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JOGG-aanpak in 
Hellevoetsluis 
Stand van zaken, juli tot en met 

december 2019 

Sportakkoord Hellevoetsluis: “Alleen 

ga je sneller, samen kom je verder. 

Vrijdag 8 november jl. was het een drukte van 

belang in de sportkantine van HC Voorne. 

Wethouder Peter Schop was naar de 

Boerseweg gekomen om namens de 

gemeente Hellevoetsluis het lokale 

sportakkoord te ondertekenen. En met hem 

tekenden vele vertegenwoordigers van 

sportverenigingen, welzijnsorganisaties, en andere organisaties. De gemeente slaat de handen ineen 

met Service Bureau Ouderen (SBO), Stichting PUSH en Sportfondsen Hellevoetsluis. Sportformateur 

Annelies Hoogenes heeft voor de zomervakantie met veel partijen gesproken om de belangstelling te 

peilen voor het akkoord dat nu op tafel ligt. Na de vakantie zijn verschillende werkgroepen aan de slag 

gegaan om te verwoorden wat men in Hellevoetsluis graag wil aanpakken.  

Wethouder Schop: “Sport draagt niet alleen bij aan een gezonde gemeente, maar brengt mensen ook 

samen. Heel veel mensen zijn eenzaam. Er zijn zat kinderen die niet kunnen sporten. Een van onze 

speerpunten is om iedereen mee te laten doen in een gemeenschap waar inwoners naar elkaar 

omkijken. Met het lokale sportakkoord zetten we weer een stap in de goede richting.” 

Wil je meer weten over het sportakkoord of wil je een bijdrage gaan leveren. Neem dan contact op met 

Timon Brosky van Sportteam PUSH. Hij is de coördinator van het sportakkoord Meer informatie… 

 

 
Volg Lekker bezig! Hellevoetsluis op facebook en blijf op de hoogte! (klik op icoon) 

Hoogtepunten (klik op de link om naar de tekst te gaan): 

• Sportakkoord Hellevoetsluis: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ 

• Health Fest Gewoon Fit actie! 

• Sportdag Ren je rot: een Lekker bezig! Hellevoetsluis evenement bij uitstek! 

mailto:t.brosky@stichting-push.nl
https://www.facebook.com/JOGGhellevoetsluis/?fref=ts
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• Onderzoeksfase ketensamenwerking preventie en zorg 

• Helinium heeft een Gezonde Schoolkantine!  

• VV Nieuwenhoorn scoort met certificaat Gezondere Sportkantine 

• Samenwerking Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en Lekker bezig! Hellevoetsluis 

Health Fest Gewoon Fit actie! 

Danny Groenendaal en Leonie Bodaan organiseerden een activiteit die er op gericht was om geld in 

te zamelen voor Robert Rietdijk-Huisman die kampt met de ziekte MS. Het evenement had het thema 

gezondheid en nu is er dus een compleet Lifestyle event van de grond gekomen, met onder andere 

een charity run van 5 km en een charity walk van 2,5 km. Meer informatie… 

 

Sportdag Ren je rot: een 

Lekker bezig! 

Hellevoetsluis evenement 

bij uitstek! 

Op vrijdag 29 november jl. heeft 

‘De AH Struytse Hoeck sportdag 

Ren je rot 2019’ plaatsgevonden. 

Het initiatief en organisatie was in 

handen van het Sportteam van 

Stichting PUSH. De kinderen van 

groep 3 (4) van De Houthoeffe, De 

Bron en De Regenboog hebben 

meegedaan met het evenement. 

Tijdens deze sportdag hebben zij 

kennis kunnen maken met 

verschillende sportaanbieders in Hellevoetsluis. Dit waren in willekeurige volgorde handbalvereniging 

Helius, KDO Sport Hellevoetsluis,  Sportcentrum Kooistee, korfbalvereniging AKV ’t Capproen, 

tennisclub TC de Kooistee, BOCA Sports, taekwondo- en hapkidovereniging Yu-Sin-Kwon. Lekker 

bezig! Hellevoetsluis partner AH Struytse Hoeck verzorgde het gezonde pauze onderdeel (quiz over 

gezonde eten) én de lunch voor alle medewerkers en begeleiders. Kortom een absolute Lekker bezig! 

