
 

Wat is de JOGG-aanpak?
Het verbinden van verschillende partijen (bewoners, maatschappelijke organisaties, zorgverlening en bedrijven) in de 
stad om gezamenlijk te strijden voor een gezond gewicht onder jongeren en kinderen. Er wordt ingezet op 5 pijlers.

JOGG Breda sinds 2011

DOEL
JOGG-aanpak is integraal en 

successen worden gedeeld

HOE? 
Beleidsvelden bij 
JOGG-aanpak 
betrekken 

>  Versterken samenwerking 
met Jeugd, Sport, Onderwijs 
& Wijkaanpak

>  Meer betrekking 
van beleidsvelden: 
- Participatie
- Ruimtelijke Ordening 
- Economische Zaken
- Armoede 
- Evenementen

HOE? 
Partijen, m.b.t. voeding 
en bewegen, in wijken bij 
elkaar brengen

De JOGG-aanpak in de 
gemeentelijke organisatie

Monitoren van 
JOGG-aanpak

Publiek-private
samenwerking

> CJG
> Consultatiebureau 
> Jeugdwerkers
> Jeugdartsen
> Fysiotherapeuten
> Diëtisten
> Sportcoaches
> Beweeg- en sportaanbieders
> Onderwijs
> Jeugdsportfonds

Vraaggericht werken: 
aansluiting op doelgroep

Missie 
Gezond eten en bewegen 

is gemakkelijk en aantrekkelijk 
voor jongeren. 

Ambitie 
Een gezonde leefstijl en een gezond gewicht onder 
Bredease kinderen en jongeren. Gezonde voeding, 

water drinken en bewegen staan centraal. 

Verbinding & draagvlak

DOEL
Lokale bedrijven en kennispartners worden nauw 

betrokken bij de JOGG-aanpak

HOE? 
Deelnemen aan 
netwerkbijeenkom-
sten en zelf organi-
seren van netwerk-
bijeenkomsten

> Deelname 
“Meet and match”

HOE?
Communicatie 
richting partners 

> jogg-breda.nl

HOE?
Samenwerking 
versterken met 
(kennis)partners  

> Potentiële 
JOGG-partners & 
kennispartners 
benaderen d.m.v. 
gesprekken

> Lokale 
middenstand 
betrekken bij 
buurtgerichte 
activiteiten 
(bijv. supermarkten)

DOEL
Aansluiten op de leefstijl & behoefte van kinderen, 

jongeren & ouders: vraaggericht werken & maatwerk leveren

DOEL
Inzicht krijgen in het resultaat van de JOGG-aanpak 

en inzicht hebben in de kwaliteit van de procesaanpak

Sociale MarketingPubliek-private samenwerking Monitoring

HOE? 
Samenwerken 
met kennis-
instituten

> Intensivering 
samenwerking 
GGD en 
gemeentelijke 
onderzoeks-
afdeling

> Deelnemen 
aan onderzoeken 
van 
universiteiten

HOE?
Het bereik van 
de doelstellingen 
toetsen

> Acties van het 
actieplan evalueren

> Meer inzet op 
effectmeting bij 
grote interventies 

> Screening Jeugd 
en gezin

> GGD Jeugd-
monitor 
Cijfers van 
beweeg-, eet- en 
drinkgedrag

HOE?
Processen 
evalueren 

> Verbinding en 
kwaliteit van 
samenwerking 
tussen partijen in 
kaart brengen

> Deelname aan 
regionale en 
landelijke intervisie 
bijeenkomsten 
vanuit JOGG NL

DOEL
Kinderen en ouders weten waar ze terecht kunnen met 

hun hulpvragen en worden verwezen naar passend aanbod       

HOE? 
De verbinding 
maken met 
zorgaanbie-
ders 

HOE?
Deelname aan 
netwerkbijeen-
komsten 
gericht op 
gezondheids-
zorg 

> Bijv.: 
“Meet & 
greet 
Jeugdzorg”

HOE?
Gezondheids-
professionals 
hebben 
programma’s 
opgezet 

> Fit & Joy 
(8-12 jarigen) 
jogg-breda.nl/
fit-en-joy/ 

> Cool 
(8-18 jarigen 
i.s.m. CZ)
jogg-breda.nl/
cool-aanpak/

> Peuterpower 
(2-4 jaar) 
jogg-breda.nl/
peuter-power/

> Verkenning 
e-health en 
aansluiting met 
programma 
zorginnovatie

> Activiteiten 
die water 
drinken 
stimuleren 

> Gratis 
beweeg-
activiteiten

Verbinding preventie en zorg

> Huisartsen-
praktijken 
infomeren 
over de 
JOGG-aanpak

> Intensivering 
samenwerking 
met Amphia 
ziekenhuis 

HOE?
Organisatie 
van activitei-
ten die 
overgewicht 
voorkomen 

Signalering & zorg indien geen 
sprake is van gezond gewicht

HOE? 
Social media 
strategie 
aansluitend 
op doelgroep

HOE?
Jongeren 
praten en 
denken mee 
over inter-
venties en 
projecten

> Verbinding 
met jeugd-
beleid

HOE?
JOGG-
Ambassa-
deurs  

HOE?
Aanpak via
professio-
nals

HOE?
Ouders 
betrekken 
en stimu-
leren
van ouder-
participatie

> Een 
groep 
jongeren 
draagt een 
gezonde 
leefstijl 
uit 
en spreken 
andere 
jongeren 
aan 

> Professio-
nals 
ontvangen
binnen-
komende 
vragen via 
meldpunt 

> Professio-
nals halen 
de  vraag 
op via 
processen, 
zoals 
wijkplannen

> Professio-
nals 
benaderen 
jongeren 
actief 


