
✓ JOGG heeft een belangrijke plaats in de nota 

volksgezondheid 2014- 2017

✓ In 2015 hebben gemeenteraadsleden samen met 

kinderen op de basisscholen springtouwen uitgedeeld en 

zelf ook deel genomen aan de springacitviteit.

✓ De wethouder volksgezondheid is voorzitter van de 

stuurgroep JOGG en daarmee ook ambassadeur van 

JOGG.

Pijler 1 Politiek bestuurlijk draagvlak Doelen JOGG Ijsselstein 2014-2017

1.De sportparticipatie van kinderen in de basis schoolleeftijd 

blijft minimaal op het niveau van 2012 gehandhaafd. 

2.De jeugd in IJsselstein wordt het makkelijk gemaakt te 

kiezen voor een gezonde voedselkeuze. 

3.De jeugd in IJsselstein heeft ruime mogelijkheden 

lichamelijk actief te zijn. 

4.In elke setting, omgeving van het kind (wijk, school, thuis 

en zorg) is het gezonde (voedings)aanbod aanwezig, en elke 

setting stimuleert bewegen en een gezonde leefstijl.

5.Er is gezonde zorg, ketenaanpak preventie en curatie 

overgewicht is voor elk kind bereikbaar.

Overgewicht is  wereldwijd  nog steeds een groeiend probleem zowel onder 
kinderen als onder volwassenen. Burgers met overgewicht leven minder lang en 
vooral langer in slechte gezondheid. Overgewicht kan problemen geven zoals 
diabetes, hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker en aandoeningen 
aan het bewegingsapparaat. Kinderen met overgewicht hebben vaak een negatief 
stempel en worden eerder gepest. Het bestrijden van overgewicht hangt nauw 
samen met bewustwording van voldoende bewegen en gezonde voeding maar 
ook met lekker in je vel zitten. Overgewicht is een probleem van de samenleving 
waarbij niet één oorzaak voor aan te wijzen is. Een rol spelen de veranderingen in 
eetpatronen, aanbod van gemaksvoedsel, ander speelgedrag door kinderen.

IJsselstein is sinds 2011 een JOGG gemeente en onderneemt  actie via een 
uitgebreid plan met veel organisaties en betrokken in IJsselstein. JOGG werkt via 
pijlers en doelen, activiteiten gericht op structurele resultaten.

JOGG is daarbij niet alleen de gemeente  IJsselstein, de JOGGregisseur en de 
buurtsportcoach maar iedereen die vanuit zijn professie of motivatie bezig met 
de veranderingen en leefstijl en daarvoor activiteiten organiseert. Hoe meer 
organisaties dit als onderdeel van hun visie maken hoe meer effect dit ook zal 
hebben en zorgt zo voor borging. 

Overgewicht en leefstijl

JOGG IJsselstein 2015-2016

“Samen staan 
we sterk”
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JOGG spinnewiel
In het onderstaande spinnewiel kunt u de verandering zien 
die binnen IJsselstein heeft plaats gevonden. De punten 
waarop beoordeeld wordt zijn; Lokale organisatie, Politiek 
Bestuurlijk draagvlak, Publiek Private samenwerking, Sociale 
Marketing, Monitoring en Evaluatie, verbinding preventie 
en zorg en Communicatie. De cijfers geven aan hoe meer 
inzet en activiteiten er op de diverse pijlers georganiseerd 
worden. 

2012 2016
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Jongeren op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin 

ouders (werknemers) en hun kinderen wonen, leren, recreëren en 

werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak 

van de wereld is.

➢ De inspiratiebijeenkomst  met  zo’n  60 ondernemers leverde 

verschillende praktische tips op.  Er is uitwisseling geweest op 

voorbeelden waarmee bedrijven direct aan de slag kunnen:

➢ Kleine ondernemers kunnen de krachten bundelen. Bijvoorbeeld 

gezamenlijk een vitaliteitcoach inhuren;

➢ Sta als werkgever niet met opgeheven vinger klaar. Luister naar 

de medewerkers zelf en creëer draagvlak;

➢ Geef als ondernemer/management zelf het goede voorbeeld;

➢ Pak het simpel aan, zet kleine stapjes;

➢ Wees je ervan bewust dat gedragsverandering een kwestie van 

lange adem is;

De gezonde sportkantine

Gezonde werkvloer

✓ De supermarkten, Plus, AH en de Jumbo sponsoren regelmatig materialen 

zoals fruit, waterflesjes voor activiteiten in IJsselstein

✓ De Fa. Bunnik heeft 500 springtouwen gesponsord die zijn gedoneerd aan de 

scholen en kindercentra.