Hellevoetsluis event!  

 

 

https://www.groothellevoet.nl/nieuws/actueel/99064/health-fest-actie-voor-robert-rietdijk-huisman-?fbclid=IwAR2zQhxFkFqRf_HgJZ8zlHCoe_z-WscYh_p22KFzLVBslV_c68dpg8AjVVA
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Onderzoeksfase ketensamenwerking preventie en zorg 

Gemeente Hellevoetsluis, Lekker bezig! Hellevoetsluis, CJG Hellevoetsluis en JOGG zijn eind 2019 

een fase gestart waarin mogelijkheden voor een ketensamenwerking zijn besproken. In een stevige 

integrale aanpak voor een gezonde jeugd zijn preventie, welzijn en zorg aan elkaar verbonden. Je 

creëert een krachtige samenwerking, waardoor professionals elkaar beter weten te vinden en 

afstemming plaatsvindt.  

Hoe we dit in de gemeente Hellevoetsluis vorm geven is door betrokken partijen besproken. In januari 

2020 worden de gesprekken voor planvorming verder besproken. Later meer… 

 

Helinium heeft ook een gouden 

Schoolkantine Schaal! 

Nadat Penta College Jacob van Liesveldt 

in 2018 al een Schoolkantine Schaal had 

behaald (2018 zilver en in 2019 goud), is 

Helinium de tweede VO school met het 

gouden Schoolkantine Schaal. En daar is 

Lekker bezig! Hellevoetsluis heel erg blij 

mee. Het behalen van dit resultaat gaat de 

wethouder nog met de school in 2020 

vieren.  

Een gezonde schoolkantine is een plek waar jongeren makkelijk gezondere keuzes maken. Wat je 

aanbiedt en de manier waarop je eten aanbiedt heeft effect op de keuzes van de leerlingen. Meer 

informatie… 

 

VV Nieuwenhoorn scoort met certificaat Gezondere Sportkantine 

Op zaterdag 31 augustus werd v.v. Nieuwenhoorn beloond door wethouder Hans van der Velde met 

de overhandiging van het vaantje voor het bronzen certificaat gezonde sportkantine. 

Daarmee is de voetbalvereniging de derde sportvereniging in Hellevoetsluis met een certificaat voor 

de gezondere sportkantine van Team:Fit. Sporten is gezond en daarbij hoort een gezonde omgeving. 

Een goede gezondheid krijg je namelijk niet alleen door te sporten, maar ook door gezond te eten en 

te drinken. Dit was ook de gedachte van v.v. Nieuwenhoorn die als vereniging daarin haar 

verantwoordelijkheid wilde nemen en de keuze heeft gemaakt voor een meer bewust assortiment in 

de kantine. Meer informatie… 

 

 

https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-doen-we.aspx
https://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl/wat-doen-we.aspx
https://www.groothellevoet.nl/nieuws/actueel/101117/v-v-nieuwenhoorn-scoort-met-gezondere-sportkantine-
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Samenwerking Rabobank Zuid-Hollandse 

Eilanden en Lekker bezig! Hellevoetsluis 

Na een eerdere samenwerking bij Schoolplein14 (2018) en de 

organisatie van de Gezonde Werkvloer (voorjaar 2019) hebben 

beide partijen wederom de 

handen ineen geslagen. 

