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Inleiding 
 
De helft van alle volwassenen leeft op dit moment met overgewicht. Kijkend naar de cijfers van de 
opgroeiende generatie nu, voorspelt dat niet veel goeds voor de toekomst van Nederland. Kinderen 
die opgroeien met overgewicht leven minder lang in goede gezondheid. Overgewicht verhoogt onder 
meer de kans op ziekten. Dat betekent een hogere zorgconsumptie, meer ziekteverzuim en andere 
grote maatschappelijke en economische gevolgen. Op jonge leeftijd heeft overgewicht bovendien 
een grote negatieve impact op psychische en sociale ontwikkeling. Jeugd die opgroeit in een gezonde 
omgeving met een gezonde leefstijl wordt fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust voor de 
toekomst. 
 
Overgewicht is één van de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. Gemiddeld één 
op de zeven Nederlandse kinderen heeft overgewicht. In sommige wijken zelfs één op de drie 
kinderen. Dat moet veranderen. Onze jongeren zijn de toekomst van Nederland. 
 

 
 

Drenthe  
Globesitas, ook in Drenthe 
Wereldwijd is het aantal mensen dat te maken heeft met overgewicht en obesitas gedurende de 
afgelopen decennia sterk toegenomen. Men spreekt wel van een wereldwijde epidemie of van 
‘globesitas’. Wie in de Nationale Atlas Volksgezondheid naar de ontwikkeling van overgewicht en 
ernstig overgewicht bij volwassenen in Nederland kijkt valt meteen de ongunstige positie door de 
jaren heen van Drenthe op (http://www.zorgatlas.nl). Toen de ‘epidemie’ van overgewicht zich in het 
begin van de jaren 80 van de vorige eeuw een beetje begon af te tekenen was Drenthe al koploper. 
Terwijl hier en daar in Nederland de prevalenties van overgewicht lijken te stabiliseren en misschien 
zelfs een daling gaan inzetten, is deze ontwikkeling in Drenthe nog niet duidelijk zichtbaar. 
 
Stabilisering? 
In recente literatuur komt naar voren dat de prevalenties van overgewicht bij kinderen en jongeren 
hier en daar gelijk blijven of zelfs gaan dalen. Dit geldt in Nederland vooral voor de grote steden. Uit 
de Drentse trendcijfers voor kinderen en jongeren kan echter niet direct geconcludeerd worden dat 
hier de prevalenties van overgewicht stabiliseren of zelfs gaan dalen. De percentages van 
overgewicht in het basisonderwijs lijken licht gestegen en de verschillen tussen jongens en meisjes 
zijn door een sterkere stijging bij jongens wat geringer geworden. In de periode tot 2007 is de 
prevalentie onder jongeren in de tweede klas van het voortgezet onderwijs ongeveer 17% geweest. 
Daarna volgt een grilliger patroon en een stijging van de prevalentie naar ongeveer 20%. Uit 
landelijke onderzoeken is naar voren gekomen dat vooral de prevalentie van obesitas is gestegen. 
 
In onderstaande tabel is te vinden hoe het aantal jongeren met gezond gewicht zich verhoudt tot 
ondergewicht en overgewicht / obesitas. 
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Tynaarlo 
In onderstaande tabel is te vinden hoe het aantal jongeren met gezond gewicht zich verhoudt tot 
ondergewicht en overgewicht / obesitas. In de bijlage zijn de cijfers op dorpsniveau (kern) te vinden.  

 
Tabel 1 en 2: Bron: GGD Drenthe.  

Wat is precies de JOGG-aanpak? 
• Lokale, wijkgerichte, duurzame en integrale aanpak; 
• Rondom jongeren, hun ouders/gezin en omgeving; 
• Als paraplu boven alle acties en gebruikmakend van bestaande structuren; 
• Gebaseerd op vijf pijlers: 
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De doelen van JOGG 

Samen met onze partners streven wij naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, 
leren, recreëren en werken in een gezonde omgeving met structureel aandacht voor een gezonde 
leefstijl in het algemeen en voor een gezond gewicht in het bijzonder. Een omgeving waarin de 
gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.  

