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Aanleiding 

Net als overal in Nederland, staan ook in Dronten welvaartsziekten als obesitas en hart- en 
vaatziektes voor de deur. Met bijbehorende negatieve gevolgen voor de betrokkenen en hoge 
zorgkosten voor de maatschappij. Niet voor niets trekt de overheid aan de bel met feiten en cijfers 
over deze welvaartsziekte, welke verantwoordelijk is voor ongeveer 60% van alle sterfgevallen in 
Nederland. In 2019 heeft 17% van de kinderen in Dronten in de leeftijd tussen de 12 en 17 jaar 
overgewicht. Provinciaal is dit in 2019 16%. Een schokkend aantal als je bekijkt dat deze jeugd onze 
toekomst is. Als het probleem zich nu al in deze vorm aandient, hoe ziet onze maatschappij er dan 
over 30 jaar uit? 
 
Voor ouders, kinderen en jongeren is het in onze maatschappij moeilijk om gezonde keuzes te 
maken. Bovendien maken sociaaleconomische factoren in het gezin zoals bijvoorbeeld armoede, 
werkloosheid of scheiding dat een gezonde leefstijl geen prioriteit krijgt. Het gevolg is dat één op de 
acht kinderen en al de helft van de volwassen in Nederland kampt met overgewicht.  
 
Een gezonde omgeving voor onze jeugd creëren is daarom belangrijk. Dit omdat onze leefomgeving 
de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd is. Overal om ons heen worden we voortdurend verleid 
tot veel en ongezonde voeding, we bewegen steeds minder en slapen onvoldoende. Dit wordt 
versterkt door het intensieve gebruik van smartphones en tablets.    
 
Overgewicht of obesitas bij kinderen is dus niet alleen een belangrijk gevolg van fysieke 
aandoeningen, maar ook van ongezonde eet-, beweeg- of slaapgewoonten veroorzaakt door 
ongezonde omgevingsfactoren. Om overgewicht bij kinderen te voorkomen moeten we daarom hun 
fysieke en de sociale leefomgeving gezonder maken. 
 
JOGG staat voor Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst en is een landelijke interventie om gezond 
gewicht te creëren onder kinderen door te focussen op de omgeving van het kind. Samen met lokale 
partijen werken we aan verandering. 
 
Het JOGG Dronten heeft de afgelopen drie jaar hard gewerkt om de omgeving van het kind gezonder 
te maken. En met succes, want op het gebied van het gedrag van kinderen rond bewegen, water 
drinken en groente en fruit eten zijn de cijfers positief veranderd. Omdat blijvende 
gedragsverandering een kwestie is van lange adem en een bijdrage vraagt van alle lokale partijen, 
heeft de gemeente Dronten ervoor gekozen er een nieuwe termijn aan toe te voegen.  
 
Een gezamenlijke verantwoordelijkheid, gedeeld eigenaarschap, is essentieel bij een verandering en 
daarom zal de focus daar ook extra op liggen tijdens de nieuwe JOGG periode. Want alleen samen 
kunnen we de omgeving van het kind gezonder maken!  
 

Achtergrond informatie  

In januari 2017 heeft de gemeente Dronten besloten zich aan te sluiten bij de JOGG-beweging en is 
een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het landelijke JOGG-bureau. Deze 
samenwerkingsovereenkomst is in januari 2020 verlengd voor een nieuwe termijn van drie jaar. Als 
JOGG-gemeente draagt de gemeente Dronten uit dat zij wil investeren in een gezonde leefstijl. Als 
kartrekker van het JOGG Dronten (tweede termijn) is Aylin van Duinen aangesteld als JOGG-
regisseur. Zij maakt deel uit van De Meerpaal Welzijn. Door de JOGG-regisseur onder te brengen bij 
De Meerpaal kan er gemakkelijker verbinding worden gemaakt met o.a. buurtsportcoaches, 
jongerenwerkers en sociaalwerkers.  
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De JOGG-regisseur brengt partijen, zoals gemeente, maatschappelijk organisaties en bedrijfsleven bij 
elkaar door het organiseren van integrale werkgroepen en bijeenkomsten, legt verbindingen, 
stimuleert en enthousiasmeert. Dit alles zodat op lokaal niveau gezamenlijk de resultaten worden 
bereikt.  

Wat is JOGG? 
Een gezonde jeugd is de basis voor een vitale samenleving nu en in de toekomst. JOGG wil de 
maatschappij zó gezond maken dat welvaartsziekten als overgewicht en obesitas, geen kans meer 
maken. De focus ligt nog te veel op het genezen van ziekten of het geven van zorg. JOGG wil een 
maatschappij waarin het uitgangspunt ‘gezond leven’ is. Een samenleving die niet de 
verantwoordelijkheid legt bij het individu, maar collectief een gezonde manier van leven mogelijk 
maakt. Om dit te bereiken maakt JOGG de fysieke en sociale omgeving waarin de jeugd opgroeit 
gezonder.  
 
