
April t/m September

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

Lancering 
Voedingseducatie 
Menukaart op schooltuin

Op vrijdag 21 juni heeft basisschool 
de Erasmus de eerste Haarlemsche
Menukaart Voedseleducatie in 
ontvangst genomen. In deze 
menukaart staan activiteiten voor 
scholen en kinderopvangorganisatie 
over onder andere smaak, 
voedselproductie en gezonde 
voeding.  De menukaart is  een 
samenwerking van NME Haarlem, 
Haarlem Food Future, GGD 
Kennemerland,  SportSupport en 
het programma Jong Leren Eten.

Deelname aan Traject 5

Diverse bijeenkomsten  bezocht 
waaronder NL Vitaal landelijk, overleg  
GGD adviseurs regio Kennemerland en 
JOGG-regisseurs. Aanwezig bij 
Participatiemiddag Bibliotheek 
Schalkwijk.

Opening jongerencentrum Rebup; 
JOGG aanwezig.

Sport- en Cultuurbus aan initiatief 
Culture @Cruyff Court gekoppeld. 

Gemeente Haarlem en KOH gesproken 

over Gezonde Werkvloer.

Scholen benaderd voor afnemen MQ 
scan.

JOGG Regisseur lid van kerngroep

Sportakkoord Haarlem, link naar 
mogelijk lokaal Preventieakkoord. 

Aanschaf JOGG Haarlem kleding en 
watertonnen: Ter promotie van JOGG 
Haarlem.

Samenwerking met Kinderkrant voor 
een halve pagina per uitgave: Een 
artikel geplaatst over het 
schooltuinproject. Verschillende JOGG 

Haarlem artikelen in lokale media. 

Inventarisatie interesse basis-
scholen voor mogelijke subsidie 

van buitenwatertappunten. 

2 tot 8 juni: deelgenomen aan 

workshops “week van het Sociaal 
Domein”

In het kader van Publiek- private 
samenwerking met PWN de 
samenwerking uitgebreid met o.a. de 
Koningsspelen met het thema 
‘Drinkwater’ en uitdelen van doppers.

2019

Deelname aan landelijk Leer- en 
Verandertraject Terugdringen 

Gezondheidsverschillen met focus op 
de Boerhaavewijk in Schalkwijk. 

Betrokken bij coalitievorming, 
verbindingen leggen en gesprekken 

voeren met focusgroepen 
samenwerkingspartners in de wijk, 

zelforganisaties, scholen, ouders 
en kinderen.



Activiteiten in April t/m September 2019

2019 
Jongeren Op 

Gezond Gewicht 
Haarlem

Samenwerking JOGG Haarlem en 
PWN voor het sponsoren van een 
PWN watertank en 125 doppers
tijdens de Koningsspelen

Gesprekken met Montessori de 
Wijde Wereld over lancering 
watercampagne en Daily mile

Overleg met sportverenigingen, 
PWN en Zorg & Zekerheid over 
watertappunten bij sportkantines

4 binnenwatertappunten besteld, 
HLTC heeft er 2 geïnstalleerd

Samenwerkingsoverleg CIOS, SRO, 
Nova College, Team:FIT en 
Kennemer Sporthal over 
herinrichting kantine Kennemer
Sporthal

Opvolging afspraken NL Vitaal 
bijeenkomst 

Inzet watertonnen voor 
Buitenspeeldagen, sportdagen en 
spelmiddagen

verenigingen

ggd

diëtisten

social media
scholen

woningbouw

fysio’s

politie

kinderopvang

stadsbeheer

supermarkten

bedrijfsleven

gemeenten

artsen
sportclubs

religieuze

instellingen

Kick-off Daily Mile tijdens de 
sportdag bij Montessori De Wijde 
Wereld voor onder- en bovenbouw.  
Voortgang over borging van the Daily 
Mile besproken

3 Buitenspeeldagen georganiseerd 
in Haarlem samen met Sportsupport  
(Schalkwijk, Oost en Centrum)

Aangesloten bij Kinderwijkraad in 
Rozenprieel en Schalkwijk voor 
behoefte sportactiviteiten

Eventuele inzet van Sportapp
besproken in Europawijk en/of 
Haarlem

Samen met SportSupport betrokken 
bij herinrichting Speelplein 
in de Rozenprieel

Ontwerpen (hard)looproutes voor 
Daily Mile rondom scholen 

Overleg Gezonde Evenementen met 
JOGG NL en contact gelegd met 
Gemeente Haarlem om op te pakken

2 Gouden Certificeringen: HKC 
Oosterkwartier en VV Alliance ’22. 
Gesprekken met sportverenigingen 
over de gezondere sportkantine, 
inmiddels 9 gecertificeerd.

Voedseleducatie menukaart onder 
de aandacht gebracht op social media

Tijdens de Koningsspelen groente-
en fruit uitgedeeld en OBS de 
Brandaris geworven voor  het 
schooltuinproject

De 1ste en 2de schooltuinlessen in de 
praktijk uitgevoerd. Er waren in totaal 
6 groepen van 4 basisscholen 
aanwezig: MLK, Erasmus (2x), De Wijde 
Wereld (2x) en de Brandaris

Gesprekken over smaaklessen 
integreren op basisscholen i.s.m. PABO 
en FC&T studenten

Presentatie over de cohesie van  1.  
Groente, zet je tanden er in, 2. 
DrinkWater,  en 3. The Daily Mile
tijdens het moestuinproject 

3e Fase JOGG aanpak | 2019-2021
Focus wijken Schalkwijk en Oost

Meer informatie over de JOGG-aanpak of starten met een campagne? 
Neem contact op met Marije de Wolf, JOGG-regisseur Haarlem 

mdewolf@sportsupport.nl of 023 – 3037 239 

mailto:mdewolf@sportsupport.nl

