
 

 
 

ADVISEUR GEZONDE OMGEVING (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 normaal 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. 

Met het programma De Gezonde Omgeving bieden wij aan gemeenten concrete projecten,  

kennisuitwisseling en campagnes om de omgeving gezonder de maken. Onze focus ligt daarbij op de 

gezonde sportkantine (Team:Fit), de gezonde schoolomgeving en de gezonde werkvloer.  

 

De school heeft grote invloed op het leven van jongeren. Daarom werken wij samen met 

maatschappelijke partners en het bedrijfsleven aan een gezondere schoolomgeving. Om deze 

samenwerking verder uit te bouwen zijn wij op zoek naar een Adviseur Gezonde Omgeving. 

 

Wat houdt de functie in? 

Je bent verantwoordelijk voor projecten en programma’s gericht op het creeëren van een gezonde 

omgeving op lokaal niveau. Dit doe je in samenwerking met maatschappelijke en private partijen 

waarbij je oog hebt voor de verschillende belangen en doelstellingen.  

 

Wat zijn je werkzaamheden? 

- Je zorgt zelfstandig voor de uitvoering van projecten en deelprogramma’s, waaronder het beheer 

van het ‘Akkoord Gezonde Voeding op Scholen’; 

- Je legt contact met de cateraars/automatenleveranciers en draagt het project de gezonde 

schoolkantine proactief uit; 

- Je betrekt en bindt partners van JOGG om draagvlak te creëren en effectief en duurzaam samen te 

werken; 

- Je werkt nauw samen met de adviseurs JOGG-aanpak om de doelstellingen van het project De 

Gezonde Schoolomgeving lokaal in JOGG-gemeenten te verwezenlijken; 

- Je adviseert de programmamanager over wijzigingen en verlengingen van het project of 

deelprogramma;  

- Je houdt de kennis over het project of deelprogramma up-to-date, ontwikkelt en verspreidt nieuwe 

kennis en vertaalt ontwikkelingen in het veld naar kansen en mogelijkheden voor de projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wie zoeken wij? 

- Iemand met ervaring in projectmatig en resultaatgericht werken; 

- Een uitstekende netwerker, een communicatief sterke verbinder met goede relationele en 

communicatieve vaardigheden; 

- Een collega met overtuigingskracht die goed is in het verwerven en behouden van draagvlak en 

relatiemanagement; 

- Een flexibele teamplayer; 

- Een collega met een proactieve benadering. 

 

Jouw kennis en ervaring 

- Academisch/HBO werk- en denkniveau; 

- Minimaal 5 jaar ervaring in een relevante werkomgeving bij voorkeur uit de sportwereld of 

vergelijkbaar fonds of stichting;  

- kennis van de schoolomgeving is een pre; 

- Ervaring met projecten in een complex krachtenveld, bij voorkeur op landelijk en lokaal niveau. 

- Ervaring met project- en programmamanagement; 

- Kennis van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en preventie in het algemeen en van 

overgewicht/obesitas bij jongeren in het bijzonder. 

 

Wat bieden wij jou 

- Een uitdagende kans om mee te werken aan onze ambitie om een gezonde generatie te 

bewerkstelligen;  

- Een werkomgeving met veel ruimte voor creativiteit en zelfstandigheid van werken; 

- Flexibiliteit; 

- Een jong team met gedreven collega’s; 

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

 

Interesse? 

Mocht je je herkennen in bovenstaand profiel, 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 Marieke Faber en voor vragen 

over de sollicitatieprocedure met het secretariaat: 070-2192265.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