Sinds de start in 2010 is JOGG de aanjager en verbinder van een groeiend netwerk. Omdat alle 
verbonden partijen concreet aan het werk gaan om de leefomgeving gezonder te maken, spreken we 
van een werknet. Een werknet dat uitgaat van een integrale aanpak op verschillende niveaus. Op 
beleidsniveau (bestuurlijk/ambtelijk), uitvoerend niveau (professionals) en op wijkniveau (bewoners, 
ouders/verzorgers, kinderen en jongeren) werkt men aan gezondheidspreventie. Een werknet dat in 
de praktijk de omgeving waarin kinderen opgroeien duurzaam gezonder maakt. Dit is de JOGG-
aanpak. En met resultaat. 40% van de Nederlandse gemeenten werkt inmiddels met de lokale JOGG-
aanpak, die is doorontwikkeld tot een effectieve methode. Het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) heeft het RIVM gevraagd om onderzoek te doen naar een mogelijk 
aanduidbare stijging van het aantal kinderen op gezond gewicht na de implementatie van de JOGG-
aanpak, vergeleken met gemeenten waar de JOGG-aanpak niet is geïmplementeerd. Uit dit 
onderzoek blijkt dat in het vierde jaar na invoering van de JOGG-aanpak er een daling is (hoewel niet 
statistisch significant) in de prevalentie van overgewicht bij kinderen van 2-19 jaar die wonen in een 
JOGG-buurt, ten opzichte van kinderen die niet in een JOGG-buurt wonen. Structureel en langdurig 
met de JOGG-aanpak werken bewerkstelligt dus concrete verandering. 
 

De zes voorwaarden van het JOGG 

De JOGG-aanpak richt zich op zes voorwaarden. Alle voorwaarden dragen bij aan de effectiviteit van 
de aanpak. Het uitgangspunt is dat, gedurende de uitvoering van het plan van aanpak, de 
voorwaarden gaandeweg worden ingezet. Deze voorwaarden zijn de basis om aan de slag te gaan 
met programma’s en projecten die gericht zijn op concrete verandering in de verschillende 
omgevingen.   
 
Politiek-Bestuurlijk draagvlak (PBD) 
Het College en de raadsleden van gemeenten zijn enthousiaste en betrokken ambassadeurs van de 
JOGG-aanpak. Zij zorgen dat een gezonde omgeving en leefstijl op de agenda staat van ál het 
gemeentelijk beleid, van ruimtelijke ordening tot economische zaken. Daardoor kan het lokale JOGG-
team ook in de praktijk concreet samenwerken met de verschillende beleidsdomeinen en wordt er 
doorlopend gewerkt aan het creëren van een gezonde omgeving.  
 
Publiek-private samenwerking (PPS) 
Een gezonde jeugd is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gezonde omgeving 
waarin kinderen en jongeren gezond op kunnen groeien, krijg je alleen voor elkaar door met publieke 
én private partijen samen te werken. Het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving 
en deze partnerships kunnen daarom iets unieks creëren.  
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Monitoring en evaluatie (M&E) 
De JOGG-aanpak is een aanpak op maat. En een aanpak waar iedere stap nieuwe kennis oplevert. 
Iedere gemeente en omgeving is immers anders. Een oplossing die voor de ene gemeente goed 
werkt, werkt in een ander geval mogelijk niet. Daarom is het essentieel dat JOGG-gemeenten 
monitoren en evalueren. Zo maken we het mogelijk om bij te sturen, focus aan te brengen in de 
aanpak en waardevolle inzichten te delen waar iedereen van kan leren.  
 
Gedeeld eigenaarschap  
Verandering vraagt om samenwerking met de hele gemeenschap. Vragen wat mensen zélf anders 
willen in hun dagelijks leven is cruciaal als het gaat om het creëren van een gezonde omgeving. Zij 
weten als geen ander welke barrières en kansen er in hun gezin, wijk, dorp of stad zijn om gezonder 
te leven. Gedeeld eigenaarschap gaat ervan uit dat professionals, maatschappelijke organisaties, 
wijkbewoners én ouders/verzorgers zélf verantwoordelijkheid nemen.  
 
Verbinding Preventie Zorg (VPZ) 
Ieder kind heeft recht om gezond op te groeien, zo ook het kind dat al kampt met overgewicht of 
obesitas. JOGG-gemeenten verbinden de preventieve aanpak aan relevante maatregelen, beleid, 
activiteiten en ondersteuning die meer gericht zijn op het individuele kind met overgewicht of 
obesitas en het gezin erachter. Zo wordt afstemming en samenwerking tussen organisaties op het 
gebied van preventie, sociaal domein en zorg gestimuleerd om een omgeving te creëren waar 
kinderen en jongeren gezond opgroeien.  
 