In 2020 willen we tenminste 1 miljoen kinderen op deze manier bereikt hebben. Ook streven we naar 
een aanduidbare stijging van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht in 75 JOGG-
gemeenten. 

 

  

JOGG-Tynaarlo 2014 
In het jaarverslag zijn alle JOGG-activiteiten te vinden die in 2015 zijn uitgevoerd. Naast de 
activiteiten wordt ook gekeken naar o.a. JOGG-trainingen en samenwerkingsverbanden. Kortom een 
overzicht van alles wat belangrijk is voor JOGG-Tynaarlo.  
 
In de loop van 2014 heeft de gemeente Tynaarlo ervoor gekozen om de naast de JOGG-aanpak 
Tynaarlo-breed zich te concentreren op de kern EPE (Eelde-Paterswolde-Eelderwolde) door middel 
van een gerichte wijkaanpak. In deze kern gebeurt al veel op het gebied van 
gezondheidsbevordering, maar er is ook sprake van verhoogd ondergewicht.  

https://jongerenopgezondgewicht.nl/partners
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De gezonde avondvierdaagse 
De avondvierdaagse is sinds jaar en dag een begrip onder basisschoolkinderen. De deelname en 
het enthousiasme zijn groot. Van meerdere kanten hebben we evenwel signalen gekregen dat er 
steeds meer wordt gesnoept tijdens dit evenement en dat ouders dit storend vinden. Daarom 
hebben we in 2011 vanuit de gemeente contact gezocht met de  basisscholen om te overleggen 
hoe we het vaak overmatige snoepen tijdens de avondvierdaagse kunnen verminderen. Er zijn 
een nieuwsbrief en een poster gemaakt met informatie over de geschiedenis van de 
avondvierdaagse, het zogenoemde 'suikereffect' en tips over traktaties. Vrijwel alle scholen en 
ook een groot aantal middenstanders hebben enthousiast meegewerkt.  
 
Naar aanleiding van deze enthousiaste reacties is in 2012 verder gewerkt met JOGG/de 
Avondvierdaagse. Door aan te haken bij de organiserende partijen samen tot nog betere 
resultaten te komen. Vanaf 2012 werken alle basisscholen mee door het uitdelen van de 
nieuwsbrief en door de leerlingen op te roepen geen, of alleen gezonde versnaperingen mee te 
nemen. De lokale middenstand werkt mee door te zorgen dat er elke dat langs de route een 
gezonde traktatie wordt uitgedeeld.  Ook de kinderopvang besteedt aandacht aan het thema.  
Een mooi voorbeeld van publiekprivate samenwerking bij het realiseren van doelstellingen op 
het gebied van gezonde leefstijl. 
 
In 2013 zijn de successen van de gezonde avondvierdaagse van Tynaarlo ook buiten de 
gemeentegrenzen opgepikt. Landelijk werd er op symposia aandacht aan besteed en in de regio 
kwam vanuit een groep jeugdartsen van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen de oproep om de 
gezonde avondvierdaagse breder in te voeren. Met de realisatie van JOGG Drenthe in 2014 is de 
wens uitgesproken om dergelijke thema’s Drenthe-breed op te pakken. De gezonde 
avondvierdaagse is de eerste activiteit die door de Drentse JOGG-gemeentes gezamenlijk wordt 
opgepakt. 
 
