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Zwangere vrouwen

Valt onder 1.1.

gezonde leefstijl

1000 dagen aanpak

Stedelijk

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

Groei-App en Groei-Gids

Er zijn 7 adviezen met expliciete

5 van de adviezen zijn als

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

bevatten op doelgroep

informatie over gezond leefstijl

nieuw bericht opgenomen

jaar en hun

ouders/opvoeders

gerichte informatie

voor zwangere vrouwen verstuurd

en 2 adviezen zijn in

ouders

verloskundigen/kraamzorg

- tweedejaars

via de populaire groei-app.

bestaande berichten

jeugdverpleegkundigen en-

Met de

opgenomen.

artsen scholen in het geven

VoorZorgverpleegkundigenis een

van voorlichting over voeding,

inventarisatieronde gehouden om

oa conform de vuistregels van

hen beter te equiperen in de

de AAGG.

ondersteuning van hun doelgroep.

- Aandacht functionarissen

Uitkomst: een scholing van 10 uur

borstvoeding, zijn geschoold in

voor de

het geven van voorlichting

VoorZorgverpleegkundigenis in

over voeding, oa conform de

ontwikkeling.

vuistregels van de AAGG. Zij

Er zijn verschillende inhoudelijke

verspreiden deze informatie in

trainingsvoorstellen over voeding

het team van jeugdartsen en

voor de JGZ professionals

jeugdverpleegkundigen.

ontwikkeld die in de loop van

- Voorlichting gegeven

2016 zullen worden gegeven.

(themamiddag) in alle buurten
waar risico op overgewicht en
obesitas bij kinderen hoog is
aan zwangere moeders in over
en support bij het geven van
borstvoeding.
- Samen met
VoorZorgverpleegkundigen zijn
ten minste 2 instrumenten
ontwikkeld om waardoor zij
hun doelgroep ook op het
gebied van Gezond Gewicht
(beter) kunnen ondersteunen
- De 1000 dagen aanpak geeft
input voor een nieuwe cursus
die ‘Rondom de Geboorte’ gaat
ontwikkelen in een aantal
risicogebieden waar veel lage
SES zwangere vrouwen wonen.
- Evaluatie en eventuele
verbetering van screening van
JGZ op gezonde leefstijl en het
stimuleren van gezonde
voedings- en
leefstijlgewoonten t.b.v.
doorverwijzing naar Health
Pregnancy for all; HP4ALL
project A)
- Afspraak is geeﬀectueerd dat
JGZ tijdens het screenen op
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2015
Meer zwangere vrouwen

Valt onder 1.1.

met ongezond gewicht

1000 dagen aanpak

Stedelijk

ontvangen de juiste zorg

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

- vrouwen met ongezond

Gezonde leefstijl is meegenomen

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

gewicht krijgen huisbezoeken

als aanleiding voor een prenataal

jaar en hun

ouders/opvoeders

van verloskundigen ??

huisbezoek die de JGZ kan

ouders

verloskundigen/kraamzorg

- het onderwerp gezonde

aﬂeggen bij (aanstaande) ouders

leefstijl wordt als integraal

om hen te helpen bij het

onderdeel van het huisbezoek

bevorderen van de gezonde

van verloskundigen ?? in het

ontwikkelingen van het ongeboren

protocol opgenomen.

kind.

- Verloskundigen uit de
bestaande en nieuwe
focusbuurten sluiten aan bij de
lokale Pact Gezond Gewicht
samenwerkingsnetwerken
Leeroplossing

Valt onder 1.1 1000 Stedelijk

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

De samen met partners

Het G4 -JOGG onderzoek -9

semiprofessionals

dagen aanpak

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

(doelgroep zelf, betrokken

maanden tot 2 jaar een sociaal

jaar en hun

ouders/opvoeders

community, professionals, de

marketing onderzoek onder

ouders

verloskundigen/kraamzorg

zorgverzekeraars én in

ouders en professionals is in de

samenwerking met de

laatste fase voor oplevering.

collega’s uit de G4) opgestelde
strategie om de ondersteuning
en zorg in én buiten de
spreekkamer excellenter te
maken, is volop in uitvoering.
1a) 84 basisscholen in het

- In Q1 krijgen 79 scholen

* In verband met de krappe

Jump-in verbeter traject

ondersteuning in het kader van

formatie is er nog niet

het verbetertraject*.

voldoende ruimte geweest

2a) 8 Jump-in scholen zijn

-Er zijn 2 nieuwe scholen

om de laatste school toe te

Ouder- en kindteams

succesvol uitgestroomd en

ingestroomd gedurende Q1.

voegen. **Een aantal

professionals/

ouders/opvoeders

hebben daarbij alle doelen

- Er is 1 school uitgestroomd in Q1

scholen zijn bijna klaar,

zorg

RVA Onderwijs

behaald.

- Er zijn in totaal 92 scholen in de

maar wachten met het

aanpak of in de aanpak geweest.

uitreiken van het certiﬁcaat

Aantal scholen in Jump-

valt onder 1.2

Stedelijk

ouders

bestuurscommissies

in programma

Scholenaanpak

stadsdeel West

professionals/

GGD

stadsdeel Nieuw-

school

GGD/E&G

West

professionals/

GGD/JGZ

stadsdeel Noord

sport

stadsdeel Oost
stadsdeel Zuidoost

Scholenaanpak

Waterlandpleinbuurt

RVA Sport/Bos

Indische Buurt

scholen

2b) De 8 succesvol

- In Q1 zijn er geen scholen

tot het einde van het

Transvaalbuurt

schoolbesturen

uitgestroomde Jump-in scholen

geweest die het Jump-in

schooljaar. ***Startende

Kolenkitbuurt

sport

hebben Certiﬁcering Gezonde

certiﬁcaat hebben behaald**.

Jump-in kunnen het vignet

Slotermeer

sportverenigingen

Scholen (deelcertiﬁcaat

- De afstemming met vignet

sport en bewegen versneld

Bijlmer-Centrum

st. Jeugdtandverzorging

voeding en sport&bewegen).

gezonde school mbt een

aanvragen. Wanneer een

Oud-Noord

Amsterdam

versnelde aanvraagprocedure

school het Jump-in

voor deelcertiﬁcaten sport en

certiﬁcaat heeft behaald

bewegen en voeding is rond.***

kunnen zij het vignet

Voorscholen
welzijnsorganisaties

3) Toolkit is beschikbaar.

Wetenschappelijke

voeding versneld

(onderzoeks) instellingen

aanvragen.
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- schooljaarplan sport en

- Alle scholen die in een

*Dit geldt ook voor de

2015
Scholenaanpak

Schooljaarplannen sport

valt onder 1.2

Stedelijk

professionals/

GGD

en beweging voor alle

Scholenaanpak

stadsdeel West

school

GGD/E&G

bewegen is voor alle 225

verbetertraject zitten, krijgen

scholen die het

stadsdeel Nieuw-

wetenschap

ouders/opvoeders

scholen (BO en SBO)

actieve begeleiding van een

verbetertraject hebben

West

RVA Onderwijs

opgesteld.

beweegmanager voor het

afgerond. ** Niet op alle

stadsdeel Noord

RVA Sport/Bos

- op 185 van de 225 scholen

organiseren van het sport- en

scholen zijn de kinderen

stadsdeel Oost

scholen

zijn promotielessen onder

beweegaanbod op de scholen en

met zorgniveau 3 en 4 zijn

stadsdeel Zuidoost

schoolbesturen

schooltijd aangeboden.

advisering m.b.t. motorische

signaleert. Dit betekent dat

Waterlandpleinbuurt

sport

-op alle scholen, die in een

achterstanden en remedial

de rol van deze scholen

Indische Buurt

sportverenigingen

verbetertraject zitten en

teaching*

minder prominent wordt in

Transvaalbuurt

Voorscholen

scholen die het Jump-in

- De pilot "signaleren en toeleiden

de pilot.

Kolenkitbuurt

certiﬁcaat behaald hebben zijn

naar zorg bij achterstanden in

Slotermeer

naschoolse sportactiviteiten

grove motoriek " is op alle Jump-in

Bijlmer-Centrum

georganiseerd

scholen in Zuidoost gestart**.

