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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
AKKOORDEN 
HAARLEM

De verdere uitwerking en 
vormgeving van de 
preventieakkoorden in Schalkwijk en 
Oost zullen (deels) in afstemming 
met het nieuwe 
samenwerkingsverband VanHier
gaan plaatsvinden. VanHier heeft 
van de Gemeente Haarlem de 
opdracht gegund gekregen om 
"Gewoon in de Wijk" uit te gaan 
voeren; de wijkteams zullen hierbij 
een belangrijke rol vervullen. De 
doelstellingen vanuit de 
preventieakkoorden zullen wij 
koppelen aan de 'Gewoon in de Wijk' 
doelstellingen en wensen.GEZONDERE 

BUURTHUIZEN

Samen met Teamfit zijn wij een pilot 
gestart voor het stimuleren van een 
gezonde leefstijl en leefomgeving 
rondom buurthuizen. Twaalf (12) 
locaties in Haarlem zijn gedurende een 
aantal maanden voorzien van wekelijks 
gratis fruit en groenten voor bezoekers 
en medewerkers. Elke locatie ontving 
verse munt en gember, een speciale 
waterkan met glazen waar iedereen 
gebruik van kon maken, een 
drankenbord waarop te zien is hoeveel 
suiker er in verschillende drankjes zit én 
een Rookvrije Generatie buitenbord met 
bijbehorende stoeptegel. Deze pilot is in 
samenwerking met DOCK Haarlem, 
Haarlem Effect, de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland (Schalkwijk) en SSHO 
opgezet.

Deelnemende buurthuizen
Wijkcentrum de Horizon, Wijkcentrum 
Alleman, Wijkcentrum de Ringvaart, 
Wijkcentrum de Wereld, Centrum voor 
ontmoeting Da Vinci, Wijkcentrum ’t 
Broederhuis, Buurtcentrum De Tulp, 
Buurtcentrum de Fjord, Trefpunt ’t 
Trionk, Wijkcentrum Binnensteeds, de 
Bibliotheek Schalkwijk én SSHO 
Schalkwijk.
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WERKNET  
schoolomgeving
Wij streven naar een Gezonde 
schoolomgeving; er wordt ingezet op 
een wijkaanpak rondom het voortgezet 
onderwijs Haarlem College in Haarlem 
Schalkwijk. Deze aanpak gaat uit van 
een integrale samenwerking op 
verschillende niveaus; beleids- en 
uitvoerend niveau. Dit doen wij samen 
met de beleidsadviseurs van de 
gemeente, het NME centrum, de Jong 
Leren Eten Makelaars, SportSupport 
Kennemerland en de Gezonde School 
adviseurs van de GGD op de thema’s 
voeding en gezondheid. De eerste 
stappen zijn gezet. 
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WERKNET

PARTNER DOCK

Welzijnsorganisatie DOCK Haarlem 
verbindt en ondersteunt mensen en 
initiatieven in de wijk. Verschillende 
samenwerkingen tussen DOCK & 
JOGG Haarlem zijn o.a.

 Realiseren van Gezondere 
Buurthuizen 

 Leefstijlinterventie ‘Voel je goed!’
 Preventieakkoord Schalkwijk

Joey Bosch – Opbouwwerker & 
Sociaal Wijkteam Haarlem:
‘Door voor een gezonde leefstijl te 
kiezen ben ik heel veel afgevallen 
en deze boodschap draag ik ook 
uit via mijn werk. SportSupport 
als partner ondersteunt deze 
vitaliteit in de samenwerking’.

GEZONDE OMGEVINGEN

SCHOOL 

 Start Druppiekunde op PO Sint Bavo 

Revius en Willem van Oranjeschool -

39 bidons en schorten uitgedeeld

 Met ondersteuning JOGG watertap-

punt aangeschaft door Nova College. 

Na herinrichting, feestelijke opening  

 Contact met PWN over 

opstartsamenwerking met Inholland; 

waterlessen PO

 Inventarisatie overleg Inholland; 

geven van gezonde leefstijl lessen 

PABO studenten

 Les bewegen & voeding op de 

Kinderuniversiteit – 26 bidons 

uitgedeeld

 Nova College zet stappen naar 

Gezonde Kantine

 Workshop lesportaal Chef! -

Smaaklessen PO gevolgd

 Uitwisseling JOGG Katwijk over 

‘Gezonde Omgeving VO’ m.b.t. het 

Haarlem College

 Overleg met Tommy Tomato over 

eventuele samenwerking met de 

gemeente

 Landelijk overleg ‘Gezonde School’ & 

JOGG over samenwerking

 In gesprek met de Haarlemse alliantie 

tegen kinderarmoede over gezonde 

lunch op school

 Interview stagiaire 

samenwerkingspartner over 

gezondheidsbeleid

BUURT 

 Drankenborden gemaakt voor diverse 

basisscholen en voor de pilot 

‘Gezonde Buurthuizen’ 

 Inzet wijkaanpak VO Haarlem 

College, met o.a. een 

binnenwatertappunt, waterbidons & 

feestelijke opening bij begin van het 

nieuwe schooljaar

 ‘Dorstbar’ JOGG landelijk promoten 

bij Wijkaanpak Haarlem College

 Netwerkpartners geïnformeerd over 

sport- en spelactiviteiten in 

Schalkwijk

 Aangehaakt bij organisatie week 

‘Spelen op Straat Noord’ bij 

basisschool de Cirkel & Indische 

Buurt i.s.m. SportSupport en CIOS

 Regieoverleg Schalkwijk over 

visieplannen t/m 2026 met de 

gemeente, woningbouwcorporaties 

en gezondheid- en 

welzijnsorganisaties

 Overleg met Haarlemse 

zelforganisaties; De Haarlemse 

Verbinders

THUIS 

 Overleg met kinderfysiotherapeut 

Santwee over het thema ‘Slaap 

Lekker’

 Vervolgoverleg ‘Charge Your Brainzzz

2.0’

VRIJE TIJD

 Onder de aandacht brengen van 

convenant ‘Gezonde Evenementen’ bij 

gemeente

SPORT

 Sportinstuiven voorjaarsvakantie; 

Schalkwijk & Oost

 Vanuit ‘Bewegen in de buurt‘ 

garagebox Molenwijk beschikbaar 

voor pilot sport- en beweegmateriaal 

in de wijk. 

 Start vrouwensport in Molenwijk na 

onderzoek

WERK

 Teamuitbreiding met Pascalle Twisk

 Volgende fase onderzoek Mullier

Instituut & Amsterdam UMC; 

shortlist stakeholders en partners 

voor interviews

 Deelname Health Transformation

Community

 Gezonde werkvloer gesprekken met 

Hero Kindercentra

MEDIA

 Verschillende bijeenkomsten 

bijgewoond zoals; bijeenkomst 

‘Gewoon in de Wijk’ en een webinar

‘Boerderijeducatie’.

 Start voorbereidingen ‘Week voor de 

Gezonde Jeugd’