Communicatie 
Kinderen en jongeren die van jongs af aan leren dat gezond leven leuk en makkelijk kan zijn hebben 
hier hun hele leven lang baat bij. Daarom ondersteunen gemeenten hun beleid met campagnes die 
gezond eten, genoeg bewegen of goed slapen stimuleren richting kinderen, jongeren en 
ouders/verzorgers. Daarnaast maken de JOGG-teams de lokale inspanningen en de successen 
zichtbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Koningsspelen 2019 
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Figuur 1: JOGG- model 

JOGG-model 

Het JOGG-model is gebaseerd op de ervaringen van de EPODE steden in Frankrijk, op het 

Environmental Research Framework for Weight Gain Prevention (Kremers, de Bruijn et al, 2006) en is 

geïnspireerd op het Referentiekader van Saan en de Haes (2005). Het laat schematisch zien welke 

logische stappen er worden gezet om uiteindelijk de uitkomst – meer jongeren op gezond gewicht – 

te bereiken. Het JOGG-model wordt van links naar rechts gelezen en bestaat uit drie onderdelen 

(input, output en outcome) die hieronder uitgelegd worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Input 

Het onderdeel input is datgene wat wordt geïnvesteerd in het programma. Het bestaat uit alles wat 
nodig is in de lokale organisatiestructuur en op de zes JOGG-voorwaarden om opzet en uitvoering 
van de JOGG-aanpak lokaal mogelijk te maken. Te denken aan bronnen en middelen zoals geld, 
menskracht, denkkracht, organisatiestructuur. De randvoorwaarden om te komen tot de output 
(uitgevoerde activiteiten) zijn de JOGG-voorwaarden. De lokale organisatie draagt zorg voor het 
implementeren van deze JOGG-voorwaarden. Het JOGG ondersteunt vervolgens de JOGG-regisseur 
en -beleidsmedewerker met hun taken. 
 

Output 

Output betreft de som van datgene dat bereikt is met de uitgevoerde activiteiten gericht op 
specifieke doelgroepen. Output is opgebouwd uit activiteiten op het gebied van: 
 
Intersectorale samenwerking (pleitbezorging) 
In de gemeentelijke organisatie tussen de verschillende beleidssectoren (bijvoorbeeld gemeentelijke 
beleidssectoren anders dan de sector Publieke Gezondheid committeren zich aan  de JOGG-aanpak, 
er is sprake van een actieve samenwerking). Daarnaast samenwerking tussen publieke en private 
organisaties in de gemeente (bijvoorbeeld een toename van aantal organisaties dat zich aansluit bij 
de JOGG-aanpak). Het element ‘pleitbezorging’ betreft de activiteiten die de lokale organisatie 
helpen in het verhogen van de urgentie en prioriteit van de JOGG-aanpak en bijbehorende doelen. 
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Versterking van de community 
De lokale organisatie van de JOGG-aanpak is gebaseerd op de principes van wijkgericht werken. De 
kinderen, jongeren en de volwassenen zien we als volwaardige partner/mede-eigenaar om de 
omgeving te veranderen. 
 
Activiteiten gericht op voeding en beweging 
Activiteiten die een verandering teweeg proberen te brengen bij kinderen en hun ouders ten aanzien 
van attitude, bewustzijn, vaardigheden en kennis. Daarnaast ook de communicatie m.b.t. het 
gewenste doelgedrag. Al deze activiteiten dragen in eerste instantie bij aan veranderingen in de 
omgeving en veranderingen bij het kind zelf om zo gedragsverandering (outcome) te 
bewerkstelligen. 
 

Outcome 

Een gezonde omgeving van een kind verandert niet zomaar. Daarom omvat het onderdeel outcome 
de verwachte uitkomsten van de JOGG-aanpak in verschillende termijnen: 
 
Korte termijn uitkomsten 
Veranderingen in kennis, bewustwording en attitude van kinderen en jongeren of bijvoorbeeld 
beleidsambtenaren. 
 
Middellange termijn uitkomsten 
Daadwerkelijke gedragsverandering bij jongeren (bijvoorbeeld een toename van het percentage 
kinderen en jongeren 0-19 jaar dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen), 
veranderingen in beleidsvorming van een publieke organisatie, private organisatie, of gemeente 
(bijvoorbeeld het beleid van de gemeente is erop gericht om bewegen van kinderen en jongeren 0-19 
jaar te stimuleren) en veranderingen in de omgeving (bijvoorbeeld er zijn voldoende en kwalitatief 
goede speelplekken in de wijk). 
 
Lange termijn 
Veranderingen in de BMI of het gewicht van de kinderen en jongeren. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hap & Stap les BSO Binkie 2018 
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Startfoto 2020 
Eind 2019 is de evaluatie van de eerste fase afgerond. Deze evaluatie is vastgelegd een factsheet. In 
figuur 2 en 3 staan de belangrijkste resultaten van de factsheet weergegeven. De cijfers van de 
evaluatie gaat in op het beweeggedrag, de hoeveelheid zoete dranken, of ze voldoende groente en 
fruit eten, of kinderen minstens vijf keer per week ontbijten en of zij voldoende water drinken. De 
cijfers zijn gebaseerd op die van de Buurtmonitor van de GGD. Op vrijwel alle items is vooruitgang 
geboekt, maar we zijn er nog niet. Zie onderstaand tekst en figuur 2 en 3 voor uitgebreidere 
informatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: conclusie factsheet 3 jaar JOGG Dronten.  

