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Inleiding 
Brummen is begin 2015 gestart met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en heeft in haar lokale aanpak de 
JOGG-doelgroep afgebakend naar 4-12 jarigen (en hun ouders). Brummen richt zich extra op het drinken van 
water als vervanger van suikerhoudende dranken. Daarnaast richten de lokale doelen zich op meer bewegen, 
minder televisie kijken en het geven van borstvoeding. 
In deze factsheet zijn de resultaten verwerkt van de activiteitenmonitor en voortgangstool en van de interviews 
die zijn gehouden met sleutelfiguren binnen de JOGG-werkwijze in Brummen. 

 

Lokale activiteiten 
Er zijn 113 activiteiten ingevuld in de activiteitenmonitor 
van Brummen in de periode oktober 2016 tot eind 2017. 
Veel van deze ingevulde activiteiten betreffen 
overleggen en gesprekken. Daarnaast zijn veel concrete 
activiteiten uitgevoerd, gericht op het bevorderen van 
gezond gewicht bij jongeren  
 
Een selectie uit de JOGG-activiteiten in de periode nov 
2016 – nov 2017: 
 Boomplantdagen, ter stimulering fruitconsumptie 
 Gezonde schoolactiviteiten  op 4 basisscholen  
 Happy day, een sportdag voor gehandicapten 
 Verspreiding van werkplan en stuurkaarten voor 

Verbinding Preventie en Zorg (aan scholen, 
instanties, zorgverleners en iedereen die met 
jongeren te maken heeft) 

 Opening watertappunt Eerbeek KC 
Sterrenbeek. Een feestelijke opening, bijgewoond 
door de wethouder en burgemeester 

 Sjors sportief  voor de derde keer uitgezet. Dit biedt kinderen een laagdrempelige mogelijkheid om zich 
aan te melden bij een sportvereniging 

 Drinkwatercampagne in Zwembad Rhienderoord in Brummen & Coldenhove in Eerbeek (ca. 500 kinderen 
bereikt) 

Succesvol 
 De pijler Verbinding Preventie en Zorg heeft een 

stevige basis gekregen.  

 Er zijn meer Gezonde Scholen gekomen. 

 JOGG heeft meer bekendheid gekregen binnen 

de gemeente Brummen. 

“Er waren verschillende reacties van ouders dat 
kinderen thuis meer groente en fruit waren gaan 
eten.” (Intern begeleider basisschool over de 
Gezonde School) 

Uitdagingen 
- Er zijn veel zaadjes geplant, nu moeten er meer 

samenwerkingsverbanden worden gevormd. 

- Gezonde sportkantine blijkt nog een uitdaging, 

hiervoor is een cultuuromslag nodig.  

- Intern binnen de gemeente mensen nog 

enthousiaster maken. 

- Gezonde werkvloer realiseren om gezond gedrag 

bij ouders te stimuleren, zodat de situatie van 

kinderen thuis ook gezonder wordt. 

“Door veel bij evenementen aan te sluiten, kunnen 
mensen ‘evenement-moe’ worden. Het is belangrijk 
om een cultuuromslag te bewerkstelligen en dit is 
een weg van de lange adem.” (JOGG regisseur) 
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Uitgelicht: Werkgroep Verbinding 
Preventie en Zorg (VPZ) 
 
Vanuit de werkgroep VPZ is een 
instrument ontwikkeld om scholen en 
zorginstellingen te helpen bij het 
signaleren en doorverwijzen van 
kinderen met overgewicht. Ook wordt 
binnen deze werkgroep overwogen een 
programma (zoals Cool 2B Fit) aan te 
bieden aan kinderen met overgewicht en 
hun ouders. Dit is echter nog niet 
gerealiseerd en krijgt de komende 
periode aandacht. Om kinderen met 
overgewicht te helpen, is het nodig om 
alle disciplines bij elkaar te krijgen en dat 
er korte lijnen zijn. Hierdoor kan er 
sneller gediagnostiseerd worden en kan 
er onderling makkelijker contact zijn. Het 
is belangrijk om dit te continueren en te 
borgen. 

