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Bijlage 4 – Competentieprofiel JOGG-regisseur, JOGG-beleidsmedewerker en JOGG-
regiocoördinator 
 
A) Competentieprofiel JOGG-regisseur  
 
Een belangrijke succesfactor in de uitvoering is de JOGG-regisseur, met een helder 
omschreven en afgebakend takenpakket. De term JOGG-regisseur brengt tot uitdrukking dat 
het voeren van regie over partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) 
belangrijk is. Het beheren van de hele JOGG-aanpak is voor één persoon veel gevraagd. Het 
is van belang dat er een beweging op gang wordt gebracht waarbij samenwerking en 
samenhang voorop staat zodat de gewenste resultaten worden bereikt. Eerst en vooral is de 
regisseur een ‘oliemannetje’, degene die partijen bij elkaar brengt, verbindingen legt en 
stimuleert en enthousiasmeert. Daarbij horen bepaalde taken. 
 
Taken 
 
De JOGG-regisseur: 

• voert de regie, verbindt partijen zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt;  

• schrijft het Plan van Aanpak en bewaakt de uitvoering hiervan; 

• heeft overzicht over wat er gebeurt in de JOGG-wijk (rond jongeren en gezonde 

leefstijl);  

• richt de organisatie in van de lokale JOGG-aanpak; identificeert sleutelfiguren in de 

wijk (zowel publiek als privaat) en betrekt ze:  

o verbindt partijen door ze op te nemen in stuurgroep en integrale werkgroepen 

(hierbij zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken). In deze 

groepen wordt kennis en expertise gedeeld en worden activiteiten afgestemd;  

o creëert lokale publiek-private samenwerking;  

o deelt informatie en ontwikkelingen rondom de JOGG-aanpak met alle 

betrokken publieke en private partijen;  

• bepaalt de keuze van activiteiten en interventies; identificeert welke acties en 

interventies al gedaan worden en hoe veelbelovende kunnen worden 

geïmplementeerd en/of geoptimaliseerd;  

• zet activiteiten en interventies, die reeds plaatsvinden in de wijk en die een bijdrage 

leveren aan de JOGG-doelen, voort onder de JOGG-paraplu; 

• beheert een uitvoeringsbudget; 

• onderhoudt persoonlijke contacten en deelt kennis en ervaringen uit met de andere 

JOGG-gemeenten.  
 
Competenties  
 
De JOGG-regisseur: 

• is een verbindend en inspirerend persoon die op alle niveaus kan acteren en de regie 

kan voeren: van uitvoerders in de wijk tot bestuurders op stedelijk niveau;  

• is vernieuwend, niet bang om buiten de gebaande paden te treden, bijvoorbeeld op 

het terrein van sociale marketing en publiek-private samenwerking;  

• is proactief en ondernemend, en weet dit over te dragen aan anderen;  

• heeft ervaring met implementatieprocessen (van beleid naar wijkniveau);  

• heeft organisatievermogen en een resultaatgerichte instelling; 

• is bereid om kennis te verbreden en te delen met andere JOGG-regisseurs;  

• is een netwerker met strategisch inzicht en beschikt over goede contactuele 

eigenschappen; 

• is volhardend en laat zich niet snel uit het veld slaan; 

• is een lokale ambassadeur van de JOGG-aanpak; 
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• is communicatief vaardig; 

• vult de JOGG-beleidsmedewerker aan qua taken en competenties; 

• beschikt over een HBO-opleiding, dan wel door kennis en ervaring verkregen 

vergelijkbaar niveau.  
 