In gemeente Tynaarlo zijn in 2015 drie nieuwsbrieven gemaakt, de standaardnieuwsbrief en een 
nieuwsbrief voor de Avond4Daagse in Vries en Eelde-Paterswolde. Deze brieven zijn in 
samenwerking gemaakt met de organiserende verenigingen. Om het thema ‘Drink Water’ extra 
op de kaart te zetten, hebben alle kinderen die meeliepen tijdens de Avond4Daagse in Vries een 
JOGG-bidon ontvangen. De kinderen in EPE hadden deze bidon al via school ontvangen. Op 
Drents niveau worden gesprekken gevoerd met Albert Heijn om deze partners aan de Gezonde 
Avond4Daagse te verbinden. We hopen op een Drenste pilot die dan in 2016 zal starten. In 2016 
zal het JOGG-team ook een rol gaan spelen. De intentie is er om de Gezonde Avond4Daagse nog 
meer te borgen bij de organiserende verenigingen en partners. Het moet iets van de 
gemeenschap worden en blijven.  
 
Partners: 

• Scholen primair onderwijs (PO) 
• Avondvierdaagse Vries, Zuidlaren, Eelde en Tynaarlo 
• Bedrijfsleven  
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Watercampagne EPE 
In aansluiting op het landelijk JOGG-thema ‘drink water’ is in Tynaarlo met tal van activiteiten ingezet 
op het stimuleren van het drinken van water als gezond alternatief voor zoete drankjes. Focus van de 
campagne lag in het kerngebied Eelde-Paterswolde-Eelderwolde, maar ook in andere delen van de 
gemeente is dit thema in diverse activiteiten opgenomen. In 2016 wordt de aandacht voor 
drinkwater onverminderd voortgezet. Een greep uit de activiteiten, waarbij opgemerkt dat er bij alle 
activiteiten aandacht is geschonken aan het belang van drinkwater en uitleg over het effect van 
suiker op je lichaam. 

• Uitdelen van bidons op alle basisscholen in Eelde-Paterswolde-Eelderwolde (drink water 
op school) 

• Uitdelen van bidons voor de jeugdleden van voetbalvereniging Actief (drink water tijdens 
het sporten) 

• Bidons voor de deelnemers van de avondvierdaagse in Vries  
• Drinkwater bij buitenspeelactiviteiten van team sport 
• Intakegesprek met alle basisscholen over waterdrinken. Start opstellen plan van aanpak 

‘overstappen op water’ met koploperscholen. 
• Onderzoek bij scholen PO groep 6 t/m 8 naar drinken water/zoete drankjes 
  

Partners: 
• Scholen PO 
• Team sport 
• Avondvierdaagse Vries, Zuidlaren, Eelde en Tynaarlo 
• Voetbalvereniging Actief 
• Hanze Instituut voor Sportstudies 
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Week van de opvoeding 
De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders, 
kinderen en jongeren. Daarbij staat een positieve benadering voorop. Helemaal in lijn met het 
gedachtegoed van JOGG. Het thema van de week van de opvoeding 2015 ‘Geef me de vijf’ werd in 
Tynaarlo dan ook al snel ‘Geef me de schijf vijf’. Kinderen uit Eelde, Paterswolde en Eelderwolde 
werd gevraagd een lekker en gezond recept te bedenken en dit in te leveren bij de Albert Heijn in 
Paterswolde. Deelnemende kinderen kregen van het CJG een leuk kinderkookschort cadeau. De 
bedenkers van de meest aansprekende recepten werden uitgenodigd om hun kookkunsten op 12 
oktober te demonstreren woonzorgcentrum Tienelswolde. Het werd een gezellige ochtend waarin de 
kinderen en hun ouder(s) samen met een groep licht dementerende bejaarden aan het snijden, 
koken en eten sloegen. Er ontstonden leuke gesprekken tussen alle aanwezigen. Tegelijkertijd was 
elders in het woonzorgcentrum een groep bewoners actief bezig onder leiding van de 
combinatiefunctionarissen sport. 

 
De bedenkers van de twee allerlekkerste recepten werden tot slot uitgenodigd om in de 
herfstvakantie een middag live te koken in de Albert Heijn. Kinderen, ouders, winkelpersoneel en 
klanten waren dolenthousiast en zijn vast van plan vaker dergelijke activiteiten op te zetten. 

