
Resultaten 2012 t/m 2014

Veel kinderen in Purmerend zijn te zwaar. De gemeente kiest in 2012 voor de wijkgerichte JOGG-aanpak 
(Jongeren Op Gezond Gewicht) waarin lokale partners samen actief zijn voor meer kinderen met een 
gezonde leefstijl. De inzet van de activiteiten vindt (in eerste instantie) plaats in de wijken Overwhere en 
Wheermolen. Het doel: in 2016 is het aantal 0 t/m 18 jarigen met overgewicht in de JOGG-wijken Overwhere 
en Wheermolen niet hoger dan in 2011. Om deze verandering te bewerkstelligen is een structurele en lang-
durige inzet noodzakelijk. JOGG-Purmerend sluit als uitgangspunt aan bij bestaande activiteiten van partners
in de wijken zoals projectweken en sportdagen van scholen, maar ook bij stedelijke activiteiten zoals de Avond-
vierdaagse, BuitenSPEELdag, BuurtSportWerk, Koningssportdag, KidsRun (als onderdeel van de MarktstadRun) en PurVak.

 

Voorbeelden van acties:
•  Watertappunten  realisatie van drie watertappunten: op de Koemarkt, het Wormerplein en Het Kinderparadijs. 
• Water in plaats van gezoete dranken  JOGG-partners (CJG, kinderopvang, basisscholen, Spurd) stimuleren kinderen om 
 water te drinken in plaats van gezoete dranken, onder meer met inzet van mascotte Druppie en project ‘les je dorst’. 
• Gezond pauzeren en trakteren  basisscholen voeren fruitdagen in (als 10-uurtje) en stimuleren (ouders van) leerlingen 
 om gezond te trakteren bij verjaardagen. 
• JOGG-kookboekje  ouders krijgen bij laatste bezoek met hun kind aan consultatiebureau kookboekje met gezonde recepten. 
• Smakelijke Moestuinen  kinderen van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven leren zelf groenten verbouwen met project ‘Smakelijke Moestuinen’.  
• Lekker Fit!  kindercentra en basisscholen besteden aandacht aan een gezonde leefstijl met het (les)programma Lekker Fit!
• Workshops gezond (op)voeden  ouders van basisschoolleerlingen en leerlingen van het voortgezet onderwijs leren van diëtistes feiten en fabels   
 over (on)gezonde keuzes te onderscheiden. 
• Gezonde kantines  scholen voortgezet onderwijs en sportverenigingen krijgen advies op maat over toevoegen van gezonde alternatieven aan 
 het assortiment in de kantine.  
• Gratis bewegen  onder meer vergroten bekendheid bestaande speelplekken in JOGG-wijken.

          % van kinderen met overgewicht
 

2014: daling in overgewicht bij 4-, 5- en 10-jarigen in JOGG-wijken
In 2014 is het aandeel 4-, 5- en 10-jarigen met overgewicht in de JOGG-wijken gedaald ten opzichte van 2011. 
Het aandeel 2 -jarigen met overgewicht is er gelijk gebleven. Bij de 14-jarigen is een stijging van het aandeel 
kinderen met overgewicht geweest. 

Vanaf september 2015 ligt de regie van de JOGG-aanpak in Purmerend volledig bij Spurd. 
Vragen? JOGG-regisseur Roos Jansen, roos.jansen@spurd.nl of (0299) 418 100. 

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) meet de lengte en het gewicht tijdens contactmomenten 2 en 4 jaar (CJG) en 5, 10 en 14 jaar (jeugdarts).
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                 0-meting 2011 2014
          Purmerend JOGG-wijken        Purmerend  JOGG-wijken

   2 jaar 11 % 11 % 8 % 11 % ✔

   4 jaar 12 % 15 % 10 %    11 % ✔ 
   5 jaar 11 % 16 % 8 % 13 % ✔

 10 jaar 21 % 24 % 17 % 21 % ✔  
 14 jaar 17 % 19 % 21 % 22 % ✘ 
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De JOGG-aanpak 
in Purmerend is:

1. Focus op jongeren (en hun ouders)
2. Aansluiten bij lokale bestaande 
    activiteiten van partners
3. Publiek-private samenwerking
4. Verbinding preventie en zorg
5. Thema-aanpak, zoals Drink Water 
    en Gratis Bewegen
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Het netwerk 
JOGG-Purmerend 

bestaat inmiddels uit: kinderopvang, 
basisscholen, voortgezet onderwijs, 

diëtisten, Sportraad, sportverenigingen,
wijkkerngroepen, GGD Zaanstreek-Waterland,

Centrum voor Jeugd en Gezin, 
sociaal wijkteam Overwhere/Wheermolen, 
Clup Welzijn, Waterlandziekenhuis, Spurd, 

Intermaris, PWN, winkeliersvereniging
Wormerplein en Deen supermarkten. 
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