
1 1

Plan van Aanpak 
2021-2023



2 2

Inhoud
1. Inleiding        3

2. Stand van zaken        4

3. Doelstellingen        5

4. Uitgangspunten        6

5. Wat gaan we doen?       7

6. Organisatie en samenwerking      11

7. Monitoring en evaluatie       12

8. Communicatie        13 
 
9. Procesplanning 2021       14

10. Financiën 2021        15

Bijlagen

1. Wijk- en buurtindeling gemeente Lelystad    17

2. Trend overgewicht Lelystad      18

3. Factsheet onderzoek Bewegen en Voeding schooljaar 2019-2020  19

4. Factsheet JOGG-Lelystad 2018-2020     20

 

Maart 2021
Opgesteld door Marleen Tibbe JOGG-regisseur Lelystad met medewerking van: 

SCHOLENGROEP KATHOLIEK ONDERWIJS



3 3

Inleiding

Sinds 1 januari 2018 is Lelystad een JOGG gemeente. Het college heeft hierover op 5 
december 2017 een positief besluit genomen. De gemeente Lelystad is een overeen-
komst aangegaan met JOGG Nederland tot en met februari 2021. 

Deze eerste fase van JOGG loopt ten einde en gaat over in de tweede fase van 
wederom 3 jaar. Een fase die begint in een tijd waarin we te maken hebben met 
Corona. Het virus zelf lijkt weinig effect te hebben op kinderen en jongeren. Echter, 
de impact van de coronamaatregelen op kinderen en jongeren is wél groot. Dat blijkt 
uit een onderzoeksrapport van Iresearch in opdracht van JOGG NL. Als gevolg van 
een ongezondere leefstijl gedurende de coronatijd is een toename van gewicht en 
een toename van de ongelijkheid te verwachten, met name onder kwetsbare kinde-
ren en jongeren. Het rapport laat tevens zien dat kinderen en jongeren ten tijde van 
de coronamaatregelen minder bewegen, vaker een beeldscherm gebruiken en dat het 
sociale leven van kinderen en jongeren achteruitgaat. Daarnaast hebben de maatre-
gelen invloed op de thuissituatie voor zowel kinderen en jongeren als hun ouders/
verzorgers. Positieve gevolgen, zoals elkaar meer zien en het hebben van meer 
rust, maar ook negatieve gevolgen, zoals meer spanning en ruzies binnen het gezin. 
Voor JOGG Lelystad is er nog volop werk aan de winkel. Gezamenlijk leveren we de 
komende periode wederom een belangrijke bijdrage aan het gezonder maken van 
de omgeving van kinderen en jongeren, zodat zij gezond kunnen opgroeien en een 
gezonde toekomst tegemoet gaan. 

Dit plan van aanpak beschrijft op hoofdlijnen hoe we de komende periode samen 
willen werken aan het versterken van die gezonde omgeving. Het plan beschrijft een 
aantal ambities die aansluiten bij de samenwerkingsagenda WEL in Lelystad en het 
Sport & Vitaliteitsakkoord Lelystad. We zoeken op onderdelen de verdieping in het 
focusgebied Bolder en Kustwijk en we verbreden een aantal succesvolle ontwikkelin-
gen richting de rest van de stad. We stellen voor dat partijen zich in deze fase nog 
meer verbinden aan één of meerdere onderdelen en dat zij in coalities de kaders in 
dit plan verder uitwerken en concretiseren.
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JOGG Lelystad heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een netwerkaanpak. We 
werken samen om de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder 
te maken. Het is destijds een bewuste keuze geweest om JOGG te zien als centraal 
verbindingspunt waar de vele initiatieven en ontwikkelingen rondom een gezonde en 
actieve leefstijl voor kinderen en jongeren bij elkaar komen. De afgelopen twee jaar 
hebben we als partners onder andere het volgende bereikt:

• Een sterk netwerk van maatschappelijke partners uit onderwijs, sport, zorg en 
welzijn. Partners die allen vanuit hun eigen rol en opdracht iets kunnen betekenen 
voor het gezond opgroeien van de Lelystadse jeugd; 

• De samenwerking en thema’s van JOGG hebben een plek gekregen binnen ver-
schillende ontwikkelingen en initiatieven, zoals de Samenwerkingsagenda WEL in 
Lelystad, het Sport & Vitaliteitsakkoord en het onderwijsachterstandenbeleid;

• Ontwikkeling en uitvoering van een scholenaanpak basisonderwijs waarbij zeven 
scholen in het focusgebied zijn aangehaakt en op basis van onder andere de Ge-
zonde Schoolaanpak werk maken van gezond schoolbeleid;

