
Januari, Februari & Maart

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

Kick-off Week voor de 
Gezonde Jeugd op OBS 
De Peppelaer

Op maandag 11 maart 2019 werd  ‘de 
Week voor de Gezonde Jeugd’, een 
initiatief van JOGG NL, feestelijk 
geopend op OBS De Peppelaer. 
Wethouder Marie- Thérèse Meijs gaf 
de school het Gezonde School vignet 
‘Bewegen en Sport’. De wethouder en 
JOGG NL directeur- bestuurder Marjon 
Bachra tekende de verlenging van 3de

fase van JOGG. Daarnaast verzorgde 
JOGG ambassadeur Juvat Westendorp 
dansworkshops voor de groepen 4 tot 
en met 6.

Werkbezoek afdeling  
Jeugd Onderwijs & Sport

In het kader van Publiek-private 
samenwerking de overeenkomst met 

Zorg en Zekerheid (deels) uitgevoerd. 

Uitbreiding samenwerking PWN m.b.t. De 
Koningsspelen met thema ‘Drinkwater’. 

Diverse (netwerk)bijeenkomsten  van 
JOGG NL gevolgd waaronder de  landelijke 
kick-off van ‘De week voor de Gezonde 
Jeugd’  met de Koning.

Gesprekken gevoerd  met Holland Fit en 
input gegeven aan JOGG NL voor thema 

Gezonde Werkvloer. In gesprek met 
KOH over mogelijkheden.

Verschillende JOGG Haarlem artikelen in 

lokale media.

De subsidie voor het 

Schooltuinproject in samenwerking 
met SportSupport, GGD, NME en het 
Natuurlokaal is  goedgekeurd. In mei 
vinden de eerste lessen plaats voor 6 
groepen van verschillende  basisscholen 
uit Oost en Schalkwijk.

Start van Move Mates op OBS De 
Peppelaer. Kinderen uit groep 7 worden 
opgeleid tot speelpleincoach om actief 
buitenspelen te stimuleren. 

Aanschaf JOGG Haarlem kleding. Ter 
promotie van JOGG Haarlem.

Overleg met GGD over de aanpak voor 
Gezonde Scholen de komende periode. 
Overleg JOGG NL en MQ scan.

JOGG rapportage 2de fase afgerond. 
Deelname Leerkring Terugdringen 
Gezondheidsverschillen (Traject 5) 

Inventarisatie interesse basisscholen 

voor subsidie buitenwatertappunten
overheid. 

2019

Afdeling JOS van de gemeente 
Haarlem heeft op 26 maart 2019 

een werkbezoek afgelegd bij 
SportSupport en bij Gezonde 

School OBS De Wadden 
Molenwijk. Een goede interactieve 

en sportieve dag met daarbij een 
inkijk in de activiteiten rondom de 

Gezonde School en KinderResto. 



Activiteiten in Januari, Februari & Maart 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

Overleg met sport-
verenigingen, PWN en Z&Z over 
watertappunten bij (gezondere) 
sportkantines

100 bidons uitgedeeld bij 
Druppiekunde, sportochtenden en 
de Open Dag van de BSV

5 Drinkwaterborden uitgedeeld 
op verschillende basisscholen in 
Haarlem

Interview JOGG-regisseur op 
radio Haarlem105 over 
watercampagne en JOGG 
algemeen

Opvolging afspraken NL Vitaal 
bijeenkomst 

verenigingen

ggd

diëtisten

social media
scholen

woningbouw

fysio’s

politie

kinderopvang

stadsbeheer

supermarkten

bedrijfsleven

gemeenten

artsen
sportclubs

religieuze

instellingen

Start Move Mates op OBS De 
Peppelaer en ontvangst beweegvignet 
Gezonde School

I.v.m. staking in het onderwijs op 
vrijdag 15 maart heeft JOGG Haarlem 
i.s.m. SportSupport een sportochtend
georganiseerd. 100 kinderen waren 
aanwezig

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

Tijdens de voorjaarsvakantie heeft 
SportSupport samen met JOGG 
Haarlem verschillende sport- en 
beweegactiviteiten georganiseerd in 
Haarlem

Ontwikkelen (hard)looproutes voor 
Daily Mile rondom scholen. Ontvangst 
startpakketten JOGG NL. 

Open Dag van de 
Buurtsportvereniging met  
verschillende welzijns-
sportactiviteiten en JOGG 
ambassadeurs ‘The Healthy Sisters’ 

Alliance 22 werken aan doorstart 
naar gouden ‘Gezonde Sportkantine’ 
certificering.

In overleg met Sligro en Team:FIT 
voor levering gezonde producten aan
‘Gezonde Sportkantines’

Ondersteuningsaanbod Gezonde 
School onder de aandacht gebracht bij 
verschillende scholen

Gezondheidsmarkt tijdens de ‘Week 
voor de Gezonde Jeugd‘ op de Wadden 
Molenwijk voor 30 kinderen uit de 
groepen 5 en 6.

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 

mdewolf@sportsupport.nl of 023 – 3037 239 

mailto:mdewolf@sportsupport.nl