“Een belangrijke stap is dat we met 
meerdere disciplines steeds vaker rond 
de tafel gaan zitten.”  (Fysiotherapeut) 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

“Vaak is er bij introductie van iets nieuws, zoals 
water drinken en JOGG, veel enthousiasme. Maar 
als je dat geen aandacht blijft geven, dan valt het 
weer in oude patronen”. (Fysiotherapeut) 
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Fig 2: Activiteiten gericht op thema's 
(Er zijn meerdere thema's per activiteit mogelijk)  
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Fig 3: Activiteiten gericht op doelgroepen 
(er zijn meerdere doelgroepen per activiteit mogelijk)  
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Resultaten per pijler 

 

Politiek Bestuurlijk Draagvlak (PBD)  
Er is enthousiasme gekomen bij de gemeente Brummen, al mag dit nog meer worden bij de afdeling economie. 
Er zijn watertappunten gerealiseerd en hiervoor is een ‘go’ gekomen vanuit de gemeente.  

Publiek Private Samenwerking (PPS)  
Deze pijler heeft nog niet volop de aandacht in de gemeente Brummen. Er is wel samenwerking als het gaat om 
sponsoring door supermarkten (Jumbo). Er is een bezoek gebracht aan een papierfabriek en er is goed contact 
met sportverenigingen. Het verdient de aanbeveling om de contacten die zijn gelegd te gebruiken om concrete 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

Sociale Marketing (SMK)  
De regionale drinkwatercampagne is 
volgens de principes van SMK opgezet. In 
2017 namen 2700 zwemlessers deel aan een 
regionale campagne om water drinken te 
stimuleren; waaronder ca. 500 kinderen die 
zwemlessen volgden in Zwembad 
Rhienderoord in Brummen & Coldenhove in 
Eerbeek. 

Verbinding Preventie en Zorg (VPZ) 
Vrijwel direct na de aanvang van JOGG in 
2015, is een werkgroep gevormd met alle 
relevante disciplines met betrekking tot 
preventie en zorg voor kinderen met (een risico op) overgewicht. Er is in samenwerking met Caransscoop een 
plan van aanpak gemaakt. Er zijn zogenaamde stuurkaarten ontwikkeld zodat zorginstellingen of scholen een 
hulp hebben bij het signaleren en doorverwijzen van kinderen met (een risico op) overgewicht. 
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Fig 1: Activiteiten gericht op JOGG-Pijlers 
(Er zijn meerdere pijlers per activiteit mogelijk) 
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Conclusie / aanbevelingen 

Sinds de aanvang van JOGG in 2015 is in Brummen veel gebeurd. Er zijn verbindingen gelegd en er zijn 
activiteiten en programma’s uitgevoerd om een gezonde leefstijl te bevorderen. Vooral bij scholen is er veel 
enthousiasme.  
 
Het is succesvol dat de pijler Verbinding Preventie en Zorg goed is uitgerold. Hierdoor worden preventie en zorg 
in de gemeente Brummen beter ingericht en op elkaar afgestemd. Het is belangrijk dat hiervoor continuïteit en 
borging komt. 
 
In de afgelopen jaren is een goede basis gelegd. De aanbeveling is om (meer) samenwerkingsverbanden te 
vormen zodat ‘de gezonde leefstijl’ voldoende aandacht krijgt binnen de gemeente Brummen. Hierdoor wordt 
de gezonde keuze de makkelijke keuze. Daarnaast verdient het de aanbeveling om het thema borstvoeding (wat 
was opgenomen in het plan van aanpak, maar tot nu toe onvoldoende aandacht heeft gehad) wel op te pakken in 
fase twee van JOGG. 
 
In fase twee van JOGG is het de bedoeling dat er meer op het gebied van integraal beleid wordt gedaan en meer 
beleidsterreinen worden gekoppeld. 
 

 
 