• Een sterke communicatielijn richting het basisonderwijs door een centraal aan-
spreekpunt, in de persoon van de coördinator van de vakgroep bewegingsonder-
wijs, die met mandaat van de drie grote schoolbesturen een gezonde en actieve 
leefstijl de scholen die dat willen in mag brengen;

• Aansluiting en verbinding met de Gezonde Wijkaanpak en de daaraan verbonden 
partners. Dit heeft naar twee kanten toe goed gewerkt. We hebben elkaar goed 
kunnen versterken. Helaas wordt de gezonde wijkaanpak en de daaraan verbonden 
leefstijlwijkcoaches in de huidige vorm niet gecontinueerd;   

• Met partners is de campagne ‘Lelystad drinkt water!’ ontwikkeld en uitgevoerd 
waarbij de verbinding is gemaakt met de Nationale Sportweek; 

• Diverse activiteiten op het gebied van voeding en bewegen zijn aangejaagd en/of 
ondersteund, zoals Daily Mile, Ontbijtkanjers, gezond schoolvoetbaltoernooi, Lely-
stad Kenniscentrum Talent, fitweken op scholen, Oogstevenement Lelystadse Boer 
en Brasserie 2050;

• Werksessie en verkenning op de mogelijkheden van Publiek Private Samenwerking; 
• Planvorming en eerste uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van Verbinding 

Preventie en Zorg voor kinderen (en hun gezin) met overgewicht;
• Planvorming om in samenwerking met de verenigingsondersteuner van het 

Sportbedrijf de gezonde sportkantine te implementeren bij sportverenigingen in 
Lelystad; 

• Met succes de landelijke pilot ‘Gezonde eetomgeving VO- en MBO-scholen’ naar 
Lelystad gehaald. Gemeente Lelystad is één van de drie pilotgemeenten voor dit 
project. De drie VO-scholen die samen gaan in Porteum doen mee.

2
. Stand van zaken
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3
. D

oelstellingen

HoofddoelstellingHoofddoelstelling
(bron: plan van aanpak(bron: plan van aanpak 2019-2021)

 “Het percentage kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een gezond gewicht in de buurten Jol,  
 Punter en Galjoen gelegen in de Kustwijk is in 2024 licht gestegen ten opzichte van 2018” 

EnEn

 Het percentage kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een gezond gewicht in de buurten 
 Kempenaar, Kogge, Gondel en Schouw gelegen in de wijk de Bolder is in 2024 gestabiliseerd ten   
 opzichte van 2018” 

Gedragsdoelen

• Het stimuleren dat zoveel 
 mogelijk kinderen voldoen aan  
 minimaal 1 uur per dag 
 bewegen
• Het stimuleren van een afname 
 van de inname van gezoete
 dranken en een toename in water  
 drinken
• Het stimuleren van een toename  
 van de dagelijkse inname van   
 groente en fruit
• Het stimuleren van een gezond 
 aanbod in elke omgeving 

OmgevingsdoelenOmgevings

Thuis
Ouders informeren over gezonde leefstijl

Onderwijs/KO 
Er is een doorgaande lijn 0-12 jaar in beleid en 
activiteiten op scholen met de focus op voeding en 
bewegen

Wijk
De wijk Bolder en Kustwijk zijn beweegvriendelijk 
ingericht

Sport
Sportverenigingen stimuleren op gezond(er) aanbod

Media
Communicatie over (onderdelen van) gezonde leefstijl

Werk
JOGG partners geven het goede voorbeeld

Zorg
Er is aanbod ‘op maat’ voor kinderen met overgewicht 
en hun gezin
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Ten behoeve van de doelstellingen en de ambities werkt JOGG Lelystad met een 
aantal strategische uitgangspunten die als randvoorwaarde mede het succes van de 
JOGG-aanpak bepalen. 
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. U

itgangspunten

• Communicatie
 Communicatie is essentieel om de thema’s van JOGG goed over het voetlicht  

 te brengen en bewustwording bij zowel de politiek als de inwoners tot stand  
 te brengen.  

• Politiek bestuurlijk draagvlak
 De thema’s van JOGG - namelijk stimuleren gezond gewicht, gezond gedrag
 en de gezonde omgeving - worden integraal opgenomen in beleidsnotities  
 van andere beleidsterreinen, zoals armoedebeleid, sportbeleid en 
 gezondheidsbeleid. 

 Het college en de raad worden structureel geïnformeerd over de activiteiten  
 en de resultaten met als doel hen blijvend te committeren aan de noodzaak   
 om een gezonde en actieve leefstijl onder jongeren in Lelystad te stimuleren.    

• Gedeeld Eigenaarschap
 Samen optrekken met bewoners, organisaties, sleutelpersonen, ouders en 
 jongeren moet ervoor zorgen dat er sprake is van een gelijkwaardige 
 samenwerking en iedereen een verantwoordelijkheid voelt om bij te dragen  
 aan een gezonde omgeving. Speciale aandacht gaat uit naar het actief 
 betrekken van kinderen en jongeren bij de initiatieven die genomen worden.  

