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INTRO

JOGG bouwt en faciliteert een werknet van 
gemeenten, maatschappelijke organisaties 

en bedrijven. Samen werken we aan de 

integrale JOGG-aanpak waarmee we de 

fysieke en sociale leefomgeving van kinderen, 

jongeren en hun ouders/verzorgers gezonder 

maken en passende ondersteuning en zorg 

bieden aan kinderen met overgewicht of 

obesitas. De aanpak in de JOGG-gemeenten 

is domein overstijgend en gericht op het 

leggen van verbindingen tussen de school, sport, buurt, het welzijn, 

bedrijfsleven en werk (health in all policies). Samenwerken aan een gezonde 

omgeving en een gezonde jeugd. 

Haarlem is sinds 2012 JOGG-gemeente.

PREVENTIE 
EN SAMEN-
WERKEN

Om gezondheids-
achterstanden aan te kunnen 
pakken is een integrale 
aanpak en samenwerking 
noodzakelijk. Om dit voor 
elkaar te krijgen moet er 
worden samengewerkt door 
professionals en vrijwilligers 
vanuit verschillende 
domeinen. Haarlem heeft er 
in 2019 voor gekozen om in 
de Boerhaavewijk aan de 
slag te gaan met een 
integrale aanpak van 
gezondheidsachterstanden 
(Traject 5, Alliantie 
Boerhaavewijk Gezond). 
Daarnaast wordt in 
Schalkwijk en Haarlem Oost 
uitvoering gegeven aan 
Krachtige Basiszorg waarbij 
zorgprofessionals en sociaal 
domein nauw samenwerken. 
Tevens wordt er ingezet op 
de publiek-private 
samenwerking omdat
ook private partijen een 
belangrijke schakel zijn in de 
integrale aanpak. 

WATERTAPPUNT

Vanuit de samenwerking tussen 
Hoge School Inholland, PWN en 
JOGG Noord-Holland zijn er eind 
2020 waterlessen verzorgd op 4 
verschillende basisscholen. 

Vanuit de Alliantie Boerhaavewijk 
Gezond worden 
gezondheidsachterstanden 
aangepakt. PWN steunt de 
Alliantie Boerhaavewijk Gezond 
en heeft op eigen initiatief een 
PWN binnenwatertap beschikbaar 
gesteld als cadeau voor een van 
die scholen in de wijk die laten 
zien bewust bezig te zijn met 
drinkwater: BSO de Wadden 
Boerhaavewijk.
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NETWERK

Door de samenwerking met Pré 
Wonen is het netwerk in Schalkwijk 
Molenwijk uitgebreid met o.a. 
(nieuwe) partners als Hattrick, STAD, 
de politie, DOCK, TTT, CJG, MooiZooi, 
buurtbeheerders van Pré Wonen & 
Ymere en het Sociaal Wijkteam. 

Door deze ontwikkeling is JOGG 
Haarlem onderdeel geworden van 
Hart voor Schalkwijk.  

Gezonde Jeugd 
Gezonde Toekomst 

Samenwerken aan een gezonde omgeving
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Januari – Mei 2021



✓ 50 bidons voor de noodopvang in 

tijden van Corona. 160 bidons 

voor basisschool De Parel i.v.m. 

Gezonde Maand

✓ Watertappunt geïnstalleerd op 

basisschool de Wadden 

Boerhaavewijk & de Zuiderpolder

✓ Promotiefilm opgenomen 

werving PABO studenten voor 

samenwerking Inholland, PWN 

en JOGG Noord - Holland voor 

waterlessen

✓ Voorbeeld drankenbord voor 

inzet activiteiten gemaakt

✓ Start JOGG stagiair

✓ Druppie langs basisschool de 

Parel & de Bernardus met de 

Koningsspelen

✓ Start met de voorbereidingen 

voor de ‘Week voor de Gezonde 

Jeugd’ 

✓ Voorbereiding voor de ODH in 

mei; inzet shakefietsen
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PARTNER 

FYSIOEXPERT

FysioExpert is een 
multidisciplinaire fysiopraktijk met 
meerdere vestigingen in Haarlem 
en omstreken. JOGG Haarlem en 
FysioExpert werken samen aan 
meerdere projecten

✓ Preventieakkoord Schalkwijk
✓ De Nationale Diabetes 

Challenge
✓ GLI programma ‘Lekker in je 

lijf’ 
✓ Fittest

Nicole Cremers - Regio 
directeur: ‘Alleen ga je sneller, 
samen kom je verder.’ 

Themacampagnes

✓ I.s.m. Pré Wonen gestart met de 

structurele activiteit in Molenwijk 

en Parkwijk

✓ Buurtevents (voor kinderen) in 

Oost – Parkwijk 28 jan, 26 feb, 2 

april & 28 april. Gemiddeld 

bezoekers 50 

✓ Buurtevents (voor kinderen) in 

Schalkwijk – Molenwijk 29 jan, 

22 feb, 26 mrt & 26 april. 

Gemiddeld bezoekers 100

✓ 6 JOGG tassen besteld (2 sets) 

totaal van 4 sets. Inzet op 

basisschool de Erasmus, de 

Cirkel. De Cirkel heeft ze 

overgekocht

✓ Sportinstuiven voorjaarsvakantie 

Schalkwijk, Noord & Aangepast 

sporten

✓ Brainstromsessie doortrappen

✓ Aftastende gesprekken met E-

wandelroutes & Decathlon 

✓ Januari 2021 start nieuwe 

richtlijnen Gezonde Eetomgeving 

(sport)kantines. Verenigingen 

geïnformeerd middels 

nieuwsbrief, langs 9 

gecertificeerde verenigingen op 

gesprek geweest

✓ Landelijke promotievideo 

opgenomen nieuwe richtlijnen 

Gezonde Eetomgeving met Team 

Fit bij Alliance ‘22 & TV Pim 

Mulier

✓ 2 enquêtes opgesteld voor 

sportverenigingen over inzet van 

de Gezonde Eetomgeving

✓ 4 instructievideo’s opgenomen 

voor basisschool de Parel 

‘Gezonde maand’; introductie & 

thema’s gezond drinken, -eten 

en -bewegen + handleiding

✓ 160 Groentebeloningskaarten + 

8 drankenborden voor 

basisschool De Parel i.v.m. de 

Gezonde Maand

COMMUNICATIE

✓ Website geüpdatet

✓ Verschillende (netwerk) 

bijeenkomsten en 

inspiratiesessies bijgewoond 

zoals: Positieve Gezondheid, 

JOGG campagne 10-uurtje, 

Gezonde leefomgeving, 

inspiratiesessie Pré Wonen

✓ Persberichten geschreven over 

samenwerkingen, 

preventieakkoord en activiteiten

✓ Het posten van berichten op 

facebook

✓ Samenwerking met de 

Kinderkrant


