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1. Samenvatting JOGG Tynaarlo 
De gemeente Tynaarlo is sinds 2011 JOGG-gemeente. In 2014 heeft gemeente Tynaarlo het contract 
met JOGG-NL verlengd. JOGG is een landelijke beweging en staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. 
Met elkaar werken we aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. De JOGG aanpak van 
Tynaarlo wordt gecombineerd met het bestaande ‘visiedocument Sport en Bewegen in het sociale 
domein 2016-2020’ en heeft onderstaande doelstelling: 
 
Het aantal  jongeren(0-19 jaar)  met gezond gewicht stijgt in de periode 2016-2020.  
 
Dit willen wij bereiken door een brede gezamenlijke aanpak gericht op het stimuleren van een 
gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en toegankelijke (preventieve) zorg. In Tynaarlo zetten we in 
op: 

• Het creëren van netwerken rondom (clusters van) scholen 
• Breed stimuleren van gezonde leefstijl 
• Het creëren van een sluitende zorgketen voor kinderen met (dreigend) ongezond gewicht. 

 
De JOGG-regisseur en combinatiefunctionaris  fungeert als aanjager binnen de netwerken en 
stimuleert de koppeling tussen onderwijs, zorg, sport en publieke en private partners. 
 
Hoofdthema 1: Gezonde School 
Het bieden van een gezonde leefomgeving aan kinderen in de basisschoolleeftijd door scholen te 
ondersteunen bij een structurele en planmatige aanpak van hun gezondheidsbeleid. Dit wordt 
gedaan door te ondersteunen bij het behalen van het vignet Gezonde School en de daadwerkelijke 
uitwerking van de vignetvoorwaarden op korte en lange termijn. De actie bestaat uit het samen met 
de scholen bepalen van hoofdthema’s op het gebied van gezonde leefstijl en ondersteunen bij de 
uitwerking daarvan. Deze ondersteuning wordt voor meerdere jaren ingezet in samenwerking met 
het JOGG-team, de combinatiefunctionarissen en de vakgroep LO.  
 
Hoofdthema 2: Gezonde leefstijl en leefomgeving 
Voorkomen van ongezond gewicht door het vergroten van het bewustzijn en de kennis van een 
gezonde leefstijl en dit toegankelijk maken voor de doelgroep. Hierbij wordt specifiek ingezet op de 
doelgroepen gezinnen met jonge kinderen (-1 tot 12 jaar) en jongeren (12 jaar en ouder). Elk 
projectjaar staat één thema centraal. Jaarlijks wordt de aanpak vergroot met een extra thema. De 
aanpak bevat een mix van actie op voorlichting, stimuleren en toegankelijk maken van het 
jaarthema. De jaarthema’s sluiten aan bij de landelijk en Drentse JOGG-campagnes, zoals ‘Gratis 
Bewegen’, ‘Drink Water’, ‘Gezonde Avond4Daagse’, ‘Op Fietse’ en ‘Groente….zet je tanden erin!'.  
 
Hoofdthema 3: Doorverwijsketen signalering en doorverwijzing 
Terugdringen van ongezond gewicht door het optimaliseren van de keten van signalering en 
doorverwijzing bij (dreigend) overgewicht. De inzet richt zich hierbij op het versterken van de 
onderlinge afstemming van stakeholders door het in kaart brengen van deze keten(partners) en 
afspraken met hen te maken over ieders rol. De actie bestaat uit het opstellen van een lijst met 
bestaande ketenpartners en ieders rol in signalering en doorverwijzing. Als vervolg hierop volgt een 



analyse van deze doorverwijsketen en een aanpak van de knelpunten. Deze keten wordt zichtbaar 
gemaakt door het opstellen van een breed doorverwijsschema voor kinderen met (dreigend) 
overgewicht. Ketenpartners blijven actief betrokken door het organiseren van ontmoetingen waarbij 
kennis en ervaringen worden uitgewisseld (knelpunten en successen). 
 