Oud-Noord

-op 56 scholen, die in een

225 PO-scholen

verbetertraject zitten en
scholen die het Jump-in
certiﬁcaat behaald hebben is
Gym+ voor groep 3,4
aangeboden.
-op 16 scholen, die in een
verbetertraject zitten en
scholen die het Jump-in
certiﬁcaat behaald hebben is
een kleuterprogramma voor
groep 1 en 2 aangeboden
-op 10 scholen, die in een
verbetertraject zitten en
scholen die het Jump-in
certiﬁcaat behaald hebben is
een start gemaakt met het
aanbieden van Jump-in Fit
activiteiten voor groep 5 tm 8
- -op 37 scholen waar de
sportparticipatie van de
meisjes <25% is, zijn
naschoolse activiteiten
georganiseerd speciaal voor
meisjes uit de bovenbouw

- rapportage en evaluatie pilot
"extra gym Zuidoost" is
opgeleverd

Scholenaanpak

eind schooljaar 2015/2016

Alle scholen die in het

Deel-inspanningen

valt onder 1.2

Stedelijk

professionals/

GGD

gezond eten en drinken,

Scholenaanpak

stadsdeel West

school

RVA Onderwijs

wordt op 60 scholen alleen nog verbetertraject zitten, krijgen

sport en bewegen en

stadsdeel Nieuw-

wetenschap

RVA Sport/Bos

water (of melk) gedronken bij

ondersteuning van een Adviseur

motorische ontwikkeling

West

scholen

het 10-uurtje

Jump-in op het gebied van gezond

stadsdeel Noord

schoolbesturen

-eind schooljaar 2015/2016

eten en drinken op school.

stadsdeel Oost

sport

wordt op 60 scholen alleen nog

stadsdeel Zuidoost

Voorscholen

fruit of groenten (of een bruine

Waterlandpleinbuurt

Wetenschappelijke

boterham) gegeten bij het 10-

Indische Buurt

(onderzoeks) instellingen

uurtje

Transvaalbuurt

-eind schooljaar 2015/2016 zijn

Kolenkitbuurt

op 70 scholen afspraken over

Slotermeer

gezonde traktaties

Bijlmer-Centrum

-eind schooljaar 2015/2016

Oud-Noord

wordt op 30 scholen alleen nog
water (of melk) gedronken bij
de lunch
-eind schooljaar 2015/2016
wordt op 30 scholen alleen nog
bruinbrood en groenten en
fruit gegeten bij de lunch
-in schooljaar 2015/2016 is op
alle scholen voor regulier
basisonderwijs die in de
aanpak zitten, of in de aanpak
zijn geweest, een extra
meetmoment lengte en
gewicht uitgevoerd in groep 4.
-in schooljaar 2015/2016 zijn
op 80 scholen gastlessen over
gezonde voeding uitgevoerd
-in schooljaar 2015/2016 zijn
op 60 scholen workshops /
voorlichtingen voor ouders
uitgevoerd (excl. interactief
theater)
-in schooljaar 2015/2016 is op
20 scholen interactief theater
‘voor je het weet zijn ze groOt’
uitgevoerd
- in 2016 is de evaluatie van
de bestaande
voedingsinterventies afgerond
en zijn bestaande
doorontwikkeld e/o nieuw
ontwikkelde
voedingsinterventies
geimplementeerd.
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- pilot voorschoolprogramma

- Bij 4 grote VVE organisaties is

* Swazoom, Akros,

Jump In wordt uitgevoerd,

gestart met de uitvoering van een

Combiwel en Impuls zijn de

geevalueerd en afgerond

pilot met het Jump-in

VVE organisaties die

op basis daarvan wordt

voorschoolprogramma. Per

gestart zijn met de pilot. **

voorschoolprogramma Jump In

organisatie doen ongeveer 3 tot 7

Daarnaast wordt er ook

al dan niet aangepast en

locaties mee aan de pilot.*

buiten Jump-in bekeken

vervolgens gestart bij andere

- Het standaard Jump-in aanbod

wat voor geschikt aanbod

locaties van reeds

op het gebied van het

er beschikbaar is om op te

aangehaakte VVE organisaties

implementeren van gezond

nemen in de VVE-aanpak.

2015
Jump-in op VVE

valt onder 1.2

Niet bekend

Niet bekend

nvt

niet ingevuld

Scholenaanpak

en nieuwe organisaties worden voedingsbeleid wordt vertaald
betrokken.

naar de VVE-aanpak. **

*** Hiervoor is overleg
geweest met Yrsa

- Per organisatie is er een adviseur Wagenmakers van huis van
Jump-in die ondersteuning geeft
aan het creëren van draagvlak,
het implementeren en het borgen
van gezond eten en drinken op
school
- De basis train-de-trainer cursus
wordt aangeboden. Daarnaast is
er een opfris training voor de
train-de-trainers ontwikkeld. ***
- Per organisatie is er een adviseur
Jump-in die ondersteuning geeft
aan het creëren van draagvlak,
het implementeren en het borgen
van beweegkriebels op school.

- eind schooljaar 2015/2016

- Elke school die in het

GGD/E&G

hebben 20 scholen alle doelen

verbetertraject zit krijgt

stadsdeel Nieuw-

GGD/leefomgeving en

van buitenspelen behaald en

ondersteuning van een Adviseur

West

milieu

de PLAYgrounds aanpak in hun

Jump-in op het gebied van de

stadsdeel Noord

Ruimte en Duurzaamheid

school geborgd.

PLAYgrounds aanpak.

stadsdeel Oost

Ruimtelijke Ordening

stadsdeel Zuidoost

RVA Onderwijs

- gedurende schooljaar

is vastgelegd tussen Jump-in en

Waterlandpleinbuurt

RVA Sport/Bos

2015/2016 hebben 20 scholen

de eenmanszaak PLAYgrounds.

Indische Buurt

scholen

voor alle groepen tassen met

Transvaalbuurt

schoolbesturen

leeftijdsadequaat

Kolenkitbuurt

sport

buitenspeelmateriaal

Slotermeer

Voorscholen

ontvangen.

Advies en

valt onder 1.2

Stedelijk

professionals/

GGD

ondersteuning:

Scholenaanpak

stadsdeel West

school

buitenspelen

Scholenaanpak

- De samenwerkingsovereenkomst

Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

- 21 scholen met subsidie voor
verbeteren schoolplein hebben
verbeteringen gerealiseerd.

beweging.
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2015

buurtorganisaties bestuurscommissies

Ondersteuning

Valt onder 1.3.1

stadsdeel Noord

Community aanpak

Buurtaanpak Noord

Waterlandpleinbuurt jeugd van 12 jaar

Noord

Oud-Noord

Buurtaanpak

Fresh in de les wordt in de

buurtorganisaties

waterlandpleinbuurt

en ouder uit

Culturele instellingen

georganiseerd

risicogroepen

maatschappelijk

kinderen 2,5 - 12

middenveld

jaar

MEE organisaties

kinderen met

Mensen uit de buurt

(morbide)

ondernemers(-vereniging)

obesitas

Ouder- en kindteams

kinderen van -9

Religieuze instellingen

maanden tot 2,5

Samen Doen teams

jaar en hun

scholen

ouders

sportverenigingen

ondernemers

Vrijwilligersorganisaties

ouders

welzijnsorganisaties

professionals/
school
professionals/
sport
professionals/
zorg

Gerealiseerd

Toelichting

Buurtaanpak

Betrekken meer bewoners en

- Netwerkanalyse Geuzenveld-

Achter planning

Ondersteuning

Valt onder 1.3.2

stadsdeel Nieuw-

buurtorganisaties bestuurscommissies

Community aanpak

Buurtaanpak

West

ondernemers

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het stimuleren Slotermeer is afgerond

Geuzenveld-Slotermeer

Geuzenveld-

Slotermeer

professionals/

Culturele instellingen

van een gezonde leefstijl

- afspraken met huizen van de

voldoende

Slotermeer

Geuzenveld (Nieuw-

school

ondernemers(-vereniging)

- (vernieuwde) netwerkanalyse

wijk verbinden bij hun activiteiten

samenwerkingspartners

West)

professionals/

Ouder- en kindteams

opgesteld samen met

gezonde leefstijl, voor

waar ingewisseld kan

sport

Religieuze instellingen

gebiedsteam. Output:

kookgroepen worden cursussen

worden, maar nog

professionals/

benoemen belangrijkste

georganiseerd (start Q2),

onvoldoende leden en

zorg

actoren en bijbehorende acties

voetstaptickers naar de trappen.

onvoldoende plekken waar

- Met minimaal 8 buurtpartners gestart met buurtinventarisatie
worden afspraken gemaakt

- Health coins:

over het stimuleren van een

verbinding gemaakt met LEFF

gezonde leefstijl

Tijdens Koningsspelen ism

- Minimaal 8 buurtinitiatieven/

jongerenorganisatie jeugd en

evenementen worden

jongeren proberen te werven.

verbonden met gezonde
leefstijl
- Regiegroepen
bewonersinitiatieven worden
voorgelicht en betrokken
- Verduidelijken rol/
mogelijkheden
gezondheidsambassadeurs bij
AAGG

Betrekken stadsdeel intern bij
de AAGG
- Buurtaanpak blijft onderdeel
van de gebiedsplannen
- Meer kennis in gebiedsteam
van gezonde leefstijl en AAGG
- Gebiedsteam wordt eigenaar
van onderdelen van de aanpak

- Verduidelijken en uitwerken
rol van ambassadeurs in de
AAGG
- Integreren gezonde leefstijl
bij coaching jonge meisjes in
nieuw west, verbinding met
1000-dagen aanpak.
- 120 migranten vrouwen leren
verantwoordelijkheid en regie
te nemen voor hun eigen
gezondheid

Health coins is gestart in
Slotermeer.

Healthcoins: heeft

punten verdiend kan
worden.
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2015
Buurtaanpak

Betrekken meer bewoners en

- stappenplan voor start

Ondersteuning

Valt onder 1.3.3

stadsdeel Nieuw-

buurtorganisaties bestuurscommissies

Community aanpak

Buurtaanpak

West

ondernemers

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het stimuleren buurtaanpak is gereed

Osdorp

Nieuw-West Osdorp

Osdorp (Nieuw-

ouders

Culturele instellingen

van een gezonde leefstijl

West)

professionals/

ondernemers(-vereniging)

- Aanstellen buurtmanager

school

Ouder- en kindteams

- netwerkanalyse opgesteld

professionals/

Religieuze instellingen

samen met gebiedsteam.

sport

Output: benoemen

professionals/

belangrijkste actoren en

zorg

bijbehorende acties

- buurtmanager start per 2 mei

- Met buurtpartners/
buurthuizen worden afspraken
gemaakt over het stimuleren
van een gezonde leefstijl
- buurtinitiatieven/
evenementen worden
verbonden met gezonde
leefstijl
• bereiken van opvoeders o.a.

1.ambassadeurscursus afgerond

buurtorganisaties

vaders, moeders met hele

2.train-de-trainer cursus voor

en ouder uit

Culturele instellingen

jonge kinderen en andere

vaderdebatten afgerond

risicogroepen

maatschappelijk

doelgroepen die we nog niet

3.ondersteuning CA volgens

kinderen 2,5 - 12

middenveld

bereiken;

planning

jaar

MEE organisaties

• naschoolse buurtactiviteiten

4.diverse bewoners initiatieven

kinderen met

Mensen uit de buurt

met het thema Gezond

ondersteunt en begeleidt

(morbide)

ondernemers(-vereniging)

Gewicht gericht op kinderen en

obesitas

Ouder- en kindteams

hun opvoeders;

kinderen van -9

Religieuze instellingen

• sport- en spelmogelijkheden

maanden tot 2,5

Samen Doen teams

leuker maken & beweegroutes

jaar en hun

scholen

creëren;

ouders

sportverenigingen

• aandacht op lokaal niveau

ondernemers

Vrijwilligersorganisaties

voor gezonde

ouders

welzijnsorganisaties

voedselomgeving;

Ondersteuning

Valt onder 1.3.4

stadsdeel Oost

buurtorganisaties bestuurscommissies

community aanpak Oost

Buurtaanpak Oost

Indische Buurt

jeugd van 12 jaar

Transvaalbuurt

Buurtaanpak

professionals/

• consistente boodschap

school

uitdragen in de buurten;

professionals/

• ondersteunen van de

sport

community aanpak;

professionals/

• co-creaties met en tussen

zorg

buurtuitvoerders faciliteren

Toelichting
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2015
wetenschap

Buurtaanpak

Een onderzoek naar zwangere

Ondersteuning

Valt onder 1.3.6.

Bijlmer-Centrum

Community aanpak

Buurtaanpak

Bijlmer-Oost

vrouwen in Zuidoost, hoe

Zuidoost

Zuidoost

(Zuidoost)

cultuur van invloed is op de

Opdracht is verstrekt

keuzes die gemaakt worden en
wie invloedrijk zijn als het gaat
om de leefstijl van deze
vrouwen

Partners Zuidoost

valt onder 1.3.6.

Bijlmer-Centrum

professionals/

Buurtaanpak

Bijlmer-Oost

zorg

Zuidoost

(Zuidoost)

nvt

Buurtaanpak

1. Diëtisten voor

Budget is vastgelegd

Uiteindelijk is het de

buurtinitiatieven

Diëtisten zijn benaderd

bedoeling dat de

10 buurtinitiatieven bieden

Opdracht moet nog verder worden gebiedsmakelaars de

gezonde voeding aan tijdens

uitgewerkt en uitgezet in de

diëtisten zelf gaan inzetten

hun activiteiten

gebiedsteams.

om buurtinitiatieven
gezonder te maken

2. Gezonde welzijns- en
sportorganisaties
Alle activiteiten die Swazoom
uitvoert waar kinderen bij
betrokken zijn, zijn gezond en
wordt de gezonde boodschap
uitgedragen (water uit de
kraan, gezonde
tussendoortjes, beperkte
beeldschermtijd en voldoende
bewegen)
De sportkantine van Zuidoost
United heeft gezond aanbod
De buurthuizen hebben
gezondheidsbeleid voor al hun
buurthuizen
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2015
1. Watertappunten: Er worden

Opdracht is in de maak

buurtorganisaties

4 watertappunten geplaatst bij

Uitvoerende partij moet gevonden

Bijlmer-Oost

Culturele instellingen

speelveldjes in de gebieden

worden

(Zuidoost)

nvt

Bijlmer Oost en Bijlmer

ondernemers(-vereniging)

Centrum

Overige inspanningen

Valt onder 1.3.6

stadsdeel Zuidoost

Zuidoost

Buurtaanpak

Bijlmer-Centrum

Zuidoost

Niet bekend

bestuurscommissies

Buurtaanpak

Ouder- en kindteams
2. Gezondheid promotie team:

Religieuze instellingen

Een promotieteam bezoekt
Kwakoe Festival om daar met
deelnemers aan het festival in
gesprek te gaan over leefstijl

3. Opvoedonderdeel
Gezondheidsbeurs Zuidoost:
Tijdens de gezondheidsmarkt
wordt 'Voor je het weet zijn ze
groot ingezet' om ouders
bewust te maken van de rol
die opvoeding heeft binnen
een gezonde leefstijl
buurtorganisaties zelforganisaties

Community aanpak

Valt onder 1.4

stadsdeel Noord

Noord

Community aanpak

Waterlandpleinbuurt jeugd van 12 jaar

Communityaanpak

Community aanpak in

Gesprekken zijn gepland en

Waterlandpleinbuurt wordt

worden uitgevoerd met

Oud-Noord

en ouder uit

voortgezet: minimaal 5

verschillende sleutel ﬁguren. Eind

Noord-West (Noord)

risicogroepen

initiatieven zijn in uitvoering

juli een concept plan voor aanpak

kinderen 2,5 - 12

Community aanpak in Oud

nieuwe gebieden.

jaar

Noord wordt voortgezet:

Projecten lopen volgens planning.

kinderen met

minimaal 5 initiatieven zijn in

Turkse gemeenschap behoeft

(morbide)

uitvoering

meer inspanning, hopelijk na

obesitas

Community aanpak in Noord-

gesprek heer Kayar meer opties.

kinderen van -9

West is gestart; minimaal 5

maanden tot 2,5

initiatieven zijn gestart

jaar en hun
ouders
ondernemers
ouders
professionals/
school
professionals/
sport
professionals/
zorg

