
DE BREDE A ANPAK VAN SMALLINGE R L AN D

VAN START MET 
EEN GOEDE BASIS

In de Drachtster wijken De Wiken en 
De Venen is het percentage kinderen met 
overgewicht significant hoger dan gemiddeld 
in Smallingerland. 

Dit was in 2012 de aanleiding om met 
Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) te 
starten. Sinds 2008 voerde Smallingerland 
al een beleid gericht op het bevorderen van 
een gezonde leefstijl. JOGG was de logische 
vervolgstap en kon dus verder bouwen op 
een stevige basis.

•  JOGG maakt de Avond 4Daagse 
nog gezonder: scholieren van 
Friese Poort delen langs de route 
snoep tomaatjes en water met een 
lekker smaakje uit. Ouders krijgen 
het recept hiervoor mee naar huis.

•  Er wordt volop - gratis - in de  
frisse lucht gespeeld. De 
gemeente faciliteert dit met een 
actief speelbeleid en maakt dit 
zichtbaar op de website  
www.bewegenindrachten.nl.

•  Al 6 zes keer gingen circa 50 
kinderen en hun ouders in 
LEFF-groepen aan de slag met 
gezond eten en voldoende 
bewegen. Met succes: voor veel 
deelnemende jongeren betekent 
het programma een blijvende 
verandering in hun leefstijl. 

•   Al 3 jaar lang lopen de kinderen 
vanuit JOGG mee aan de Mijl van 
Drachten,  de kinderroute van de 
8 van Drachten. In 2017 liepen er 
meer dan 500 kinderen de mijl.  
In de JOGG-wijken organiseren  
de buurtsport coaches 
voorbereidende wijklopen.  
JOGG betaalt het inschrijfgeld  
en sponsors zorgen voor water  
en fruit bij de finish.

•  De Mijl van Drachten is voor 
scholen de aanleiding om 
beweging een vaste plek te geven 
in hun school programma. Zo 
wordt er op verschillende scholen 
tijd gemaakt voor beweeg-
tussendoortjes, verzorgd door 
Sportbedrijf Drachten.

Leefstijl verander je niet van de een 
op de andere dag. Dat kost tijd. 
JOGG slaagt in Smallingerland, 
omdat we geloven in de aanpak, 
werken vanuit een langetermijnvisie, 
volhouden en borgen! Na vijf jaar 
worden de resultaten steeds meer 
zichtbaar.

•  In Drachten kun je drinkwater tappen  
bij 9 watertappunten. 

•  Water drinken en gezond trakteren zijn 
gemeengoed op 20 Gezonde Scholen in 
Smallingerland. Ook telt de gemeente 
inmiddels 4 Gezonde Kinderopvanglocaties  
en dat aantal neemt toe.  
Verschillende clubs volgen het gezonde 
voorbeeld van voetbalvereniging ONT,  
de eerste Gezonde Sportkantine van 
Smallingerland. 
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Brede aanpak JOGG focust op drie 
thema’s: water drinken, gratis bewegen 
en groente eten. In Smallingerland is 
begonnen met water drinken, maar al 
snel werd gekozen voor een integrale 
aanpak van alle drie de thema’s. JOGG 
zet jongeren niet op een weegschaal, 
maar verleidt ze om gezonde keuzes te 
maken. Door hun omgeving gezonder 
te maken, wordt het makkelijker om 
voor gezond te kiezen.

Breed draagvlak JOGG wordt 
breed gedragen, op zowel bestuurlijk, 
strategisch als operationeel niveau. 
De politiek stelt geld en mankracht 
beschikbaar voor de aanpak, JOGG 
is een belangrijke pijler in het 
gemeentelijk gezondheids beleid en 
de JOGG-regisseur is de onmisbare 
schakel tussen dit beleid en de praktijk. 
De regisseur zet samen met de wijk 
plannen op, jaagt activiteiten aan en 
verbindt partijen met elkaar. 

Brede samenwerking 
JOGG is een wijkgerichte aanpak. 
Opbouwwerkers, gezondheids-
bevorderaars en buurtsportcoaches 
bundelen hun krachten in de wijk. 
Scholen, ouders en kinderen zijn actief 
betrokken en bepalen zelf wat ze 
willen doen. Ook veel lokale bedrijven 
omarmen JOGG en leveren via publiek-
private samenwerking hun steentje bij. 
Zo is JOGG echt van iedereen!

Brede blik JOGG slaagt alleen met 
een aanpak waarin partijen op het 
gebied van preventie en zorg elkaar 
kennen en versterken. We weten: 
acties, zoals het plaatsen van een 
watertappunt, hebben pas effect als 
ze onderdeel zijn van een bredere 
visie om de omgeving van jongeren 
gezonder te maken. We werken niet 
met kant-en-klare oplossingen, maar 
zoeken met JOGG aansluiting bij de 
kansen, wensen en ideeën in de wijken.

DE 4 BREDE 
SUCCES FACTOREN VAN JOGG

Onderstaande grafieken laten zien dat het 
procentueel aantal kinderen met overgewicht in 
De Venen en De Wiken afneemt. Ook wordt 
het verschil tussen de twee wijken en het 
overgewichtspercentage in de hele gemeente kleiner.