Achtergrond informatie ‘’Effect in zijn context- Evaluatie van JOGG’’  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het eerste jaar stond in het teken van de lokale organisatie. Het maken van een startdocument 
en het schrijven van een plan van aanpak. Ook is er in het eerste jaar veel ingezet op het 
kennismaken met verschillende partijen en het opzetten van samenwerkingen (JOGG-model 
INPUT, zie figuur 1; pagina 5). Daarna is er de afgelopen 2 jaar veel ingezet op bewustwording 
bij de doelgroep door middel van campagnes, communicatie en het organiseren van een 
gezonde omgeving met alle samenwerkende partijen. De campagnes waren gericht op het 
bevorderen van het eten van groente en fruit, het promoten van de mogelijkheden van gratis 
bewegen en het promoten van water drinken (JOGG-model OUTPUT). Als we naar die cijfers 
kijken dan zien we dat voldoende bewegen, dagelijks water drinken en het dagelijks eten van 
groente en fruit allemaal gestegen is. We kunnen concluderen dat de inzet dus een positief 
effect heeft gehad op het gedrag (JOGG-model OUTCOME). Het uiteindelijke doel is om in het 
overgewicht een stabilisatie of daling te gaan zien. Dat is na 3 jaar nog niet van toepassing 
behalve op de leeftijd van de 10 jarigen. Gedragsverandering is inderdaad te meten, dat hebben 
we gezien. Maar het effect wat het heeft op gewicht heeft een lange adem nodig. In het 
nationaal preventieakkoord (pag. 37) zien we dat als we niets doen de verwachting is dat het 
percentage overgewicht met ruim 10% zal stijgen. Daarnaast willen we ook benadrukken dat 
het om een brede context gaat. Tegenover alle initiatieven die er zijn om overgewicht terug te 
dringen staan ook ontwikkelingen die minder positief zijn. Zoals kindermarketing op producten, 
verhoging BTW op groente en fruit en het uitbreiden van de ongezonde voedselketens. Deze 
ontwikkeling maakt de uitdaging om mensen gezonder te krijgen des te groter. Wij als 
uitvoerende organisatie kijken tevreden terug naar positieve uitkomsten van deze interventie, 
maar beseffen ons ook dat het werk nog niet klaar is.  
 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12508-018-0133-2.pdf
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Figuur 2: conclusie factsheet deel 1 

Figuur 3: conclusie factsheet deel 2 
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Focus tweede termijn JOGG 
De afgelopen drie jaar heeft het JOGG Dronten zich vooral gefocust op de positionering, bekendheid 

en campagnes. De aankomende drie jaar ligt de focus op het borgen van het JOGG binnen de 

gemeente Dronten. Onder borgen wordt verstaan dat gezonde leefstijl niet meer alleen van de 

JOGG-regisseur, de gemeente Dronten en De Meerpaal Welzijn is, maar breed gedragen wordt door 

publieke en private partners. Zij zien zelf het belang van een gezonde omgeving voor onze jeugd in 

en zijn zelf (of gezamenlijk met het JOGG-netwerk) in staat te blijven werken aan het thema 

gezondheid. En hebben dit, zo mogelijk, vastgelegd in hun beleid. 

Tijdens de tweede termijn van JOGG Dronten willen we dan ons ook focussen op de drie 

voorwaarden; publieke-private partners, gedeeld eigenaarschap en verbinding-preventie zorg. Alle 

drie voorwaarden dragen bij aan de brede borging van het gedachtengoed van JOGG in de gemeente 

Dronten. In JOGG 1 is er al een begin gemaakt binnen deze voorwaarden.  

Naast de focus op de borging zullen ook de JOGG campagnes ingezet blijven worden om 

bewustwording te blijven creëren.  

Onder het kopje ’’doelstellingen’’ wordt verder uiteen gezet welke doelstellingen gekoppeld worden 

aan het behalen van deze borging en onder het kopje ‘’uitwerking subdoelstellingen’’ worden de 

gestelde doelstellingen verder uitgelegd.  

Doelstelling 
Vanuit het JOGG Dronten hebben wij het streven om een gezonde omgeving te creëren voor alle 
kinderen en jongeren van Dronten. Deze ambitie is concreet vertaald naar een aantal doelstellingen. 
De doelstellingen zijn geformuleerd op output- en outcome- niveau op het JOGG-model. De uitleg 
van dit model is terug te vinden op pagina 5.   
 

Hoofddoelstelling 

Het handhaven van het percentage gezond gewicht bij kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar.  
 
Deze doelstelling wordt gemeten aan de hand van de jeugdmonitor van de GGD. Deze cijfers zijn 
jaarlijks beschikbaar. Op deze manier kunnen we de voortgang blijven monitoren.  
De hoofddoelstelling wijkt iets af van de doelstelling uit JOGG 1, waar gesproken werd over een 
afname van overgewicht. JOGG Dronten hanteert de nieuwe visie van het JOGG waarin de focus ligt 
op een positievere term dan overgewicht. Daarnaast werd ondergewicht niet meegenomen in 
eerdere cijfers.  
 