 Gedacht kan worden aan een kinderpanel/kinderraad.

• Intersectorale samenwerking
 JOGG Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst is een domein overstijgende 
 aanpak.  Het creëren van gezonde omgevingen vindt plaats in de buurt, 
 op school, bij de sportvereniging en in de media.  
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JOGG Lelystad bouwt voort op een stevige basis die de afgelopen jaren is gelegd. 
De afgelopen jaren is ingezoomd op een focusgebied, namelijk Bolder en Kustwijk 
in Noord-West Lelystad. Het accent lag op kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 
en hun ouders/verzorgers. In de tweede fase gaan we voor verdieping en verbreding. 
Verdieping binnen het focusgebied en verbreding naar de stad op een aantal onderde-
len. Ook wat doelgroep betreft zoeken we verbreding richting 0-4 jaar en 12-18 jaar. 
De keuzes die zijn gemaakt zijn onder andere gebaseerd op de Samenwerkingsagenda 
WEL in Lelystad en het Sport & Vitaliteitsakkoord.

5
. W

at gaan w
e doen?

Verdieping in het focusgebied

• Publiek private samenwerking (PPS)
 De uitdaging binnen PPS is de verbinding met private partijen die het 
 gedachtegoed van JOGG omarmen en samen willen werken aan de 
 gezamenlijke ambitie, namelijk: “Samen gaan we voor een gezonde jeugd in   

 Lelystad”. Dit doen we door aan te haken bij Bedrijfskring Lelystad, maar ook  
 door gerichte benadering van private partners in het focusgebied met als  

 doel te komen tot meerjarige samenwerkingsafspraken. Binnen de pilot 
 ‘Gezonde Eetomgeving VO-scholen’ wordt intensief samengewerkt met   

 voedselaanbieders rondom Porteum.

• Verbinding met de openbare ruimte
 Een openbare ruimte die uitdaagt tot spelen, bewegen, sporten en 
 ontmoeten draagt bij aan het gezond opgroeien van de jeugd in Lelystad. 
 In het focusgebied wordt bekeken wat er nodig is om het gebied 
 beweegvriendelijker te maken. Een beweegvriendelijke omgeving laat zich
 kenmerken door een samenspel tussen de hardware, software en de 
 orgware. Vanuit de samenwerkingsagenda heeft Sportbedrijf Lelystad een
 trekkersrol om te komen tot een coalitie van partijen en een plan op dit 
 thema. De verbinding met de omgevingsvisie biedt kansen en mogelijkheden  

 evenals het betrekken van kinderen en jongeren.

• Doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar
 Afgelopen schooljaar is geïnvesteerd in een scholenaanpak voor het 
 basisonderwijs. Een eerste verkenning is gedaan op de verbinding met de  
 kinderopvang van 0 tot 4 jaar. Daar waar de kinderopvang/peuterspeelzalen
  gehuisvest zijn in scholen wordt verder ingezet op daadwerkelijke afstemming



8 8



9 9

en samenwerking op het gebied van voeding en bewegen. De verbinding met Kansrijke Start biedt kansen  
     om preventief gezondheidswinst te behalen. 

De doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar sluit aan bij de ambities van het Sport & Vitaliteits-akkoord, 
namelijk sport en onderwijs dragen samen zorg voor sportieve leerlijnen van 0-12 en 12-18 jaar. 
Op het gebied van voeding wordt de lijn 0-12 jaar door getrokken naar 12-18 jaar met de pilot 
‘Gezonde Eetomgeving VO-scholen’. Lelystad is een van de drie deelnemende gemeenten aan deze 
landelijke pilot. Met de drie scholen Arcus, Rietlanden en SGL, die in het nieuwe schooljaar samengaan 
in de nieuwe onderwijscampus Porteum, wordt werk gemaakt van een gezonde voedselomgeving, 
zowel binnen als buiten de school. 

Stadsbrede aanpak

• Scholenaanpak 
 De scholenaanpak, waarbij basisscholen op structurele basis werken aan een gezonde en actieve leefstijl
  van de leerlingen, wordt stadsbreed uitgerold met een focus op de kernscholen (voorheen VVE-scholen).  

