
PPS aanbod 2018

wijndrecht is sinds 2013 een JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. 
JOGG is een meerjarige aanpak om te zorgen dat iedereen in de wijk zich inzet om gezond 
eten en bewegen voor jongeren tussen de 0-19 jaar zo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk 
te maken. We willen dat alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een 
omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. JOGG werkt aan 
de hand van 3 thema’s: drinkwater, groente en fruit en (gratis) bewegen. 

JOGG is hard nodig, want overgewicht is een groeiend probleem. In Nederland is ongeveer één op de 
zeven kinderen te zwaar. In de Gemeente Zwijndrecht zelfs één op de vijf. Daar gaan we wat aan doen! 
Onze jongeren zijn de toekomst van Zwijndrecht.
Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk is en wat normaal is. En dat geldt ook voor wat een gezonde 
leefstijl inhoudt. Onze jeugd groeit op in een zogenaamde obesogene samenleving; een omgeving die 
uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Van de voorbeelden die ze vanuit thuis meekrijgen tot de 
hobby’s van leeftijdsgenoten. Van welke producten in het oog springen in de supermarkt tot het aanbod 
in de schoolkantine. 
Als kinderen opgroeien in een gezonde omgeving en met een gezonde leefstijl, wordt dit hun hele leven 
de normaalste zaak van de wereld.

Z

Wat kunt u betekenen?
Publiek Private Samenwerking
Naast sportverenigingen, sportcoaches, kinderopvang en scholen is het belangrijk dat ook private 
partners een steentje bijdragen en zo duidelijk maken dat de gezonde leefstijl de norm is. Lokale 
bedrijven zijn van belang voor ondersteuning, voor de inbedding van de aanpak in de wijk, voor het 
betrekken van hun medewerkers - die vaak zelf ook ouders zijn - en voor hun communicatiekracht, 
expertise en ondernemend vermogen.



Samenwerkingspartners in Zwijndrecht

Atos RTV
Atos  RTV is de lokale mediaomroep van 
de gemeente Zwijndrecht en omstreken. 

Programmaleider Bram de Waard bruist van leuke ideeën 
en introduceerde in juni 2018 de Atos JOGG-maand. In de 
uitzending werden diverse gasten uitgenodigd die betrok-
ken zijn bij Jongeren Op Gezond Gewicht. Hiermee kreeg 
JOGG Zwijndrecht een mediapartner.

In de uitzending 
verzorgde Samantha 
Ravenstein vanuit 
Stand Strong Sport 
live een bootcamp 
sessie met ouders en 
kinderen. Op 30 juni 
was de afsluitspecial 
van de JOGG Maand 
bij Atos Radio. In het 

programma Bram en Jurgen werd er door Renée Korswa-
gen van de Kookkeuken van Capelle een gezonde maaltijd 
gekookt voor alle gasten van de JOGG-maand.

Albert Heijn Walburg
Supermarkt Albert Heijn in Walburg wil een 
effectieve bijdrage leveren aan een gezonde 
leefomgeving voor jongeren waarbij het 

stimuleren van groenten- en fruitconsumptie binnen het 
eetpatroon voorop staat. Op maandag 23 april 2018 on-
dertekende wethouder Jolanda de Witte en filiaalhouder 
Anne de Been van Albert Heijn Walburg een samenwer-
kingsovereenkomst
Het aanbod bestaat uit:
 • Albert Heijn, locatie Walburg sponsort de jaarlijkse 
  Toppie evenementen.
 • Om “Zwijndrecht drinkt water” een extra impuls te 
  geven willen we water drinken stimuleren door mid-
  del van AH bidons en/of waterflesjes bij evenemen-
  ten (avondvierdaagse) en Toppie activiteiten. 
 • Gemeente Zwijndrecht stimuleert het educatieve 
  programma van AH Ik eet het beter op de scholen 
  door middel van promotie in de JOGG nieuwsbrief en 
  via Toppie.

 • Ook onderzoeken 
  we met elkaar de
  mogelijkheden 
  rondom winkel 
  workshops en 
  uitjes naar 
  AH telers.
 • Albert Heijn infor-
  meert over eigen 
  AH acties, om te 
  zien waar JOGG 

  Zwijndrecht actief  bij aan kan sluiten. Zo is er in de 
  week van de avondvierdaagse een workshop Gezon-
  de traktaties gedaan in de winkel.

Rabobank Drechtsteden
Het investeren in de lokale gemeenschap 
is één van de belangrijkste pijlers van 
Rabobank Drechtsteden. Door bij te dra-
gen aan initiatieven op het gebied van 
duurzaamheid, innovatie en de ontwik-
keling van jeugd & talent werkt Rabo-

bank samen aan een gezonde en prettige leefomgeving. 
Een belangrijk onderdeel hiervan is gezonde voeding 
en voldoende beweging bij jongeren. Samen met JOGG 
Zwijndrecht zet Rabobank zich hiervoor in.

Gemeente Zwijndrecht en Rabobank Zwijndrecht geven 
binnenkort samen het peuter voorleesboek “Wat doen 
Pim &Poes?” uit, speciaal ontwikkeld door JOGG Heerlen. 
Het is een voorleesboek over gezond eten, drinken en 
bewegen. Hiermee willen we de JOGG thema’s extra on-
der de aandacht brengen bij peuters en hun verzorgers. 
Het boekje wordt verspreid onder 1.000 peuters van de 
kinderopvang, en de Rabobank gaat het boekje versprei-
den onder haar jonge klanten. Met deze actie onder-
steunt de lokale Rabobank het maatschappelijk initiatief 
Gezondheid (JOGG) en geletterdheid van de jeugd. Ook 
sponsorde de Rabobank dit jaar de Verkerkloop met fruit.

Verkerkloop
De Verkerkloop is het grootste 
hardloopevenement van Zwijn-
drecht en is dit jaar aan de 41 e 
editie toe. Ook de Verkerkloop 

slaat de handen ineen met de gemeente in de aanpak van 
overgewicht. Zo is er geen pakje wicky meer, maar een 
flesje water bij de scholenloop. De samenwerking met 
Verkerkloop is op woensdag 25 april 2018 bekrachtigd. 
Wethouder Jolanda de Witte tekende een contract met de 
organisatoren van de Verkerkloop, de heer Pieter Visser 
en Stephan Jongbloed.
1. De organisatie van 
 de Verkerkloop 
 draagt actief bij aan 
 JOGG en zet zich in 
 om een maatschap-
 pelijke bijdrage te 
 leveren door middel 
 van mensen, midde-
 len en media.
 Hiermee geeft de 
 Verkerkloop een 
 positieve impuls voor de JOGG thema’s: bewegen, 
 gezonde voeding en water drinken.
2. De gemeente Zwijndrecht zet de Toppie en Good-to-
 know sportcoaches in voor trainingen op de basis-
 scholen en voortgezet onderwijs ter voorbereiding op 
 de Verkerkloop.
3. Gemeente Zwijndrecht en Verkerkloop zetten social 
 media in om de Verkerkloop en JOGG te promoten.

Meer info: Wilt u zich ook inzetten voor een gezonde leef- en werkomgeving, neem dan contact op met de JOGG-
 regisseur van de gemeente Zwijndrecht. Mailadres: s.vat@zwijndrecht.nl - Telefoon: 078-7703683