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Community Aanpak

Valt onder 1.4

stadsdeel Nieuw-

buurtorganisaties zelforganisaties

Nieuw West

Community aanpak

West

Communityaanpak

1) Community aanpak

Er is een nieuwe plan de

jeugd van 12 jaar

Slotermeer uitbreiden naar

campagne in de maak. Op dit

Slotermeer

en ouder uit

Geuzenveld

moment praten we met

Geuzenveld (Nieuw-

risicogroepen

West)

kinderen 2,5 - 12

2) Community aanpak Osdorp

gebied om te kijken hoe we na de

Osdorp (Nieuw-

jaar

is gestart

zomer verder kunnen met het

West)

kinderen met

opstarten van de CA binnen het

(morbide)

gebied. Ook geven we trainingen

obesitas

aan intermediairs rondom de

kinderen van -9

thema gezonde leefstijl. Met de

maanden tot 2,5

hoop dat we hierdoor andere

jaar en hun

community leden en organisaties

ouders

kunnen bereiken.

ondernemers

Verwachting is dat na de zomer

ouders

we een concept plan hebben.

verschillende actoren in het

professionals/
school
professionals/
sport
professionals/
zorg
Community aanpak in Dapper-

Projecten lopen volgens planning.

jeugd van 12 jaar

en Transvaalbuurt wordt

De nadruk ligt op hoe de kennis

Indische Buurt

en ouder uit

voortgezet: minimaal 6

en kunde te vergroten enerzijds

Transvaalbuurt

risicogroepen

initiatieven zijn in uitvoering

en een brug te slaan tussen een

Community Aanpak

Valt onder 1.4

Dapperbuurt

buurtorganisaties zelforganisaties

Oost

Community aanpak

stadsdeel Oost

Communityaanpak

kinderen 2,5 - 12

participatie gerichte gedachte lijn

jaar

naar een gedachte lijn waar

kinderen met

gezondheid en

(morbide)

gedragsverandering naar een

obesitas

gezondere leefstijl een onderdeel

kinderen van -9

van het geheel gaat worden.

maanden tot 2,5

Tussen evaluatie van de lopende

jaar en hun

projecten is begin juni.

ouders
ondernemers
ouders
professionals/
school
professionals/
sport
professionals/
zorg

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Community Aanpak West Valt onder 1.4
Community aanpak

Community aanpak Kolenkit

een van de projecten heeft

jeugd van 12 jaar

uitbreiden naar Bos en

achterstand de rest loopt volgens

en ouder uit

Lommer

planning. Er is veel inspanning

risicogroepen

Minimaal 6 initiatieven van

verricht in het betrekken van de

kinderen 2,5 - 12

zelforganisaties worden

professionele keten bij het traject

jaar

uitgevoerd in/voor de Kolenkit

van de AAGG. Twee workshops

kinderen met

Ketenpartners hebben grotere

zijn aan professionals gegeven. Er

(morbide)

rol in ondersteuning van

is veel behoefte aan hoe het

obesitas

zelforganisaties bij de

gesprek aan te gaan. En te

kinderen van -9

uitvoering van hun initiatieven

voorkomen dat het een

Bos en Lommer

buurtorganisaties zelforganisaties

stadsdeel West
Kolenkitbuurt

Communityaanpak

maanden tot 2,5

dwingende iets wordt. Dus meer

jaar en hun

bewegen tot een dialoog, dan te

ouders

vertellen hoe het moet.

ondernemers

Aanpassing werkplan voor West

ouders

moet eind juni afgerond zijn.

professionals/
school
professionals/
sport
professionals/
zorg
Community aanpak 2016

Het opstarten van projecten heeft

jeugd van 12 jaar

Bijlmer Centrum uitgevoerd en

aandacht gevraag dit jaar. Dit had

Bijlmer-Oost

en ouder uit

afgerond

als rede dat we veel aandacht

(Zuidoost)

risicogroepen

Minimaal 10 initiatieven van

hebben gestoken in het helder

kinderen 2,5 - 12

zelforganisaties worden

krijgen van de doelen en

jaar

uitgevoerd in/voor

resultaten van de activiteiten. En

kinderen met

Bijlmercentrum

het bijbrengen van dat het gaat

(morbide)

Community aanpak Bijlmer

om gedragsverandering en niet zo

obesitas

Oost gestart en in uitvoering

zeer om participatie. Ook is er

kinderen van -9

Community aanpak 2017

veel aandacht gestoken in het

maanden tot 2,5

Bijlmer gestart

samenwerken onderling en met

Community Aanpak

Valt onder 1.4

stadsdeel Zuidoost

buurtorganisaties zelforganisaties

Zuidoost

Community aanpak

Bijlmer-Centrum

Communityaanpak

jaar en hun

de professionele keten. Verder

ouders

wordt op dit moment

ondernemers

inspanningen gedaan om

ouders

samenwerking binnen de nieuw

professionals/

gebied Bijlmer Oost en

school

gebiedsteam te concretiseren.

professionals/

Eind juni ligt er een concept plan.

sport
professionals/
zorg

Toelichting
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Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Samenwerking De

Valt onder 1.5

Stedelijk

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

2 openbare plekken zijn

Bewegende Stad

Aanpak Gezonde

stadsdeel West

ondernemers

milieu

omgeving

beweegvriendelijker ingericht

Omgeving

stadsdeel Nieuw-

ondernemers(-vereniging)

West

Ruimte en Duurzaamheid

stadsdeel Noord

Ruimtelijke Ordening

stadsdeel Oost
stadsdeel Zuidoost
Waterlandpleinbuurt
Indische Buurt
Transvaalbuurt
Kolenkitbuurt
Slotermeer
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Actieplan Bewegen

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

In 2 buurten is gestart met het

Roadshow bewegen in de Banne

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

actieplan bewegen

Noord.

Omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

Verkennende gesprekken gevoerd

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

in ZO en Oost.

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

West)
Bijlmer-Oost
(Zuidoost)

Uitwerking Alliantie Stop

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

In 2016 hebben we een

Kindermarketing

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

strategie in uitvoering die zich

Omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

richt op het kindermarketing

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

proof maken in de domeinen

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

sport en openbare ruimte.

West)
Bijlmer-Oost
(Zuidoost)

Maatschappelijk

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

we voeren 2 publieke debatten

voedseldebat

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

uit met als onderwerpen

Omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

labelling, portiegrootte en

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

productsamenstellingen. Dit

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

doen we ter verbreding van de

West)

lobbystrategie over de

Bijlmer-Oost

voedselomgeving.

(Zuidoost)

Toelichting
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Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Doorontwikkeling

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

We hebben een challenge

Haalbaarheid van deze

verdienmodel ‘gezonde

Aanpak gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

uitgeschreven waarbij

inspanning is onvoldoende.

winkelpleinen’ en

omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

voedselondernemers worden

Het is een ambitieuze

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

uitgedaagd om een succesvol

gedachte dat de

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

verdienmodel te ontwikkelen

voedselondernemers (

West)

en tegelijk gezondere

zonder of met minder

Bijlmer-Oost

producten te verkopen

ﬁnanciele steun) het

‘gezonde sportkantines’

gewenst eﬀect (=minder

(Zuidoost)

verkoop ongezonde
voeding vs. meer verkoop
gezonde voeding) te
bereiken. Dat brengt
momenteel grote risico's
met zich en vraagt een
langere adem.
Uitvoering gezonde

Valt onder 1.5

stadsdeel Noord

winkelpleinen en

Aanpak Gezonde

Waterlandpleinbuurt jeugd van 12 jaar

gezonde

Omgeving

voedselpakketten

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

In 2016 is de aanpak in 3

Oplevering eindrapportage is

Start nieuwe opdracht

milieu

omgeving

winkelgebieden in uitvoering

uitgesteld tot eind mei 2015.

nadat de ervaringen uit de
pilot bekend zijn.

en ouder uit

Partijen uit Pact Gezonde

en zien we

Gesprekken over nieuwe opdracht

risicogroepen

Voedselomgeving

bij ondernemers zichtbare

zijn geweest.

kinderen 2,5 - 12

Ruimte en Duurzaamheid

veranderingen in de winkel ten

jaar

Voedselindustrie

behoeve van een beter

ondernemers

Voedselleveranciers

voedselgedrag van de
Amsterdamse jeugd.