 De scholenaanpak is gestoeld op een aantal uitgangspunten, namelijk:
 -  Nulmeting: De nulmeting geeft de huidige stand van zaken weer op het gebied van voeding, 
  bewegen en drinken. Op basis van de resultaten komt de school tot ambities en keuzes voor   

  thema’s en doelgroep die vervolgens worden uitgewerkt via de Gezonde School aanpak. 
 - Gezonde School aanpak
  Met de Gezonde School aanpak werkt de school structureel en planmatig aan een gezonde en  

  actieve leefstijl van de leerlingen. De aanpak sluit aan bij en versterkt de huidige situatie op de  
  scholen. De Gezonde Schooladviseur heeft hier een belangrijke adviserende en ondersteunende

   rol. 
 - Menukaart met activiteiten/interventies
  Het beschikbare aanbod op het gebied van een gezonde en actieve leefstijl wordt gebundeld in  

  een menukaart. Scholen die meedoen kunnen gebruik maken van een werkbudget van €500,-  
  per schooljaar, waarmee ze keuzes kunnen maken voor interventies of activiteiten die passen bij  
  de ambities van de school. De menukaart is inmiddels gedigitaliseerd via 

  www.gezondeschoolflevoland.nl.

• Gezonde sportkantine
 De gezonde sportkantine heeft als doel om sportverenigingen met een eigen accommodatie te 
 ondersteunen met een gezonder voedingsaanbod in het clubhuis. De interventie die hiervoor wordt
 ingezet is Team:Fit!. De thema’s rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholbeleid zijn onlangs aan
  Team:Fit! toegevoegd. In een gezonde sportkantine krijgen leden en bezoekers de gelegenheid om een
  gezonde keuze te maken. De verenigingsondersteuner van het Sportbedrijf heeft een belangrijke rol in
  het informeren, stimuleren en ondersteunen van de sportverenigingen. 

• Verbinding Preventie en Zorg/Kind naar Gezonder Gewicht
 De kern van VPZ is het creëren van een sterk netwerk van partners die ondersteuning en zorg bieden   

 voor kinderen met overgewicht en hun gezin. Een brede en domein overstijgende aanpak is van belang, 
 omdat vaak meerdere problemen spelen bij kinderen met overgewicht/obesitas. Met een brede blik van 

 uit het gedachtegoed van positieve gezondheid werken professionals uit zowel het zorg- als sociaal 
 domein samen, zodat elk kind met overgewicht gesignaleerd en op een passende wijze geholpen wordt. 

Campagne

In het jaar 2020 is ingezet op de campagne Drink Water. De campagne ‘Lelystad drinkt water!’  bestond ener-
zijds uit communicatie, zoals persberichten, posters en grote borden langs de dreven. Daarnaast hebben tien or-
ganisaties in de stad mee gedaan en hebben tijdens de Nationale Sportweek aandacht gevraagd voor het belang 
van water drinken. Een ieder op geheel eigen wijze en passend bij de mogelijkheden binnen de organisatie. Het is 
nu van belang om te kijken wat er nodig is om het drinken van water een vaste plek te geven binnen de organisa-
ties en daarmee te zorgen voor borging. 
De wens is om in 2021 wederom een campagne te starten. Gezien de inhoudelijke agenda voor de komende pe-
riode sluit de campagne “Groente…zet je tanden erin! aan bij deze ontwikkelingen. JOGG NL voorziet in diverse 
materialen om de campagne vorm en inhoud te geven passend bij de lokale situatie in de stad.  
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6
. O

rganisatie en sam
enw

erking

Het kernteam bestaat op dit moment uit de twaalf organisaties van het eerste 
uur, namelijk Sportbedrijf Lelystad, Gezonde Wijkaanpak, Welzijn Lelystad, GO! 
Kinderopvang, Icare Jeugdgezondheidszorg, Stichting SchOOL, de vakgroep 
Bewegingsonderwijs, Stichting Christelijk Primair Onderwijs, Scholengroep 
Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe, Scholengemeenschap Lelystad, GGD 
Flevoland en gemeente Lelystad. 

Eens per kwartaal komen zij samen om ontwikkelingen, voortgang, kansen en 
mogelijkheden uit te wisselen. Waar nodig en wenselijk wordt dit kernteam op 
termijn uitgebreid met nieuwe partijen, bijvoorbeeld Porteum, het (nog op te 
richten) sportplatform als vertegenwoordiging vanuit de sportverenigingen en 
het bedrijfsleven.

De JOGG-regisseur, de beleidsadviseur en de communicatieadviseur hebben 
met enige regelmaat overleg om ervoor te zorgen dat het belang van een 
gezonde jeugd, onze inspanningen en resultaten zowel beleidsmatig als poli-
tiek-bestuurlijk op de juiste plek landen en beklijven. Een gezonde leefomge-
ving van jongeren is niet enkel de verantwoordelijkheid van gezondheid, maar 
van meer beleidsterreinen.
  
