
Overeenkomst toetreding gemeente Hoogeveen tot het JOGG-werknet

JOGG is een landelijk werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen 
werken we aan een onderbouwde, integrale methodiek gericht op het gezonder maken van de fysieke 
en sociale leefomgeving van kinderen en op passende ondersteuning en zorg voor kinderen met 
overgewicht. In dit werknet delen JOGG en gemeenten kennis waarmee de integrale aanpak en de 
lokale implementatie duurzaam worden geborgd. Elkaar versterken, inspireren en wederkerigheid 
staan daarbij centraal.  

Ondergetekenden:

De gemeente Hoogeveen vertegenwoordigd door mevrouw J. Tabak, wethouder, als gemachtigde van 
de burgemeester van de gemeente Hoogeveen handelend ter uitvoering van het besluit van het 
college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoogeveen,  hierna te noemen ‘de 
gemeente’; 

en

Stichting JOGG statutair gevestigd en kantoorhoudende te Casuariestraat 5 Den Haag, 
vertegenwoordigd door mevrouw M. Bachra, directeur/bestuurder, hierna te noemen ‘JOGG’;

In aanmerking nemende dat:

- de gemeente staat voor een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, zich 
ontwikkelen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de 
normaalste zaak van de wereld is;

- de gemeente inmiddels meerdere jaren JOGG-gemeente is en in die periode heeft 
samengewerkt met de andere gemeenten binnen de provincie Drenthe en met JOGG;

- in de VDG PHO’s Gezondheid en Welzijn en Sport de bestuurlijke opdracht is vastgesteld  
voor het opstellen van een integraal meerjarenbeleidsprogramma waarin de thema’s sport en 
preventie worden gecombineerd;

- de Drentse gemeenten en JOGG als partners samenwerken binnen de afspraken van 
‘Drenthe gezond’ en het meerjarenbeleidsprogramma ‘Drenthe samen gezond in beweging’;

- de gemeente de uitgangspunten onderschrijft en onderdeel is van ‘Drenthe gezond’, een 
programma waarin onder andere JOGG, GIDS, Kans voor de Veenkoloniën en de sociale 
agenda van de provincie Drenthe samenkomen. Centraal in de samenwerking staat de 
regionale coördinator die binnen ‘Drenthe gezond’ de verbindingen legt tussen 
eerdergenoemde programma’s, tussen de vraag en mogelijkheden en daar waar mogelijk 
nieuwe initiatieven inbrengt;  

- JOGG als landelijke organisatie ondersteuning biedt en een landelijke beweging opbouwt (het 
JOGG-werknet) om een gezonde omgeving voor alle kinderen en jongeren te realiseren, door 
middel van een structurele lokale integrale aanpak, waarin wordt samengewerkt tussen alle 
organisaties en personen die daar een rol in spelen, de JOGG-aanpak;

- de gemeente inmiddels ruime ervaring in de voorgaande fases heeft opgedaan met de JOGG-
aanpak en deze ervaring en opgedane kennis binnen het JOGG-werknet wil delen en het 
JOGG-werknet daarmee wenst te versterken; 

- de gemeente en JOGG zich binnen het JOGG-werknet vooral richten op het realiseren en 
delen van resultaten, het delen van kennis, inspireren en het versterken van het JOGG-
werknet in waarmee de JOGG-aanpak en de lokale implementatie duurzaam kunnen worden 
geborgd.
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Verklaren het volgende overeen te komen:

De gemeente:

1. blijft als JOGG-gemeente deel uitmaken van het landelijke JOGG-werknet, voor een periode 
van vier jaar met ingang van 1 januari 2021 en van rechtswege eindigend op 31 december 
2024; zijnde de looptijd van het meerjarenbeleidsplan ‘Drenthe samen gezond in beweging’; 

2. is bereid zowel met JOGG, binnen ‘Drenthe gezond’ en met andere JOGG-gemeenten kennis 
en resultaten te delen. JOGG zal deze resultaten, onder meer gebruiken om verantwoording 
aan de Tweede Kamer af te leggen. Tevens zal JOGG deze gegevens mogelijk en in overleg 
met de gemeente gebruiken voor communicatiedoeleinden;

3. heeft kennis genomen van het aanbod van JOGG waar de gemeente tijdens de duur van deze 
overeenkomst in elk geval recht op heeft, zoals toegang tot alle netwerken en kennis die 
beschikbaar is bij JOGG en voor het overige aanbod zoals hieronder weergegeven in punt 7 
t/m 12;

4. Stelt voor vier uur per week een contactpersoon aan voor JOGG vanuit de politieke of 
ambtelijke organisatie en voor twaalf uur per week een JOGG-regisseur als uitvoerder en 
coördinator voor de JOGG-aanpak;  

5. heeft het recht om deelname aan het JOGG-werknet tussentijds op te zeggen, schriftelijk en 
uiterlijk drie maanden voor afloop van het kalenderjaar; 

6. gaat akkoord met de wijze waarop JOGG de persoonsgegevens van de ondertekenaar(s) van 
de gemeente en van andere personen die namens de gemeente bij de uitvoering van deze 
overeenkomst zijn of worden betrokken, verwerkt conform de voor de verwerking van 
persoonsgegevens geldende wet- en regelgeving en vastgelegd in het privacybeleid van 
JOGG.

JOGG: 

7. stelt ten behoeve van de gemeente en voor de duur van deze overeenkomst een 
contactpersoon aan, de JOGG-adviseur. De JOGG-adviseur is op de hoogte van de 
specifieke situatie van de gemeente en de regionale samenwerking en draagt tevens zorg 
voor de (eventuele) ondersteuning op maat. Dit in overleg met de regio-coördinator in 
Drenthe. De JOGG-adviseur komt minimaal twee keer per jaar op bezoek bij de gemeente. 
Samen met een JOGG-relatiemanager wordt tevens zorggedragen voor kennisuitwisseling 
van landelijke ontwikkelingen naar lokaal;

8. biedt de gemeente toegang tot de JOGG-wiki, bestaande uit een uitgebreide kennisbank vol 
handreikingen, handige formats, good practices, tools en materialen;

9. nodigt de gemeente uit voor de regionale JOGG-bijeenkomsten voor JOGG-professionals, 
voor inhoudelijke bijeenkomsten waar gemeenten (bestuurders) elkaar inspireren door kennis, 
praktijkvoorbeelden en resultaten met elkaar te delen, en voor het  jaarlijkse JOGG-Congres; 

10. biedt de gemeente het gebruik  van de JOGG-thema’s ‘DrinkWater’, ‘Groente….zet je tanden 
erin’, ‘Slaap Lekker’ en ‘Gratis Bewegen, gewoon doen!’;
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11. biedt de gemeente de mogelijkheid deel te nemen aan projecten van JOGG voor een gezonde 
omgeving, zoals ‘Gezonde School’, ‘Team:Fit’ (sportomgeving), ‘Gezonde Kinderopvang’ en 
de ‘Gezonde Werkvloer’;

12. versterkt de communicatiekracht door over de activiteiten en resultaten van de gemeente via 
de landelijke JOGG-communicatie kanalen te communiceren.  

Getekend in tweevoud te Hoogeveen, ……………………………………….2021  

Namens de gemeente Hoogeveen,
Mevrouw J. Tabak, wethouder
Handtekening:   

Namens JOGG,
Mevrouw M. Bachra, directeur/bestuurder
Handtekening:


