
Buitenspelen
Bewegen kan altijd en overal. Dat hebben 
we  kinderen in 2015 zelf laten ondervinden 
met zo’n vijftien activiteiten, zoals:
•  extra beweegaanbod na schooltijd op de  

Waanzinnige Woensdag en Dolle Donder-
dag;

•  veilig vanuit school naar een verder ge-
legen speelplek gaan met een loopbus 
(een volwassene begeleidt de wandeltocht 
van school naar de sportactiviteit en weer 
terug);

•  Druppiesport: peuter- en kleutergym 
samen met (groot)ouders voor de aller-
kleinsten (2-4 jaar);  

Bij alle activiteiten dronken de kinderen 
natuurlijk water als frisse dorstlesser!

Almere is JOGG-gemeente. JOGG staat voor 

Jongeren Op Gezond Gewicht. Het is een be-

weging waarbij iedereen in een wijk zich inzet 

om gezond eten en bewegen voor kinderen en 

jongeren aantrekkelijk te maken. In deze fact-

sheet kijken we in vogelvlucht terug op 2015.

Focus
We focussen ons op twee buurten: de Bloemen-
buurt en de Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten. 
Bijna een kwart (respectievelijk 24 en 23 procent) 
van de kinderen daar heeft overgewicht (bron: GGD 
Flevoland). Ons doel is om het aandeel kinderen 
met overgewicht in de JOGG-buurten in de periode 
tot en met 2018 met 3% terug te brengen.

JOGG Almere in 2015
Wat is er gebeurd en wat hebben we 
voor elkaar gekregen?

1. Het aansluiten bij en ondersteunen van lokale activiteiten
JOGG Almere sluit vooral aan bij bestaande activiteiten van samenwerkingspartners in de 
JOGG-buurten. Bijvoorbeeld bij projectweken en schoolsportdagen. Maar ook bij stadsbrede activi-
teiten als de Avondvierdaagse, Sint Maarten  en de Koningsspelen. 
Samen met partners bekijken we waar we ondersteuning kunnen bieden en hoe de activiteiten 
elkaar kunnen versterken. We stimuleren doorlopend het drinken van water en vergroten de be-
kendheid van bestaande speelplekken. Waar aanbod mist, voegen we activiteiten toe. In 2015 was dit 
bijvoorbeeld beweegaanbod voor peuters en kleuters.

2. Thema-aanpak: DrinkWater en Buitenspelen
In de twee JOGG-buurten werken we aan de thema’s DrinkWater en Buitenspelen. In 2015 zijn er 
veel preventieve acties en activiteiten uitgevoerd om een gezonde leefstijl te bevorderen. 

DrinkWater
DrinkWater maakt water drinken logisch en 
leuk. In 2015 waren er zo’n dertig acties en 
activiteiten rondom dit thema, waaronder:
•  vijf kinderdagverblijven en drie gezond-

heidscentra die aan de slag gingen met 
speciale DrinkWater-pakketten;

•  drie basisscholen die het schooljaar uit-
riepen tot jaar van het water; 

•  het uitdelen van een eigen waterbidons 
aan alle basisschoolleerlingen; 

•  lessen over de hoeveelheid suiker in 
dranken;

•  wekelijkse waterweetjes in de nieuws-
brieven en op de schermen van scholen;

•  een JOGG-functionaris die de scholen 
ondersteunt op locatie;

•  drie nieuwe watertappunten in de buur-
ten; vlak bij de scholen en speelvelden.

3. (Publiek-private) samenwerking 
     stimuleren 
In 2015 waren naast de gemeente, ouders en     
vrijwilligers de volgende partijen betrokken:
•  Kinderopvang: Happy Kids, KleinHolland, Small 

Steps, Speel-Mere, Villa Mundial.
•  Onderwijs: Almeerse Scholen Groep, De Archi-

tect, De Buitenburcht, De Lettertuin, Montesso-
rischool Buiten, De Torteltuin, ROC Flevoland, 
CAH Vilentum.

•  Zorg- en activiteitenaanbieders: Zorggroep       
Almere, GGD Flevoland, De Schoor, Stichting   
Actief Ouderschap, Stichting Almeerdaagse, 
Talent in Opleiding.

•  Ondernemers/bedrijven: Join the Pipe, Optisport, 
Rabobank.