De Wiken/De Venen
Smallingerland
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Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de titel en ook 
meteen de ambitie van een aanpak die in 2012 van 
start ging in twee wijken in Drachten. 
Als eerste Friese gemeente adopteerde Smallingerland 
de JOGG-aanpak en gaf er een krachtige, eigen draai 
aan. Met een brede aanpak, een positieve benadering 
en een hoge betrokkenheid van de wijken maakt JOGG 
van de gezonde keuze de makkelijke keuze.  

We laten graag zien wat JOGG in 
Smallingerland inhoudt, wat 
de succesfactoren zijn en welke 
resultaten zijn geboekt. 

Betrokkenen delen hun ervaringen 
en de cijfers spreken voor zich. Waar 

de kilo’s afnemen, blijft JOGG steeds 
verder groeien. Met meer deelnemende partijen, 
gemotiveerde jongeren en gezonde activiteiten 
wordt de keuze voor gezond steeds makkelijker. 

SIETSE PIEKSMA, 
BUURTSPORTCOACH 
SPORTBEDRIJF DRACHTEN

‘JOGG  
INSPI- 

REERDE  
ONS OM 
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WATER  
UIT TE 

DELEN’

‘Als buurtsportcoaches hebben we 
een brede functie in de JOGG-wijken 
en leggen we verbindingen tussen 
welzijn, scholen en sportaanbieders. 
We werken in de uitvoering nauw 
samen met de gezondheids-
bevorderaar en de opbouwwerker.
Veel activiteiten en programma’s die 
we vanuit het Sportbedrijf opzetten, 
zijn onderdeel van de JOGG-aanpak. 
De Kidsrun van de 8 van Drachten is 
een mooi succesvoorbeeld. Om 
kinderen enthousiast te maken hieraan 
mee te doen, organiseren we vooraf 
wijklopen. En dat werkt! Je ziet dat 
de scholen die meedoen aan een 
wijkloop, beter vertegenwoordigd 
zijn tijdens de Kidsrun.

Ik geloof in de verbinding die JOGG legt 
tussen bewegen en gezond eten en 
drinken. Gezondheid is wat je doet én 
hoe je jezelf voedt. JOGG geeft daarin 
het goede voorbeeld en heeft het 
Sportbedrijf geïnspireerd om fruit en 
water uit te delen tijdens sport-
evenementen. Omdat kinderen op 
school niet anders gewend zijn, merk je 
dat ze er helemaal niet moeilijk over 
doen als ze geen ranja krijgen. Het 
Sportbedrijf is er voor iedereen, maar 
beschouwt kinderen als een belangrijke 

doelgroep. Want wie op jonge 
leeftijd leert om gezonde 

keuzes te maken, 
houdt dat vaak de 
rest van zijn leven 

vol.’

ROBIN KROL - OUD-DEELNEMER 
LEFF-PROGRAMMA

‘ GEZOND ETEN  
GAAT NU  
EIGENLIJK  
VANZELF’

PIETER VAN DER ZWAN - 
WETHOUDER 
GEMEENTE SMALLINGERLAND

‘ NU DOORZETTEN,  
RESULTATEN  
BORGEN EN  
ONS BLIKVELD  
VERRUIMEN’

MARDINEKE KUIPER - 
DIRECTEUR 
JENAPLANSCHOOL 
DE WIEKSLAG

‘ IN ONZE  
KINDERKEUKEN  
LEREN KINDEREN  
GEZOND KOKEN’

‘ Op De Wiekslag besteden we veel aandacht aan gezondheid. 
Als je je goed voelt, kun je beter leren, vinden wij. We hebben 
al drie certificaten van De Gezonde School: voeding, sport 
& bewegen én sociale veiligheid & welbevinden. JOGG past 
dan ook helemaal bij onze visie op gezond gedrag. Zo wordt 
er bij ons niet getrakteerd op snoep of koek en drinken we 
alleen water. In onze kinderkeuken leren kinderen 
gezond koken en we doen zoveel mogelijk 
mee aan sportactiviteiten die de gemeente 
organiseert. Elk jaar lopen we met een grote 
groep leerlingen, ouders en teamleden de Mijl van 
Drachten. Het is zo leuk om samen te sporten! Eens 
per twee maanden hebben we een JOGG-overleg met de 
gemeente en andere organisaties uit de wijk. Het is fijn om 
samen te kunnen optrekken en bij de gemeente terecht te 
kunnen met vragen. Ik hoop dat de kinderen de rest van hun 
leven de vruchten plukken van deze gezonde basis.’

