
 
April & Mei & Juni 

Jongeren Op Gezond 
Gewicht Haarlem 

JOGG HAARLEM 
Lekker in je vel zitten door voldoende bewegen, gezond eten en 

drinken. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan; reden 
waarom de Gemeente Haarlem het belangrijk vindt de inwoners 

van Haarlem daarin te ondersteunen. De JOGG-aanpak is een 
lokale, wijkgerichte, integrale en duurzame aanpak rondom 

jongeren, hun ouders/verzorgers en de omgeving waarin een 
gezonde leefomgeving en gezonde leefstijl centraal staat. 

Samenwerken aan een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. 
Haarlem is sinds 2012 JOGG-gemeente.  

 
 

Wat doen wij in 
 

JOGG Haarlem 

Gezondere sportkantines 

Sportverenigingen en sporthallen 
gaan onder begeleiding van 
SportSupport, JOGG Haarlem en 
Team Fit voor een ‘Gezondere 
Sportkantine’. Er zijn inmiddels 
kantinescans uitgevoerd bij de 
volgende verenigingen: Olympia, DSS, 
Saxenburg, Onze Gezellen, HLTC, 
Geel Wit en Kenamju. Deze groep 
gaat aan de slag om het aanbod in de 
kantine gezonder te maken.  

PPS |PWN Inholland JOGG 

De samenwerking tussen PWN, 
Inholland en JOGG met betrekking 
tot het geven van waterlessen is in 

2018 succesvol voortgezet. 
 

 In mei en juni hebben drie Inholland 
studenten (Gezonde PABO) in totaal 

18 lessen op 3 basisscholen gegeven:    
De Zuiderpolderschool, de 

Bernardusschool en de Sint 
Franciscus Xaveriusschool.  

 
Monitoring  & Evaluatie 
Overleg werkgroep Kindmonitor GGD, 
rapportage wordt verwacht in Q3 
 
Propositie ingediend bij Zorg en Zekerheid 
in kader van publiek-private 
samenwerking.  Verkennend gesprek met 
AGU  gevoerd 
 
Diverse cursussen en bijeenkomsten 
vanuit JOGG NL gevolgd 
 

NL Vitaal, NL2025 en JOGG Haarlem 
Wordt een bijeenkomst gepland in 
november 2018 

  
Gesprek  met Holland Fit voor JOGG NL 

over Gezonde Werkvloer 

In samenwerking met SportSupport 
en PWN heeft JOGG Haarlem op de 
Olympische Dag Haarlem ruim 2000 

kinderen  voorzien van 800 liter 
drinkwater en vers fruit 
 

De voorronde van het NK Knikkeren 
succesvol georganiseerd door JOGG 
Haarlem samen met SportSupport. De 
Albert Heijn heeft fruit gesponsord 
voor de ruim 80 deelnemers. Ook 
Druppie was aanwezig met een 
waterkraam 
 
In samenwerking met Sportsupport, 
GGD, NME en het Natuurlokaal 

Schooltuinproject van start gegaan: 
Don Boscoschool, Wadden Molenwijk, 
Bernardusschool en de Sint Franciscus 
Xaveriusschool doen hieraan mee 
 

Procesevaluatie en advies 
Afstudeerstage van Sportkunde 
student bij JOGG Haarlem 
 
Verschillende JOGG Haarlem artikelen 

in lokale media 
  

2018 



 
 

 
 
 
  Activiteiten in April, Mei & Juni 

2018  
Jongeren Op 

Gezond Gewicht 
Haarlem 

Samenwerking JOGG Haarlem en 
PWN voor sponsoren watertank en 
inspiratieboekjes tijdens de 
Olympische Dag Haarlem 
 
Feestelijke opening van het 
watertappunt op het Teylerplein in 
Oost met Druppie.  
 PWN sponsorde 50 Doppers  

 
Overleg met PWN over 
binnenwatertappunten bij 
sportverenigingen en scholen 

 
350 bidons uitgedeeld bij de 
Diabetes Challenge, Druppiekunde, 
NK Knikkeren,  De Olympische Dag 
Haarlem en scholen 

 
200 Drinkwater flyers uitgedeeld 
voor ouders op de Zuiderpolder 
school  

 
Drankenborden uitgedeeld  
op de Don Boscoschool  

 
Waterkraam op Buitenspeeldag in 
Haarlem Oost 

 
 

verenigingen

ggd

diëtisten

social media
scholen

woningbouw

fysio’s

politie

kinderopvang

stadsbeheer

supermarkten

bedrijfsleven

gemeenten

artsen
sportclubs

religieuze

instellingen

Inzet JOGG-Ambassadeur Juvat 
Westendorp tijdens opening de 
Olympische Dag Haarlem 

 
Voorrondes van het NK  
Knikkeren op 16 mei jl. bij OBS de 
Zonnewijzer. Winnaar NK Knikkeren 
komt uit Haarlem (Luiduina school). 
Volgend jaar herhalen en uitbreiden 

 
Druppiekunde (sporten en koken) 
gestart bij de Veronicaschool 

 
Samen met SportSupport 
betrokken bij beweegvriendelijk 
maken van het  schoolplein 
Basisschool Peppelaer en aanvraag 
Gezonde School 

 
Samen met Sportsupport betrokken 
bij herinrichting Speelplein in de 
Rozenprieel (Centrum) 

 
PWN Watertank en Druppie  
aanwezig bij de Grachtenloop 

 
Ontwikkelen (hard)looproutes voor 
daily mile rondom scholen 

Werkgroep  ‘Gezonde Voeding’ 
met  Sportsupport, GGD, Dock, 
NME en JGZ  

 
Start Schooltuinproject 
(ontstaan vanuit werkgroep 
Gezonde Voeding). 6 groepen van 
de Don Boscoschool, De Wadden 
Molenwijk, de Bernardusschool en 
de Sint Fransicus Xaveriusschool 

 
200 Groente Beloningskaarten 
en stickervellen uitgedeeld op de 
Zuiderpolderschool 

 
Overleg met de GGD – gezonde 
school adviseur over nauwere 
samenwerking Gezonde School en 
JOGG 

 
Project Smakelijke Moestuinen 
van start op 2 locaties van KOH 

 
Gesprekken met de Albert Heijn 
in en rondom Haarlem voor 
sponsoring fruit en groente tijdens 
sportdagen en evenementen 

 
 
 

JOGG wijken Haarlem 
Noord  2012-2015 

Schalkwijk & Oost 2016-2017  
Heel Haarlem vanaf 2018 


