
 
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 
 

JOGG Haarlem 

Kick-off 
Watercampagne en 
sportdag op SO De Parel 
 
In Januari 2018 was de kick-off op SO 
De Parel in het kader van de gezonde 
maand op school. JOGG Haarlem, 
SportSupport en Druppie waren 
aanwezig om bidons, 
Druppiemagazines en groente 
beloningskaarten uit te delen. Tijdens 
de Week van de Gezonde Jeugd zijn 
er in samenwerking met 
SportSupport en een aantal 
sportverenigingen diverse speciale 
sportclinics georganiseerd.  

PPS |PWN Inholland JOGG 

De samenwerking tussen PWN, 
Inholland en JOGG voor het 

ontwikkelen van waterlessen op het 
PO wordt in 2018 voortgezet. De 

kick-off vond op 5 maart 2018 plaats 
in De Hoep. JOGG Haarlem gaf een 

presentatie. De studenten zijn 
gekoppeld aan verschillende JOGG- 

gemeenten in Noord-Holland.  
 
 

Inzet Team Fit voor Gezondere 
Sportkantine. Samen met Team Fit 
gaan sportverenigingen en 
sporthallen aan de slag om het 
aanbod in de kantine gezonder te 
maken 
 
Artikel JOGG-regisseur Haarlem in de 

Tipkrant van het CJG 
 
Monitoring  & Evaluatie 
Werkgroep Kindmonitor overleg 
omtrent uitzet vragenlijsten en 
rapportage later dit jaar 
 

Overleg partijen Krajicek 
Playground in Schalkwijk 
 
 
 

Gesprekken met Zorg en Zekerheid 

en AGU over Publiek-Private 
Samenwerking 
 
Miniconferentie over de 

ketenaanpak van kinderen met 
overgewicht bijgewoond 
 

In maart vond de JOGG NL ‘Week 
voor de Gezonde Jeugd’ plaats. 

In Haarlem was De 
Kindercorrespondent 
aanwezig op SO De Parel en heeft 
een prachtige film gemaakt van de 
kinderen. Wethouder Jur Botter 
was hierbij aanwezig 
 
In de voorjaarsvakantie heeft 
SportSupport samen met JOGG 

Haarlem verschillende sport en 
beweegactiviteiten 
georganiseerd in Haarlem  
 
Op woensdag 28 maart jl. vond het 

jaarlijkse Kennisfestival van 
JOGG NL plaats 
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  Activiteiten in Januari, Februari & Maart 

2018  
Jongeren Op 

Gezond Gewicht 
Haarlem 

Samenwerking JOGG en 
SportSupport mbt de Olympische 
Dag Haarlem op 25 mei a.s. Inzet 
JOGG-Ambassadeur Juvat 
Westendorp 

 
Overleg inzet van Druppie tijdens 
hardloop evenementen van 
SportSupport 

 
Lancering watercampagne op PO 
de SFX (220 kinderen) en 
ouderavond ter afsluiting van de 
gezonde themaweek  

 
Overleg Gemeente en PWN over 
PWN watertappunt op Teylerplein 

 
Overleg met PWN over 
binnenwatertappunten bij 
sportverenigingen en scholen 

 
Samen met SportSupport flyer 
‘DrinkWater’ voor ouders gemaakt 
 
Interview JOGG-regisseur op radio 
Haarlem105 over de Haarlemse 
watercampagne  
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Goedkeuring en start organisatie 
voorronde NK Knikkeren in Haarlem 

 
Druppie aanwezig bij Sportinstuif 
Haarlem Noord; 100 kinderen actief 
aan het sporten 

 
Cruyff Court event (6x6) voor 
meiden (2 teams) en jongens (6 
teams) in Haarlem Oost 

 
Olympic Bootcamp; Druppie kwam 
de kinderen aanmoedigen en deelde 
bidons uit 

 
Mega gymfestijn in Schalkwijk; 110 
kinderen aanwezig 

 
Druppie aanwezig bij Druppiekunde 
(sporten en koken) in Schalkwijk 
tijdens de ‘Week voor de gezonde 
jeugd’ 

 
Druppiekunde gestart op de Don 
Bosco school, Bernardusschool, 
Hannie Schaftschool, Wilgenhoek en 
de SFX. In totaal 70 kinderen 

Samenwerking met KOH, Jong 
Leren eten en BuurtLab mbt de 
interventie Smakelijke Moestuinen 

 
Werkgroepoverleg ‘Groene’ 
organisaties over Voedseleducatie 
in de Stad 

 
Aanwezig bij Gezonde School 
symposium van de GGD 
 
Werkgroep voeding met GGD, 
Dock, NME en JGZ waarbij 6 
groepen van verschillende scholen 
gekozen zijn voor het 
schooltuinproject  

 
100 Groentepakketjes 
uitgedeeld op 3 consultatiebureaus 
in Haarlem 

 
200 groente beloningskaarten 
uitgedeeld bij Don Bosco school 
50 groente beloningskaarten bij 
SO school De Parel  
130 groente beloningskaarten  
bij de SFX school 

 
 

JOGG wijken Haarlem 
Noord  2012-2015 

Schalkwijk & Oost 2016-2017  
Heel Haarlem vanaf 2018 


