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JONGEREN
OP GEZOND
GEWICHT
TILBURG

In Tilburg wordt sinds 2013 gewerkt met de integrale
aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Onder de
paraplu van de gemeente en de GGD komen samenwerkingsverbanden tot stand die partijen in de wijk
stimuleren en ondersteunen om meer aandacht te
geven aan gezonde voeding, sport en bewegen.
De focus ligt op duurzame activiteiten
en samenwerkingen in de wijk,
met aandacht voor de totale
leefomgeving van het kind.
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GEZONDE KINDEROPVANG
gezond voedingsbeleid is structureel opgenomen in de
beleidsplannen van 3 stedelijke kinderopvangorganisaties:
Kinderstad, Sterre, Kindercrèche. 7 kinderopvang locaties hebben
een gecertificeerde gezonde kinderopvang coach.

GEZONDE SPORTKANTINE
In steeds meer sportkantines aandacht voor de

4 gemeentelijke
sportaccommodaties geven het goede

gezondere keuze.

ETEN & DRINKEN

voorbeeld: gezondere keuze wordt expliciet
gestimuleerd en zichtbaar gemaakt.

Tilburgse kinderen zijn vanaf 2013:

• minder vaak ongezonde tussendoortjes gaan eten
• minder suikerhoudende dranken gaan drinken
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32% sport 1 tot 3 uur per week buiten school
65% speelt tussen de 3,5 en 14 uur per week buiten
74% 	sport minstens 2 keer per week op school
86% 	beweegt in totaal 7 uur of meer per week
60% 	is lid van een sportclub of -vereniging
Uitbreiding JOGG aanpak vanaf 2018
• van 1 naar 3 JOGG-wijken: Stokhasselt,
Groenewoud en Kruidenbuurt
• doelgroep van 0-12 jaar naar 0-18 jaar
• stedelijke samenwerking

Bron: GGD Jeugdmonitor 0-11 jaar (2017)
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• vaker water (of thee zonder suiker) gaan drinken
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meer dan

GEZONDE
OMGEVING
20 watertaps bij sportveldjes

in de stad: Jongeren drinken
daardoor meer water en minder
energiedrankjes en frisdrank.

100uit0gedbieeldd bijons

uitdagende buitenruimte

die aanzet tot spelen en bewegen
bij herontwikkeling wijken.

TILBURG

diverse buitenruimtes /
SAMENWERKINGSsportveldjes

VERBANDEN JOGG

GEZONDE SCHOLEN IN TILBURG: 25
Primair Onderwijs

Voortgezet Onderwijs

Middelbaar beroeps onderwijs

61 scholen totaal

17 scholen totaal

8 scholen totaal

21 gezonde scholen

1 gezonde school

3 gezonde scholen

6 scholen met meer dan
1 thema certificaat

6 gezonde
gouden schoolkantines

aandacht voor gezonder
aanbod in de kantines

36 groene schoolpleinen

aandacht voor plein- en pauzesport bij meerdere scholen

zet zich steeds meer in op
stimuleren van gezond gedrag

19 scholen stimuleren
waterdrinken / 7 scholen met
watertap op het schoolplein

leefstijlcoaching als
studierichting bij ROC
sport & bewegen

14 scholen zetten citytrainers
in t.b.v. extra beweegmomenten in de pauze

GEZONDE BUURT

VOORBEELDEN VAN ACTIVITEITEN

Vormgeving: Staet van Creatie, Tilburg

• Watercampagne uitgerold om waterdrinken • Meer groente, fruit en
te stimuleren, watermenukaart ontwikkeld
water bij stedelijke avonden Walter de waterheld is “geboren”.
4daagse en een speciale JOGGdag
op de woensdag.
• Alle 14 wijkcentra in Tilburg maken de
omslag naar een gezonder aanbod:
• Gezonde avond4daagse in Tilburg
de gezondere keuze is mogelijk in elke
Noord met 400 deelnemers.
productgroep.
• Buitenspeeldag Tilburg Noord en Groene• Water, groente en fruit is de standaard
woud met gezonde versnaperingen.
bij activiteiten van R-newt kids /
ContourdeTwern en structureel aandacht
• Pilot kinderresto: met 10 deelnemers
voor JOGG via interne werkgroep.
werd er 10 weken gezond gekookt met
kinderen. Ouders, broertjes en zusjes
• R-Battle in Tilburg West: 4 uur durende
mochten ook mee eten. Doorontwikkeling
maandelijkse activiteit voor kinderen van
wordt gezocht.
10-16 jaar waarin samen wordt gesport,
gekookt, gegeten en belangrijke issues
• Speelsafari in Tilburg Noord: samen
d.m.v. een quiz worden onder de aandacht
buitenspelen met moeders uit de wijk.
gebracht.

ONDERSTEUNING VOOR
KINDEREN BOVEN
GEZOND GEWICHT:

Leefstijlprogramma
ToFF nu in 3 JOGG wijken
met 26 gezinnen

Leefstijlprogramma
LEFF in Tilburg West
gestart als aanloop naar
nieuw ToFF traject

Gemeente Tilburg
GGD Hart voor Brabant
ContourdeTwern
R-newt Kids
Service bureau kinderopvang
(Kinderstad, Sterre, Kindercrèche)
T-primair
Ouder kamer de Dirigent
Wijkraad Stokhasselt
Brabant Water
Team:Fit
Kinderfysiotherapie Move-Ing
YDcoaching
Kunst&Kracht
AlbertHeijn Wagnerplein
Q-promotions
Drinkschoolwater/Empaso
Join the pipe
Cruyff foundation
Stichting Move
Gezonde eetkamer
Groenrijk Tilburg Noord
St Warandeloop Tilburg
CZ-Tilburg ten Miles
Jumbo
Decathlon Tilburg
ICM weekendschool Tilburg
Bureau voor Beeldvorming
Stichting Avondvierdaagse Tilburg
Fotoburo Toin Damen
Staet van Creatie
Krijnen Mediaproducties
Theater collectief EELT
WillemII Betrokken
PLYGRND.city
Resto 013
IMW

Deelname aan Tilburg
Ten Miles Familyrun door
35 kinderen en ouders
uit Tilburg Noord

Voor de digitale versie van deze factsheet met linkjes naar meer informatie achter de onderwerpen ga naar
www.sportintilburg.nl/jogg Wil je ook aansluiten, meedenken of heb je een goed idee: mail dan naar jogg@tilburg.nl

