
JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) is een aanpak waarbij 
iedereen in een stad, dorp of wijk zich inzet om gezond eten en 
bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. 
Jongeren, hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal.
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Doelstellingen die zijn opgesteld in 2014
• Het percentage kinderen en jongeren 0-19 jaar met 

overgewicht is gedaald van 14 naar 12% (Nota “Vitale 
Dorpen” Utrechtse Heuvelrug, 2014)  We zitten nu 
gemiddeld onder de 12%

• Het percentage kinderen en jongeren dat per week 7 uur 
of meer beweegt, is met 5% toegenomen  Er wordt 
door jongeren veel bewogen

• Het percentage kinderen en jongeren dat dagelijks 2 uur 
of meer achter een beeldscherm zit, is met 5% afgenomen 

 10% achter een beeldscherm is zeer laag

• Het percentage kinderen en jongeren dat 6 of 7 dagen 
per week fruit of groente eet, is met 5% toegenomen  
40% eet dagelijks groente of fruit

• Het percentage kinderen en jongeren dat dagelijks meer 
dan 2 zoete drankjes drinkt, is met 5% gedaald  49% 
drinkt elke dag water en 30% drinkt dagelijks drankjes 
met suiker

• Het percentage kinderen en jongeren dat dagelijks 
ontbijt, is met 5% toegenomen  83% ontbijt minstens 
5 dagen in de week

Waarom JOGG-gemeente geworden?
De jeugd heeft de toekomst! Door een gezonde leefstijl te stimuleren hopen we dat de jeugd gezond opgroeit. Iedereen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is hiervoor verantwoordelijk en dit willen we ook samen aanpakken. Met onze groene gemeente willen we de gezonde omgeving van de jeugd een extra impuls geven.
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Naast overgewicht is ondergewicht ook een 
aandachtspunt voor ons. We willen dat iedereen 

gezond opgroeit en met plezier in het leven staat.Voeding is erg belangrijk voor kinderen en jongeren. Ze zijn in de groei 
en verbranden veel energie door beweeg/sport activiteiten en de 
opdrachten op school. Gezonde voeding is daarom ook erg belangrijk.
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Zit of ligt 6 uur of meer per dag 
achter een scherm

Sporten en bewegen wordt veel gedaan door 
de jongeren op de Utrechtse Heuvelrug
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Utrechtse Heuvelrug Gemiddelde van GemeentenEen nieuw thema waar we mee aan de slag gaan 
op basisscholen in 2021 is ‘slapen’. Een goede 
nachtrust is nodig om goed in je vel te zitten en 
geconcentreerd op school opdrachten te maken.
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Wat we hebben bereikt
• Meander, de Wegwijzer, de Meent, MAVO Doorn 

en de Dolfijn werden Gezonde School

• DVSA, Hemur Enge, de Haaskamp, ATV, Manger 
Cats kregen een gezondere sportkantine

• Daily Mile: 3 scholen lopen de Daily mile

• Fit@School: 90% van de scholen hebben 
meegedaan met dit programma over voeding en 
bewegen

• Er zijn extra beweegactiviteiten zoals de 
Sportspeeltuin en het Speelbos

Partners van Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond 
& JOGG Utrechtse Heuvelrug (2020)
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• De Binder
• Hardloopcentrum Aart Sigter

• Somatic
• Zenner
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GGD RU, onderzoek jeugd, 2013 en 2020


