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Datum 16 maart 2021

Onderwerp
Overeenkomst toetreding werknet Gezonde jeugd gezonde toekomst (JOGG) 

Wij willen
Het stimuleren van een gezonde leefstijl van jongeren in de gemeente Hoogeveen. 

Wij besluiten
1. De overeenkomst aan te gaan met JOGG om toe te treden tot het JOGG werknet.

Want
1.1. Bevorderen gezondheid en vitaliteit zijn speerpunten
In zowel de huidige nota volksgezondheid alsmede het Hoogeveens sportakkoord is het 
stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl van inwoners van de gemeente 
Hoogeveen, in het bijzonder bij kinderen en jongeren, een belangrijk speerpunt. Het doel 
is om toenemende gezondheidsachterstanden zoals overgewicht bij kinderen en jongeren 
zoveel mogelijk te voorkomen en vitaliteit te bevorderen.  

1.2. Landelijke kennis en expertise
Door toe te treden in het landelijke JOGG werknet verplicht Hoogeveen zich enerzijds tot 
het participeren en delen van kennis en informatie om een gezonde omgeving voor alle 
kinderen en jongeren te realiseren. Daartegenover staat dat Hoogeveen informatie, 
kennis en ondersteuning verkrijgt vanuit de samenwerking met JOGG die het lokale 
gezondheidsbeleid bevorderen.

1.3. Continuering bestaande samenwerking
In 2014 hebben alle Drentse gemeenten gezamenlijk besloten om zich aan te sluiten bij 
JOGG. In Drenthe hebben alle 12 gemeenten en de provincie een gezamenlijke aanpak 
opgezet uitgevoerd door middel van Drenthe gezond. In 2021 wordt er een nieuw 
integraal meerjarenbeleidsprogramma sport en preventie opgesteld waar de 
gezamenlijke Drentse aanpak en inzet van JOGG wordt opgenomen.

1.4. Gevraagd inzet is geborgd
Naast de inhoudelijke samenwerking stelt de overeenkomst onder andere als voorwaarde 
dat een deelnemende gemeente een contactpersoon en capaciteit beschikbaar stelt in de 
vorm van een JOGG-regisseur en coördinator. Deze inzet is geborgd in het team van 
sportfunctionarissen (buurtsportcoaches). 

Maar

Tussentijdse beëindiging
De overeenkomst om blijvend deel te nemen als JOGG- gemeente wordt gesloten voor 
vier jaar. Op basis van de overeenkomst heeft de gemeente het recht om deelname aan 
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het JOGG werknet tussentijds op te zeggen. Dit met inachtneming van schriftelijke 
opzegging en uiterlijk drie maanden voor afloop van het kalenderjaar. 

Achtergrond
JOGG is een landelijk werknet van gemeenten, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven. Samen wordt er gewerkt 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.   

De financiële gevolgen zijn 
Er zijn geen uitvoeringskosten verbonden aan de deelname van het JOGG werknet. Wel 
maken we kosten voor ambtelijke. Deze inzet bedraagt 8 uur per week. 

Alternatieven
Geen deelname aan het JOGG werknet. Hoogeveen ontvangt dan ook geen informatie, 
kennis en ondersteuning vanuit de samenwerking met JOGG die het lokale 
gezondheidsbeleid bevorderen.

Communicatie
Het besluit voor deelname aan het JOGG netwerk wordt in Drenthe gezamenlijk met alle 
deelnemende gemeenten en provincie gecommuniceerd. Daarnaast wordt de deelname 
gepubliceerd in de nieuwsbrief van Hoogeveen sport. 

Bijlagen
 Overeenkomst toetreding gemeente Hoogeveen tot het JOGG werknet


