Factsheet JOGG-Limburg 1e kwartaal 2019
Missie: Bevorderen van een gezond gewicht onder
jeugdigen, door de lokale JOGG-bewegingen te verbinden en
vraaggericht te versterken, met kennisdeling, inspiratie en
professionele schaalvergroting op JOGG-pijlers als PPS, VPZ
en de themacampagnes.

Bereik: 22 Limburgse JOGG-gemeenten (71%) met in totaal
177.825 kinderen tot 19 jaar, waarvan 23.745 met overgewicht.

Als ik zie wat water drinken op school
voor mij als leerkracht al oplevert aan
tijd- en afvalbesparing, een schone
klas en even niet aan allergieën
hoeven denken, vraag ik me af
waarom we niet eerder begonnen zijn
hiermee. De kinderen zijn frisser en
vinden het interessant. Natuurlijk
drinken ze het allemaal!

C. Cuijpers, leerkracht basisschool

JOGG Landelijk
Tussen 11 en 15 maart is voor de 2e keer
de week van de gezonde jeugd
georganiseerd. Koning Willem Alexander
opende deze week. In Limburg zijn
opnames voor het jeugdjournaal gemaakt
en vele activiteiten georganiseerd
JOGG zat aan tafel bij het opstellen van
het preventieakkoord
JOGG groeit nog steeds, nu al 142
gemeenten in Nederland.
•
•

Publiek Private Samenwerking

Week van de gezonde jeugd

•

•

Veel samenwerking met de
Rabobank, Foodcoach
participeert in VPZ overleg en
stelt locatie ter beschikking voor
grote overleggen

Eet groente: In Heuvelland is
de 4 jarige campagne
groentehapjes in 10 stapjes
van start gegaan.
Overhandigd op het 3
maanden consult.
Samenwerking JOGG, Envida
en Rabobank

•

5 toekenningen voor aanvragen
(buiten) watertapputen WML

•

Afstemming AH Zuid Limburg

•

Ambassadeur Juvat in
Maastricht op 7 basisscholen

•

Pitch voor AH voor bestemming
statiegeldopbrengsten.

•

Ben Bizzie Boek uitgereikt in
Nuth

•

Nieuwe afspraken Sunweb

•

•

Gesprek schoolbestuur Kindante
ivm inpassen JOGG in traject
onderzoekend leren

Beweegpakketten
kinderopvang uitgereikt in
Venray

•

Workshop oudersegmentatie
in Midden Limburg

•

Buurtsafari’s in Sittard Geleen

•

Buitenbeweeglessen in Weert
i.c.m. rekenen en taal

•

Daily mile op basisonderwijs
in Maasgouw

O

De volgende partners werken samen om JOGG-Limburg mogelijk te maken:

]

Verbinding Preventie & Zorg
VPZ bijeenkomst Westelijke
Mijnstreek met 18
vertegenwoordigers zorg
Er worden veelbelovende
vorderingen gemaakt over de
financiering, vanuit de
zorgverzekaars (CZ en VGZ), mbt de
integrale aanpak van overgewicht en
obesitas bij kinderen in Limburg.
deze gesprekken worden gevoerd
door Anita Vreugdenhil (kinderarts
MUMC) en Barend van Dijk. De uitrol
en communicatie zullen plaatsvinden
als de uitkomsten bekend zijn.
Bijeenkomst buurtsportcoaches over
leefstijlcoaching en hun rol hierin
Expert VPZ betrokken bij plan van
aanpak JOGG Heerlen, ook Sittard –
Geleen gaan met expert VPZ aan
de slag

Regionale afstemming

JOGG Limburg
•

Gesprekken gevoerd met 3 nieuwe Limburgse gemeenten die
belangstelling voor JOGG hebben.

•

1 provinciale bijeenkomst
fietsstimulering

•

Team:Fit

•

2 Regionale overleggen met
JOGG-regisseurs voor
afstemming en uitwisseling.

•
•

9 verenigingen zijn gestart
2e bronzen kantine Limburg in Horst a/d Maas
Bijeenkomst voor verenigingen in Roermond in februari
levert meteen 2 aanmeldingen op

•

1 kerngroep-overleg.

JOGG Limburg vertegenwoordigd op

•

12 voortgangsgesprekken

- Raadsconferentie Zuid Limburgse bestuurders te Heerlen

•

1 intervisie bijeenkomst
JOGG-regisseurs Zuid
Limburg.

•

Strategisch overleg
stuurgroep

- Provinciale Onderwijssessie Roermond
- Presentatie film “why we cycle” van platform Op de pedalen
- Bijeenkomsten Positieve gezondheid Maastricht, Maasgouw en
Roermond
- Refereerbijeenkomst academische werkplaats Maastricht

•

Advisering Maasgouw naar 2e fase JOGG

•

Vacature regiocoordinator

Nieuw gezicht en afscheid

Evy Steeghs

Bart Verheijden

JOGG Beesel heeft een nieuwe regisseur. Succes
gewenst aan Evy Steeghs,. Ook zijn er wisselingen
bij JOGG Limburg. Bart Verheijden neemt afscheid
als coördinator Noord en Midden Limburg. Dank je
wel voor alles wat je voor JOGG Limburg betekend
hebt en gelukkig blijf je betrokken bij JOGG Venlo.

Communicatie
•

JOGG heeft een prominente positie in oproep
nieuwe provincie bestuurders, zie de website
www.limburgsportenbewegen.nl

•

Tijdlijn voor M&E is gereed

•

Interview voor website www.opdepedalen.nu

•

Momentum is goed: Ook in “de luizenmoeder”
en “de monitor” aandacht voor overgewicht

•

In de carnavals optocht in Eijsden kregen JOGG
Doppers de aandacht

•

Evaluatie 3 jaar JOGG Heuvelland

Kalender
27 maart ; Landelijk JOGG Kennisfestival
“In beweging”
15 april : activatiedag Sunweb

Bart Verheijden | bart.verheijden@jogg.nl
Simone Gerono | s.gerono@jogg.nl
info@jogglimburg.nl

