
Offerte 2019-2022 
  Veiligheid 

  Verkeer en vervoer 

  Economie 

  Onderwijs 

  Sport, cultuur en recreatie 

  Sociaal domein 

  Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

  Bedrijfsvoering 

  Dienstverlening 

 

 
 

Onderwerp  :  Ketenaanpak JOGG 

  

Betreft    :  FCL 46700115 / ECL 49002 

 

Incidenteel / Structureel  

 

 

Investeringsbedrag        n.v.t. 

Afschrijvingstermijn  n.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2019 2020 2021 2022 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 2%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 82 58 58 58 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 82 58 58 58 

-  



Algemene toelichting 

De G van gezond staat een gezond Uden voor waar 

we inzetten op preventie, omdat voorkomen beter is 

dan genezen.  

 

Om de kanteling te kunnen maken van zorg naar 

preventie, betekent dit investeren in een andere 

duurzame manier van werken vanuit verbinding en 

een gezamenlijke ketenaanpak. Nu investeren in 

preventie, zodat we (als organisatie en maatschappij) 

op langere termijn (5-10 jaar) kunnen besparen op 

zorgkosten. 

 

Analyses van het Partnerschap Overgewicht 

Nederland (PON) en JOGG hebben aangetoond 

dat de zorg voor kinderen met overgewicht en 

obesitas verbeterd kan worden. Een sluitende 

ketenaanpak met een effectief en kwalitatief goed 

aanbod voor deze kinderen is vrijwel nergens 

voldoende aanwezig. Ook in onze gemeente zijn er 

mogelijkheden om de ketenaanpak te verbeteren, 

inhoudelijk, organisatorisch en financieel. Inhoudelijk 

is er behoefte aan innovatie, omdat kinderen met 

overgewicht en obesitas op dit moment vaak onnodig 

dure zorg krijgen en in het medische circuit 

terechtkomen.  

 

Uitgangspunt is dat er wordt gestart met de minst 

ingrijpende en minst kostbare ondersteuning in de 

wijk. De nadruk komt te liggen op het versterken van 

de kwaliteit van leven.  Concreet betekent dit dat we 

in zetten op een andere manier van samenwerken. 

Door de inzet van fittesten die door de buurtsport-

coaches in samenwerking met scholen worden 

afgenomen wordt er eerder en breder gesignaleerd, 

waardoor er eerder doorverwezen kan worden naar 

preventie interventies. Omdat alle kinderen gezien er 

gesproken worden tijdens de fitgesprekken, ontstaat 

er ook geen stigma wat weerstand oproept. 

 

In het eerste jaar van de implementatie van de 

Ketenaanpak worden de meeste kosten gemaakt. Het 

is de bedoeling een deel van deze kosten, te dekken 

vanuit ZonMW of het GGD innovatiebudget.  

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

“Iedereen doet zoveel mogelijk mee”: Beste manier 

van zorg verlenen is zorg voorkomen, we zetten in op 

preventie en een verbinding met de zorg, om het 

aantal jeugdigen met overgewicht naar beneden te 

brengen op langere termijn. 

 



Hiervoor continueren we het JOGG-programma door 

uitvoering te geven aan de Ketenaanpak Overgewicht. 

Onze gemeente werkt al aan een gezonde omgeving 

voor kinderen en jongeren door middel van de 

integrale JOGG-aanpak. De verbinding tussen deze 

preventie en de zorg voor kinderen met overgewicht 

en obesitas is hierin een belangrijk element. Zeker 

sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015, 

waarbij gemeenten een hulp- en zorgplicht hebben 

voor kinderen met overgewicht en obesitas en hun 

ouders. 

 

We zetten op deze zorgplicht in met een sluitende 

ketenaanpak Overgewicht waar onze college 

gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch met resultaat 

een proeftuin gedraaid hebben. De aanpak lijkt bij te 

dragen aan de daling van het aantal kinderen met 

overgewicht en obesitas. 
 

Een ‘sluitende ketenaanpak’ houdt in dat ieder kind 

met overgewicht of obesitas en het hele gezin de 

zorg en ondersteuning krijgt die nodig is en 

gedurende een langere periode in beeld blijft bij de 

juiste professionals. Dit betekent ook dat er intensief 

wordt samengewerkt met belangrijke betrokkenen 

rond het gezin zoals de huisarts, maatschappelijk 

werker, leerkracht en in sommige gevallen ook de 

sportvereniging, schuldhulpverlening of geestelijke 

gezondheidszorg. 
 

 

 

 

  

 


