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GEZONDE OMGEVING BUURTHUIZEN

DOCK Haarlem en Haarlem Effect hebben multifunctionele accommodaties. De 
buurthuizen fungeren als ontmoetingsplek voor wijkbewoners en bieden daarnaast 
ruimte aan sociale partners, zorginstellingen, hobbyclubs en taalcursussen. 

In 2021 zijn er gespreken gevoerd om buurthuizen gezonder te maken o.a. met Da 
Vinci, De Wereld, De Ringvaart, De Tulp, De Fjord en Binnensteeds. 
De pilot van twee maanden gaat van start in maart 2022 met als doel bezoekers te 
laten ervaren dat gezelligheid en gezondheid hand in hand kunnen gaan. 
Aangesloten buurthuizen gaan het volgende oppakken tijdens de pilot:

 Het plaatsen van een watertap en fruitmand op een zichtbare plek; waarbij 
water gratis te gebruiken is voor de bezoekers

 Het plaatsen van een Rookvrije Generatie stoeptegel en/of bord bij de ingang
 Het ophangen van promotiematerialen ‘Gezondere Omgeving’ 

JOGG Haarlem en JOGG TeamFit ondersteunen de buurthuizen.

PREVENTIE
AKKOORD 
HAARLEM

Het wijkgerichte Preventieakkoord 
Schalkwijk is gericht op de thema’s 
Welbevinden, Rookvrije generatie en 
Gezond Gewicht. Daarnaast neemt 
samenwerking en integrale aanpak 
een prominente plaats in. In het 
akkoord staan per thema ambities 
benoemd en beschreven alsmede de 
activiteiten en bijbehorende 
verbindingen die reeds aanwezig zijn 
in de wijk. In 2022 zal dit verder 
worden uitgebreid. Daarnaast zal er 
een wijkgericht Preventieakkoord 
voor Haarlem Oost worden gesloten 
met verschillende partners in de 
wijk. De eerste stappen zijn gezet.

SPORTKANTINES
In Haarlem werken inmiddels tien (10) 
sportkantines actief aan de gezonde 
sportomgeving challenges; volledig 
rookvrije sportclub, bewuster alcohol 
beleid & een gezondere kantine 
uitstraling. 

Met de overige clubs zijn gesprekken 
gevoerd ivm de Corona pandemie zullen 
zij in 2022 in actie komen. 

Hockeyclub HC Haarlem heeft haar 
badges verdiend door:  
 Ophangen van nieuwe rookvrij 

generatie borden en posters 
 Kleinere porties snacks aan te bieden
 Digitaal menu bord met zichtbare 

gezondere keuzes 
 Aanvragen buitenwatertappunt 

Het interview met HC Haarlem en Team 
Fit komt op de landelijke JOGG website, 
De Rookvrije Generatie en hun badges 
worden op social media en in de 
Nieuwsbrief voor verenigingen van 
SportSupport gedeeld.
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Samenwerken aan een gezonde omgeving
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NETWERK
In de netwerkcirkel van JOGG is ook 
een belangrijke plaats toegekend 
aan eerstelijns- en tweedelijnszorg. 
Huisartsen, fysiotherapeuten, 
diëtisten en maatschappelijke zorg 
etc. zijn belangrijke 
samenwerkingspartners voor ons als 
JOGG Team. Deze partners maken 
ook deel uit van de Alliantie 
Boerhaavewijk en zijn nauw 
betrokken bij het preventieakkoord 
Schalkwijk. Korte lijnen tussen de 
verschillende partners dragen bij 
aan betere en meer op maat advies 
en zorg voor de inwoners.



 Start Druppiekunde op PO Sint Bavo 

Revius, De Cirkel & de Dolfijn - 24 

bidons uitgedeeld

 Feestelijke opening watertappunt 

Wadden Boerhaavewijk met Druppie. 

Groepen 6 – 8 kregen 60 bidons & 

gingen aan de slag met 

Drankenborden.

