
September t/m December

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
Sport - In Fun Experience
met Juvat Westendorp

Op 22 december 2019 en 23 
december 2019 vond de Sport-In Fun 
Experience plaats in het Kennemer 
Sportcenter, georganiseerd door 
SportSupport. Op de 23e opende 
JOGG-ambassadeur Juvat Westendorp 
de dag met een gezamenlijke 
warming-up. Vervolgens gaf hij 2 dans 
clinics. Tevens was Druppie deze 
dagen aanwezig om waterdrinken te 
promoten. Er zijn meer dan 1000 
kinderen op deze twee dagen 
afgekomen.

Project Gezondere 
Sportkantines

Deelname aan diverse bijeenkomsten  
waaronder coalitievorming Traject 5, 
Terugdringen Gezondheidsverschillen 
Boerhaavewijk, de Stoptober vanuit 
GGD Kennemerland én 
werkconferenties ouderbetrokkenheid 
& werving en motivatie jongeren. 

Aanwezig bij het Vier 
wijkradenoverleg Schalkwijk, met de 
Burgemeester Haarlem.

Promotievideo Gezonde Werkvloer 
gemaakt met JOGG NL en diverse 
gesprekken gevoerd met partners.

Installatie van de Kinderwijkraad in de 
Roos; JOGG aanwezig. 

JOGG Regisseur lid van expertgroep

Sportakkoord Haarlem. Betrokken bij 
verder vormgeven en ondersteunen 
nieuwe projecten. 

Samenwerking met Kinderkrant voor 
een halve pagina per uitgave: Dit 
kwartaal een artikel geplaatst over 
‘Sport op het plein’ en de ‘Sport-In’. 

Verschillende JOGG Haarlem artikelen in 

lokale media en social media. 

Opstart ‘Week voor de Gezonde 
Jeugd’ die gepland staat in de week 
van 16-20 maart 2020. 

Ondersteuning scholen bij 

subsidieregeling  Watertappunten. 

In het kader van Publiek- private 
samenwerking inkoop en check 
producten Sligro. Plan voorjaar 2020: 
workshop gezonde producten 
sportkantines. 

Evaluatie en voortzetting project 

waterlessen i.s.m. PWN & Inholland.

2019

Voor JOGG NL heeft JOGG 
Haarlem een SWOT analyse 
gemaakt over de Haarlemse 
benadering van Gezondere  

Sportkantines en haar resultaten 
en aanpak gedeeld.  JOGG NL en 

Team Fit nemen dit mee in de 
landelijke aanpak van 

Gezondere Sportkantines.  Mooi 
artikel geplaatst over dit 

onderwerp in het Magazine van 
Vereniging Sport & Gemeenten, 

december 2019 



Activiteiten in September t/m December 2019

2019 
Jongeren Op 

Gezond Gewicht 
Haarlem

Overleg met sportverenigingen, 
over watertappunten bij 
sportkantines

2 binnenwatertappunten bij Pim 
Mullier en Alliance’22 klaar voor 
installatie

3-daagse dream kantine ingericht 
Kennemer Sporthal

4 nieuwe Drankenborden 
gemaakt ter illustratie op 
basisscholen bij bv. Druppiekunde.
3 uitgedeeld op scholen

Inzet watertonnen voor 
Sportdagen en spelmiddagen

200 bidons uitgedeeld bij 
Druppiekunde, sportverenigingen, 
project Jinc, burendag en scholen

Informatie verzameld en scholen 
ondersteund bij de subsidieregeling 
watertappunten 

Start stagiaire JOGG Haarlem

verenigingen

ggd

diëtisten

social media
scholen

woningbouw

fysio’s

politie

kinderopvang

stadsbeheer

supermarkten

bedrijfsleven

gemeenten

artsen
sportclubs

religieuze

instellingen

Onder de aandacht brengen van 
Daily Mile bij buurtsportcoaches

Inrichten van 3 verschillende JOGG 
boxen om buitenspelen onder PO 
jeugd te stimuleren

Sportinstuiven herfstvakantie in 
Schalkwijk en Noord

Het  Schoter (VO) geadviseerd over 
‘gezonde’ themaweek

Overleg met gemeente en partners 
voor realiseren playground/ASM 
Garden Schalkwijk

Overleg met Gezonde School 
Adviseur bij Argonauten

Op Zuiderpolder Schoolontbijt en 
sportactiviteit georganiseerd voor 
bovenbouw; 100 kinderen

Overleg SportSupport over gezonde 
sportevenementen kinderen; 
Convenant Gezonde Sport 
Evenementen

5 Certificeringen: Tennis en Squash 
Overhout, DSS, Haarlem Kennemer, 
United Davo en HLTC met 
bondsondertekening; inmiddels 11 
gecertificeerd

Gesprekken met sportverenigingen 
over gezondere sportkantine. Benaderd 
en in behandeling: 16. Nog niet benaderd 
en in 2020 kennismaking: 22

Subsidie Jong Leren Eten onder de 
aandacht gebracht op social media

3de schooltuinlessen uitgevoerd. Er 
waren in totaal 4 groepen van 3 
basisscholen aanwezig: MLK, Erasmus (2x) 
en de Brandaris

Evaluatie schooltuinproject en 
mogelijke borging bij NME

Workshop ‘Weet wat je eet’ voor 80 
allochtone moeders en vaders

Overleg Gezonde School adviseurs 
over nieuwe speerpunten en 
samenwerking

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