JOGG is een netwerkaanpak. In dat licht is het van belang dat de samenwer-
kende partijen mede eigenaarschap voelen rondom bepaalde onderdelen in dit 
plan. De partijen die eigenaarschap voelen, bijvoorbeeld vanuit hun eigen op-
dracht of ambitie, verbinden zich in een werkgroep. Zij formuleren gezamenlijk 
doelen en kiezen voor een aanpak die hieraan een bijdrage levert. Indien nodig 
kan bij de uitvoering gebruik worden gemaakt van het beschikbare JOGG-acti-
viteitenbudget. 
De werkgroep activiteiten heeft het totaaloverzicht en kan de onderlinge 
samenhang en verbinding tussen de onderdelen maken en bewaken. 

De JOGG-regisseur is de verbinder tussen partijen, brengt samenwerking en 
samenhang tot stand, bewaakt de uitvoering van het plan van aanpak en draagt 
zorg voor de voortgang op het gebied van communicatie en monitoring en 
evaluatie. Tevens is de JOGG-regisseur, gedurende schooljaar 2020-2021, 
projectleider van de pilot “Gezonde eetomgeving VO-scholen”.
De JOGG-projectmedewerker biedt kennis, expertise en ondersteunende 
‘handjes’ om ontwikkelingen en initiatieven verder te brengen. Dit geldt met 
name op het gebied van de scholenaanpak, de doorgaande lijn 0-12 jaar, de 
campagne en publiek private samenwerking. 

Kernteam JOGG
12 partners

JOGG-regisseur
Beleidsadviseur

Communicatieadviseur

Werkgroep activiteiten
- scholenaanpak

- doorgaande lijn 0-12
- gezonde sportkantine

-verbinding openbare ruimte

Werkgroep VPZ Werkgroep PPS Werkgroep campagnes
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7. M
onitoring &

 E
valuatie

Monitoring en evaluatie

Voor monitoring en evaluatie wordt gebruik gemaakt van bestaande onderzoeken, zoals de 
periodieke gezondheidsonderzoeken van de JGZ, de gezondheidsmonitor jongeren en de 
onderzoeken op de scholen. 
De werkgroepen werken op onderdelen de plannen uit. Op basis van deze uitwerkingen 
maakt de JOGG-regisseur een overall plan voor monitoring en evaluatie. 
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8
. C

om
m

unicatie

In afstemming met de afdeling communicatie van de gemeente Lelystad wordt het bestaande 
communicatieplan aangepast. In dit plan staan drie doelgroepen centraal, namelijk  
bestuurders/beleidsadviseurs gemeente, partners/potentiele partners, kinderen/jongeren en 
hun ouders/verzorgers. Het plan wordt verder gevoed met input uit de concrete plannen op 
het niveau van de werkgroepen. Afstemming en uitvoering vindt plaats in samenwerking met 
de medewerkers communicatie van betrokken partijen.



14 14

9
. P

rocesplanning 2
0

21

Onderstaand tijdspad geeft de globale procesplanning voor 2021 weer.

Kernteam JOGG
12 partners

2019-
2021

Dec/
jan 

2021
Q4

2021
Q1/Q2
2021

Q2/Q3/
Q4

2021

 evaluatie 2021

aanpassingen en 
planvorming2022

plan monitoring en
evaluatie

plan communicatie

werkgroepen 
werken onderdelen 

uit in plan

uitvoeringsbudget
koppelen aan de 

plannen

jaarplan 2021

vaststellen plan
van aanpak 
2021-2023

ondertekenmoment
partners

uitvoering plannen
1e fase JOGG

Q1
2021
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Naast de kosten voor de inzet van de JOGG-regisseur (16 uur per week) is er jaarlijks een uitvoerings-
budget beschikbaar van €50.000,-. Dit uitvoeringsbudget loopt per schooljaar.

1
0. Financiën 2

0
21

 

Algemeen
Inzet JOGG projectmedewerker

€ 20.000,-

Publiek Private Samenwerking € 1.000,-

Scholenaanpak
- Werkbudget scholen  
- Nulmeting nieuwe scholen  
- Nieuwe interventies 

€ 9.500,-

Campagnes € 3.500,-

Gezonde omgevingen
- Thuis (voorlichting)
- Onderwijs/KO (doorgaande lijn 0-12 jaar)
- Wijk (verbinding openbare ruimte)
- Sport (gezonde sportkantine)
- Media
- Werk 
- Zorg (Verbinding Preventie en Zorg)

€ 10.000,-

Voorlichting en communicatie € 1.500,-

Monitoring en evaluatie € 4.500,-

TOTAAL € 50.000,-
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Bijlagen
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B
ijlagen

Bijlage 1 Wijk- en buurtindeling gemeente Lelystad
De gemeente Lelystad en het CBS hanteren een andere indeling in wijken en buurten. 