Samenwerkingsplatform

Valt onder 1.5

Stedelijk

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

We bouwen de samenwerking

gezonde voeding

Aanpak Gezonde

stadsdeel West

jeugd van 12 jaar

milieu

omgeving

met Ahold, Albert Heijn,

Amsterdam

Omgeving

stadsdeel Nieuw-

en ouder uit

Partijen uit Pact Gezonde

Amsterdam Health &

West

risicogroepen

Voedselomgeving

Technology Institute en de

stadsdeel Noord

kinderen 2,5 - 12

Ruimte en Duurzaamheid

Vrije universiteit uit tot een

stadsdeel Oost

jaar

Voedselindustrie

Amsterdamse netwerk

stadsdeel Zuidoost

ondernemers

Voedselleveranciers

gezonde voeding.

Waterlandpleinbuurt
Indische Buurt
Transvaalbuurt
Kolenkitbuurt
Slotermeer
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Voedselbanken

Valt onder 1.6

Aandachtswijken

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

hoe kunnen we de

- Gesprekken gevoerd met

- Door goede afspraken

Armoedebestrijding

gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

voedselbank als plek benutten

coordinator van voedselbanken,

met deAlbert Heijn is er

en AAGG

SES

ouders

Wetenschappelijke

voor het stimuleren van een

uitgiftevrijwilligers en

voldoende geoznd voedsel

(onderzoeks) instellingen

gezonde leefstijl

gebiedsmensen ten behove van

beschikbaar. het verdelen

inzet een cursus gezond kopen

en coordineren daarvan is

gezond koken. is op dit moment

nu een uitdaging. de extra

niet het jusite instrument

ﬁnanciën die voor

- wel zullen er ism GGD met

"gezonde voedselbanken"

klantengroepen gesprekken

zijn gereserveerd, zullen

worden gehouden; bewustwording worden ingezet voor extra
en behoeftepeiling

uitverinsgcapaciteit.

- project "gezonde
voedselpakketten en recepten" in
Noord ook 2016 uitgevoerd
worden
Aandachtswijken

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

- Inventariseren mogelijke

- In Noord, West, Centrum, Zuid

in Zuid-Oost, worden

buurtaanpak en gezonde Armoedebestrijding

gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

koppelingen per buurt, indien

oost en Nieuw West starten in Q1

"Kansrijk" medewerkers

voedselomgeving

SES

ouders

Wetenschappelijke

relevant realiseren

en Q2 minimaal 8 cursussen

krijgen extra training in het

(onderzoeks) instellingen

- Start project gezonde

gezond kopen gezond koken

kader van Excellente

voedselomgeving en

- Verbinding Flying Squad en

professionals/ aanpak

ondersteunen van

Community Aanpak: inzetten bij

gezond gewicht - achter op

ondernemers

groepsbijeenskomsten

planning: In voorbereiding

- kennismakingsgesprekken met

is project gezonde

aantal medewerkers Meedoen

voedselpleinen; waarbij

Werkt.

ondernemers worden

- In Nieuw West is gestart met

gesteund bij het aanbieden

Verbinding met

Valt onder 1.6

en AAGG

buurtbewoners te werven en op te van gezonde voedsel.
leiden tot vrijwillige voorlichters

nadere afspraken moesten

gezondheid en

worden gemaakt over de

inkomensvoorzieningen

preciee aanpak en selectie
van ondernemers

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Elkaars intermediairs

Valt onder 1.6

Aandachtswijken

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

nntb

Continue verbinding zoeken;

inzetten en benutten

Armoedebestrijding

gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

en AAGG

SES

ouders

Wetenschappelijke

Kansen besproken;

(onderzoeks) instellingen

buurtrestaurants, pak je kans

- geprek gehad met madi in Oost.

tour, oudercontact momenten op
scholen.
- gesprek gehad met educatie en
inburgering: mogelijk extra groep
gezond kopen gezond koken
- delen van informatie op elkaars
nieuwsbrieven
- verbinding uitdeling kindbon,
kadeaubon en jeugdgids
Vinden en verbeteren

Valt onder 1.6

Aandachtswijken

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

- Onderzoek: werken

-Project Gezondheid en armoede

gezondheidsinterventies

Armoedebestrijding

gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

interventies voor kinderen in

is geakkoordeerd;

voor arme kinderen

en AAGG

SES

ouders

Wetenschappelijke

arme gezinnen op zoek naar

1. Jeugdarts als trekker benoemd

(onderzoeks) instellingen

de werkzame bestanddelen

2. Keuze voor een gebied

- Onderzoek: beter aanbod

gemaakt: geuzenveld

voor kinderen in

3. nu worden gesprekken gevoerd

achterstandswijken;

met vertegenwoordigers van WPI-

procesbeschrijving/

onderdelen

kwaliteitsverbetering
- 360 graden onderzoek: leren
van verhalen van kinderen die
ondanks hun armoede toch
een gezondere leefstijl hebben
bereikt.
Armoedetrajecten verrijken
met gezonde leefstijl:
- 20 cursussen gezond kopen
gezond koken
- AAGG -instrumenten en
communicatiemiddelen
koppelen aan het kindpakket
- Inventariseren mogelijkheid
gezondheidscafe’s in kader
van meedoen werkt

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Zorg en collectieve

Valt onder 1.6

Aandachtswijken

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

- Project armoede en

- er worden zowel gesprekken

zorgverzekering Minima

Armoedebestrijding

gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

gezondheid van kinderen:

gevoerd met WPI accounthouder

en AAGG

SES

ouders

Wetenschappelijke

extra inzet JGZ

CZM als met Zilveren Kruis zelf.

(onderzoeks) instellingen

- Welke mogelijkheden biedt
CZM voor het bevorderen van
gezond gewicht
- Convenant: welke afspraken
kunnen we maken in het kader
van convenant
- Versterken van
gezondheidsvaardigheden

Stadspas (Goedkoop en

Valt onder 1.6

Aandachtswijken

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

- we koppelen kennis, netwerk,

Continue verbinding;

Gezond)

Armoedebestrijding

gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

interventies en instrumenten

- inzet mogelijkheden

en AAGG

SES

ouders

Wetenschappelijke

met (onderdelen van) de

buurtaanbod voor stadspas

(onderzoeks) instellingen

stadspas

- aanwezig bij gesprekken over

- Benutten

gezondheidsaanbod

communicatiekanalen en

- 0-2 jr. (gezond/ beweeg) aanbod

momenten voor voorlichting,

in jeugdgids

bewustwording en om
speciﬁek aanbod onder de
aandacht te brengen.
Sport en Bewegen

Valt onder 1.6

Aandachtswijken

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

nntb

Op het gebied van sport en

Armoedebestrijding

gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

en AAGG

SES

ouders

Wetenschappelijke

armoede gebeurt veel. Vanuit

(onderzoeks) instellingen

ongezonde armoede hebben we 6-

bewegen (de bewegende stad) en

wekelijks contact om elkaar op de
hoogte te houden en verbinding
te zoeken.
zo worden ook de
buurtamanagers geinformeerd
over pilot gratis sporten via
stadspas
Verbinding en vindplaats

Valt onder 1.6

Aandachtswijken

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

Welke interventies en

-Motie noodontbijt is in

Scholen

Armoedebestrijding

gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

bijeenkomsten met ouders zijn

samenwerking met Gezonde

en AAGG

SES

ouders

Wetenschappelijke

geschikt om bij aan te sluiten

school door WPI uitgewerkt. Door

(onderzoeks) instellingen

om bv minimaregelingen onder uitvoering op Jump in schlen,
de aandacht te brengen.

goede verbinding gezondheid.
- brainstorm over verbinding met
school is uitgesteld

Toelichting
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Plan van Aanpak voor 12

Valt onder 1.7 12+

+

Aanpak

Niet bekend

1) Analyse doelgroep en

De analyse van de doelgroep en

GGD

stakeholders

stakeholders is gestart. Contact is

risicogroepen

GGD/JGZ

- inzicht kennis en beleving,

gelegd met onder andere GGD

professionals/

OKT

behoefte en dagelijkse realiteit

EGZ, JGZ, VU, HVA, jongerenwerk,

school

Ouder- en kindteams

jongeren

Topscore en Expeditie Jij. Ook is

professionals/

RVA Sport/Bos

- inzicht vindplaatsen jongeren

een aantal jongeren gesproken.

zorg

Sport en Bos

en

wetenschap

Topscore

beïnvloedingsmogelijkheden

jeugd van 12 jaar

Clusters AAGG

en ouder uit

12+ aanpak

- zicht op belangrijkste
stakeholders

2) Uitvoering onderzoek
Meiden in Zorg
Onderzoek naar kennis,
beleving en behoefte
kwetsbare meiden. Zicht op de
boodschap die jonge meiden
hebben voor elkaar en voor
professionals en beleidsmakers
(wat moeten ze vooral wel en
niet doen en welke
vernieuwing is nodig?
Leerervaring en empowerment
van kwetsbare meiden.