Subdoelstellingen 

Om de hoofddoelstelling te bereiken zijn er subdoelstellingen geformuleerd. De subdoelstellingen 
zijn hieronder schematisch ingedeeld volgens het JOGG-model.  
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Input  

Politiek-bestuurlijk 
draagvlak 

De burgemeester, wethouders en de gemeenteraad worden op de 
hoogte gehouden over het verloop van de JOGG-aanpak in de gemeente 
Dronten middels minimaal 2 terugkoppelingen per jaar 

Politiek-bestuurlijk 
draagvlak 

Het stimuleren van gezond gewicht, gezond gedrag en de gezonde 
omgevingen is opgenomen in het (toekomstige) collegeprogramma van 
2022  

Publieke private 
samenwerking  

Het aantal formele samenwerkingen met private organisaties, is in 2023 
ten opzichte van 2020 toegenomen (in 2020; 2 private partners).  

Publieke private 
samenwerking  

De private organisaties komen tussen 2020 en 2023 twee keer per jaar 
samen om planning en implementatie van JOGG-gerelateerde activiteiten 
te bespreken  

Gedeeld 
eigenaarschap 

Voor betrokken professionals die de JOGG-aanpak uitvoeren is een 
bijeenkomst georganiseerd om hun expertise op het terrein van gedeeld 
eigenaarschap te vergroten  

Monitoring en 
evaluatie  

Resultaten van de JOGG-aanpak op proces- of effectniveau worden, 
gedurende de JOGG-periode, wordt ieder najaar gerapporteerd in een 
factsheet  

Monitoring en 
evaluatie  

De activiteiten die in het kader van de JOGG-aanpak worden uitgevoerd, 
worden door de JOGG-regisseur, -beleidsmedewerker en andere nauw 
betrokkenen gedurende de JOGG-periode bijgehouden  

Verbinding Preventie 
Zorg 

Gedurende de JOGG-periode is een overzicht gemaakt van de huidige 
maatregelen en voorzieningen op de vier preventieniveaus (universeel, 
selectief, geïndiceerd en zorg gerelateerd) met behulp van de 
preventiematrix, waarbij het zorgdomein en sociaal domein expliciet 
meegenomen zijn  

Verbinding Preventie 
Zorg 

Gedurende de JOGG-periode aanpak zijn met elkaar de 
verbetermogelijkheden in beeld gebracht op het gebied van: onderlinge 
afstemming en samenwerking op de vier preventieniveaus, het 
daadwerkelijk bereiken van je doelgroep en het effect van de huidige 
maatregelen en voorzieningen. Met elkaar is er een keuze gemaakt 
waarmee aan de slag gegaan wordt.  

Verbinding Preventie 
Zorg 

In 2023 is er gerealiseerd dat de professionals die werkzaam zijn op de 
vier preventieniveaus in verbinding staan met elkaar doordat ze elkaar 
kennen, weet hebben van wat zij doen en met elkaar eenzelfde ambitie 
nastreven.  

Verbinding Preventie 
Zorg 

Er is een start gemaakt om maatregelen en voorzieningen op de vier 
preventieniveaus (universeel, selectief, geïndiceerd en zorg gerelateerd) 
beter op elkaar aan te laten sluiten, waarmee er een steviger integrale 
aanpak voor een gezonde jeugd is neergezet.  

 
Output  

Intersectorale 
samenwerking 

Beleidsmedewerkers vanuit relevante beleidsterreinen zoeken in 2023, 
op het thema gezonde leefstijl, actiever de samenwerking wanneer 
werkzaamheden, projecten of activiteiten daarbij passen dan in 2020   

Versterken van de 
community  

Samen met de GGD de mogelijkheden onderzoeken voor verdere 
uitbereiding van samenwerking met basisscholen, middelbare scholen en 
met de kinderopvang om de school en kinderopvang- omgeving zo 
gezond mogelijk in te richten  
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Versterken van de 
community   

Op minimaal 60% van de scholen in PO en VO is een vaste 
contactpersoon aangesteld. Met deze contactpersoon uit het PO en VO 
heeft minimaal drie keer per jaar een uitwisselings- en 
afstemmingsoverleg plaatsgevonden  

Versterken van de 
community  

In 2023 zijn meer lokale organisaties verbonden aan het JOGG-netwerk. 
Zij maken zich met elkaar sterk om de omgeving van kinderen gezonder 
te maken 

Versterken van de 
community  

In bestaande structuren (overleggen) binnen de welzijnsteams staat 
actieve en gezonde leefstijl standaard op de agenda   

Versterken van de 
community  

Het beleid rond gezonde en actieve leefstijl van de kinderopvang, 
buitenschoolse opvang en basisscholen sluiten op elkaar aan 

Activiteiten bewegen 
en voeding  

Het aantal passende activiteiten gericht op gedragsverandering bij 
jongeren van 0 t/m 19 jaar en hun ouders ter bevordering van meer 
bewegen en gezonder eten en drinken is in de gemeente Dronten in 2023 
ten opzichte van 2020 toegenomen (in 2020 zijn er 4 activiteiten). 