Almeerse JOGG-aanpak
In onze Almeerse JOGG aanpak richten we ons op:
1.  het aansluiten bij en ondersteunen van lokale activiteiten
2. een thema-aanpak: DrinkWater en Buitenspelen
3. (publiek-private) samenwerking stimuleren
4. het verbinden van preventie en zorg
5. sociale marketing
6. monitoring en evaluatie
7. communicatie



4. Het verbinden van preventie en zorg
JOGG Almere wil bestaand overgewicht tegen-
gaan en nieuwe gevallen van overgewicht helpen 
voorkomen. Dat vraagt om inzet op preventie én 
zorg. Uit gesprekken met de jeugdgezondheids-
zorg bleek dat er vooral winst zit in betere sa-
menwerking tussen professionals in de hele ke-
ten. Dus van school- en wijkprofessionals tot aan 
huisartsen, kinderartsen en behandelaars. Die 
samenwerking helpt om dreigend overgewicht 
vroeg(er) te signaleren en om tot een gecoördi-
neerde en eenduidige aanpak te komen. 

In 2015 zijn we gestart om de individuele zorg aan 
kinderen met (ernstig) overgewicht te analyseren.  
De resultaten zijn verwerkt in een adviesrapport. 
Dat wordt in 2016 besproken in de stuurgroep 
van JOGG Almere en vertaald naar een concreet 
actieplan. 

5. Sociale marketing
Met de JOGG-aanpak willen we zo dicht mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van kinderen en 
hun ouders. In 2015 kropen we met een ‘Mentality-wijkscan’ in de huid van de doelgroep. In onze 
JOGG-buurten blijken vooral veel zogeheten structuurzoekers te wonen. Bewoners die vooral geïnte-
resseerd zijn in concrete onderwerpen dicht bij huis. 

7. Communicatie
JOGG Almere ondersteunt de samenwerkingspart-
ners met een basisset aan materialen. Bijvoorbeeld 
een digitale nieuwsbrief en een toolkit met tips en 
afspraken over: 
• de promotie van activiteiten;
• het benutten van sociale media;
•  de inzet van materialen als hesjes, banners,     

vlaggen, posters en folders.

                  Bloemenbuurt     Bouwmeesterbuurt

 Plichtsgetrouwen  19%      9%

 Verantwoordelijken  22%    18%

 Pragmatici   22%    24%

 Structuurzoekers  38%    48%
 

De ‘Mentality-wijkscan’ gaf globale handvatten hoe wij onze doelgroep het beste kunnen aanspreken. 
Aan het einde van het jaar hebben we de focus van onze JOGG-aanpak verder aangescherpt. 
We richten ons vooral op het stimuleren van water drinken bij 4- tot 8-jarigen. In 2016 diepen we de 
leefwereld van deze kinderen en hun ouders verder uit. De opgedane inzichten vertalen we in concre-
te activiteiten en acties rond het thema DrinkWater. 

6. Monitoring en evaluatie
Monitoren en evalueren zijn essentieel om de 
activiteiten te verbeteren en successen te delen. 
Daarom hebben we in 2015:

•  een nulmeting overgewicht gedaan bij kinderen 
in de twee JOGG-buurten;

•  een DrinkWater-vragenlijst afgenomen bij kin-
derdagverblijven;

•  een beweegtest (via het Almere Kenniscentrum 
Talent) en een leefstijlvragenlijst afgenomen bij 
leerlingen in groep 6 en 7 van de basisscholen. 

Uit de DrinkWater-vragenlijst blijkt dat er op de 
meeste kinderdagverblijven wel water wordt aan-
geboden, maar veelal tegelijk met zoete dranken. 
Wat opvalt in de resultaten van de leefstijlvragen-
lijst is dat:

•  35% van de leerlingen (bijna) elke dag buiten-
speelt, meestal minimaal een half uur (85%);

•  leerlingen redelijk veel sporten, maar tege-
lijkertijd veel achter een beeldscherm zitten 
(ruim de helft van de kinderen zit twee uur of 
meer per dag achter een beeldscherm);

•  ongeveer een derde elke dag groente en fruit 
eet en het merendeel ’s ochtends ontbijt;

• leerlingen vooral water drinken tijdens het       
   sporten. 

Over de hele aanpak van JOGG Almere is in 2015 
een procesevaluatie gedaan. De doelstellingen 
voor de korte termijn zijn gehaald, evenals de 
meeste doelstellingen voor de middellange ter-
mijn. 

In 2016 werken we verder aan onze doelen. We 
gaan onder andere ouders betrekken, inzichten 
vanuit de sociale marketing vertalen naar acties 
en activiteiten en samenwerking tussen partijen 
bevorderen.

Dit is een uitgave van de gemeente 
Almere. Kijk voor meer informatie op 
almere.nl/jogg

https://www.almere.nl/fileadmin/files/almere/wonen/Zorg_en_welzijn/Factsheet_resultaten_gedrag_JOGG_Almere_Totaal_def.pdf
http://www.almere.nl/jogg

