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Wat we hebben bereikt...

En werd er georganiseerd...

watertappunten

totaal
102 42 binnen

60 buiten

Hiernaast staan de meest recente cijfers (van 
2018) omtrent het % kinderen met overgewicht 
(incl. obesitas) in Limburg. Ze zijn afkomstig van 
GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg, die 
kinderen op vaste consultmomenten meten en 
wegen.
De cijfers zijn een gewogen gemiddelde van de 
regio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg. 7,8% 7,3% 9,7%
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% Limburgse kinderen met overgewicht in 2018

= 71% van Limburgse gemeenten
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Slaap Lekker onderschrijft 
het belang van voldoende en 
kwalitatief goede slaap als 
onderdeel van een gezonde 
leefstijl. 

Slaap Lekker
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Met Gratis Bewegen, 
gewoon doen! wijst JOGG 
kinderen, jongeren en hun 
omgeving op het gemak van 
dagelijks meer bewegen.

Gratis Bewegen
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Helpt ouders hun kinderen 
op een leuke en makkelijke 
manier te laten wennen aan 
(voldoende) groente eten.

Groente… 
zet je tanden erin!
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jogg.nl
Inhoudelijke reacties: k.plitscher@vrln.nl

Themacampagnes

“De duurzame samenwerking”

“Naamsbekendheid JOGG”

“Scholen die actief bezig zijn met een gezonde leefstijl 
en JOGG hierbij betrekken” 

“Dat we gezamenlijk met andere gemeenten grote dingen 
kunnen oppakken, die niet zouden lukken als ik het alleen 
moest doen”

78
sportverenigingen,27

gemeenten

18
gemeenten

4 gemeenten

Verbinding Preventie en Zorg (VPZ) / Ketenaanpak

Your Coach Next Door (YCND) 

Waar JOGG-regisseurs trots op zijn

“Dat een gezonde keuze makkelijker mag zijn”

“Het rechtstreeks bereiken van ouders”

“Het moment dat ouders het belang van een 
gezond kind inzien”

“Campagnes uitvoeren waarmee we écht het 
verschil gaan maken”

Waar JOGG-regisseurs van dromen

Toekomstdroom

YCND is een netwerkaanpak 
voor kinderen met overge-

wicht en obesitas, ontwikkeld 
in de provincie Limburg.

Er volop gebruik wordt gemaakt van de JOGG ambassadeurs in Limburg. 
Naast Juvat Westendorp en Ingrid Janssen die al vele keren in Limburg waren, 
zijn dit jaar ook Erben Wennemars, de Healthy Sisters en de nieuwe JOGG 
ambassadeur Nicole Beukers ingezet. 

Kinderen van Basisschool 
Wonderwijs zo graag op de foto 
wilden met de Healthy Sisters dat 
ze meteen hun ouders hebben 
gebeld toen ze zagen dat de 
Healthy Sisters aanwezig waren op 
het bestuurdersontbijt. Ook 
gezonde leefstijl influencers zijn 
bekend bij de jeugd!

Herre Zonderland (broer van Epke) meer dan 80 
ondernemers/bedrijven in beweging heeft gekregen op de 
Gezonde werkvloer sessie in Venray.

Wist je dat?

2x 1x 2x

Water is gezond, lekker en 
gratis. Met de DrinkWater 
campagne maken scholen en 
gemeenten hun jongeren 
daarvan weer bewust.

DrinkWater
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behaalde certificaten:

Samen sta je sterker: Onze jongeren zijn de toekomst van Limburg. Om Limburgse 
jongeren in goede gezondheid te laten opgroeien is het vormen van een duurzaam 

netwerk dat zich uit in sterke regionale en lokale samenwerkingen van belang. 