2. Uitgangssituatie 
Als een kind overgewicht heeft, heeft hij of zij op latere leeftijd ook vaak overgewicht en is er meer 
kans op diabetes, hart- en vaatziekten en vormen van kanker. Daarnaast zitten kinderen met gezond 
gewicht vaak lekkerder in hun vel, hebben vaak meer plezier en worden minder gepest dan kinderen 
die overgewicht hebben. Onderstaand de ‘BMI-gegevens van de jeugd in Tynaarlo 2011-2015’ van 
GGD Drenthe: 
 

 
Bron; BMI-cijfers gemeente Tynaarlo, GGD Drenthe 2015 

 
JOGG-gemeenten ontvangen jaarlijks de meest recente versie van de gegevens op wijkniveau uit de 
GGD Schoolonderzoeken in de groepen 2 en 7 en klas 2, vooruitlopend op de uitkomsten van het 
leefstijlonderzoek. 
 
Het Jeugdonderzoek Drenthe 2013 van de GGD Drenthe geeft daarnaast de volgende cijfers over het 
ontbijt-, beweeg-, drink- en snoepgedrag van de kinderen uit gemeente Tynaarlo. 
 

• 75% van de jongeren in de gemeente Tynaarlo (12 t/m 18 jaar ontbijten dagelijks); 
• 39% van de jongeren drinkt dagelijks frisdrank, waarvan 15% meer dan 3 glazen; 
• 13% van de jongeren snackt elke dag en 22% snoept elke dag (In Drenthe is dit 11 % en 20%); 



• 87% van de jongeren voldoet niet aan de NNGB; 
• 66% van de jongeren is lid van een sportvereniging (In Drenthe is dit 70%). 

Bron; Provinciaal rapport Jeugd 2013, GGD Drenthe 

 
Eén keer in de vier jaar voert de GGD het jeugdonderzoek uit. Naast een Provinciale rapportage 
ontvangt de gemeente Tynaarlo de cijfers op gemeentelijk niveau.  
 

3. Achtergrond JOGG-Tynaarlo 
De gemeente Tynaarlo is sinds 2011 JOGG gemeente. Binnen de landelijke JOGG beweging wordt 
gewerkt aan het op gezond gewicht houden en brengen van jongeren. De gezonde keuze de 
makkelijke keuze maken.  
 
JOGG-Tynaarlo van 2011 t/m 2014: 

- Inbedding in de interne organisatie (samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen 
het gemeentehuis); 

- Bestaande activiteiten vanuit verschillende invalshoeken kregen een JOGG-draai waarbij het 
thema ‘gezonde leefstijl’ in de activiteit werd opgenomen  (o.a. klimaatfietstocht, activiteiten 
combinatiefunctionarissen); 

- Ontwikkeling  en uitvoering gezonde Avond4Daagse; 
- Twee gezonde sportkantines (VV Actief, zelfs de eerste vereniging in Drenthe). 

 
De focus lag niet op het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe interventies en activiteiten, maar 
bestaande activiteiten versterken en zorgen voor bewustwording. Daarnaast was het creëren van 
intern draagvlak een speerpunt. Alle uitgevoerde activiteiten zijn terug te lezen in de jaarverslagen 
2014 en 2015.  
 
Vanaf 2014 is er gekozen om de focus te leggen op de kern Eelde-Paterswolde-Eelderwolde (EPE), 
naast de bestaande activiteiten. Speerpunten in de kern EPE zijn de Gezonde School en de pijler 
Verbinding Preventie en Zorg.  In de projectperiode 2016-2020 vindt uitbreiding plaats naar de 
kernen Zuidlaren en Vries.  
 
De JOGG aanpak in Tynaarlo wordt vanaf 2016 ingezet in combinatie met het visiedocument Sport en 
Bewegen in het sociale domein. Sport, bewegen en gezonde leefstijl worden ingezet om bij te dragen 
aan de transformatiedoelstellingen in het sociale domein. In deze context  zet de gemeente Tynaarlo 
vanaf 2016 extra in op:  

•  jeugd t/m 19 jaar m.b.t. gezonde leefstijl (preventieactiviteiten: een leven lang gezond); 
• kwetsbare jeugd (over- en ondergewicht, signalering kindermishandeling, armoede/lage SES, 

sociaal isolement, overlast); 
• mensen met een uitkering (bieden van een veilige werkomgeving voor mensen met een 

beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt); 
• ouderen (eenzaamheid, langer zelfstandig laten wonen, gezondheid). 