  
Tijdens de Koningsspelen 2016 zal het kinderkookboek worden gepresenteerd waarin niet alleen de 
recepten van de winnaars staan, maar ook de inzendingen van andere deelnemers. Stagiaires van de  
opleiding voeding en diëtetiek van de Hanzehogeschool voorzien de recepten van commentaar en 
doen, waar nodig, suggesties voor gezonde alternatieven. 

 
Aantal deelnemers: ruim 30 inzendingen, 5 koks in het woonzorgcentrum en 4 in de Albert Heijn.  
Partners: CJG, Albert Heijn, woonzorgcentrum Else van der Laan, combinatiefunctionarissen sport, 
Hanzehogeschool – voeding en diëtetiek.  

 
“Ik overweeg de komende dagen spruitjes te gaan eten” 
“Wij zijn zo oud. Zo’n hippe smoothie kennen wij niet” 

 
 
 
Partners: 

• CJG 
• Albert Heijn 
• Woonzorgcentrum Else van der Laan 
• Combinatiefunctionarissen sport 
• Hanzehogeschool  

 
Deelnemersaantallen: 

• Ruim 30 inzendingen 
•  5 koks in het zorgcentrum 
• 4 koks in de Albert Heijn 
• 15 ouders/begeleiders 
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Combinatiefunctionarissen – doorlopend door het hele jaar 
In de Gemeente Tynaarlo is een team combinatiefunctionarissen actief: ‘team sport’. De 
combinatiefunctionarissen vormen de schakel tussen gemeente, sport, buurt en onderwijs. Maar ook 
de link met zorg komt steeds nadrukkelijker voor in hun werk. Niet voor niets wordt voor de 
uitvoering van sportbeleid en (preventief) gezondheidsbeleid vaak naar de werkzaamheden van team 
sport verwezen. Daarnaast is in 2015 door de raad besloten dat team sport zich in toenemende mate 
gaat inzetten ten behoeve van de transformatie in het sociale domein. Dit betekent inzet op 
kwetsbare doelgroepen en preventie-activiteiten gericht op het voorkomen van (zwaardere) zorg. 
JOGG neemt in deze plannen een belangrijke rol in. Naast de reguliere activiteiten van de 
combinatiefunctionarissen is in 2015 ingezet op de voorbereiding van deze nieuwe rol voor team 
sport. 

 
Een opsomming uit het sportaanbod van de combinatiefunctionarissen in 2015 

• Aanbod Sportpretcursussen: skaten, schaatsen, hardlopen, snorkelen, survival en ATB zijn 
een aantal van de cursussen die de Combinatiefunctionarissen aanbieden, veelal in 
samenwerking met de lokale sportaanbieders; 

• Sport&Spelbus: een bus boordevol sport- en spelmateriaal, die direct na schooltijd op 
schoolpleinen en buurten in de gemeente actief is; 

• Evenementen: naast reguliere activiteiten organiseren de Combinatiefunctionarissen ook 
enkele grote evenementen en thema-weken, die bijna allemaal jaarlijks terug keren. Dit zijn 
o.a. de Nationale Sportweek, Schooljudo, Week van de Smaak, Gezondheidsweek en 
Breedtesport-evenementen.  

• Andere activiteiten die de Combinatiefunctionarissen verzorgen, onder meer in 
voorbereiding op de nieuwe rol in het sociale domein:  MRT-screening voor de groepen 2 van 
de basisscholen, sporttoernooien voor basisscholen, bemiddeling jeugdsportfonds, 
verenigingsondersteuning, stagebegeleiding, inbreng sport in de sociale teams, opzetten 
netwerk Verbinding Preventie en Zorg, POD-sport, etc. 
 