‘ Toen ik hoorde dat veel 
kinderen in Smallingerland 
kampen met overgewicht, 
schrok ik. Daarom vind ik het 
fijn dat ik mijn steentje kan 
bijdragen aan JOGG.  
Als er in de wijk een initiatief 
wordt genomen rondom 
gezondheid, mogen ze hun 
boodschappen gratis bij mij 
ophalen. Daarnaast sponsor 
ik het fruit voor de Mijl 
van Drachten, stelt Albert 
Heijn het “Ik eet het beter” 
lespakket beschikbaar voor 
scholen en doen kinderen en 
ouders uit de LEFF-groepen 
de zogenaamde LEFF 
speurtocht in mijn winkel. 
De meeste kinderen doen 
natuurlijk zelf nog geen 
boodschappen, maar 
gaan dat later wel doen. 
Het is belangrijk dat ze op 
jonge leeftijd leren welke 
producten gezond zijn,  
en welke minder.  
Bovendien kunnen  
de kinderen nú al  
hun ouders inspireren.  
Zo werken we samen  
aan een gezondere  
buurt.’

‘ JOGG is een geweldige aanvulling op  
de Gezonde School-aanpak. Deze 
aanpak gaat in bredere zin over de 
gezondheid en het welbevinden van 
kinderen, maar is heel duidelijk gericht 
op individuele scholen. JOGG legt de 
verbinding tussen scholen en andere 
partijen in de wijk. In het JOGG-
wijkoverleg vinden ze elkaar in een 
gezamenlijk doel: de gezondheid en  
het geluk van kinderen in Drachten 
bevorderen. De scholen leren van 
elkaar en helpen elkaar verder. Dat is 
heel mooi om te zien. JOGG is lekker 
concreet. Het gaat over duidelijke 
thema’s en zichtbare maatregelen. 

Zoals de 9 watertap punten die we  
al hebben gerealiseerd. En de Mijl  
van Drachten, waaraan steeds meer 
kinderen en ouders meedoen. 
Ook sterk: het betrekken van 
kinderopvang. Omdat kinderen  
daar al water drinken en fruit eten, 
vinden ze dat volledig normaal als  
ze op de basisschool komen. Dat 
maakt het voor scholen makkelijker 
om hun gezonde voedingsbeleid te 
handhaven. Met JOGG zitten we op 
de goede weg: er gebeurt veel, de 
betrokkenheid van ouders groeit en 
de keuze voor gezond wordt steeds 
makkelijker.’

‘Ik was net 11 en zat tegen 
overgewicht aan toen ik in 
2014 aan LEFF begon. De groep 
bestond uit acht kinderen en 
hun ouders. Twee keer per week 
kwamen we twee uur samen. 
Het eerste uur kregen we 
voorlichting over bijvoorbeeld 
gezonde voeding. Tijdens het 
tweede uur praatten onze 
ouders met elkaar verder en 
gingen wij sporten. LEFF had veel 
effect. Ik kreeg meer energie en 
ging meer bewegen: voetballen, 
volleyballen, naar school fietsen 
en kranten bezorgen. Dat laatste 
leverde nog geld op ook! 

Ook ben ik anders gaan eten 
en is mijn moeder anders gaan 
koken. Ze kreeg de smaak 
te pakken! Nu, jaren later, 
probeert ze nog steeds nieuwe 
dingen uit. Gezond eten gaat 
nu eigenlijk vanzelf, ik hoef er 
niet speciaal op te letten. Ook 
beweeg ik nog steeds veel. De 
kilo’s die ik ben kwijtgeraakt zijn 
daarom nooit teruggekomen. 
En belangrijker: ik zit lekker 
in mijn vel. In 2017 volgde ik 
een maatschappelijke stage 

bij LEFF. Leuk om een 
gemotiveerde groep 

jongeren te zien, die – net 
als ik – bezig zijn hun 
leven te veranderen.’

‘ Een gezonde leefomgeving voor 
onze inwoners: dat is wat de 
gemeente Smallingerland wil 
bereiken. Al tien jaar zetten we  
ons op verschillende manieren in 
voor gezondheid. Eén daarvan is  
de JOGG-aanpak. 
Het mooie aan JOGG vind ik dat  
het niet uitgaat van een opgeheven 
“mag niet”-vingertje, maar van 
positieve beïnvloeding. Hoe kunnen 
we inwoners verleiden tot een 
gezonde leefstijl? In de twee JOGG-
wijken is veel draagkracht en energie 
voor de JOGG-aanpak. Iedereen doet 
mee: de buurvrouw, de school en 
zelfs de supermarkt.  

Daardoor kunnen we de omgeving 
zo inrichten, dat de gezonde  keuze 
de logische keuze is. Ja, we zijn 
in Smallingerland al een eind op 
de goede weg en daarmee een 
voorbeeld voor andere gemeenten. 
Daar ben ik trots op. Nu is het 
belangrijk om door te zetten, de 
resultaten te borgen en ons blikveld 
te verruimen. Hoe kunnen we 
gezondheid nóg beter inbedden in 
onze gemeente? Een vraag die ik 
de komende jaren zal proberen te 
beantwoorden.’

ARTHUR ANDEWEG, 
MANAGER ALBERT HEIJN 
DE WIKEN

‘ KINDEREN 
KUNNEN 
HUN OUDERS 
INSPIREREN’

MARJA DE JONG - 
GEZONDHEIDSBEVORDERAAR 
GGD FRYSLÂN

‘ DE KEUZE  
VOOR GEZOND  
WORDT  
STEEDS 
MAKKELIJKER’


