Ambitie Gezond Uit
2020-2025
Gezond Uit stimuleert een gezondere keuze van eten en drinken tijdens een dagje uit.
JOGG richt zich, onder andere met Gezond Uit, op het gezonder maken van de leefomgeving
van kinderen en jongeren. Thuis, op school en in de kinderopvang, de sport en vrije tijd,
in de buurt, op het werk en in de (online) media. Deze omgevingen moeten verleiden
tot een gezonde keuze van eten en drinken, meer bewegen en voldoende ontspanning.
Samen maken we gezond gewoon.

Ambitie
Deelnemers aan Gezond Uit hebben de ambitie om op basis van de Richtlijn
Gezondere Eetomgevingen1 hun bezoekers tijdens een dagje uit te stimuleren
tot een gezondere keuze van eten en drinken.

Doelstelling
Deelnemers aan Gezond Uit bieden op basis van de Richtlijn Gezondere Eetomgevingen
in toenemende mate een gezonder aanbod van eten en drinken en ondersteunen
dit in presentatie en verkooptechnieken.
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Wat doet JOGG voor Gezond Uit
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• 	Coördineert en faciliteert de uitvoering van
Gezond Uit.
• 	Ondersteunt en adviseert deelnemers bij de
implementatie en werkwijze van de doelstelling
van Gezond Uit, waarbij het Voedingscentrum
adviseert over vragen die de Richtlijn Gezondere
Eetomgevingen betreffen, en waar de doelstelling
van Gezond Uit op gebaseerd is.

Nieuwe deelnemers
• 	 Nieuwe deelnemers kunnen op elk gewenst
moment aan Gezond Uit deelnemen door contact
op te nemen met JOGG.
• 	 Voorwaarde voor deelname aan Gezond Uit is het
ondertekenen van deze ambitie 2020-2025.

Met de ondertekening van dit document onderschrijven deelnemer en JOGG
hun samenwerking voor Gezond Uit en onderschrijven zij de ambitie
en doelstelling en ieders bijdrage om deze te realiseren.

Deelnemer Gezond Uit

JOGG

(handtekening)

(handtekening)

Naam organisatie:

Naam organisatie:

JOGG
Naam (rechtsgeldig) vertegenwoordiger:

Naam (rechtsgeldig) vertegenwoordiger:

Marjon Bachra
Functie:

Functie:

Datum:

Datum:

Gezond Uit is een onderdeel van