 
Om  hier uitvoering aan te geven zijn 9 punten geformuleerd waarop sport- en bewegen kan 
bijdragen aan de transformatiedoelstellingen. Het gaat om: 

1. Signalering (de rol van sport in de 0-de en1e lijn); 



2. Verenigingsondersteuning (sportverenigingen in staat stellen hun nieuwe rol uit te oefenen); 
3. Kwartiermaker ‘Sport en Jeugdzorg’(Positief Opvoeden Drenthe -Sport); 
4. Sportloket (individueel maatwerk waar nodig); 
5. Jeugdsportfonds (jeugdsport voor minima); 
6. Motorische Screening (preventie); 
7. Jongeren Op Gezond Gewicht (preventie); 
8. Deskundigheidsbevordering (intensieve samenwerking met het onderwijs); 
9. Sportpret (aansluiting sportaanbod met het transformatieplan). 

 
Vanuit de landelijke JOGG beweging ontvangt de gemeente op diverse terreinen ondersteuning. 
Gemeenten worden gevraagd om een JOGG-regisseur voor de lokale uitvoering beschikbaar te 
stellen. De regisseursrol van JOGG in Tynaarlo word ingevuld door de beleidsadviseur gezondheid en 
senior sportconsulent van SportDrenthe.  
 

4. Doelstelling JOGG Tynaarlo 
Hoofddoel 
Het aantal jongeren met gezond gewicht in gemeente Tynaarlo stijgt in de periode 2016 -
2020. 
 
Subdoelen 

• In 2020 is het percentage jongeren (0-19) met een actieve leefstijl (drink water, bewegen, 
groente en fruit) toegenomen ten opzichte van 2015; 

• Het percentage jongeren  dat voldoende beweegt is eind 2020 toegenomen ten opzichte van 
2015; 

• In 2020 zijn sport- en gezondheidsnetwerken van sportaanbieders en eerstelijnszorg 
georganiseerd in de drie kernen (EPE, Zuidlaren en Vries), met structurele 
samenwerkingsverbanden, waardoor een sluitende preventieketen is ontstaan voor kinderen 
en jongeren met (ernstig)overgewicht; 

• In 2020 is er op 75% van de scholen in de gemeente Tynaarlo structureel aandacht voor 
gezonde leefstijl (o.a. door inzet Gezonde School methode); 

• In 2020 is er jaarlijks structureel aandacht voor gezonde leefstijl (drink water, bewegen, 
groente en fruit) tijdens de Koningsspelen, De Gezonde Avond4Daagse en de week van de 
opvoeding; 

• De JOGG-aanpak wordt gemonitord en geëvalueerd op proces en effect. Naast de relevante 
GGD-gegevens wordt hierbij gebruik gemaakt van de gegevens uit het onderzoek JOGG-
Drenthe uitgevoerd door het HIS;. 

 
 

5. Doelgroep en focusgebied 
Bij het vaststellen van de doelgroep is per hoofdthema gekeken wie daadwerkelijk invloed kan 
hebben. Hoofdthema 1 richt zich op het onderwijs als organisatie die invloed uitoefent op de 
omgeving van het kind. Bij hoofdthema 2 is bewust gekozen voor ouders van jonge kinderen (-1 tot 
12 jaar) omdat zij een grote invloed hebben op de leefstijl van hun kinderen. Hierbij richt de aanpak 
zich op de verschillende settings waar de doelgroep zich begeeft. Ook is gekozen voor inzet op 



jongeren van 12 jaar en ouder die steeds meer zelfstandig keuzes gaan maken. Bij hoofdthema 3 zijn 
de organisaties die betrokken zijn bij signalering en doorverwijzing de doelgroep. 
 
Vanaf 2014 is er gekozen om de focus in eerste instantie te leggen op de kern EPE. De eerste acties 
zijn hier geweest en draagvlak is gecreëerd. De komende jaren zal de JOGG-methodiek geborgd 
moeten worden en daarna kan deze worden uitgerold in de kernen Vries en Zuidlaren. 
 
Buiten het focusgebied zal binnen de werkzaamheden die vanuit het visiedocument ‘sport en 
bewegen in het sociale domein’ voor de doelgroep worden uitgevoerd, de JOGG-aanpak worden 
geïntegreerd. Onder andere met de thema-aanpak ‘Drink Water’ en het creëren van bewustwording 
door het geven van informatie over een gezonde leefstijl. Daarnaast worden activiteiten zoals de 
Gezonde Avond4Daagse gemeente breed opgepakt.  
 