✓ Via de subsidieregeling buurtsportcoach/combinatiefunctionaris leveren 12 

organisaties inzet op het gezond opgroeien van kinderen op diverse 

domeinen van sport,  kunst tot ondersteuning bij het bewegingsonderwijs.

✓ Met behulp van sponsors van fruit en groente is ludiek meegedaan aan de 

Carnavalsoptocht.

✓ De Lionsclub Lopikerwaard organiseert elke twee jaar een masterchef

wedstrijd koken. Basisscholen strijden om de mooiste en gezonde maaltijd te 

maken. Kinderen krijgen theorie en oefening van een chefkok en een diëtiste.

✓ Speciale aandacht voor gezond eten gegeven is er voor de moeders van de 

kinderen die deelnemen aan de voorschoolse educatie (VVE)

✓ Met Welzijnstichting Pulse wordt samengewerkt op de thema’s de vreedzame 

wijk, de vreedzame school maar ook in de week van Fit en Veilig voor de 

oudere IJsselsteiner. Er is een rollator run met ouderen en kinderen 

gehouden.

✓ De serviceclubs Lions, Rotary en de Ronde Tafel hebben 3 watertappunten 

gesponsord. (zie foto hieronder)

Pijler 2 Publiek private samenwerking

Dansschool Dansja, Dolstra Dans, 
voetbalvereniging IJFC, Cityrunbash, SKIJ 
Kinderopvang,  Smallsteps, Jungkidz doen 
altijd met veel passie mee aan het 
organiseren van Sport- en spelmiddagen

In 2016 heeft er een bijeenkomst plaats gevonden 
georganiseerd door Team Fit en JOGG IJsselstein waarbij 
Fortissimo, IJFC, HCIJ en IJTC veel informatie met elkaar 
gedeeld hebben. HCIJ is één van de voorlopers binnen 
IJsselstein m.b.t een gezonde sportkantine. IJFC en 
Fortissimo laten zich nog in het voorjaar van 2017 testen op 
hoe gezond de kantine bij hen is. 

Gezonde School

In 2015 is basisschool de Tandem een gezonde school 
geworden. In navolging van de Tandem is de Baanbreker 
(School voor praktijkonderwijs) in 2016 ook begonnen aan 
het behalen van een gezond school vignet. 
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Hoe willen scholen ondersteund 

worden bij het realiseren van een 

gezonde school en structureel 

aandacht te hebben voor leefstijle. 

Dat is het onderzoek dat een HBO 

student sport en management in 2016 

gestart is, door middel van interviews 

met ouders, leerkrachten en 

directeuren van scholen. Resultaten 

worden dit voor jaar verwacht.

Streekfonds Lopikerwaard wil buiten 

spelen voor kinderen stimuleren, en al 

doende de eigen omgeving, natuur en 

het landschap beter leren kennen. Zij 

hebben daar voor in 2015 en 2016 

door de Saxion Hogeschool onderzoek 

laten doen hoe kinderen te verleiden 

verleiden door de digitale techniek en 

buiten ontdekkend spelen kunnen 

combineren. De resultaten worden 

uitgewerkt in een ontwikkelplan.

Pijler 4 Wetenschappelijk 

onderzoek en evaluatie 

Pijler 3 Sociale Marketing

De werkgroep heeft afspraken 

gemaakt en verbindt de signalering, 

begeleiding en toeleiding naar 

interventies voor jongeren die te 

zwaar zijn.

Deelgenomen wordt door de 

huisartsen, GGD, sociaal jeugdteam, 

dietisten, fysiotherapie, welzijn en 

leefstijlcoaches. Met de tweede lijn 

Antonius Ziekenhuis zijn afspraken 

gemaakt over terug verwijzing van 

kinderen. 