Sportverenigingen die aan de 

slag gaan met het blijvend 

stimuleren van hun leden voor 

een gezondere leefstijl worden 

beloond met een 

kraanwatertappunt! De volgende 

verenigingen doen hieraan mee: 

HC Voorne, VV Nieuwenhoorn, 

TC De Kooistee, FC Vlotbrug en 

TV United Service. Alle verenigingen hebben of gaan een certificering 

Gezondere Sportkantine van Team:fit behalen en zodoende 

structureel leden naast het wekelijkse bewegen ook stimuleren om 

gezondere keuze te maken. De verwachting is dat het traject in het 

voorjaar 2020 bij de clubs wordt afgerond. 

Hoe Team:fit werkt? Meer informatie…  

Fases  
De Lekker bezig! Hellevoetsluis beweging is uitgewerkt in fases. De organisatie van betrokken 

partners is verwerkt in een organisatiestructuur en de ketendoelen zijn geformuleerd. Het schema van 

fases staat hieronder en momenteel bevindt de aanpak zich in de ‘uitvoerings- en evaluatiefase’. Hoe 

zorgen we er met elkaar voor dat de beweging onderdeel van het beleid van samenwerkingspartners 

en supporters wordt? Het blijkt een enigszins complexe fase. Het veld koppelt niet altijd terug over de 

bijdragen die zijn geleverd en heeft men daadwerkelijk de beweging op de structurele agenda. 

Persoonlijke gesprekken met partners en supporters zijn nodig om hierachter te komen. De werkgroep 

communicatie is hier op het moment mee bezig.  

 

Stappen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiatief Analyse Organisatie Uitvoering* Evalueren 

en borgen* 

Uitvoeringsfase 

Activiteiten:  

- Inzet maatregelen; 

- JOGG aanpak vraagt om langdurige inzet en steeds groter  

wordende beweging waarbij alle maatregelen steeds gericht zijn op  

bereiken van gezonde omgeving/gezonde jeugd; 

 

Resultaten: 

- Inzet (effectieve) maatregelen-op-maat; 

- Vervolgstappen om de beweging steeds verder te krijgen zijn verwerkt in het actieplan. Deze wordt 

structureel bijgewerkt en gedeeld; 

Evaluatiefase 

Activiteiten: 

- Project- en werkgroepen komen bij elkaar om de voortgang te evalueren. 

- gemeente en stichting PUSH hebben een beleidsevaluatie geschreven. 

- Nagedacht wordt op welke manier de borging succesvol wordt.  

- Verlengnotitie en actieplan zijn opgesteld. 

- Actieplan update wordt met regelmaat geüpdatet.  

Resultaten: 

- De ingezette koers wordt voortgezet en indien nodig bijgesteld:  

verbeterde aanpak.  
 

 

 

https://teamfit.nl/
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Nieuws 
Hieronder een overzicht van activiteiten en werkzaamheden die in de periode van juli tot en met 

december 2019 in het kader van ‘Lekker bezig! Hellevoetsluis’ zijn uitgevoerd.  

WERKGROEP: 0-4 jaar  

Wat Omschrijving Samenwerking 

Kinderdagverblijf Jogg Werkgroep opgezet vanuit pedagogisch 

medewerkers om meer uniformiteit te krijgen 

op de verschillende locaties. 

Pedagogisch medewerkers en 

leidinggevende 

kinderdagverblijven 

Kinderkoepel 

   

 

 

WERKGROEP: 4-12 jaar (basisonderwijs) 

Wat Omschrijving Samenwerking 

Naschoolse sport  Tijdens het programma naschoolse 
sportactiviteiten is er aandacht geschonken 
aan meer bewegen, water drinken en fruit 
eten. 

Basisscholen, 
sportaanbieders, 
Sportfondsen, Sportteam 
PUSH, Evides Waterbedrijf 

Bewegingsonderwijs BO Er is door schoolbesturen een werkgroep 
ingesteld die zich bezighoudt met de opdracht 
een voorstel te maken voor een eenduidig 
beleid met betrekking tot inzet vakleerkrachten 
ten behoeve van de kwaliteit van het 
bewegingsonderwijs. Het doel is dat straks elk 
kind uit de regio straks van een vakleerkracht 
gym 2 lesuren gym krijgt. 