 
Outcome 

Gezond gewicht 
hoofddoelstelling  

Het handhaven van het percentage gezond gewicht bij kinderen in de 
leeftijd van 0 tot 19 jaar  

Gedrag van het kind/ 
ouder 

Het percentage kinderen en jongeren dat in 2023 voldoende sport, is 
toegenomen ten opzichte van 2020.  

Gedrag van het kind/ 
ouder 

Het percentage kinderen en jongeren dat in 2023 zoete drankjes drinkt, 
is afgenomen ten opzichte van 2020. 

Gedrag van het kind/ 
ouder 

Het percentage kinderen en jongeren dat in 2023  elke dag fruit eet, is 
toegenomen ten opzichte van 2020. 

Gedrag van het kind/ 
ouder 

Het percentage kinderen en jongeren dat in 2023 elke dag groente eet, is 
toegenomen ten opzichte van 2020. 

Gedrag van het kind/ 
ouder 

Het percentage kinderen en jongeren dat in 2023  minstens vijf keer per 
week ontbijt, is toegenomen ten opzichte van 2020. 

Gedrag van het kind/ 
ouder 

Het percentage kinderen en jongeren dat in 2023 dagelijks water drinkt, 
is toegenomen ten opzichte van 2020. 

Verandering in het 
kind/ouder 

Ouders van basisschoolkinderen zijn zich in 2023 meer bewust van wat 
de voordelen zijn van een gezonde leefstijl en zijn vaardiger geworden in 
het maken van gezonde keuzes voor zichzelf en voor hun kind(eren)  

Verandering in de 
omgeving school en 
kinderopvang  

Van de 21 basisscholen in de gemeente Dronten zijn er in 2023, 10 
basisscholen die een themacertificaat hebben behaald van de Gezonde 
School  

Verandering in de 
omgeving school en 
kinderopvang  

Het thema bewegen is in 2023 geborgd in het beleid op alle 
kinderopvang locaties van Kinderopvang Dronten in de gemeente 
Dronten   

Verandering in de 
omgeving sport en 
vrije tijd 

Van de 10 sportverenigingen met een eigen kantine in de gemeente 
Dronten hebben er in 2023, 5 verenigingen het Gezonde Kantine vignet 
gehaald   

Verandering in de 
omgeving buurt 

Vanuit het themaplan Gezonde Leefstijl wordt er invulling gegeven aan 
de fysieke omgeving waarbij het JOGG Dronten in de werkgroep ook 
betrokken is  

Verandering inde 
omgeving werk 

In samenwerking met de werkgroep PPS wordt er een bijeenkomst 
georganiseerd voor lokale organisaties om aandacht voor een gezonde 
leefstijl en vitaliteit op de werkvloer te stimuleren.  
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Organisatie  
De gemeente Dronten werkt, binnen het sociaal domein, met vijf themaplannen. Een van die 
themaplannen is Gezonde Leefstijl en hier valt het JOGG Dronten onder. Beleidsmedewerker en 
tevens JOGG-beleidsambtenaar, Martin Veldwijk, is kartrekker van dit overkoepelende themaplan.  
 
Besluitvorming rondom JOGG brengen we zoveel mogelijk onder bij bestaande structuren van de 
themaplannen. Dit doen we om overlap te voorkomen. Ook de uitvoering van JOGG brengen we 
onder bij bestaande organisaties en structuren zodat direct efficiënt aan de slag kan worden gegaan. 
De JOGG- aanpak is namelijk niet iets ‘’erbij’’, maar optimaliseert het bestaande.  
 

Rolverdeling  

Tandem 

De JOGG-regisseur (Aylin van Duinen) en JOGG-beleidsmedewerker (Martin Veldwijk) vormen een 
belangrijk tandem. De JOGG-regisseur zorgt dat de JOGG-aanpak in de hele gemeente wordt 
uitgerold en betrekt daarbij zoveel mogelijk (externe) partijen. De JOGG-beleidsmedewerker zorgt 
dat de JOGG-aanpak binnen de gemeente ‘landt’ en legt verbindingen met andere themaplannen en 
beleidsterreinen.  
 

Wethouder  

De JOGG-wethouder van de gemeente Dronten is Irene Korting. Zij bekleedt een ambassadeursrol en 
zal op bestuurlijk niveau betrokken zijn bij JOGG-Dronten. Daarnaast kan zij, in overleg, uitgenodigd 
worden voor publieke optredens die betrekken hebben op gezonde en actieve leefstijl.  
 

Overlegmomenten 

Interne afstemming en overlegmomenten 

 Samen met de JOGG-beleidsmedewerker (Martin Veldwijk) vindt er een maandelijks overleg 
plaats. Tijdens dit gesprek stemmen we de inhoud van de JOGG-aanpak samen af en worden 
er mogelijk slimme verbindingen gelegd en aansluiting gezocht bij elkaars bezigheden, zodat 
deze elkaar versterken. 