Wijken en Buurten (bron: gemeente Lelystad) 

Zuiderzeewijk  Zuiderzeewijk, Jagersveld, Groene Velden, Langevelderslag, Langezand

Atolwijk   Centrum Noordzijde, Atol-West, Atol-Oost, Oostrandpark, Buitenhof

Boswijk   Archipel, Rozengaard, Wold, Kamp, Horst, Griend, Zoom

Waterwijk  Waterwijk

De Bolder  Kempenaar, Kogge, Schouw, Gondel, Hanzepark

Kustwijk   Golfpark en -resort, Parkhaven, Karveel, Boeier, Punter, Jol, Galjoen, Kust, 

   Stadseiland

Havendiep  Centrum Zuidzijde, Botter, Tjalk, Schoener, Landstrekenwijk

Lelystad-Haven  Haven, Hollandse Hout, Noordersluis

Stadshart  Centrum Midden

Buitengebied  Overig stadsgebied, buitengebied

Warande  Warande

De Landerijen  De Landerijen

Wijken en Buurten (bron: CBS)
Selectie van het focusgebied

Schepenwijk West Saerdam, Vliegend Hert, Fortuijn, Punter, Jol, Galjoen, Park, Jol Galjoen, 

   Oostvaardersdijk, Meerdijkhaven, Galjoen Zuid, Bedrijventerrein Jol

Schepenwijk Oost Kempenaar Oost, Kempenaar West, Kogge, Hanzepark, Schouw, Gondel, 

   Sportpark Schouw, Bedrijventerrein Kempenaar
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Bijlage 2 Trend overgewicht Lelystad

 

B
ijlagen
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B
ijlagen
Bijlage 3 Factsheet onderzoek Bewegen en 
   Voeding schooljaar 2019-2020

Onderzoek Bewegen en Voeding 
Lelystad

Schooljaar 2019/2020

SPORTEN

Voeding en drinken

Buitenspelen

speelt minimaal
5 dagen per week
buiten, 1 op de 10 speelt 
bijna nooit buiten

Van de kinderen in groep 
7 op de 8 scholen die 
mee hebben gedaan in 
dit onderzoek had in het 
schooljaar 2018/2019 
overgewicht. Gemiddeld 
in Lelystad is dat  23%.

43%

van de kinderen die buiten 
spelen doet dat minstens 
1 uur per dag

63%

Speeltuin

Schoolplein

In mijn straat/op de stoep 
in mijn tuin

63%

60%

57%

Balspelletjes zoals voetbal 
of basketbal

Tikkertje/verstoppertje

Op een speeltoestel spelen

58%

47%

36%

Heeft een 
zwemdiploma

93%
Top 3 bij een vereniging

Voetbal

Dansen

Paardrijden

1

2

3

71% Sport

20% Sport niet, maar 
zou wel willen 

9% Sport niet

3 op de 10 geven 
aan minimaal elke 
dag minstens een 
uur te bewegen 

Komt lopend naar school 27%

Komt fietsend naar school 50%

Komt met auto of OV23%

542
kinderen van 8 
basisscholen
hebben een vra-
genlijst ingevuld

Top 3 spelletjes buitenspelenTop 3 buitenspelen
1 2 3

eet elke
dag groente30%

eet elke
dag fruit

Op de fruitdagen eet 
54% minimaal 2 porties

49% ontbijt 
minimaal
5 dagen 
per week

82%

drinkt elke dag water
of thee. 13%  doet dit 
bijna nooit

47%

Op waterdagen drinkt 47%
minimaal 3 glazen

van de kinderen drinkt 
elke dag op school water 
of thee zonder suiker

34%

drinkt elke dag zoete
dranken22%

drinkt minimaal 3 glazen zoete 
dranken op een dag dat zij zoete 
dranken drinken

31%

Onderzoek Bewegen en Voeding
Deze factsheet is gemaakt door GGD Flevo-
land en is gebaseerd op de resultaten  van 
het onderzoek Bewegen en Voeding, een 
initiatief van Sportbedrijf Lelystad, de 
vakgroep Bewegingsonderwijs van St. 
SchOOL en JOGG Gezonde Jeugd Gezonde 
Toekomst. Een vragenlijst over bewegen, 
sport, voeding en drinken is uitgezet  in de 
groepen 6, 7 en 8 van acht basisscholen in 
Lelystad.

22%
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KERNTEAM

Het kernteam overlegt elk kwartaal en zorgt voor:

- Structurele afstemming en samenwerking met als doel 
 effectievere inzet van aanbod en betere aansluiting bij 
 behoeften van inwoners.
- Uitvoeren en borgen van activiteiten op het gebied van 

gezonde leefstijl, zoals de Drink Water campagne.
- Een netwerk waarin gebruik wordt gemaakt van elkaars 

kennis, expertise en bereik.
- Gezamenlijk formuleren van doelen gericht op het stimule-

ren van een gezonde leefstijl en het creëren van een gezon-
de leefomgeving voor kinderen en jongeren.

