De SamenSpeelBelofte
van JOGG
Wat gaat JOGG doen om de samenspeelkansen van alle
kinderen te vergroten?

Waar staat
JOGG voor?
JOGG wil dat alle kinderen gezond opgroeien 
en stelt zich ten doel om de leefomgeving waar
kinderen veel komen gezonder te maken.
We richten ons op thuis, de school & opvang, 
de buurt, de sport, de vrije tijd, het werk en de
online media. Het doel is dat deze omgevingen
verleiden tot consumptie van gezonde voeding,
tot meer bewegen en voldoende slaap.

Wat belooft JOGG te doen in
2020-21?
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Om dit te bereiken biedt JOGG aan gemeenten
een wijkgerichte aanpak om de omgeving waar
kinderen leven gezonder te maken.
Lokale JOGG-teams creëren een netwerk van
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bestuurders, professionals, ondernemers, wijk
bewoners, ouders én kinderen. Samen gaan zij
aan de slag met bijvoorbeeld gezonder voedings
aanbod in school- en sportkantines en veilige
speel- en beweegroutes in de wijk. Daarnaast heeft
de aanpak oog voor zorg voor het individuele
kind met overgewicht of obesitas.
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Extra aandacht vragen voor samen spelen
bij publieke en private partners van JOGG
en bij JOGG-gemeenten;
Minimaal drie impactvolle samenwerkingen
aangaan met andere initiatiefnemers van
het SamenSpeelAkkoord t.b.v. een inclusieve speelcultuur en meer samenspeelplekken;
Benoemen, stimuleren en aandacht 
geven aan samen spelen in blogs, (gast)
columns, verschillende offline en online
communicatiekanalen en op ons landelijke
event of partnerbijeenkomst;
JOGG gaat met advies van kinderen
professionals en organisaties helpen in
het gezondheids-, sociaal en ruimtelijk
domein voor een inclusieve samenspeel
cultuur en meer en betere samenspeelplekken.

Hoe gaat JOGG daar kinderen
bij betrekken?
JOGG werkt samen met de Raad van Kinderen en de Jeugdraad. Deze raden met deskundigen betrekken we bij het
waarmaken van de beloftes in 2020 en 2021. Verder heeft
iedere JOGG-gemeente een unieke lokale infrastructuur waar
in veel gevallen kinderen betrokken worden bij de lokale
aanpak
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