Partners: 
• Scholen PO en VO 
• Sportaanbieders (verenigingen, sportscholen, loopgroepen etc.) 
• Buurtverenigingen 
• Kinderopvang 
• Woonzorgcentra 
• Stichting Jade 
• SportDrenthe 
• Jeugdsportfonds Drenthe 
• Welzijnsstichting 
• MBO- en HBO-sportopleidingen 
• Zorginstellingen 
 

Deelnemersaantallen: 
6.445 in het schooljaar 2014-2015 
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Trainingen 
Gratis bewegen. Gewoon doen! Het klinkt zo simpel. Maar mensen overtuigen om meer te gaan 
bewegen? Da’s enorm leuk, maar nog behoorlijk lastig! Op 22 september 2014 organiseerde het NISB 
in opdracht van JOGG de workshop effectieve gedragsbeïnvloeding voor de gemeente Tynaarlo.  
 
In 2015 is er door het NISB en JOGG-NL een vervolgbijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Op 
Fietse’. Het vraagstuk kwam uit de JOGG-werkgroep gekomen. Op een interactieve manier heeft 
deze middag vorm gekregen. 
 
We willen het autogebruik substantieel terugdringen en zo  

- de verkeershinder verminderen 
- (gratis) bewegen/gezond leefstijl bevorderen. 
- Minder CO2 uitstoot 

 
Uitkomsten 

• Op dit moment wordt er een pilot uitgevoerd met ‘woensdag fietsdag’ waarbij leerlingen en 
ouders worden opgeroepen om op de woensdag de fiets te laten staan. 

• Vanuit de Drentse campagne ‘Op fietse…’ wordt ook veel aandacht besteed aan het 
stimuleren van fietsgebruik. Het JOGG-team Tynaarlo neemt het fietsgebruik door leerlingen 
mee in hun gesprekken met het onderwijs.  

• Vanuit RO zijn er gesprekken gaande over extra fietsenstalling bij de school. 
• De combinatiefunctionarissen hebben een programma waarin op een speelse manier  alles 

rondom fietsen wordt behandeld. Dat gaat van fietstechniek en veiligheid tot wat fietsen 
doet met je lichaam.  
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Onderzoek Gezonde Scholen 
Het JOGG-team 2014-2015 heeft een onderzoek uitgevoerd onder de bovenbouwleerlingen van de 
basisscholen in de Gemeente Tynaarlo. In dit onderzoek is gekeken naar het eet- en beweeggedrag 
van de leerlingen en naar hun houding t.o.v. JOGG-thema’s. De onderzoeksresultaten zijn per school 
samengevat in een  handige factsheet. Naast de onderzoeksresultaten zijn ook aanbevelingen gedaan 
voor thema’s waarop een school kan inzetten om een (nog) gezonder schoolbeleid te voeren. Het 
JOGG-team 2015-2016 gaat met de factsheets in de hand in gesprek met alle scholen om te 
overleggen waar gezondheidswinst te behalen is, welke ondersteuning daarbij nodig is en hoe deze 
ondersteuning is te realiseren. In 2015 zijn door dit team afspraken gemaakt met alle scholen, 
waarbij scholen voorkeur aangeven voor interventies op het gebied van waterdrinken, gezonde 
traktaties en pleinspelen.  
 

 
Partners: 

• Hanze Instituut voor sportstudies 
• Team sport 
• Scholen PO 
 

Deelnemersaantallen: 
17 scholen 
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Netwerkgroep Verbinding Preventie en Zorg 
Een van de pijlers van JOGG is gericht op de verbinding van preventie en zorg voor kinderen met 
overgewicht. In Tynaarlo richten we ons op de verbinding van preventie en zorg voor kinderen met 
(dreigend) ongezond gewicht. Een bewuste keuze omdat de cijfers van het GGD-jeugdonderzoek 
laten zien dat niet alleen overgewicht, maar ook ondergewicht een probleem is dat om aandacht 
vraagt.  
In de kern Eelde-Paterswolde-Eelderwolde is in 2015 gewerkt aan het oprichten van een netwerk 
voor het signaleren en doorverwijzen van kinderen uit deze doelgroep. 

