
September t/m December – Corona periode

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  HAARLEM?
JOGG-tassen

2020

Alliantie Boerhaavewijk Gezond | Preventieakkoord

Het landelijke Leer- en Verandertraject PSD5 Terugdringen van 
Gezondheidsverschillen is na twee jaar in de afrondende fase 
gekomen. Het JOGG Haarlem Team is als coalitiepartner nauw 
betrokken. Geleerde lessen worden meegenomen en toegepast. 
Vanuit de samenwerking met de verschillende partijen is eind 
2020 de Alliantie Boerhaavewijk Gezond ontstaan. Diverse 
partners en organisaties uit de wijk werken samen aan een 
betere gezondheid voor de inwoners van Schalkwijk, op zowel 
fysiek, mentaal als emotioneel vlak. Met de Alliantie, maar ook 
met overige (private) partners uit de wijk/Haarlem zal in 2021 
naar een lokaal Preventieakkoord worden toegewerkt. 

Gezonde Jeugd 
Gezonde Toekomst

Winnaar Corona-actie ‘Vrolijke 
post ouderen’ Andres (Willem van Oranje-
school) kreeg op 29 september jl. als prijs de 
‘Schoolpleinspellen’ JOGG-tas  overhandigd 
door het JOGG Haarlem Team.  

Het JOGG Haarlem Team heeft met 
ondersteuning van Zorg & Zekerheid drie 
verschillende JOGG-tassen ontwikkeld om 
buitenspelen te stimuleren. Scholen mogen de 
tassen gratis uitproberen en reserveren voor 
een bepaalde periode. Elke JOGG-tas heeft een 
eigen thema met bijbehorend spel- en 
lesmateriaal: Schoolpleinspellen, Balspellen & 
Estafette- en Loopspellen.  Scholen die er al 
gebruik van hebben gemaakt: De Wadden 
Molenwijk, De Erasmus & Gunningschool.

Link artikel Zorg & Zekerheid

https://www.zorgenzekerheid.nl/over-ons/nieuws-en-opinie/nieuwsbericht/buitenspeelplezier-met-de-jogg-tas-vol-toffe-spellen-.htm


Activiteiten in September t/m December 2020 - Corona periode

2020
Gezonde Jeugd 

Gezonde Toekomst

ü3 PABO studenten hebben 19 
waterlessen verzorgd op 4 
basisscholen in Schalkwijk: de Al 
Ikhlaas, Don Bosco, Wadden 
Boerhaavewijk en de Globe. 

üEvaluatie samenwerking PWN, 
Inholland & JOGG N-H: vervolg 
samenwerking 2021.

ü PWN; sponsoring van een 
watertappunt school Wadden 
Boerhaavewijk (vanwege corona 
verplaatst naar2021). 

üInzet Watertonnen, beachflags en 
waterinspiratieflyers tijdens sport- en 
spelmiddag Leidseplein.

ü30 bidons uitgedeeld bij 
Druppiekunde.

üZuiderpolder geadviseerd bij 
plaatsing watertappunt 1ste editie 
subsidieregeling watertappunten.

üBeweeg en Gezonde leefstijltips op 
facebook, Instagram en Youtube
geplaatst.

verenigingen

ggd
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social media
scholen
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bedrijfsleven

gemeenten

artsen
sportclubs

religieuze
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üStage onderzoek VR-technology; 
Succesvol. Vier VR-brillen aangeschaft 
voor inzet tijdens sport- en 
spelactiviteiten. 

üJOGG-tassen onder de aandacht 
gebracht (kranten en social media); 
tassen kunnen kosteloos 1 maand 
geleend worden door PO.

üSport – Out Fun Experience in 
aangepaste vorm uitgevoerd. 400 
kinderen tussen 7-12 jaar aanwezig.

üAangepaste Diabetes Challenge: 
wekelijkse indeling wandelmaatjes met 
tips en foto challenge incl. 0-meting.

üIn gesprek met buurtbewoners samen 
met Buurttuk in Oost (Dock en Diaconie) 
over sportparticipatie in de ‘nieuwe’ 
buurt.

üInteresse gepolst scholen Daily Mile
vouchers, 2 scholen geïnteresseerd; 
Wadden Molenwijk & Auris Prof. Van 
Gilseschool.

ü Op bezoek bij sportverenigingen;
Corona-proof kantines.

üNieuwe richtlijnen ‘Gezondere 
Sportkantine’ gecommuniceerd naar 
verenigingen; Richtlijnen Eetomgeving 
Voedingscentrum. Inzet op één van 
de drie thema’s: voeding, rookvrij & 
verantwoord alcoholbeleid. Start 
januari 2021.

üStagiair heeft een persoonlijk 
interventieplan opgesteld m.b.t. 
voeding en beweging voor 
deelnemers NDC.

üIn gesprek met Jong Leren Eten, 
NME en GGD voor mogelijke 
implementatie ‘Schooltuinproject’ 
subsidie JLE.

üJOGG meegenomen in nieuwsbrief 
GGD Kennemerland.

üOnline bijeenkomst werkgroep 
‘Gezonde Voeding’.

üOpstart ‘Lekker in je lijf’ in 
samenwerking met Fysio Expert. 

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

