantrekkelijk te maken. 

 

 stijgende trend overgewicht omzetten in een daling! 

 



Wat willen we bereiken 

• Twee maal/dag 30 minuten bewegen 

  

• Inname van gezoete dranken    water drinken 

 

• Inname van groente en fruit  

 

• Gezonde keuzes makkelijker en aantrekkelijker maken. 

• In elke setting (wijk, school, thuis en zorg) is een 

gezond aanbod aanwezig, en elke setting stimuleert 

bewegen. 

 



Keuzes in Schagen 

Starten in de kernen Schagen en Warmenhuizen 

• Bestaand netwerk en structuren aanwezig 

• Interventies reeds bestaan 

• Aantal inwoners 

Starten met de doelgroep 

• -9 maanden t/m 4 jaar (ouders/verzorgers) 

• 4 t/m 12 jaar 

Starten met JOGG thema “Drink Water” 

 



Een half jaar JOGG…….(1) 
Juni - augustus 2014 

• Inventarisatie cijfers, gegevens, keuze doelgroep en wijk  

• Keuze JOGG Thema: “Drink Water” 

• Opstellen Plan van aanpak 2014-2017 

September 2014 

• Netwerkbijeenkomst 8 september 2014 

• Pijler 2: Publiek-private samenwerking 

Oktober 2014 

• Basisonderwijs kern Schagen 

• Regionale samenwerking  

• Activiteiten: week van de opvoeding, scholierenveldloop 

• 1e bijeenkomst JOGG werkgroep 

 

 



November 2014 

• Basisonderwijs kern Schagen  

• KDV (St. Kinderopvang Harenkarspel en SKRS) 

• Samenwerkingsvoorstel ondernemers 

• Activiteiten: JOGG werkgroep, Nationaal schoolontbijt 

• JOGG nieuwsbrief (nr. 1) 

December 2014 

• Activiteiten: Gezonde Sportkantine, CJG 

netwerkbijeenkomst 

• JOGG nieuwsbrief (nr. 2) 

 

 

Een half jaar JOGG……. (2) 



JOGG is de norm 



2015 …. en verder 
Q1-Q2 

• Basisonderwijs kern Schagen en Warmenhuizen 

• VGZ project bijdrage voor basisonderwijs en KDV  

• Nieuwe samenwerking zoeken met private partijen  

• JOGG werkgroep 

• PVA “Drink Water” 

• Pijler 3: Sociale Marketing 

• Pijler 5: Verbinding Preventie en Zorg 

• Gezonde schoolkantine  

 

  

JOGG Thema: “Gratis Bewegen” en “Groente en Fruit” 
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