3) Plan van aanpak 12+
Opgesteld in samenwerking
met stakeholders en doelgroep
zelf.

4) Realiseren quick wins
(doorlopend)
Gedurende het opstellen van
het plan van aanpak worden
eventuele quick wins alvast
uitgevoerd.

5) Start uitvoering plan van
aanpak

Toelichting
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Gerealiseerd

2015
Meiden met zorg(en):

Valt onder 1.7 12+

Jong, kwetsbaar,

Aanpak

ongezond en (straks)
zwanger

Niet bekend

12+ aanpak

nntb

Het traject met twee groepen

jeugd van 12 jaar

Clusters AAGG

en ouder uit

GGD/JGZ

meiden in Noord is afgerond. De

risicogroepen

kennisinstellingen

meiden hebben als eindproduct

RVA Sport/Bos

een magazine gemaakt met

scholen

daarin adviezen voor

Topscore

leeftijdsgenoten en professionals.

Wetenschappelijke

De tussenresultaten van het

(onderzoeks) instellingen

onderzoek zijn besproken met de
VU.

De groep meiden in Zuid-Oost is
in maart gestart. Eind mei worden
de concept onderzoeksresultaten
besproken.

Toelichting

LOKALE IMPLEMENTATIE

Implementatie Pact

Valt onder 2.

Oud-Oost

jeugd van 12 jaar

Cliëntenbelang Amsterdam

Aanpak kinderen

Tussenresultaten Q1:

Gezond Gewicht

Aanpak kinderen

Oud-Noord

en ouder uit

diëtisten

met overgewicht

2a) # kinderen met mo

1) Verdere borging Pact

In alle nieuwe focusgebieden is

risicogroepen

eerste lijn Amsterdam

en obesitas

hebben OKA- begeleiding

Gezond Gewicht in Ouder-Kind

een start gemaakt met het

West)

kinderen 2,5 - 12

Fit!Vak

Teams (OKTs) en Samen Doen

opzetten van de netwerken

Osdorp (Nieuw-

jaar

fysiotherapeuten

Tussenresultaten Q2:

(SD). Overdracht aan de Ouder

rondom kinderen met overgewicht

West)

professionals/

gemeente Amsterdam

1) PvA Borging pact gezond

en Kindteams in de eerste vijf

en obesitas (Geuzenveld, Osdorp,

Bijlmer-Oost

school

GGD

gewicht in Ouder-Kind Teams

focusbuurten

Oud-Oost, Oud-Noord, Bijlmer

Gilde Amsterdam

(OKTs) en Samen Doen (SD)

Landelijke Huisartsen

gereed

2) Uitbreiding Pact Gezond

Vereniging (LHV)

2a) Ondertekende

Gewicht naar vijf nieuwe

STEDELIJKE IMPLEMENTATIE

Netwerk Eerstelijns

samenwerkingsovereenkomst

focusbuurten

1. Gemeente Amsterdam en

Dietisten Amsterdam

en plan van aanpak voor

OSA

implementatie, uitvoering,

3) Kinderen hebben OKA-

overeenstemming over de

Partijen uit Pact Gezond

monitoring en borging van de

begeleiding, zie inspanning

ﬁnanciering van de Centrale

Gewicht

overeenkomst door het

morbide obesitas 54 2.2.

Zorgverlener voor kinderen met

SIGRA

netwerk in Noord

st. Jeugdtandverzorging

(Waterlandpleinbuurt)

4) Het Stedelijk Verwijsschema

hoger. De hiertoe door beide

Amsterdam

2b) Ondertekende

JGZ/huisarts/kinderarts is

partijen ingediende beleidsregel

Vereniging

samenwerkingsovereenkomst

geïmplementeerd en de

innovatie is door de NZA

Oefentherapeuten

met partners in Zuidoost

uitvoering is geborgd bij de

goedgekeurd. Nav het hierover

Vrijwilligerscentrale

(Bijlmer-Centrum)

betrokken beroepsgroepen.

verschenen gezamenlijke

Amsterdam

2c) Ondertekende

Vrijwilligersorganisaties

samenwerkingsovereenkomst

5) Verhogen van betrokkenheid van februari veel media-aandacht

met partners in Oost (Indische

met stedelijke Pact partners, in

geweest voor deze in Nederland

Buurt)

het bijzonder het contact met

unieke proef.

3) # kinderen hebben OKA-

de beroepsgroepen door het

begeleiding

initiëren van een stedelijk

2. In het

netwerk.

programmamanagersoverleg

met overgewicht en Geuzenveld (Nieuwobesitas

(Zuidoost)

Oost).

Zilveren Kruis hebben

een matig verhoogd GGR en

persbericht is er in de eerste helft

Tussenresultaten Q3:

AAGG en OKT zijn deﬁniieve

2a) ondertekende

afspraken gemaakt met het OKT

samenwerkingsovereenkomst

over de borging van het Pact in de

en plan van aanpak voor

eerste vijf focusgebieden.

implementatie, uitvoering,
monitoring en borging van de

3. In Q1 heeft een globale

overeenkomst door het

evaluatie plaats gevonden van de

netwerk (NW., W, ZO)

implementatie van het Stedelijk

3) # kinderen hebben OKA-

Verwijsschema JGZ/huisarts/

begeleiding

kinderarts. De resultaten van de
JGZ en kinderartsen zijn bereikt.

Tussenresultaten Q4:

Het gebruik van het stedelijk

1) uitvoering lokale

verwijsschema door de huisartsen

samenwerkings-overeenkomst

blijft nog steeds achter.

is geborgd in lokale netwerk

Ten behoeve hiervan wordt een

(N)

stedelijke nascholing

2) # kinderen hebben OKA-

georganiseerd voor alle

begeleiding

huisartsen, waarbij ook de OKA

3) Monitoring en evaluatie

JGZ's en jeugdartsen uitgenodigd

OKA-begeleiding ism lerende

worden.

Actieplan morbide

Valt onder 2.

Bos en Lommer

kinderen met

GGD

Aanpak kinderen

Tussenresultaten Q1:

1) 2300 kinderen met

1. 1038 kinderen/ jeugdigen met

obesitas: centrale

Aanpak kinderen

Regio Amsterdam

(morbide)

Jeugdbescherming

met overgewicht

PVA opgesteld samen met

(morbide) obesitas zijn in zorg

(morbide) obesitas en hun ouders

zorgverlener

met overgewicht en Oud-Oost

obesitas

MEE organisaties

en obesitas

partners

bij een centrale zorgverlener

hebben begeleiding van een

Stedelijk

ouders

Ouder- en kindteams

2) Procesevaluatie centrale

centrale zorgverlener. Het zijn

Landelijk

professionals/

Samen Doen teams

Tussenresultaten Q2:

zorgverlener opgeleverd

bijna 300 kinderen meer dan het

G4

school

Veilig Thuis

1) Rapportage Kinderen in

3) Innovatie digitale tools

voorgaande kwartaal. Het aantal

JoGG Gemeenten

Beeld

4) Leerlijnen:

is minder dan we hebben gepland.

stadsdeel West

2) Beschrijving scenario's

a. totaal 120 OKA-JGZ

Reden is een verloop van enkele

Dapperbuurt

centrale zorgverlener

geschoold

jeugdverpleegkundigen naar

stadsdeel Nieuw-

3) Start uitvoering actieplan

b. OKA (regulier): 30 OKA

andere activiteiten binnen de

West

Morbide Obesitas/

hebben de leerlijn gevolgd

AAGG/GGD.

stadsdeel Noord

implementatie

stadsdeel Oost

samenwerkingsafspraken

obesitas

2. De procesevaluatie naar de
centrale zorgverlening loopt.

stadsdeel Zuidoost
Waterlandpleinbuurt

Tussenresultaten Q3:

Indische Buurt

1) Start lerend ontwikkelen CZ

3. Voor de declaratie en

Transvaalbuurt

2) Start aangepaste leerlijn

vergoeding van de inzet van de

Kolenkitbuurt

morbide obesitas

Centrale ZorgVerlener door
Zilveren Kruis zijn wijzigingen in

Slotermeer
Bijlmer-Centrum

Tussenresultaten Q4:

registratie- en een nieuw

Oud-Noord

1) uitvoering lerend

declaratiesysteem nodig. Samen

Geuzenveld (Nieuw-

ontwikkelen CZ

met Zilveren Kruis worden deze

West)

2) uitvoering leerlijn morbide

aanpassingen besproken en

Osdorp (Nieuw-

obesitas

ingeregeld.