Basisscholen regio Voorne, 
schoolbesturen, Stichting 
PUSH. 

Vakgroep gym Voorne Er is op initiatief van Stichting PUSH een 
Vakgroep gym Voorne samengesteld. Alle 
gymleraren BO hebben met regelmaat overleg 
(ideeën uitwisselen, kennis opdoen, ervaringen 
delen, inspireren, netwerken etc.) 

Gym vakleerkrachten 
Voorne. 

   

 

WERKGROEP: 13-19 jaar (voortgezet onderwijs) 

Wat Omschrijving Samenwerking 

Gouden Schoolkantine 
Schaal 

Helinium heeft de gouden Schoolkantine 
behaald. 

Helinium, LB!H, 
Voedingscentrum 

Projectweek Helinium Helinium onderzoekt samen met Lekker bezig! 
Hellevoetsluis of er wederom een project met 
het onderwerp gezondheid op school 
georganiseerd kan worden.  

Helinium technasium, LB!H 
en Stichting PUSH 

 

WERKGROEP: Communicatie en bedrijfsleven 

Wat Omschrijving Samenwerking 

Samenwerking PLUS 

Trommel 

PLUS Trommel en LB!H verlengen de 

samenwerking omtrent het sponsoren van 

fruit/groente. Ook in 2019 zal PLUS Trommel 

maximaal 5.000 stuks fruit sponsoren aan lokale 

organisaties die zich inzetten voor een gezonde 

omgeving. 

PLUS Trommel, Stichting 

PUSH 
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Samenwerking 

Rabobank Zuid-

Hollandse Eilanden  

Er is samen met de Rabobank Zuid-Hollandse 

Eilanden bekeken op welke manier er in 2019 

samengewerkt kan worden. Het traject loopt en 

HC Voorne, TC De Kooistee, VV Nieuwenhoorn, 

TV United Service en FC Vlotbrug gaan een 

actieve bijdragen leveren aan het stimuleren van 

de gezonde leefstijl bij hun leden en bezoekers. 

Ze krijgen als tegenprestatie een gratis 

kraanwatertappunt. 

Rabobank Zuid-Hollandse 

Eilanden, gemeente, PUSH, 

HC Voorne, TC de Kooistee, 

FC Vlotbrug, VV 

Nieuwenhoorn en TV United 

Service.  

Communicatieplan De werkgroep communicatie (met 4 nieuwe leden) 

heeft een communicatieplan opgesteld waarbij 

gestructureerd plannen en acties beschreven 

worden voor het komende jaar.  

Leden 

communicatiewerkgroep uit 

bedrijfsleven en private en 

publieke partijen.  

 

WERKGROEP: Sport 

Wat Omschrijving Samenwerking 

Uitreiking Bronzen 
certificaat Gezondere 
Sportkantine  

Uitreiking certificaat Bronzen Gezondere 
Sportkantine aan VV Nieuwenhoorn. 

VV Nieuwenhoorn, Team:fit, 
PUSH, gemeente 
Hellevoetsluis, Rabobank 
Zuid-Hollandse Eilanden 

Stimuleren bijdrage 
gezonde leefstijl door 
sportverenigingen 

Door de bovengenoemde samenwerking met de 
Rabobank is er extra inzet geleverd om 
sportverenigingen te stimuleren aan de slag te 
gaan met het actief en blijvend stimuleren van de 
gezonde leefstijl van hun leden. 

Team:fit, sportverenigingen, 
Stichting PUSH, Rabobank en 
Gemeente Hellevoetsluis. 

Ontwikkeling 
sportakkoord 

Diverse sportverenigingen hebben inzake het 
lokaal sportakkoord actief meegewerkt bij de kick-
off en werkgroepjes.  

Sportverenigingen, 
welzijnsorganisaties, 
sportformateur, sportadviseur, 
gemeente, sportfondsen, SBO 
etc. 
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