Met verloskundigen, 

jeugdverpleegkundigen en aanstaande 

moeders wordt via de Centering

Pregnancy werkwijze in 2017 

werkwijze aandacht gegeven een 

gezonde zwangerschap en een 

gezonde voedingsstart voor baby’s. 

Pijler 5 Verbinden 

Preventie en Zorg

Aan alle partners van JOGG is een scholing sociaal marketing aangeboden. 
Ongeveer 30 mensen hebben er gebruik van gemaakt.
Private partners als Plus, Bunnik Bouw hebben tijdens de partnerbijeenkomsten 
hun kennis van sociaal marketing gedeeld met de andere partners.
Bij het organiseren van activiteiten wordt rekening gehouden, wat interessant is 
voor kinderen en jongeren en hoe hen te verleiden tot ander leestijl en gedrag. 
Op vrijdagmiddag werken JOGG en Pulse samen in de wijken en bieden daar 
sportactiviteiten aan. Dit wordt gedaan aan de hand van de animo in een 
bepaalde sport. Kinderen kunnen zelf bepalen wat er te doen is in de wijk. De 
tweejaarlijkse Sportfair verleidt mensen en nodigt via clinics om mee te doen 
met sporten en bewegen.

50% 60% 70% 80%

Groep 7

Groep 3

% Buitenspelen 
(buitenschools)

2014 2015

Het succes van JOGG zit in 
de samenwerking met 

lokale partners.

“Mijn dochter vindt het 
prachtig om aan alle 

activiteiten deel te nemen 
op een Sport- en 
spelolympiade”

“WIJ” (de nieuwe basisschool) vindt 
het belangrijk om aan te sluiten bij de 
maatschappij, de wereld in te gaan of 
de wereld naar de school toe te laten 
komen. Een maatschappelijk project 
van FC Utrecht en JOGG is hier een 

mooi voorbeeld van.

Melchior Hendriks, directeur 
Paulusschool

Groep 3: +7%
Groep7: +7%
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https://www.facebook.com/JoggIJsselstein/?fref=ts

Per leeftijdsgroep gaat het gemiddeld steeds om zo’n 350 kinderen waarvan het gewicht is bepaald. Op basis hiervan kan je kijken
om hoeveel kinderen het daadwerkelijk gaat. In de statistiek berekenen we ook vaak een betrouwbaarheidsinterval (= interval 
waarin het percentage met 95% zekerheid zal liggen). Dit interval ligt voor deze percentages vaak 1 à 2% boven en onder het 
percentage dat hieronder in de tabel staat.
Dat betekent dat we voor 2- jarigen; 5-6 jarigen en 13-14 jarigen een vrijwel constante lijn zien in het overgewichtspercentage.
Voor 2 jarigen 8% (met 95% BI: 6-10%); 5-6 jarigen 8% (met 95% BI: 6-10%); 13-14 jarigen 13% (met 95% BI: 12-14%). Alleen voor 
10-11 jarigen zien we ten opzichte van 2011 een significant afname van 18% naar 14%. Gemiddelde over alle jaren ligt het 
percentage op 13% (met 95% BI: 12-14%).

Daarnaast kunnen we de cijfers van IJsselstein ook vergelijken met de regionale overgewichtscijfers. In 2011 lag het percentage 
overgewicht in IJsselstein 2% tot 4% hoger vergeleken met regionaal gemiddelde behalve voor de leeftijdsgroep 5-6 jarigen (3% 
lager). In 2016 zien we vergeleken met het regionaal gemiddelde dat twee leeftijdsgroepen (2-jarigen en 10-11 jarigen) in 
IJsselstein nog steeds hoger liggen (met 2%) het verschil met de regio is echter wel kleiner geworden.

Overgewicht in IJsselstein

Regio 2011 IJsselstein 
2011

IJsselstein 
2012

IJsselstein 
2013

IJsselstein 
2014

IJsselstein 
2015

IJsselstein 
2016

Regio 2016

2-jarigen - 9% 5% 9% 7% 8% 10% 8%

5-6 jarigen 10% 7% 10% 8% 8% 10% 7% 9%

10-11 
jarigen

14% 18% 13% 13% 12% 9% 14% 12%

13-14 
jarigen

12% 14% 14% 12% 13% 14% 13% 13%

Bron: DDJGZ, GGD Midden-Nederland

Partners van JOGG 

JOGG Ijsselstein: https://www.youtube.com/watch?v=fnI6e3zr2SI 
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Moeder van een kind in de wijk 

IJsselveld

Marja van Rooijen 
(JOGG regisseur) 

Christijan Jansen van 
Jorksveld 

(buurtsportcoach JOGG)

“Eigenlijk heeft JOGG alles. Het 

gaat over eten, drinken, spelen, 

bewegen en sporten. Hopelijk 

kunnen we de komende jaren nog 

genieten van de evenementen die 

georganiseerd worden!” 