West)
Bijlmer-Oost

4. De zevende leerlijn is inmiddels

(Zuidoost)

gestart. Ruim 105

Noord-West (Noord)

jeugdverpleegkundigen hebben
nu de leerlijn gevolgd. Gezien de
aanname van een nieuwe groep
jeugd-verpleegkundigen wordt
een achtste groep gepland.

5. De AAGG staat steeds meer op
de agenda binnen het Ouder-en
Kindteam.

6. Een groep Jeugdverpleegkundigen / OKA- JGZ zijn
nauw betrokken geweest bij de
ontwikkeling van het digitaal actie
en leefplan. Vanaf mei wordt een
eerste versie getest.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
kinderen met

Achmea

Aanpak kinderen

1) Projectplan van de

- Op verzoek van Care 4 Obesity is

Aanpak kinderen

(morbide)

G4

met overgewicht

Amsterdamse VWS- proeftuin

AAGG aangesloten bij gesprekken

met overgewicht en

obesitas

JoGG

en obesitas

Ketenzorg is vastgesteld en

in verschillende plaatsen in

kennisinstellingen

ontvangt co-ﬁnanciering van

Nederland die mogelijk ook een

Ouder- en kindteams

VWS

proeftuin ketenzorg willen

Wetenschappelijke

2) Project A ‘Inhoud en

vormgeven. De Amsterdamse

(onderzoeks) instellingen

ﬁnanciering ketenzorg

werkwijze om een sluitende

kinderobesitas middels

zorgketen te realiseren, zowel op

proeftuinen’ van C4O is

proces als inhoud, is in deze

vastgesteld en in uitvoering

gesprekken toegelicht. Alle

3) Projectplan proeftuin

gemeenten en hun partners

Ketenzorg is in uitvoering

waren enthousiast over het door

Amsterdam is één van

Valt onder 2.

de proeftuinen

Stedelijk

obesitas

Zilveren Kruis en AAGG
ontwikkelde modulaire model.

- AAGG is actief betrokken
geweest bij de werving van de
projectleider van project A.

- samen met proeftuin Den Bosch
levert AAGG input op het conceptprojectplan van C4O project A.
Inkoop aanbod Gezond

Valt onder 2.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar

Achmea

Aanpak kinderen

1. We voeren 60 programma’s

De stand van zaken bij de

Gewicht

Aanbodversterking

stadsdeel West

en ouder uit

GGD/E&G

met overgewicht

uit (benoemen per stadsdeel).

interventies tav erkenning is in

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

maatschappelijk

en obesitas

2. Aan de programma’s doen

beeld. In Q2 bespreken we met de

West

kinderen 2,5 - 12

middenveld

550 deelnemers mee.

licentiehouders de plannen tav de

stadsdeel Noord

jaar

3. Vaststellen van de

ontwikkeling van hun interventies.

stadsdeel Oost

professionals/

inkoopstrategie voor 2017

stadsdeel Zuidoost

zorg

Waterlandpleinbuurt
Indische Buurt
Transvaalbuurt
Kolenkitbuurt
Slotermeer
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Toelichting

Kwaliteit aanbod Gezond

Valt onder 2.4

Banne

jeugd van 12 jaar

Achmea

Aanpak kinderen

1. Inzichten uit onderzoek

-Het sociale marketing onderzoek

Gewicht

Aanbodversterking

Bos en Lommer

en ouder uit

GGD/E&G

met overgewicht

‘ouderparticipatie vanuit de

‘oudersegmentatie’ in

Oud-Oost

risicogroepen

maatschappelijk

en obesitas

professionals bekeken’ zijn

samenwerking met de G4 en JOGG

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

gedeeld met stedelijk netwerk

is opgeleverd middels een

stadsdeel West

jaar

Pact Gezond Gewicht en tools

werksessie. Op basis van twee

Dapperbuurt

professionals/

voor toepassing voor het beter

factoren 1) opvoeding (los vs

Waterlandpleinbuurt zorg

aanspreken, motiveren en

strak) en 2) cultuur (modern vs

Indische Buurt

begeleiden van ouders van

traditioneel) in combinatie met

Transvaalbuurt

een kind met ongezond

interviews van professionals en

Kolenkitbuurt

gewicht zijn ontwikkeld.

ouders, zijn negen verschillende

Slotermeer

2. Uitvoering Theia-onderzoek

ouder-segmenten geïdentiﬁceerd.

Bijlmer-Centrum

loopt conform

Deze oplevering is nog niet

Oud-Noord

(onderzoeks)plan

bruikbaar in de praktijk en de G4

Geuzenveld (Nieuw-

3. Op basis van de uit te

en JOGG gaan komend jaar

West)

voeren procesevaluaties wordt

gezamenlijk verder om te kijken

Osdorp (Nieuw-

bij zeven interventies het

hoe deze informatie in de praktijk

West)

programma aangepast tbv het

toegepast en doorontwikkelt kan

Bijlmer-Oost

erkenningstraject.

worden.

(Zuidoost)

4. Stimuleren van

-De uitvoering van de Theia

Noord-West (Noord)

samenwerking tussen

subsidie-aanvraag 'Preditietool in

kennisinstituten tbv

de zorg voor kinderen met

erkenningstrajecten

overgewicht en obesitas' ism

5. Alle interventies zetten een

Zilveren Kruis, Erasmus MC en

opvolgende stap tbv

gemeente Rotterdam is in

erkennigstraject

voorbereiding. Ter voorbereiding
voor het indienen van de
aanvraag voor fase 2 hebben
verschillende stuurgroepen en
gesprekken plaatsgevonden.
Medio mei is het go-no go
moment voor fase 2 van de
aanvraag. Tevens wordt er
afstemming gezocht met een
mogelijke andere aanvraag later
dit jaar. Er is een projectleider
aangenomen voor de
voorbereiding en uitvoer van het
onderzoek.
-De proces evaluaties zijn gestart.
Een interventie komt te vervallen
ivm aangepast inkoopafspraken
en een ander zal langer
doorlopen.
-Komende maanden gaan we
verder in op het versterken van de
samenwerking met andere
partners die bijdragen aan aanbod
middels interviews en een

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Impuls mbt motiveren en Valt onder 2.4

Bos en Lommer

jeugd van 12 jaar

Achmea

Aanpak kinderen

1. 2 kwalitatieve onderzoeken

De opdrachtformulering is gereed

doorverwijzen/toeleiden

Oud-Oost

en ouder uit

GGD/E&G

met overgewicht

naar motivatie van ouders en

en wordt afgestemd met de

Banne

risicogroepen

maatschappelijk

en obesitas

kinderen en al dan niet

interne expertgroep.

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

succesvolle toeleiding zijn

De overdracht tussen

Dapperbuurt

jaar

opgeleverd.

projectleiders van taken vindt de

2. Het op basis van

komende maanden plaats.

Aanbodversterking

Waterlandpleinbuurt professionals/
Indische Buurt

verschillende (kwalitatieve)

zorg

Transvaalbuurt

onderzoeken/trajecten

Slotermeer

opgestelde uitvoeringsplan tav

Kolenkitbuurt

de noodzakelijke impuls op

Bijlmer-Centrum

motiveren en doorverwijzen is

Oud-Noord

in uitvoering.