WERKGROEP

De werkgroep, bestaande uit GGD Flevoland, Sportbedrijf 
Lelystad, Gezonde Wijkaanpak en Stichting SchOOL stemt 
maandelijks hun activiteiten af en bespreekt de voortgang op 
de gezamenlijk gestelde doelen.  

Maart 2019

Opgesteld door: Marleen Tibbe JOGG-regisseur Lelystad met medewerking van 

JOGG Lelystad is een netwerk met een stevig fundament van samenwerkende partijen op het 
gebied van een gezonde leefstijl voor kinderen en jongeren. Elke partij draagt zijn steentje bij en 
bouwt mee aan een gezonde omgeving waarin de jeugd gezond kan opgroeien. Gezonde Jeugd 
Gezonde Toekomst!  

Factsheet JOGG Lelystad
2018-2020

B
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VERBINDING PREVENTIE & ZORG

Eind 2020 is er een start gemaakt richting een betere  
verbinding tussen preventie en zorg. Dat betekent dat er  
verkennende gesprekken zijn gevoerd met diverse partijen uit 
zorg- en sociaal domein. Er is nu een eerste beeld van wat er 
gebeurt op het gebied van signalering, zorg en ondersteuning 
rondom kind en gezin met overgewicht en waar winst geboekt 
kan worden. 

DAILY MILE

12 scholen werken met de 
Daily Mile. Kinderen ren-
nen meerdere keren per 
week, buiten de gymles-
sen om, een rondje om de 
school. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de Daily 
Mile een bijdrage levert 
aan de conditie van kinde-
ren, het verhoogt de con-
centratie en het verbetert 
stemming en gedrag.

RESULTATEN SCHOLENAANPAK 
BASISONDERWIJS

- Een gezamenlijke visie Scholenaanpak dat antwoord geeft op 
de vraag: met welke gezamenlijke visie werken wij structureel 
aan een gezonde leefstijl op scholen? 

- In het JOGG-focusgebied, de wijken Bolder en Kustwijk, 
werken 7 basisscholen structureel aan een gezonde en actie-
ve leefstijl van de leerlingen.

- Een gecoördineerde programmatische aanpak die past bij de 
ambities van de school. Een nulmeting helpt de school om 
ambities en keuzes te maken. Via de Gezonde School aanpak 
worden deze uitgewerkt in beleid en activiteiten door middel 
van de menukaart ‘Gezonde en actieve leefstijl in het basis-
onderwijs’. 

- Gezamenlijk hebben 
partners een menu-
kaart  voor scholen 
samengesteld met 
daarop effectieve 
activiteiten gericht 
op meer bewegen en 
gezondere voeding.  
Inmiddels is deze 
digitaal verwerkt in 
Gezonde School Fle-
voland. Om scholen in 
het JOGG-focusgebied 
te stimuleren gebruik 
te maken van de acti-
viteiten uit de menu-
kaart, krijgen zij een 
klein werkbudget. 1 1

lelystad

Menukaart Gezonde en Actieve 
Leefstijl in het basisonderwijs

JOGG MENUKAART.indd   1JOGG MENUKAART.indd   1 27-01-20   11:3127-01-20   11:31

“De samenwerking binnen JOGG zorgt voor korte 
lijnen met het onderwijs en passende activiteiten voor 

iedere school!“

– Simone de Vries, coördinator bewegingsonderwijs Stichting SchOOL-

“Dit jaar werken wij, 
Gezonde School  

coördinatoren, op vas-
te momenten aan de 
Gezonde School aan-
pak bij ons op school. 

Door de samenwerking 
met o.a. JOGG en de  

structurele aanpak 
merk je dat het op 
school steeds meer 

gaat leven.  
Het is niet meer iets 
wat erbij komt, maar 

erbij hoort!” 

– Janna Ceelen-de Witte, vak-
leerkracht bewegingsonderwijs 
en Gezonde School-coördinator 

basisschool De Albatros

B
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DRINK WATER CAMPAGNE

- Lelystad drinkt water! Gemakkelijk, gezond en goedkoop 
 Hier hebben 11 organisaties aan meegewerkt, waardoor naar 

schatting minimaal 1.200 kinderen en hun ouders/verzorgers 
zijn bereikt. Er wordt gekeken hoe deze organisaties water  
drinken duurzaam kunnen promoten.

- Drink Water campagne op 6 scholen 
 In de wijken Bolder en Kustwijk heeft een aftrap plaatsgevonden 

op 6 scholen. De wethouder heeft op 2 scholen het dranken-
bord overhandigd.