 
 

Partners: 
• AOC Terracollege 
• Vakleerkrachten gymnastiek 
• Voetbalvereniging Actief 
• Scholen PO 
• GGD 
• Icare 
• CJG 
• Kinderfysiotherapie 
• Martini Ziekenhuis Groningen 
• Hanze Instituut voor Sportstudies 
• Combinatiefunctionarissen sport 
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Festival Op Fietse – Jaarmarkt Donderen 
Van 29 juni t/m 10 juli trok het Festival Op Fietse door Drenthe. Om JOGG-Drenthe op de kaart te 
zetten was er elk festival een heuse Smoothiesalon te vinden. Bezoekers konden gratis hun eigen 
ongeleufelijk lekkere en gezonde smoothie maken. Er was volop vers fruit en groenten aanwezig om 
de smoothies te mixen, dat beschikbaar gesteld werd door partner De Karbies. Middels de 
smoothiesalon wil JOGG-Drenthe kinderen en hun ouders laten zien dat iets gezonds als een 
smoothie heel lekker is. En het is ook nog eens leuk om te maken! 
 
 
Op zondag 5 juli was het Festival Op Fietse actief in Donderen, tijdens de jaarmarkt.  
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Koningsspelen 
Op vrijdag 24 april werden de Koningsspelen gevierd in Nederland. Voor de bovenbouwleerlingen is 
in de drie grote kernen een grote sportdag georganiseerd in samenwerking met lokale sport- en 
cultuuraanbieders.  Het JOGG-team van Tynaarlo heeft op alle locaties (Paterswolde, Vries en 
Zuidlaren) een Zweedsloopspel georganiseerd, waarin kinderen werden getest op hun kennis over 
een gezonde leefstijl. Daarnaast werd er water aan geboden en konden kinderen een smoothie 
maken.  
 
Partners 

• Hanze Instituut voor sportstudies 
• Team sport 
• Scholen PO 
• Lokale sport- en cultuuraanbieders 
•  
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Zuidlaardermarktloop – zaterdag 17 oktober 2015 
We blikken terug op een fantastische veertigste editie van de Rabobank Zuidlaardermarktloop. De 
opkomst was met ruim 1.000 lopers goed, waaronder 250 kinderen. Langs het gehele parcours 
stonden toeschouwers en de sfeer was uitstekend. Om kwart over tien begon Juvat Westendorp, 
JOGG-ambassadeur,  met zijn warming-up voor de basisschoolkinderen. Zo startte het evenement al 
met veel vertier en plezier. Kinderen reageerden enorm enthousiast op zijn aanwezigheid.  
 
Geweldig was ook dat Sjoerd Scholte als directievoorzitter van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe 
het startschot deed bij de 5 en 10 KM-loop en Gerard Kemkers nam het startschot bij de 2,2 KM 
KidsRun voor zijn rekening. 
 
Partners 

• Rabobank 
• Team sport 
• Scholen PO 
• Organisatie Zuidlaardermarktloop 
• JOGG-NL  
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Speelruimtebeleid 
Binnen het speelruimtebeleid zijn twee projecten opgezet met de JOGG-thema’s ‘Gratis Bewegen’ en 
‘Drink Water’  
 
PAALAKKERS 
 Aanleg van de speelplekken in de wijk Paalakkers in Eelde  
- bewonersbijeenkomst op 22 januari 2015 
- knutselmiddag op 22 april 2015  
- stemkaarten juni 2015 
- plaatsing toestellen oktober 2015 
 
Knutselmiddag speelplekken Paalakkers 
 
Vanuit het speelruimtebeleid in gemeente Tynaarlo worden speelplekken ingericht en onderhouden. 
Er wordt in nauw overleg met de bewoners gewerkt aan de nieuwe inrichting van een speelplek. 
Gedurende een bewonersbijeenkomst hebben buurtbewoners gediscussieerd over de aanpak van 
speelveldjes in hun wijk. Kinderen hebben tijdens een knutselmiddag hun favoriete speelplek 
gemaakt. Twee ontwerpen zijn uitgewerkt en als stemkaart naar alle kinderen gestuurd. Het ontwerp 
met de meeste stemmen is in het najaar 2015 gerealiseerd op twee speelplekken in de wijk.  Tijdens 
deze knutselmiddag kregen de kinderen een ‘Gratis Bewegen’ attentie en op de stemkaarten is 
aandacht besteed aan JOGG en gratis bewegen.  
 