 Vergevorderde gesprekken VO 

Haarlem College over een binnen 

watertappunt, waterbidons & 

feestelijke opening

 Op de Nationale Kraanwaterdag

heeft JOGG Haarlem 20 bidons 

uitgedeeld aan Afghaanse kinderen 

+ een sportactiviteit georganiseerd

 Gesprekken gevoerd over mogelijke 

toevoeging ‘Gezonde leefstijl’ vragen 

aan de MQ-scan

 Start voorbereidingen uitvoeren MQ 

scan op PO in Haarlem Oost

 Eens per twee weken (online)overleg 

BSC’s Haarlem met betrekking tot de 

sport- & beweegactiviteiten in 

Haarlem in combinatie met 

gezondheid
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PARTNER 

JOGG TEAM:FIT
Team:Fit van JOGG NL is een trouwe 
partner waarmee JOGG Haarlem al 
jaren nauw samenwerkt. Samen zetten 
wij ons in voor een gezondere 
(sport)omgeving. Er is aandacht voor 
gezonder voedingsaanbod, een 
rookvrij sportterrein en verantwoord 
alcoholgebruik.

 Gezonde Sportkantines bij 
sportverenigingen en sportlocaties

 Gezonde Buurthuizen, speeltuinen 
& Kinderboerderijen

 Partner bij Preventieakkoord

Debby Stam – TeamFit coach:

‘JOGG-TeamFit, JOGG Haarlem en 
SportSupport: samen maken we 
gezond gewoon in de 
(sport)omgeving.’

Themacampagnes

 Opening van de Kwiekroute (incl. 

Daily Mile) door de burgemeester in 

buurtcentrum De Ringvaart samen 

met inwoners uit de buurt en 

kinderen van de Don Bosco.

 Met ‘netwerk Molenwijk’ i.s.m. JCI, 

op 18 september World Clean Up 

Day georganiseerd; start bij 

MooiZooi. 

 Sportieve activiteiten georganiseerd 

voor jeugd & jongeren in Parkwijk & 

Molenwijk vanuit samenwerking Pré 

Wonen

 Doorverwijzingen vanuit GGD-JGZ 

naar gratis sport- en spelactiviteiten 

in Spaarnehal Schalkwijk

 GLI onderzoek uitgevoerd in 

Haarlem Schalkwijk en Haarlem Oost

 Na gesprek vrouwen in Molenwijk; 

voorbereidingen gestart 

vrouwensport in de buurt

 Sportinstuiven herfstvakantie; 

Schalkwijk, Oost, Noord & aangepast 

sporten

 Informatiebijeenkomst 

buurtbewoners Cruyff Court & 

Playground bibliotheek Schalkwijk

 Onderzoek CIOS studenten naar 

gezonde omgeving speeltuin 

Delftwijk

 Week van de eenzaamheid; 

wandeling wijkbewoners Molenplas 

met koffie/thee

 Aanmelding lesportaal Chef! 

smaaklessen PO

 Overleg Tommy Tomato met 

Gezonde School adviseur 

Haarlemmermeer, JLE Noord-Holland 

& JOGG Haarlemmermeer

 Gesprek GS adviseur ‘Slaap Lekker’ 

& ‘Charge Your Brainzzz’

 Promotievideo NDC Haarlem online. 

Bas van de Goor foundation zet 

Haarlemse video in voor landelijke 

promotie; 

 https://www.linkedin.com/posts/dou

wedaatselaar_we-hebben-weer-een-

mooi-project-mogen-vastleggen-

ugcPost-6869936032335429632-

z0SD

ACTUALITEITEN

 Presentatie BSC’s diversiteit en 
respect op het veld door John 
Blankensteinfoundation

 Online meet – up JOGG landelijk; 
Game On 

 Kennismaking nieuwe JOGG-
adviseur; Melissa Kolhorn

 Deelname onderzoek promovendus 
naar JOGG-aanpak door Mullier
Instituut & Amsterdam UMC

 Diverse online 
(netwerk)bijeenkomsten gevolgd; 
o.a. webinar monitoring 
preventieakkoord, CZV en 
financiering, Gesprekstafel VNG & 
VSG voor verbinding lokaal sport- en 
preventieakkoord, kind naar 
gezonder gewicht. 
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