
 

 

 Bijlage 2 – Gedragscode Jongeren Op Gezond Gewicht  
 
 
1. Missie Jongeren Op Gezond Gewicht  
 
Jongeren Op Gezond Gewicht streeft naar een samenleving waarin kinderen en jongeren 
wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de 
normaalste zaak van de wereld is. 
 
Doelstellingen 2020: 

• De stichting werkt aan een gezonde omgeving met structureel aandacht voor gezonde 
leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder, waarmee tenminste 
1 miljoen kinderen en jongeren worden bereikt. 

• In 75 JOGG-gemeenten is een stijging te zien van het aantal kinderen en jongeren op 
gezond gewicht.  

 
2. Uitgangspunten JOGG-aanpak  
 
De JOGG-aanpak is gebaseerd op vijf pijlers: politiek-bestuurlijk draagvlak, publiek-private 
samenwerking, sociale marketing, wetenschappelijke begeleiding en evaluatie en de pijler 
verbinding preventie en zorg. Gemeenten richten zich binnen de JOGG-aanpak primair op 
wijken waar het probleem van overgewicht bij kinderen en jongeren het grootst is.  
Onder regie van de gemeente werken publieke en private partijen samen aan betere sport-, 
beweeg- en speelfaciliteiten en meer aandacht voor voeding en beweging. De JOGG-aanpak 
fungeert als paraplu waaronder nieuwe en al bestaande effectieve activiteiten versterkt 
worden ingezet.  
 
Vanuit het landelijk JOGG-bureau worden JOGG-gemeenten ondersteunt met kennis, 
trainingen, communicatiemiddelen en een breed netwerk gericht op de uitvoering van de 
JOGG-aanpak. Jongeren Op Gezond Gewicht werkt samen met publieke en private partijen 
om de JOGG-beweging in Nederland groot te maken en maakt actief gebruik van alle kennis 
die aanwezig is of wordt ontwikkeld, in nauwe samenwerking met universiteiten en 
kennisinstituten. 
 
De JOGG-aanpak is in essentie een methodiek en geen interventie. Het JOGG-bureau 
stimuleert het gebruik van interventies die positief zijn beoordeeld door het Centrum Gezond 
Leven en stimuleert partijen interventies voor beoordeling hier aan te melden. Ook informeert 
Jongeren Op Gezond Gewicht, JOGG-gemeenten over de activiteiten van de private partners 
die op landelijk niveau betrokken zijn bij Jongeren Op Gezond Gewicht. De kwaliteits-
bewaking van de methodiek krijgt vorm binnen de pijler Wetenschappelijke Begeleiding en 
Evaluatie.  
 
3. Samenwerking  
 
JOGG-gemeenten en de partners van Jongeren Op Gezond Gewicht spannen zich in om een 
gezond gewicht, als onderdeel van een gezonde leefstijl van kinderen en jongeren en de 
volwassenen die hen omringen, te bevorderen. De ambitie is om samen het proces te 
versnellen, om zo elkaar en anderen te inspireren baanbrekende initiatieven te realiseren en 
de ervaringen over te dragen naar andere partijen.  
Jongeren Op Gezond Gewicht gaat uit van een lange termijn samenwerking om een 
duurzame relatie te realiseren en resultaat te bereiken. Met gemeenten wordt een contract 
opgesteld met een minimale looptijd van 3 jaar.  
  



 

4. JOGG-gemeenten  
 
Iedere Nederlandse gemeente kan de status van JOGG-gemeente krijgen, indien wordt 
voldaan aan de criteria als beschreven in de samenwerkingsovereenkomst met de JOGG-
gemeente. De JOGG-gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de JOGG-
aanpak op lokaal niveau, het landelijk bureau van Jongeren Op Gezond Gewicht ondersteunt 
hierbij.  
 
5. Publiek Private Samenwerking  
 
Jongeren Op Gezond Gewicht werkt samen met maatschappelijke partners zoals de 
Hartstichting en NOC*NSF, maar ook met kennispartners als het Voedingscentrum. De 
stichting richt zich ook op samenwerking met het bedrijfsleven, aangezien zij grote invloed 
heeft op de omgeving waarin kinderen opgroeien. Vanwege de commerciële belangen vereist 
deze private samenwerking heldere uitgangspunten:  
 
• Vertrouwen 
Vertrouwen staat aan de basis van onze samenwerking. We investeren in een duurzame 
relatie door wederzijdse betrokkenheid te stimuleren, onze successen en mislukkingen te 
delen en de samenwerking regelmatig te evalueren. 
• Transparantie 
We zijn transparant over met wie we samenwerken en waarom. We spreken duidelijke 
gezamenlijke ambities en prestaties af. 
• Wederkerigheid 
We verwoorden zo helder mogelijk wat de rolverdeling is: er is sprake van wederkerigheid, 
alle partijen worden beter van de samenwerking. 
• Onafhankelijkheid  
Wij zijn een onafhankelijke stichting. Hoewel landelijke private partijen financieel bijdragen, 
hebben zij geen invloed op ons beleid. Het hoofddoel ‘jongeren op gezond gewicht’ en onze 
ambitie staat voorop.  
• Niet voor commerciële doeleinden 
Private partijen kunnen de samenwerking niet gebruiken voor commerciële doeleinden en zij 
communiceren niet richting kinderen. De bedrijven kunnen wel gebruikmaken van onze 
netwerken van professionals en stakeholders. 
• Geen exclusiviteit 
Alle bedrijven mogen in principe meedoen. We sluiten bij voorbaat niemand uit tenzij we 
verwachten dat er imago- of reputatieschade ontstaat, dan wel de geloofwaardigheid van 
Jongeren Op Gezond Gewicht op het spel staat. .  
• Monitoring 
We monitoren onze activiteiten en maken de samenwerking en de resultaten zichtbaar.  
Onze gezamenlijke activiteiten passen binnen een groter geheel en zijn onderdeel van een 
integrale aanpak. 
 
De JOGG-gemeente kan op lokaal niveau samenwerking met lokale bedrijven aangaan. Het 
samenwerkingsverband met deze partijen moet geloofwaardig zijn en voldoen aan 
bovenstaande criteria en de criteria vermeld in het document  ‘Werving en selectie van 
partners’ op de JOGG-wiki. 
 
5. Communicatie  
Gebruik naam of beeldmerk  
De naam Jongeren op Gezond Gewicht en het beeldmerk mogen alleen gebruikt worden in 
overeenstemming met huisstijlrichtlijnen van Jongeren Op Gezond Gewicht. Zie hiervoor 
pagina Communicatie op de JOGG-wiki. De naam Jongeren Op Gezond Gewicht en het 
beeldmerk mogen daarbij niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden gericht op de 



 

directe verkoop van producten en/of diensten.  
 
Reputatiemanagement 
Partijen en medewerkers zullen zich onthouden van handelingen en gedragingen ten gevolge 
waarvan de goede naam van de wederpartij en/of een van haar producten en diensten in 
diskrediet kan worden gebracht.  
 
5. Onafhankelijkheid  
Wederzijdse onafhankelijkheid  
De relatie met de JOGG-gemeenten mag niet ingrijpen op de onafhankelijkheid van Jongeren 
Op Gezond Gewicht. Gemeenten hebben geen directe invloed op het beleid van Jongeren 
Op Gezond Gewicht en de uitvoering daarvan.  
 
Schriftelijke afspraken  
Op basis van de uitgangspunten van deze gedragscode is een contract opgesteld met de  
JOGG-gemeenten. Hierin wordt verwezen naar deze gedragscode.  


