DE DOENERS VAN JOGG
Meike van Wezel is een echte, sportieve, doener! Ze is een zogenoemde
JOGG-regisseur. Jongeren op Gezond Gewicht. Dat gaat dus over
gezondheid.
‘Je moet mij niet vragen om nota’s te schrijven. Maar we organiseren aan de lopende
band activiteiten. Het helpt daarbij dat we zulke goede contacten met de scholen
hebben. Misschien komt dat wel omdat ik in hart en nieren een Roosendaalse ben,
ik weet het niet precies.
Goed idee, dat werken met werken vanuit de issue-kalender. We doen dat al volop.
Met Angela, onze coördinator vanuit de GGD houden we de volgende dagen ‘in de
gaten’
Buiten Lesdag (april)
RSD FITWEEK (maart)
Dag van de gezonde schoolkantine (april)
Koningsspelen (april)
Fiets naar je werk dag (mei)
Buitenspeeldag (juni)
Modderdag (juni)
Kraanwaterdag (sept)
Nat. Schoolontbijt (nov)
Daarnaast haken we ook aan bij landelijke sportevenementen als Sjors Sportief en
Avond4daaggse. Natuurlijk besteden we niet aan elk moment evenveel aandacht.
Onze communicatie is in zekere zin ‘ad hoc’. Vaak is er een klein evenementje, zoals
rondom de opening van watertappunten op een school. In die zin werken we niet
vanuit een geoliede ‘strategie’. Ons verhaal is in de kern: het gaat steeds om
gezonde keuzes maken. Die kun je op school, thuis en op het werk maken. Wellicht
kunnen we dat grotere verhaal nog eens beter uitdragen.
Overigens zien we ook de relatie met andere sociale thema’s als armoede sterk, dat
sijpelt ook door ons werk heen. Daarnaast hebben we ook een link met cultuur, we
hebben samen met Cultuur Compaan daar evenementen voor gedaan en
bijvoorbeeld De Gezonde Cultuur les ontwikkeld.

Samenwerken rond de evenementen en communicatie gaat goed met de partners.
De gemeente staat wat verder weg, contactpersonen willen helaas nog wel eens
wisselen.
Met een contract van 16 uur is er veel te doen, en ik heb een geweldige baan. Ik ben
door de gemeente ook gevraagd om ‘de communicatie te doen rond Roosendaal Fit’.
Dat is nog even zoeken. Naast tijdstekort gaat het ook om inzet van de daarbij
betrokken, het ontbreekt nu wat aan regie. Een aandachtspunt is ook dat wij met
JOGG met de groep van 0 tot 19 bezig zijn en bij Roosendaal Fit van 0 tot 90. Dat is
tocht echt een verschil.
Samenwerken rond communicatie rond WEI en strategische communicatie is prima,
maar ik moet ook zeggen, we zitten al in allerlei actieve netwerken.
Mijn ambitie is dat de gemeente zelf nog meer de handschoen oppakt en nog meer
goede voorbeeld geeft, onder de noemer De Gezonde Werkvloer. Daar hebben we
al heel wat suggesties voor, maar komt nog niet van de grond’.
COMMUNICATIE-SUGGESTIES
1 Het verhaal van De GEZONDE KEUZES samen nog eens beter uitwerken, de rode
draad daarin nog beter zichtbaar maken.
2 Thema DE GEZONDE WERKVLOER wellicht uitwerken en oppakken
3 Aandacht voor communicatieve follow up van ROOSENDAAL FIT akkoord. Zorgen
dat de gezamenlijke energie erin blijft. Mogelijk via koppeling met de genoemde
dagen die nu door JOGG en GGD worden ‘gebruikt’
4 Aanhaken bij genoemde dagen ‘als gemeente’, mogelijk in verbinding met andere
WEI Partners.