- Bidons
 2.500 kinderen en leerkrachten hebben bidons gekregen om 

makkelijker en vaker water te kunnen drinken. 
- Uitleenmaterialen
 Er zijn materialen voor scholen te leen om water drinken te  

stimuleren: onder andere een mascottepak ‘Druppie’, water-
tanks, waterkannen en vlaggen.

PILOT GEZONDE EETOMGEVING PORTEUM

Lelystad neemt, samen met Alkmaar en Katwijk, deel aan de landelijke pilot om het voedingsaan-
bod op en rondom middelbare scholen gezonder te maken. In Lelystad is de unieke situatie dat 
er in de zomer van 2021 een nieuwe onderwijscampus zijn deuren opent: Porteum. Een mooie 
kans om de omgeving van deze schoolcampus zo in te richten dat het past bij wat leerlingen 
lekker vinden, maar ook gezond is. ‘De school heeft grote invloed op het leven van jongeren. Een 

gezond voedingsaanbod op scholen kan daarom 
een belangrijke basis bieden voor een gezonde 
leefstijl van deze jongeren’, aldus wethouder 
Jack Schoone. ‘Wij geloven dat er voor het 
onderwijs een belangrijke rol is weggelegd als 
het gaat om het stimuleren van gezonde keuzes’, 
zegt woordvoerder Rhody Matthijs van Porteum. 
‘De realisatie van onze nieuwe, duurzame leer-
omgeving maakt dat we ook vanaf het begin na 
kunnen denken over gezonde oplossingen. De 
kinderen zijn de toekomst. Laat dat dan ook een 
gezonde en duurzame toekomst zijn.’

ONDERZOEK VOEDING 
& BEWEGEN

Dit onderzoek is uitgevoerd op 8 basisscho-
len om inzicht te krijgen in de gewoontes 
van kinderen op het gebied van bewegen en 
voeding. Met de input weten scholen hoe 
ze ervoor staan en maken ze keuzes welke 
thema’s extra aandacht verdienen.

DrinkWater is een initiatief van

De Albatros
drinkt water!

B
ijlagen



23 23

GEZONDE SCHOLEN
ONTWIKKELING

De Gezonde 
School-aanpak 
wordt ingezet 
om scholen 
structureel 
aan de slag te 
laten gaan met 
een gezonde 
leefstijl.  

Scholen kunnen één of  
meerdere Gezonde School  
themacertificaten behalen. 
Sinds de start van JOGG zijn er 
in Lelystad 6 nieuwe  
Gezonde Scholen bij gekomen 
met 8 certificaten en 4  
verlengde certificaten.  
Het resultaat begin 2021:  
11 Gezonde Scholen met 15 
certificaten.

JOGG TWEEDE FASE 
2021-2023

VERDIEPING EN VERBREDING

- Verbreding van de JOGG aanpak naar de rest van 
Lelystad: uitrol van de scholenaanpak naar de 14 
kernscholen (voorheen voor- en vroegschoolse edu-
catie (VVE) scholen)

- Scholenaanpak basisonderwijs doortrekken naar 
0-4 jaar en 12+ ten behoeve van een doorgaande 
lijn, zodat er eenduidig beleid gevoerd wordt op het 
gebied van voeding en beweging

- Borgen campagne Drink Water, inzet nieuwe cam-
pagne “Groente….zet je tanden erin!”

- Meer samenwerking met private partijen in de stad
- Verbinding met de openbare ruimte als een omge-

ving die uitdaagt om te bewegen, spelen en sporten 
- Gezonder aanbod in de sportkantines
- Met een brede blik vanuit het gedachtegoed van 

positieve gezondheid werken professionals uit het 
zorg- en sociaal domein samen, zodat elk kind en ge-
zin met overgewicht op een passende wijze geholpen 
wordt.

COMMUNICATIE

- JOGG update 
 Er is 5x een JOGG-update naar basisscholen 

verstuurd om hen te voorzien van informatie, 
handige tips en activiteiten.

- Filmpje JOGG Lelystad x Gezonde 
School

 Lelystad wordt door JOGG NL gezien als goed 
voorbeeld op het gebied van samenwerking tus-
sen JOGG en Gezonde School. De samenwer-
king tussen de JOGG-regisseur en de Gezonde 
School-adviseur is hier te bekijken. 

- Persmomenten 
 Er zijn diverse persmomenten geweest, zoals de 

kick off van JOGG Lelystad, de uitreiking van 
drankenborden op 2 basisscholen en de kick-off 
van de campagne Drink Water en Daily Mile met 
de wethouder en Erben Wennemars.

Kick-off Daily Mile OBS De Finnjol Fotostudio Wierd

Kick-off JOGG Lelystad Fotostudio Wierd
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