Deelnemers aantallen 

• Bewonersavond ± 12 personen 
• Knutselmiddag 9 kinderen + 3 volwassenen 
• 123 stemkaarten verstuurd, 53 kaarten retour 

 

 

NIEUWE AKKERS 
• Aanleg nieuwe basketbal / voetbalcourt in de wijk Nieuwe Akkers  
• voorbereiding plannen eind 2014 / begin 2015 
•  informatiebijeenkomst voor direct omwonenden  
• aanleg court augustus september 2015 
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• 7 oktober 2015: officiële opening door wethouder Berends met JOGG-water en skateles 
door combinatiefunctionarissen sport 

    
Nieuwe Akkers in beweging! 
De nieuwe court is de wijk Nieuwe Akkers in Paterswolde  is woensdag 7 oktober officieel geopend 
door Henk Berends. Hij heeft samen met de kinderen geproost met (JOGG-)water in een 
champagneglas. Vervolgens heeft Wojtek Biziuk zoals altijd weer een leuke leerzame skateles 
gegeven. De court is niet alleen geschikt voor voetbal en basketbal, maar voor multifunctioneel 
gebruik. De court is een geweldige aanwinst voor de wijk en vormt ook een mooie aanvulling op het 
bestaande aanbod van sport- en spellocaties in de gemeente Tynaarlo. De plannen voor deze court 
zijn in samenspraak met de wijkvereniging gemaakt en besproken met omwonenden. In augustus 
ging de schop de grond in en nu, twee maanden later kan de jeugd volop gebruik maken van deze 
prachtige court. Niet alleen om te sporten, maar ook om elkaar te ontmoeten. De plek voor kinderen 
en jongeren uit de buurt om ‘gratis te bewegen’. 
 
Deelnemersaantallen  

• Skateles aan 6 kinderen  
• 5 à 10 kinderen uit de buurt  
• bestuur van de wijkvereniging Nieuwe Akkers 

 
Wijkvereniging en buurtbewoners: “De court is een schot in de roos! Dagelijks 

zijn er vele kinderen en jongeren aan het spelen op en om de court” 
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Sociale Marketing 
Op dinsdag 28 april organiseerde JOGG-Drenthe een bijeenkomst Sociale Marketing aan de hand van 
het Mentality Model. 
 
Mentality: Vanuit waarden nadenken over communicatie met jouw bewoners  
De verschillen die er zijn tussen burgers in de wijze waarop zij tegen gezondheid aankijken en hoe met 
hen te communiceren over dit thema worden voor een groot deel verklaard door hun waarden en 
belevingswereld. Hoe zij in het leven staan, bepaalt hun kijk op o.a. gezondheid, buurtbetrokkenheid 
en ouderparticipatie, veel meer dan sociaal-demografische kenmerken als leeftijd en opleiding alleen. 
Om deze zo invloedrijke verschillen in waarden in kaart te brengen heeft Motivaction het Mentality-
model ontwikkeld. Het model onderscheidt acht doelgroepen in de Nederlandse samenleving, elk met 
andere waarden en als gevolg daarvan elk met andere voorkeuren ten aanzien van gezondheid, 
buurtbetrokkenheid en ouderparticipatie. 
 
Motivaction heeft samen met EDM een analyse gemaakt van de JOGG wijken in Drentse gemeenten. 
Tijdens de workshop was aandacht voor:  

1. Het mentality model 
2. De analyse-resultaten van JOGG-wijken in Drenthe 
3.  

Daarna gingen we in kleine groepjes aan de slag. Wat betekent dit inzicht in de bewoners van JOGG-
wijken voor ons? Hoe kunnen we er mee aan de slag, in relatie tot ons thema Fietsen/Gratis 
Bewegen?  
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