 Vier keer per jaar sluit de JOGG-regisseur aan bij het maandelijkse afstemmingsoverleg met 
De Meerpaal Welzijn (Shanna Brizic), Irene Korting (wethouder), Jeroen Verburg 
(beleidsmedewerker sociaal domein) Martin Veldwijk (beleidsambtenaar jeugd/JOGG en 
Karel van Erp (manager sociaal domein). Tijdens dit overleg wordt de huidige stand van zaken 
besproken en waar mogelijke nieuwe kansen liggen.  

 Het streven is om in de bestaande structuren (overleggen) binnen de welzijnsteams actieve 
en gezonde leefstijl standaard op de agenda te krijgen. Samen met de JOGG-regisseur 
onderzoeken ze de eventuele uitkomsten van dit agendapunt.  

 

Externe afstemming en overlegmomenten 

 Om gezonde leefstijl te bevorderen bij basisscholen is een van de doelstellingen om bij 60% 
van de basisscholen een vast aanspreekpunt aan te stellen. Samen met deze afgevaardigden 
per school is de wens om drie keer per jaar een uitwisselings- en afstemmingsoverleg plaats 
te laten vinden die wordt geïnitieerd door de JOGG- regisseur.  

 Om gedeeld eigenaarschap te creëren wordt er aan het begin van het tweede JOGG-termijn 
eenmalig aangesloten bij het Bestuurlijk overleg Onderwijs. Dit om op bestuurlijk en 
management niveau af te spreken of zij het belang delen van een gezonde leefstijl voor hun 
leerlingen en of zij met JOGG willen samenwerken om kansen voor hun scholen en de 
leerlingen te benutten.  
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Tijdens dit overleg wordt ook bepaald hoe wat de verdere routing gaat zijn van het creëren 
van een gezonde omgeving in de schoolsituatie. Daarnaast wordt bepaald of er in de 
toekomst vaker aangesloten dient te worden bij het Bestuurlijk overleg Onderwijs  

 Om gedeeld eigenaarschap te creëren wordt er binnen het tweede JOGG- termijn door de 
JOGG-regisseur een stakeholders bijeenkomst georganiseerd om het gedachtengoed van 
JOGG te delen en gedeeld eigenaarschap van de JOGG-aanpak te vergroten. Dit voor 
welzijnsorganisaties, zorg, onderwijs, kinderopvang, sport etc.  

 Het JOGG is nauw betrokken bij de werkgroepen van de Gezonde Leefstijl aanpak in Dronten. 
Binnen deze aanpak wordt er nauw samengewerkt met gebiedsontwikkeling en groenbeheer 
op het gebied van een gezonde en tot bewegen uitnodigende fysieke omgeving. Om die 
reden wordt er binnen het JOGG niet extra ingezet op de omgeving ‘’buurt’’.  

 

Werksessies per voorwaarden  

Voor het behalen van de JOGG-doelen worden er werkgroepen opgestart. We brengen de mensen bij 
elkaar (zo vaak als dat nodig is) om gericht met een bepaald onderwerp aan de slag te gaan. De 
werkgroepen moeten nog opgestart worden, dus onderstaande lijst is een schets van hoe het 
mogelijk kan worden ingevuld.  
 
Publieke-private samenwerkingen 
Om te werken aan de doelstellingen van deze JOGG-voorwaarden zal er eerst een strategische sessie 
worden georganiseerd. Aan de hand daarvan worden de volgende stappen bepaald. Mogelijke 
deelnemers voor de strategische sessie;  

- Beleidsambtenaar economische zaken- Sonja de Vries  
- Beleidsambtenaar JOGG- Martin Veldwijk  
- OVDD 
- JOGG-regisseur- Aylin van Duinen 

 
Verbinding Preventie Zorg 
Samen met de GGD wordt samen opgetrokken binnen deze JOGG-voorwaarden. Vanuit de GGD is 
JGZ medewerker Marcia Donker naar voren geschoven om samen in Swifterbant te starten met een 
bijeenkomst voor professionals uit de vier preventie lagen. Wanneer hieruit de werkgroep is 
ontstaan zal dit ook worden opgezet in de andere dorpskernen. Indien mogelijk ook opnieuw met de 
GGD.  
 