Benodigd aantal werkuren  
 
Om succesvol de JOGG-aanpak te implementeren wordt een JOGG-regisseur aangesteld 
voor minimaal twee dagen per week (16 uur) en bij voorkeur 3 dagen, om de JOGG-aanpak 
lokaal te implementeren 
 
 
B) Competentieprofiel JOGG-beleidsmedewerker 
 
Een belangrijke succesfactor is de JOGG-beleidsmedewerker. Het beheren van de hele 
JOGG-aanpak is voor één JOGG-regisseur veel gevraagd. Het is van belang dat hij of zij 
ondersteund wordt door een JOGG- beleidsmedewerker. Samen brengen zij een beweging 
op gang waarbij samenwerking en samenhang voorop staat zodat de gewenste resultaten 
worden bereikt. Daarbij horen bepaalde taken. 
 
Taken  
 
De JOGG-beleidsmedewerker: 

• is sparringpartner en vraagbaak van de JOGG-regisseur; 

• adviseert de JOGG-regisseur bij het schrijven van het Plan van Aanpak en bewaakt 

de uitvoering hiervan, houdt zicht op de grote lijnen;  

• adviseert de JOGG-regisseur bij de organisatie van de lokale JOGG-aanpak, 

identificeert sleutelfiguren in de wijk, zowel publiek als privaat; 

• beheert het algehele budget, verleent ‘subsidie’ aan de JOGG-regisseur. De JOGG-

regisseur beheert een uitvoeringsbudget, om snel in te kunnen spelen op kansen; 

• heeft overzicht over wat er gebeurt in de JOGG-gemeente, in relatie tot jongeren en 

gezonde leefstijl; 

• kijkt vooruit, denkt na over de borging van de JOGG-aanpak in het beleid van de 

gemeente en andere organisatie; 

• is proactief en verbindend: creëert een breed draagvlak voor JOGG en verbindt 

partijen zowel binnen het gemeentehuis, richting andere beleidsterreinen, als extern; 

• houdt contact met de bestuurders: informeert hen regelmatig over belangrijke 

ontwikkelingen en zet hen in als ambassadeur;  

• zorgt voor de verantwoording van JOGG richting college en raad; 

• heeft zicht op een regionale aanpak van overgewicht met regionale partners, 

bijvoorbeeld de buurgemeenten, provincie, GGD en Sportraad; 

• vertegenwoordigt de gemeente in het lokale JOGG-netwerk; 

• is lid (secretaris) van de stuurgroep; 

• is de schakel tussen de stuurgroep en lokaal betrokken publieke en private partijen;  

• deelt kennis en ervaringen. 
 
Competenties  
 
De JOGG-beleidsmedewerker: 

• heeft kennis van gemeentelijke beleidsprocessen en politiek-bestuurlijke 

verhoudingen;  

• is een verbindend en inspirerend persoon die op alle niveaus kan acteren: van 

uitvoerders in de wijk tot bestuurders op stedelijk niveau;  

• is vernieuwend, niet bang om buiten de gebaande paden te treden, bijvoorbeeld op 

het terrein van publiek-private samenwerking;  

• is in aanleg gezaghebbend;  
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• is proactief en ondernemend, en weet dit over te dragen aan anderen;  

• maakt gebruik van bestaande structuren, breidt deze uit en versterkt ze;  

• is een netwerker met strategisch inzicht en beschikt over goede contactuele 

eigenschappen;  

• vult de JOGG-regisseur aan qua taken en competenties; 

• heeft ervaring met het beheren van budgetten; 

• is volhardend en laat zich niet snel uit het veld slaan; 

• beschikt over een HBO-opleiding dan wel door kennis en ervaring verkregen 

vergelijkbaar niveau. 
 
Benodigd aantal werkuren  
 
Om succesvol de JOGG-aanpak te implementeren is de JOGG-beleidsmedewerker van de 
gemeente ten minste 4 uur per week beschikbaar is voor de JOGG-aanpak. Voor een goed 
resultaat geldt dat er met name in het eerste jaar geïnvesteerd moet worden in de organisatie 
van de JOGG-aanpak, dit vraagt meer tijd van de JOGG-beleidsmedewerker. 
 
