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JONGEREN
OP GEZOND
GEWICHT
TILBURG

Wij streven naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren
wonen, werken, leren en recreëren in een omgeving waarin een
gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.
In 2016 getek
end:

JOGG-WIJK

STOKHASSELT

Tilburg= JOG
gemeente G
t/m 1 jun

Tijdens de Gezonde Wandel4daagse was er een toename van

200 naar 600 deelnemers!
Er waren

Er zijn

340 deelnemers bij de Buitenspeeldag,

moestuinen geopend bij BS de Lochtenbergh

en KC Noord (kinderopvang)

2 van de 3 basisscholen zijn Gezonde Scholen
op gebied van voeding EN sport & bewegen

De

Speelsafari is opgestart: wekelijks buitenspelen voor moeder en kind

Er waren

195 ouders aanwezig bij 11 voorlichtingsbijeenkomsten

en workshops gezonde (op)voeding

77 bewoners hebben een bijdrage geleverd aan
het verwezenlijken van JOGG activiteiten

Er zijn

20 handtekeningen gezet door partners

onder ‘samen voor Jongeren Op Gezond Gewicht’
tijdens de netwerkbijeenkomst JOGG Connect

i 2019

Aantal
activiteiten

Thema
Bewegen

26

Behandelen overgewicht

22

Water drinken

35

Ontbijt

16

Groente en fruit

36

Gezonde omgeving

17

Opvoeden

22

Ander thema*

2

Totaal aantal JOGG activiteiten
in Stokhasselt

65

Verschil overgewicht Stokhasselt t.o.v. stedelijk
2013 %

2016 %

2 t/m 4 jaar

3

2

5 en 6 jaar (groep 2)

12

6

10 en 11 jaar (groep 7)

19

9

Het verschil tussen het percentage kinderen
met overgewicht in Stokhasselt en het stedelijk
gemiddelde is in alle leeftijdgroepen kleiner
geworden.

Ketenaanpak 
• Er is een speciaal spreekuur voor gezond gewicht:

40 gezinnen zijn structureel in beeld
• 13 gezinnen hebben deelgenomen
aan leefstijl interventie LEFF
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STEDELIJK:

21 gezonde scholen, waarvan 5 certificaten hebben van meerdere thema's
Er zijn 1361 uren extra sport na school aangeboden op 34 basisscholen
Er zijn 2172 spaarkaarten ingeleverd vanuit de Jumbospaaractie: Er kon gespaard
Er zijn

worden voor zwemkaartjes; voor de gezonde keuze kreeg men extra spaarzegels

12 basisscholen scholen zijn gestart met Citytrainers junior voor extra beweegmomenten
tijdens pauzes

275 Sligro fruit-teamboxen zijn er uitgedeeld aan 3200 voetballertjes
bij het aftrapweekend van Positief Voetbalklimaat Tilburg

12 basisscholen

9 scholen met schoolplein14,

Er zijn
met een groen schoolplein,
wat bijdraagt aan de gezonde levensstijl van kinderen.

NIEUWE SAMENWERKINGS
PARTNERS 2016
Pabo Tilburg
Jumbo
CZ
Sport2connect
Service bureau kinderopvang
Afdeling veiligheid en wijken
Regionale JOGG gemeenten:
Waalwijk en Dongen

MERKBAAR
• Op scholen en kinderopvang is er steeds

Er waren dit jaar twee keer zo veel deelnemers aan de Warande scholierenloop van

500 naar 1000 lopers dankzij extra werving via samenwerking met ROC sport&bewegen

en combinatiefunctionarissen

1250 gezonde snackpakketjes van Albert Heijn uitgedeeld aan deelnemers

Er zijn
van de Warande scholierenloop

45 medewerkers van 19 kinderopvang locaties waren aanwezig bij 2 info

meer structurele aandacht voor water
drinken, gezond eten en bewegen.
• JOGG is een structureel agendapunt in diverse
wijkoverleggen (toegang, huisartsen, etc)
• Steeds meer vraag naar, en behoefte aan,
openbare watertappunten

bijeenkomsten “gezonde kinderopvang”

5 sportverenigingen zijn aan de slag gegaan met de gezonde sportkantine teamFit!
Er is 3% toename van jeugd lidmaatschappen bij sportverenigingen
Er hebben ruim 7500 kinderen en 2000 ouders deelgenomen aan JOGG activiteiten
Er zijn 8 scholen actief met de Daily Mile
Tot

aal

2000 bidons
uitged

Staet van Creatie is supporter van JOGG

STIJGING OVERGEWICHT IS
OMGEZET IN EEN VOORZICHTIGE
DALING,

Stokhasselt

11 14 9 11

eeld bij 5 evenementen
en op 4 scholen

26 24 25 15

	 Meer watertappunten in de stad
	Optimaliseren keten aanpak en
(door)ontwikkelen Tilburgse leefstijl
interventie: ToFF
	 Inzet op actief ouderschap
	 Gefaseerde verbreding JOGG aanpak: 		
stedelijk + doelgroep 0-18 jaar
Goedkoop en gezond eten

39 27 18 28

2013
2014

Tilburg

SPEERPUNTEN
2017

2015
8 9 9 9

14 14 13 9

20 18 18 19

2 t/m 4 jaar

5 en 6 jaar

10 en 11 jaar

2016

% jeugdigen
met overgewicht
(incl. obesitas)

NATUURLIJK BLIJVEND AANDACHT VOOR:
• GEZONDE SCHOOL
• GEZONDE KINDEROPVANG
• BEWEGEN, WATER DRINKEN,
GROENTE EN FRUIT