Contact: 
cj.v.jorksveld@ijsselstein.nl

Contact: 
MvanRooijen@ggdru.nl
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Activiteiten Beoogde resultaat Bereikte resultaten 
December 2015

Bereikte resultaten 
December 2016

- Het organiseren van sport 
en beweeg activiteiten in 
vakanties voor BO en VO,en
buitenschoolse activiteiten)

Het creëren van 
buitenschoolse 
activiteiten binnen 
IJsselstein om zo de 
kinderen van het basis-
en voortgezet onderwijs 
in beweging te krijgen.

Olympiades 
Meivakantie (1): SKIJ 
Hoofdverantwoordelijk

Herfstvakantie (3): CRB 
Hoofdverantwoordelijk

September(2): Smallsteps
Hoofdverantwoordelijk

JOGG Fit week (4) (mei)

1. +/-30 deelnemers
2. +/-50 deelnemers
3. +/- 10 deelnemers
4. +/- 80 deelnemers

Olympiade in de Meivakantie is 
verplaats naar de Zomervakantie.

Meivakantie: bereik van +/- 50 
kinderen

September: +/-80 kinderen

Herfstvakantie: +/-50 kinderen

Nationale sportweek: 

Rollatorrun: 20 kinderen

JOGG Fit week:
+/- 150 kinderen

IJsselsteinloop
Kidsloop: gezamenlijke 
warming up

Het laten zien dat JOGG 
actief is in de gemeente 
IJsselstein.

326 kinderen 350 kinderen

Koningsspelen 2015/2016:
Het geven van een 
gezamenlijk warming-up

Het laten zien dat JOGG 
actief is in de gemeente 
IJsselstein met 
samenwerkingspartner 
Dansja.

Dansschool Dansja heeft uit 
naam van JOGG op 5 scholen 
een warming up gegeven

Dansschool Dansja heeft ook dit 

jaar de warming-up verzorgd voor 

8 scholen.

Haalbaarheid 
buurtsportactiviteit

Om in de wijk wekelijks 
sportactiviteiten aan te 
bieden. (Gratis of tegen 
een laag tarief)

n.v.t Pulse en JOGG staan iedere 
vrijdagmiddag van 15:00-16:00 
uur op het Cameraplein ( 
IJsselveld)

Bereik van +/- 15 kinderen per 
week.

Het programma KERS inzetten 
op basisscholen.

Het onder de aandacht 
brengen van het maken 
van gezonde keuze qua 
voeding. 

8 groepen van minimaal 25 
kinderen komt totaal op
200 kinderen

13 klassen van 25 kinderen
325 kinderen

Avondvierdaagse Het stimuleren van water 
drinken en een gezonde 
voedsel keuze

2000 kinderen flyer, 
wedstrijd geen reacties op de 
wedstrijd

Dit jaar samen met Jaap Schimmel 
de aandacht gevestigd op water 
drinken in de vorm van een bidon

JOGG Fit week, Het bieden van 
kennismaking met 
beweegactiviteiten en 
verschillende sporten in 
de diverse wijken na 
schooltijd en in 
organisaties

Alle jeugd en omgeving 

+/-200-300 verschillende 
kinderen

In 2016 is de 2de editie 
georganiseerd. Er hebben 
ongeveer 150 kinderen 
deelgenomen aan deze week.  

JOGG Behandelgroep Interventie met 
betrekking tot 
overgewicht bij kinderen

n.v.t 8 kinderen namen deel aan deze 
interventie.

Onderzoek/stage In beeld brengen behoefte 
en ondersteuning van de 
scholen om een gezonde 
school te worden.

n.v.t Verwacht voorjaar 2017
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