C) Competentieprofiel JOGG-regiocoördinator  
(Alleen van toepassing op JOGG-regio’s en JOGG-gemeenten met een regiocoördinator) 
  
Voor de implementatie van de lokale JOGG-aanpak zoeken we, daar waar mogelijk en 
kansrijk, aansluiting bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden. We beogen hiermee 
de JOGG-aanpak in afzonderlijke JOGG-gemeenten te versterken en te borgen. Voorbeelden 
hiervan zijn de provincie Drenthe (12 gemeenten), Friesland (12 gemeenten) en de regio 
Noord-Veluwe (6 gemeenten). Afzonderlijke JOGG-gemeenten stellen elk een eigen JOGG-
regisseur en -programmamanager aan.  
 
Voor de regionale samenwerking wordt een regio coördinator aangesteld. De JOGG-regio 
coördinator kan tegelijkertijd ook de functie van JOGG-regisseur of -programmamanager 
vervullen en is bij voorkeur in dienst bij een regionale organisatie. De coördinator zet de 
regionale samenwerking op tussen de gemeenten en stimuleert kennisuitwisseling en 
regionale samenwerking op onderwerpen die de lokale JOGG-aanpakken kunnen versterken, 
zoals de JOGG-themacampagnes of samenwerking met private partijen. Daarnaast 
ondersteunt de regio coördinator gemeenten bij de implementatie van de lokale JOGG-
aanpak en werkt hierin nauw samen met de adviseur JOGG-aanpak van Jongeren Op 
Gezond Gewicht.  
 
Taken 

 

De JOGG-regio coördinator: 

• Voert de regie over de JOGG-gemeenten in de regio en is 1e aanspreekpunt voor de 

JOGG-regisseur en -programmamanager voor de implementatie van de lokale 

JOGG-aanpak;  

• Werkt samen met de adviseur JOGG-aanpak en wordt vanuit Jongeren Op Gezond 

Gewicht ondersteund en geadviseerd bij de lokale/regionale implementatie van de 

JOGG-aanpak;  

• Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het regionaal JOGG-plan van aanpak en 

stelt daarvoor ieder jaar een jaarplan op. De input voor het regionale plan komt vanuit 

gemeenten en regionale stakeholders. Hierin worden onderwerpen opgenomen die 

door het regionale samenwerkingsverband worden uitgevoerd en de lokale 

aanpakken kunnen versterken. Denk aan:  
- Publiek private samenwerking  
- Monitoring & Evaluatie  
- Communicatie  
- Verbinding Preventie en Zorg  
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• Signaleert en inventariseert behoeften/onderwerpen van gemeenten en faciliteert dat 

deze behoeften/onderwerpen op regionaal niveau voor alle JOGG-gemeenten 

tegelijkertijd worden uitgevoerd en gemeenten hierbij ondersteund worden. 

Bijvoorbeeld met inzet van experts of coaches van Jongeren Op Gezond Gewicht;  

• Sluit 2x per jaar aan bij voortgangsoverleggen die de JOGG-adviseur initieert met de 

JOGG-gemeenten. Dit overleg gebeurt aan de hand van de voortgangstool van 

Jongeren Op Gezond Gewicht;  

• Signaleert en geeft sturing ten aanzien van de juiste wijze van uitvoering van de 

JOGG-aanpak. De Regio-coördinator trekt hierin samen op met adviseur JOGG-

aanpak om de kwaliteit van de uitvoering van de JOGG-aanpak te bewaken;  

• Houdt de werkzaamheden en inzet per gemeente/regio bij in het document 

‘procesvoortgang JOGG-gemeenten’ en informeert 2x per jaar op verzoek van 

Jongeren Op Gezond Gewicht. 
 
Competenties JOGG-regio coördinator  
 

• Resultaatgerichtheid  

• Samenwerken  

• Ondernemerschap  

• Helikopterview  

• Flexibel  

• Overtuigingskracht  
 