6. Uitvoering 
De uitvoering van JOGG-Tynaarlo wordt per hoofdthema ingevuld met een aantal acties. Per jaar 
wordt een praktisch uitvoeringsplan opgesteld. In het uitvoeringsplan volgt een concrete planning 
per schooljaar waarin wordt beschreven welke activiteiten waar, wanneer en door wie worden 
uitgevoerd.  
 
Hoofdthema 1: De Gezonde School 
Alle basisscholen in de gemeente Tynaarlo zijn geïnformeerd over de mogelijkheden en meerwaarde 
van de Gezonde School. De combinatiefunctionarissen en het JOGG-team ondersteunen de scholen. 
Alle ketenpartners wordt gevraagd te ondersteunen. De inzet is afhankelijk van de wensen en 
mogelijkheden per school, het gekozen thema en de aanpak. Hiervoor is door het JOGG-team van 
2014 – 2015 al een aanzet gegeven.  
 
Hoofdthema 2: Gezonde leefstijl en leefomgeving 
Een jaar lang staat voor beide genoemde doelgroepen één onderdeel van een gezonde leefstijl 
centraal. Dit thema wordt gedurende het schooljaar continu onder de aandacht gebracht tijdens 
reguliere werkzaamheden van alle partners. Het belang en de kennis over het thema wordt duidelijk 
gemaakt tijdens informatiebijeenkomsten, reguliere afspraken, activiteiten en media-uitingen. 
Hiermee wordt het een sterke gezamenlijke boodschap van de partners. Daarnaast wordt gewerkt 
aan het toegankelijk maken van dit onderdeel van een gezonde leefstijl. Als voorbeeld: bij het thema 
‘waterdrinken’ wordt gewerkt aan de uitleg waarom dit gezond is. De thema’s richten zich op een 
specifieke doelgroep maar campagne en actie worden waar mogelijk ook ingezet op andere 
doelgroepen (in de directe leefomgeving van de jeugd) wanneer dit praktisch goed toepasbaar is. 
 
De jaarthema’s sluiten aan bij de landelijk en Drentse JOGG-campagnes, zoals ‘Gratis Bewegen’, 
‘Drink Water’, ‘Gezonde Avond4Daagse’, ‘Op Fietse’ en ‘Groente….zet je tanden erin!'. 
 
Hoofdthema 3: Doorverwijsketen signalering en doorverwijzing 
Alle mogelijke ketenpartners worden in kaart gebracht. Naast het in kaart brengen van de partners 
worden ook de rollen en werkzaamheden van de partners onderzocht en benoemd. Als vervolg 
hierop worden alle partners hier op verschillende manieren van op de hoogte gebracht. Het overzicht 



van partners wordt jaarlijks geüpdatet volgens een vast format. Binnen elke kern wordt een 
werkgroep VPZ opgestart.   
 
7. Communicatie 
Alle partners worden waar nodig gevraagd hun communicatiekanalen open te stellen voor de 
communicatie over JOGG, de aanpak en de thema’s. Dit om een brede gezamenlijke boodschap uit te 
dragen. De communicatie over JOGG-Tynaarlo wordt daarnaast meegenomen in het jaarlijkse 
activiteitenplan.  
 

8. JOGG ondersteuning 
Voor JOGG-gemeente zijn er verschillende vormen van ondersteuning op maat mogelijk vanuit het 
landelijk JOGG-bureau. Enkele voorbeelden van mogelijke ondersteuning zijn: 

• Het leveren van JOGG bidons om het drinken van water te stimuleren of andere landelijk 
ontwikkelde promotie- en ondersteuningsmaterialen; 

• Ondersteunen bij het opzetten van PPS constructies met leveranciers van o.a. fruit; 
• Inzet van externe experts op het gebied van de vijf JOGG pijlers (zie hoofdstuk 9); 
• Coaching en toegang tot bestanden en voorbeelden van andere gemeenten; 

 
Ondersteuning wordt op maat aangeboden en sluit aan bij wensen en behoefte van JOGG partners 
en doelstellingen in Tynaarlo. Dit wordt opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsplan. JOGG NL 
beraadt zich in 2016 over de organisatie van JOGG waarbij mogelijk voor een meer lokaal 
georganiseerde ondersteuning wordt gekozen. Dit sluit mooi aan bij de in 2015 opgestarte werkwijze 
van JOGG Drenthe. Naast de landelijke ondersteuning is er binnen Drenthe een coördinator die op 
Provinciaal niveau werkt aan o.a. PPS-samenwerkingen, campagnes en communicatie. De Drentse 
gemeenten geven input voor de Provinciale aanpak. 
 
