
 
 
 

RELATIEMANAGER (M/V) 
 
Ieder kind heeft het recht om gezond op te groeien. Daarom zet Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 
zich in voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren leren, wonen, werken en recreëren in 
een omgeving waarin gezond leven leuk en makkelijk is.  
 

Een derde van de Nederlandse gemeenten is al aangesloten bij JOGG en werkt met de integrale 
JOGG-aanpak. Hierbij werken alle partijen in de omgeving van een kind samen om gezond opgroeien 
weer makkelijk en nogmaal te maken. Samen met deze gemeenten, landelijke en lokale professionals, 
private partijen en maatschappelijke organisaties vormt JOGG een breed landelijk netwerk dat zich 
sterk maakt voor een gezonde omgeving.  
 
Om de JOGG-aanpak lokaal én landelijk succesvol te laten zijn is een stevig politiek-bestuurlijk 
draagvlak binnen gemeenten cruciaal. Dit garandeert de duurzaamheid van de integrale aanpak, zodat 
niet alleen de huidige generatie, maar ook de generatie daarna kan profiteren van een omgeving die 
verleidt tot gezond leven.  
 
JOGG hecht dan ook veel belang aan het onderhouden van relaties met gemeenten op bestuurlijk en 
ambtelijk niveau. Een taak die ligt bij ons team van relatiemanagers. Om dit team te versterken zijn we 
op zoek naar een enthousiaste relatiemanager. 
 

Wat doet een relatiemanager bij JOGG? 

Samen met jouw collega’s in team relatiebeheer onderhoud je relaties met JOGG-gemeenten op 

bestuurlijk niveau. Wanneer wethouders en beleidsmakers uit JOGG-gemeenten contact opnemen 

met JOGG ben jij het eerste aanspreekpunt. Zij weten jou dan ook altijd te vinden om samen de 

volgende stap te zetten naar een gezondere omgeving.  

 

Hiernaast zorg jij er met jouw enthousiasme en inhoudelijke kennis ook voor dat gemeenten die nog 

niet aangesloten zijn bij JOGG precies weten waar voor hen kansen liggen. Op die manier werk jij als 

echte ambassadeur aan het versterken en vergroten van het JOGG-netwerk en draag je bij aan een 

gezondere omgeving voor de gelukkigste jeugd ter wereld.  

 

Werkzaamheden   

- Je bent samen met team relatiebeheer verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering van het 

relatiebeheer. 

- Je voert gesprekken met wethouders en ambtenaren van JOGG-gemeenten en bespreekt met hen 

de uitgangspunten en voortgang van de JOGG-aanpak binnen de gemeente. 

- Je vertaalt de wensen van de gemeenten naar een passend ondersteuningsaanbod vanuit JOGG 

en je lost ook eventuele zorgpunten op. 

- Je inspireert wethouders en ambtenaren met goede voorbeelden uit het JOGG-netwerk. 

- Je bent verantwoordelijk voor de organisaties van regionale bijeenkomsten waar bestuurders, 

private en publieke partijen elkaar inspireren en afspraken maken over samenwerking. 

- Je werkt mee aan het informeren en enthousiasmeren van nieuwe gemeenten voor de JOGG-

aanpak (acquisitie). 

Jouw toekomstige collega’s zoeken: 
- Iemand die zich hard wil maken voor het recht van kinderen om gezond op te groeien en gelooft 

dat een gezonde omgeving alleen gerealiseerd kan worden door op een positieve manier de 

samenwerking op te zoeken. 



- Een ambassadeur voor JOGG die met charisma en kennis mensen weet te enthousiasmeren en 

overtuigen. Iemand die naar buiten kan treden als het gezicht van de organisatie naar wethouders 

en ambtenaren in het land.  

- Iemand waarbij netwerken en het opbouwen van een duurzame relatie met verschillende partners 

in de genen zit.  

- Iemand die bestuurlijk sensitief is: jij zet je verhaal krachtig neer maar bent óók in staat om aan te 

voelen wat er bij je gesprekpartner leeft en kunt daar op inspelen. 

- Iemand die zowel in een team als zelfstandig kan werken. Je neemt zelfstandig beslissingen 

wanneer de situatie daarom vraagt. 

- Iemand met een gezonde dosis humor en lef.  

- Een strategisch denker, die strategie kan omzetten naar praktisch handelen. 

- Iemand die het leuk vindt om voor zijn of haar werk door Nederland te reizen met auto, trein of 

fiets. Je voert gesprekken van Leeuwarden tot Maastricht. Je hebt veel ruimte om je werk in te 

delen. 

Jouw kennis en ervaring 
- Academisch werk- en denkniveau. 

- Minimaal 5 jaar ervaring in een relevante beleidsomgeving of vergelijkbare bestuurlijke omgeving. 

Bijvoorbeeld als beleidsadviseur of bestuurder binnen een gemeente of ander overheidsorgaan. 

- Ervaring met programma- of projectmanagement. 

- Ervaring met het onderhouden van relaties met partijen uit de publieke, maatschappelijke en/of 

private partijen. 

- Je bent in staat om aansprekende bijeenkomsten te organiseren met overheden, maatschappelijke 

partijen en private partners. 

 
Jongeren Op Gezond Gewicht biedt jou 
- Een uitdagende kans om mee te werken aan onze missie om een gezonde generatie te 

bewerkstelligen. 

- Een werkomgeving met veel ruimte voor creativiteit en eigen inbreng. 

- Flexibiliteit in werklocatie en werktijden. 

- Een enthousiast, klein en strategisch team met gedreven collega’s. 

- Passende arbeidsvoorwaarden, de functie is voor 32-40 uur. 

 

Interesse? 

Ben jij de relatiemanager waar ons team naar op zoek is? Dan maken we graag kennis met je! 

We ontvangen je motivatiebrief en curriculum vitae graag vóór 6 november 2017 per e-mail: 

secretariaat@jogg.nl. 

 

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Marjon Bachra en voor vragen 

over de sollicitatieprocedure met het secretariaat: 070-2192265.  
 

 

 


