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Nieuwe hoofdkantoor Vitens  
in Zwolle geopend
 Op vrijdag 30 januari jl. verrichtte com-

missaris van de Koning in Overijssel, Ank 

Bijleveld, voor een groep van zo’n 150 ge-

nodigden de openingshandeling, samen 

met wethouder René de Heer en directie-

voorzitter Lieve Declercq. 

Hierbij werd stilgestaan bij de maatschap-

pelijke waarde van grond- en drinkwater 

en de noodzaak zuinig om te gaan met 

onze bronnen. Na het symbolisch open-

draaien van een grote waterkraan was 

de opening van het kantoor een feit en 

werden alle genodigden in groepen door 

het kantoor geleid.

 

Het nieuwe hoofdkantoor is een bestaand 

Vitens-kantoor dat in anderhalf jaar tijd  

grondig is gerenoveerd en nu helemaal is 

ingericht op een nieuwe, flexibele manier 

van werken. Het kantoor in Zwolle kreeg 

de functie van hoofdkantoor vanwege de 

centrale locatie in het verzorgingsgebied 

van Vitens, dat vijf provincies beslaat. 

Lieve Declercq, directievoorzitter Vitens: 

‘Vanuit Zwolle kunnen wij ons hele voor-

zieningsgebied overzien. Van Vlieland 

tot Dinxperlo, van Schiermonnikoog tot 

Lopik. Deze plek biedt Vitens de meeste 

flexibiliteit om onze klanten optimaal te 

kunnen bedienen.’

 

Nieuwe stichting Jongeren Op Gezond Gewicht
Kinderen komen steeds vaker en op steeds 

jongere leeftijd in aanraking met steeds 

meer verleidingen. Dit leidt tot allerlei pro-

blemen, waaronder overgewicht. Inmiddels 

weegt één op de zeven kinderen meer dan 

gezond is. De ambitie van de nieuwe stich-

ting  Jongeren Op Gezond Gewicht is dat 

kinderen opgroeien in een gezonde omge-

ving met een gezonde leefstijl.

Tijdens de Nationale Balans Top op  

28 januari in Utrecht maakte voorzitter 

Paul Rosenmöller bekend dat, nu de loop-

tijd van het Convenant Gezond Gewicht is 

verstreken, de betrokken partijen hebben 

besloten de samenwerking voort te zet-

ten in de stichting  Jongeren Op Gezond 

Gewicht (JOGG).

Rosenmöller: ‘Als we onze kinderen laten 

opgroeien in een gezonde omgeving, dan 

wordt dat voor hen de normaalste zaak van 

de wereld. Ons doel voor de komende vijf jaar 

is een stijging van het aantal ‘kinderen op 

gezond gewicht’ in de 75 JOGG-gemeenten.’

JOGG gaat de succesvolle lokale activitei-

ten, die het Convenant  Gezond Gewicht 

heeft ontwikkeld, verbeteren en verbre-

den. Een groeiend aantal gemeenten is aan 

de slag met de JOGG-aanpak. Scholen, crè-

ches, sportclubs, huisartsen en  bedrijven 

werken lokaal samen om meer kinderen 

en jongeren op gezond gewicht te krij-

gen.  Gemeenten die werken met de aan-

pak, worden daarbij geholpen met advies, 

begeleiding en  trainingen. Onder andere 

Zwolle, Utrecht en Dordrecht laten al posi-

tieve cijfers zien. 

Naast gemeenten krijgen ook scholen en 

sportclubs hulp: zo geven adviseurs van 

De Gezonde Sportkantine onder andere ad-

vies op maat. Met de landelijke campagnes 

‘DrinkWater’ en ‘Gratis  Bewegen, gewoon 

doen!’ stimuleert JOGG een gezonde leef-

stijl bij kinderen en hun ouders.

Om de voortgang te bewaken, monitort 

JOGG de inzet en activiteiten op het gebied 

van gezond gewicht, voeding en sport- en 

beweegdeelname van kinderen. Daarnaast 

delen betrokken  partijen en JOGG-

gemeenten hun kennis en informatie met 

elkaar. Binnen de JOGG-aanpak werken ge-

meenten zowel met publieke partijen als 

met het bedrijfsleven samen. Vewin is al 

enige jaren actief partner van JOGG.