9. JOGG pijlers 
De JOGG-aanpak bestaat uit vijf pijlers. De inzet van Tynaarlo hierop wordt hieronder beschreven en 
waar mogelijk verwerkt in de verschillende hoofdstukken. 
 
Politiek bestuurlijk draagvlak 
Het college van B&W wordt betrokken bij de JOGG-aanpak in besluitvorming, het beschikbaar stellen 
van middelen en menskracht en ambassadeurschap van de JOGG-aanpak. Het plan van aanpak wordt 
vastgesteld binnen gemeentelijke besluitorganen en de voortgang komt hier periodiek in terug. 
Daarnaast wordt ook de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen en voortgang. 
 
Verbinding Preventie en Zorg 
Hoofdthema 3 richt zich op de keten van zorg en preventie zodat deze pijler volop aandacht krijgt. 
Vanuit het JOGG-bureau kunnen specialisten worden ingezet om hierin mee te denken en landelijke 
ervaringen in te brengen m.b.t. signalering, doorverwijzing en interventies voor kinderen met 
ongezond gewicht. 
 
Publiek-private samenwerking 
Eén van de pijlers van JOGG is inzet op publiek-private samenwerking. Daar waar mogelijk worden 



samenwerkingsverbanden opgezet met private partijen. Per deelproject wordt bekeken welke 
kansen er lokaal liggen. Hierbij gaat het niet om sponsoring maar om inhoudelijke samenwerking op 
netwerk, communicatie, menskracht, kennis, bijdrage in natura, etc. Daarnaast wordt aangesloten bij 
provinciaal op te zetten samenwerkingsverbanden. Voorwaarden voor PPS zijn het hebben van 
gemeenschappelijke doelen en eerlijke verwachtingen van betrokken partijen. 
 
Sociale Marketing 
De pijler sociale marketing wordt ingezet bij de uitvoering van hoofdthema 2, gericht op 
bewustwording van een gezonde leefstijl. Hierbij wordt gekeken naar de doelgroep en hun 
invalshoek zodat activiteiten en de toon aansluiten bij hun belevingswereld.  
 
Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie 
Alle activiteiten en effecten worden jaarlijks gemonitord. Binnen het 
hoofdstuk monitoring en evaluatie wordt hier nader op ingegaan. Vanuit de GGD ontvangen Drentse 
JOGG-gemeenten jaarlijks de cijfers op wijkniveau.  
 
10. Monitoring en evaluatie 
Beoogd resultaat 
Voor het al dan niet behalen van het beoogd resultaat wordt gebruik gemaakt van de GGD gegevens 
uit de jaarlijkse schoolonderzoeken in de groepen 2 en 7 van het basisonderwijs en klas 2 van het 
voortgezet onderwijs. De cijfers uit het GGD-rapport ‘Overgewicht en obesitas in Drenthe’ uit maart 
2014 zijn hierin de uitgangssituatie. JOGG-gemeenten ontvangen een jaarlijkse update van deze 
gegevens op wijkniveau.  
 
Hoofdthema’s 
Om de resultaten en effecten van de acties op de drie hoofdthema’s te monitoren wordt er begin 
2016 in samenwerking met de JOGG-NL, HIS en de GGD een evaluatieplan opgesteld. Daarnaast 
wordt de uitvoering meegenomen in de reguliere monitoring en verantwoording van het 
visiedocument Sport en Bewegen in het sociale domein en de bijbehorende 
verantwoordingsmomenten. 
 
