
Bijlage 5 Provinciale samenwerking JOGG-Limburg  
 
Missie   
Met de regiocoördinatie streven we de volgende missie na: Bevorderen van een gezond gewicht 
onder jeugdigen, door de lokale JOGG bewegingen te verbinden en vraaggericht te versterken met 
kennisdeling, inspiratie en professionele schaalvergroting op JOGGpijlers als: 

• Publiek Private Samenwerking (PPS)  

• Verbinding Preventie en Zorg  ( VPZ)  

• Monitoring en Evaluatie ( M&E)  

•  en/of JOGG themacampagnes zoals Drink water, Gratis bewegen of TeamFit   
Op basis van regionale samenwerking kan  efficiënter gewerkt worden, meer impact gegenereerd 
worden en organiseren we de ondersteuning dichterbij. De verwachting is tevens dat deze 
ontwikkeling bijdraagt aan de bestendiging van de JOGG-aanpak op langere termijn. De provinciale 
JOGG-coördinatoren vormen het vliegwiel en de dragende partij in dit proces.     
  
Hoofddoelstelling  
JOGG-Limburg wil door middel van een integrale aanpak bijdragen aan het terugdringen van 
overgewicht onder kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar in Limburg. Dat doen we door het 
stimuleren van een gezonde leefstijl (m.n. gezonde voeding en bewegen), de totstandkoming van een 
gezonde leefomgeving (zoals voldoende speelmogelijkheden en groenvoorzieningen) en een 
provinciaal JOGG platform dat gericht is op kennisdeling, ondersteuning en afstemming. 
 
Beoogde resultaten prioriteiten JOGG-Limburg 
Publiek Private Samenwerking  
Doel: Regionale publieke én private partijen werken samen aan de planning en implementatie van 
JOGG-Limburg en aan een gezonde leefomgeving.   

• Er zijn jaarlijks per regio 5 gesprekken gevoerd met potentiele PPS partners.  

• Elk jaar verbinden zich 2 bovenlokale PPS partners aan JOGG-Limburg.  

• Er is een overzicht van bestaande lokale en regionale samenwerkingen.  

• Het aanbod van regionale PPS partners heeft een meerwaarde voor de lokale JOGG aanpak; 
Gemeenten kennen het aanbod van regionale PPS-partners en maken zo veel mogelijk 
gebruik hiervan.  

• Waardering is uitgesproken naar PPS partners.  
 
VPZ/Ketenaanpak overgewicht  
Doel: Regionale en lokale partners die de ondersteuning en zorg bieden voor kinderen met 

overgewicht weten elkaar te vinden en werken goed samen.  

• In 2019 is in twee nieuwe regio’s (na Maastricht) de ketenaanpak vormgegeven naar 
voorbeeld van de COACH methodiek.  

• Er is in 2018 een provinciale kwartiermaker en per regio een professional aangewezen die de 
kar trekt voor de ketenaanpak. Binnen gemeenten is commitment gecreëerd om aan de slag 
te gaan met de ketenaanpak.  



 
Monitoring & Evaluatie  
Doel: JOGG-gemeenten benutten beschikbare rapportages en cijfers, monitoren en evalueren hun 
lokale aanpak en delen hun resultaten. 

• Met de GGD’en zijn heldere afspraken gemaakt over de diensten van de GGD voor het 
monitoren en evalueren van de lokale aanpak.  

• Er is een overzicht van bestaande voorbeelden M&E in de regio.  

• Er is eind 2017 een quickscan1 beschikbaar. Deze biedt de GGD aan elke nieuwe JOGG-
gemeente aan.  

• Er is een (doorontwikkelde) uniforme vragenlijst voor de nulmeting en vervolgmetingen 
beschikbaar in 2018 (met keuzealternatieven voor focus op lokale doelen en campagnes).  

• Jaarlijks is er een overzicht op hoofdlijnen van de tot dan toe bekende resultaten op proces 
en effecten van JOGG Limburg.  

• Benchmarking: resultaten zijn zo mogelijk tegen elkaar afgezet (op gemeentelijk, regionaal 
en provinciaal niveau).  

 
Kennisdeling  
Doel: JOGG-gemeenten delen kennis, ervaring én successen, waardoor kruisbestuiving, inspiratie en 
positieve energie op gang komt. 

• Per jaar is er minimaal 1 thematische bijeenkomst georganiseerd. Dit wordt op basis van de 
vraag ingevuld.  

• Per jaar hebben er minimaal 3 regio-overleggen (Noord-, Midden- en Zuid-Limburg) 
plaatsgevonden. Agenda is bepaald door JOGG-regisseurs en/of JOGG-beleidsmedewerkers. 

• Alle Limburgse gemeenten hebben de inspiratiemap ontvangen. 
 
 
Bron:  Provinciaal plan JOGG-Limburg 2017-2019.



 
 

 