Campagnes 
Om gezonde leefstijl te bevorderen bij basisscholen is een van de doelstellingen om bij 60% van de 
basisscholen een vast aanspreekpunt aan te stellen. Samen met deze afgevaardigden per school 
vindt er drie keer per jaar een uitwisselings- en afstemmingsoverleg plaats die wordt geïnitieerd door 
de JOGG- regisseur. Tijdens dit overleg bespreken we o.a. de invulling van de drie JOGG-campagnes; 
drink water, groente en fruit en gratis bewegen. De Buurtsportcoach van die school zal ook aanwezig 
zijn tijdens deze overleggen, omdat zij betrokken zullen zijn bij de uitvoering van de campagnes.  
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Organogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(werk)Groep Deelnemers Beoogde frequentie 

Afstemmingsoverleg 
 
 

Wethouder JOGG- Irene Korting 
Beleidsmedewerker sociaal domein-  
Jeroen Verburg  
Beleidsambtenaar JOGG- Martin Veldwijk 
Manager maatschappelijke ontwikkeling- 
Karel van Erp 
De Meerpaal Welzijn- Shanna Brizic 
JOGG-regisseur- Aylin van Duinen 

Maandelijks vindt dit 
afstemmingsoverleg plaats. 
JOGG-regisseur sluit hiervan 
vier keer per jaar  

Tandem Beleidsambtenaar JOGG- Martin Veldwijk  
JOGG regisseur- Aylin van Duinen 

Eén keer per maand  
JOGG adviseur, Klaas-Jan 
Ritzema, sluit één keer per 
kwartaal aan  

VPZ JGZ- Marcia Donker 
Huisarts/ POH- Carolien Blom  
Jeugdarts GGD- Elise Beket 
Kinderarts (Icare) 
JOGG regisseur- Aylin van Duinen 

Twee keer per jaar 

PPS Beleidsambtenaar JOGG- Martin Veldwijk  
Beleidsambtenaar economische zaken- 
Sonja de Vries 
OVDD  
JOGG regisseur- Aylin van Duinen 

Nader te bepalen  

Campagnes Afgevaardigden per basisschool 
Buurtsportcoach van desbetreffende wijk 
JOGG regisseur- Aylin van Duinen  

Drie keer per jaar  

*De werkgroepen zijn niet statisch, wat inhoud dat er ruimte is voor meer werkgroepleden. De werkgroepen 
zullen in eerste instantie starten in deze samenstelling. Gezamenlijk bepalen we wat de werkgroep doelstelling 
wordt en in welke frequentie we samen komen.  
De JOGG-regisseur zit in alle werkgroepen om slimme verbindingen tussen de JOGG-voorwaarden te leggen en 
eventueel overlap te voorkomen.  

Afstemmingsoverleg 

Tandem  

Werkgroep VPZ  Werkgroep PPS  
Werkgroep 

campagnes 

Directeuren 

Overleg 
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Communicatie 
De term JOGG of Gezonde Toekomst, Gezonde Jeugd zal richting de einddoelgroep niet worden 

gehanteerd. Richting gemeenteraad en beleidscollega’s zal de term ‘’JOGG’’ wel terugkomen. JOGG is 

letterlijk opgenomen in het overkoepelende themaplan Gezonde Leefstijl en gemeentebegroting.   

Naar de einddoelgroep wordt er gecommuniceerd vanuit Sport in Dronten. Sport in Dronten bestaat 

uit Buurtsportcoaches. Zij fungeren als ambassadeurs van de aanpak en zijn een belangrijke factor in 

het signaleren van kansen m.b.t. initiatieven.  

Sport in Dronten heeft een eigen digitaal platform en huisstijl. Zij hebben een eigen website 

(www.sportindronten.nl) en een eigen Facebook en Instagram kanaal.  

Sport in Dronten valt ook onder de Meerpaal Welzijn evenals het JOGG. Daarom zijn de lijnen kort en 

is het praktisch ook haalbaar te communiceren vanuit de kanalen van Sport in Dronten.  

Voor advies over communicatie kunnen we de communicatie van de Meerpaal raadplegen of die van 

de gemeente Dronten.  

Financiën 
Het programma JOGG wordt gefinancierd vanuit de themaplannen, in dit geval het themaplan 

Gezonde Leefstijl. De themaplannen worden gefinancierd vanuit de GIDS-gelden. Jaarlijks betaalt de 

gemeente Dronten €5000,- aan fee aan het landelijke JOGG (€15.000 per drie jaar)  

en heeft het JOGG Dronten €5.000 euro  

activiteitengeld per jaar. Dit geld wordt  

gebruikt voor het kopen van materialen voor  

campagnes, zoals bidons, watertappunten,  

sport en spelmateriaal, drankenborden,  

aanleg moestuinen etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening watertappunt Het Perron, Dronten 

2019 

http://www.sportindronten.nl/
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Planning 
 2020 2021 2022 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Organisatie   

PVA schrijven             

PVA: vaststellen college             
Vervolg JOGG             

JOGG- voorwaarden             

Stakeholders 
bijeenkomst   

            

Factsheet              

Terugkoppelingen 
gemeente  

            

Werkgroep PPS             

Werkgroep VPZ             

Werkgroep campagnes             

Versterken community             

Ondersteuningsaanbod 
gezonde school: 
informeren scholen 

            

Bestuurlijk overleg 
Onderwijs 

            

Gezondheid op agenda 
krijgen welzijnsteams 

            

Beleid KO, BSO en PO 
sluiten op elkaar aan 

            

Gedrag             

Thema bewegen geborgd 
in beleid alle KO locaties 

            

Gezonde sportkantines              

 

 

 
 