Wetenschappelijk onderzoek 
Waar werkt de JOGG-aanpak in Drenthe het beste en waarom? 
Dat is de centrale vraag in het promotieonderzoek (ook wel de WBE+ genoemd) van Cindy 
Bethlehem, onderzoeker bij het Instituut voor Sportstudies van Hanzehogeschool Groningen. 
Drenthe Beweegt heeft aangegeven dat er behoefte is aan ondersteuning in de ontwikkeling, 
uitvoering en evaluatie van de JOGG-aanpak in Drenthe. Het promotietraject geeft gehoor aan deze 
behoefte en zal bijdragen aan ontwikkeling,  implementatie en – met name – een hoogwaardige 
wetenschappelijke evaluatie van de JOGG-aanpak in Drenthe. 
 
Het promotieonderzoek, dat in september 2015 start, zal grofweg bestaan uit drie fasen: 

• het ontwikkelen van een Drentse menukaart met bewezen effectieve interventies en het 
faciliteren bij het -implementeren hiervan; 

• het evalueren van effecten van het Drents JOGG-programma; 
• het evalueren van het proces van het Drents JOGG-programma. 



 
11. Partners 
Onder partners worden alle partijen genoemd die hebben aangegeven in meer of mindere mate een 
bijdrage te willen leveren of geïnteresseerd / betrokken te zijn bij de JOGG aanpak in Tynaarlo. 
Organisaties hebben niet per definitie extra personeelsinzet of budget beschikbaar en ook is hier 
geen overeenkomst voor getekend. Het begrip ‘partner’ geeft dan ook geen verplichtingen weer, 
maar veeleer de intentie om gezamenlijk aan een gezonde leefomgeving te werken waarin de 
gezonde keuze de makkelijkste wordt.  
 
Intern is er een stuurgroep geformeerd waarbinnen de volgende beleidsterreinen zitting nemen; 
- Sport 
- Gezondheid 
- Jeugd  
- CJG 
- Duurzaamheid 
- MWO 
- Communicatie 
 
De stuurgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. Waar nodig vormen zich werkgroepen om bepaalde 
thema’s of interventies uit te werken.  
 

12. Stageteams 
In samenwerking met de Hanze Hogeschool Groningen is er elk schooljaar een stageteam aanwezig 
met vier studenten SGM (Sport Gezond en Management). De studenten ondersteunen de JOGG-
aanpak en initiëren hierin eigen projecten. De studenten-teams zullen de komende jaren waar 
wenselijk worden aangevuld met studenten Voeding en Diëtetiek, toegepast psychologie en 
communicatie.  
 

13. Borging 
De JOGG-aanpak wordt ingezet als methodiek voor bestaande activiteiten / interventies en de inzet 
van combinatiefunctionarissen. De ingebrachte kennis, het netwerk en de nieuw op te starten 
initiatieven worden zo een vast onderdeel en geborgd in de bestaande uitvoeringsplannen. Het is 
daarom van belang geen nieuwe projecten op te starten die na 2017 niet kunnen worden voortgezet. 
Ook worden alle JOGG-acties uitgevoerd binnen de kaders en uitgangspunten van het visiedocument  
Sport en Bewegen in het sociale domein en het huidige beleid van de gemeentelijke afdelingen. 
Samenwerkingsverbanden worden zo opgezet dat deze worden gedragen door meerdere partijen. 
 
14. Financiering 
Door de integratie van de JOGG-aanpak in het visiedocument Sport en Bewegen in het sociale 
domein en het huidige beleid van andere gemeentelijke afdelingen is een groot deel van de kosten 
voor de uitvoering reeds gedekt. Hierbij gaat het om de inzet van de JOGG-regisseurs en inzet van de 
combinatiefunctionarissen. Daarnaast wordt ook van de overige partners een bijdrage en inbreng 
van kennis, netwerk of ureninzet gevraagd. Voor de uitvoering is geen extra budget beschikbaar. Wel 



opent JOGG deuren. Bijvoorbeeld door inzet op de JOGG-pijler publiek-private samenwerking 
waardoor met extra middelen de JOGG aanpak wel verder wordt verwterkt. 
 


	1. Samenvatting JOGG Tynaarlo
	2. Uitgangssituatie
	3. Achtergrond JOGG-Tynaarlo
	4. Doelstelling JOGG Tynaarlo
	5. Doelgroep en focusgebied
	6. Uitvoering
	7. Communicatie
	8. JOGG ondersteuning
	9. JOGG pijlers
	10. Monitoring en evaluatie
	11. Partners
	12. Stageteams
	13. Borging
	14. Financiering