Geuzenveld (NieuwWest)
Osdorp (NieuwWest)
Bijlmer-Oost
(Zuidoost)
Noord-West (Noord)

Verbinding met

Valt onder 2.4

Bos en Lommer

jeugd van 12 jaar

Achmea

Aanpak kinderen

Er zijn valide screeningstools

zorgpaden ‘Jij en je

Aanbodversterking

Oud-Oost

en ouder uit

GGD/E&G

met overgewicht

op het gebied van ‘gezonde

Banne

risicogroepen

maatschappelijk

en obesitas

leefstijl’ en de bijbehorende

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

Dapperbuurt

jaar

gezondheid’

Waterlandpleinbuurt professionals/
Indische Buurt
Transvaalbuurt
Slotermeer
Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord
Geuzenveld (NieuwWest)
Osdorp (NieuwWest)
Bijlmer-Oost
(Zuidoost)
Noord-West (Noord)

zorg

klantroutes in ‘Jij en je
gezondheid’ ontwikkeld en
geïmplementeerd.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Tussenresultaat Q1:

afgesproken resultaat 2016 1)

ad 1. in uitvoering

interne RVE's

4) resultaten evaluatie

Uitvoeren van cq

ad 2. opdracht verstrekt en

professionals

JoGG

leerlijnen

opdrachtverlenen tot

gestart met uitvoering

wetenschap

kennisinstellingen

uitvoering van diverse

ad 3. in uitvoering

Tussenresultaat Q2:

monitoringsonderzoeken,

ad 4. afgerond

Aandachtswijken

3) resultaten Op de Gezonde

eﬀectmetingen en

ad 5. tussenrapportage 5-jarigen

Stedelijk

Toer

andersoortige onderzoeken

opgeleverd

Eﬀectmetingen,

Valt onder 3.1

Bos en Lommer

gemeente

G4

evaluaties, onderzoeken

Lerende aanpak

Regio Amsterdam

overige

Oud-Oost
Banne
Niet bekend

regiogemeenten

Lerende aanpak

naar diverse inspanningen 8

Slotervaart
gebieden met lage

Tussenresultaat Q3:

AAGG inspanningen binnen het

SES

2) resultaten Fresh in de Les

cluster KmO. Hiervan worden
voor 6 inspanningen de

Landelijk
G4

Tussenresultaat Q4:

rapportages in 2016

JoGG Gemeenten

1) resultaten Implementatie

opgeleverd.

stadsdeel West

Pact

Dapperbuurt

2) Uitvoeren Evaluatie Fresh in

stadsdeel Nieuw-

de Les (motie raad)

West
stadsdeel Noord

3) Start eerste fase

stadsdeel Oost

Longitudinaal onderzoek

stadsdeel Zuidoost

Eﬀectmeting Jump In Door VU

Waterlandpleinbuurt

. …..

Indische Buurt
Transvaalbuurt

4) 4 Literatuur reviews. :

Kolenkitbuurt

Verkennende literatuur

Slotermeer

onderzoeken die inzicht geven

Bijlmer-Centrum

in de (laatste) stand van

Oud-Noord

(internationale) zaken rond

Geuzenveld (Nieuw-

(groepen) van interventies.

West)
Osdorp (Nieuw-

5) Uitvoering Outcome monitor

West)

2016

Bijlmer-Oost
(Zuidoost)

6) Uitvoering Staat van Gezond

Noord-West (Noord)

Gewicht 2016

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Faciliteren proces

Valt onder 3.1

Lerende aanpak en

Lerende aanpak

Niet bekend

wetenschap

kennismanagement

1. 2 bijeenkomsten van

activiteiten voor Q2 zijn in

interne RVE's

Externe wetenschappelijke

voorbereiding

JoGG

expertgroep AAGG

G4

Lerende aanpak

kennisinstellingen
2. Inspiratiedag gezond

regiogemeenten

gewicht 2016

3. 4 Beleids- e/o kennisateliers

4. 2 Gast/actualiteitencolleges
voor brede doelgroep, in- e/o
extern gemeentelijke
organisatie
gemeente

App ontwikkelaars

Lerende aanpak

ntb

2 x per jaar een bijeenkomst

er zijn voorbereidingen getroﬀen

organiseren

om de bijeenkomst op 8 juni

Externe

valt onder 3.1

Regio Amsterdam

wetenschappelijke

Lerende aanpak

Stedelijk

Clusters AAGG

Landelijk

G4

aanstaande vorm te geven. Het

G4

Gedragswetenschappers

thema is bepaald; bespreken van

JoGG Gemeenten

gemeente Amsterdam

het concept sport en beweegplan.

stadsdeel West

GGD/E&G

stadsdeel Nieuw-

GGD/JGZ

West

JoGG

stadsdeel Noord

Rijk

stadsdeel Oost

Wetenschappelijke

stadsdeel Zuidoost

(onderzoeks) instellingen

expertgroep

Waterlandpleinbuurt
Indische Buurt
Transvaalbuurt
Kolenkitbuurt
Slotermeer
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Leerexpeditie excellente

Valt onder 3.2

Stedelijk

professionals/

Kansrijk Zuidoost

professionals School en

Excellente

stadsdeel West

school

OKT

Sport

professionals

stadsdeel Nieuw-

professionals/

SD

West

sport

Stadsdelen

Lerende aanpak

Tussenresultaat Q1:

Leerexpeditie excellente

De leermodule voor de Gym+

De leermodule voor de

voorbereiding

professionals School en Sport

trainers is afgerond en

beweegmanagers gaat in

geëvalueerd.

april van start.

Tussenresultaat Q2:

De leermodule voor de adviseurs

stadsdeel Noord

Opstellen uitvoerend

Jump-in is nog in uitvoering.

stadsdeel Oost

projectplan voor de

stadsdeel Zuidoost

doelgroepen

Waterlandpleinbuurt

Organiseren van

Indische Buurt

rondetafelsessie met de

Transvaalbuurt

uitvoerende doelgroepen en

Kolenkitbuurt

ontwikkelen leertrajecten

Slotermeer
Bijlmer-Centrum

Tussenresultaat Q3:

Oud-Noord

uitvoering leertraject

Tussenresultaat Q4:
evaluatie leertraject?
Professionals Ouder en

Valt onder 3.2

Stedelijk

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Kind Adviseurs en

Excellente

stadsdeel West

school

OKT

Samen Doen

professionals

stadsdeel Nieuw-

SD

West

Stadsdelen

Lerende aanpak

Tussenresultaat Q1:

Professionals Ouder en Kind

De leermodule voor de OKA's is

voorbereiding

Adviseurs en Samen Doen

aangepast nav de evaluatie en er
zijn concrete afspraken gemaakt

Tussenresultaat Q2:

om groep 2 en 3 een training aan

stadsdeel Noord

Opstellen (uitvoerend)

te bieden in mei 2016.

stadsdeel Oost

projectplan
De leermodule voor Samen Doen

stadsdeel Zuidoost
Waterlandpleinbuurt

Tussenresultaat Q3:

functionarissen is afgerond en

Indische Buurt

Organiseren van

geevalueerd. Daarnaast zijn er

Transvaalbuurt

rondetafelsessies met SD en

voorbereidingen getroﬀen om een

Kolenkitbuurt

OKA uitvoerenden

terugkomdag voor deze groep te
organiseren.

Slotermeer
Bijlmer-Centrum

Tussenresultaat Q4:

Oud-Noord

Ontwikkelen leertraject voor
SD en OKA professionals
Besluit over uitvoering
leertrajecten
professionals/

Kansrijk Zuidoost

1000 dagen

Professionals 1000 dagen

Q1 stond in het teken van het

Excellente

school

OKT

aanpak

aanpak

inventariseren van de

professionals

professionals/

Stadsdelen

Lerende aanpak

Professionals 1000

valt onder 3.2

dagen aanpak

Aandachtswijken

zorg

leerbehoeften van de
voorzorgverpleegkundigen.
Tevens is er een start gemaakt
met het uitvoeringsplan.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Lerende aanpak

Borgen van de verschillende

Er zijn voorbereiding getroﬀen om

leerexpedities

een terugkomdag te organiseren

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Excellente

school

OKT

professionals

professionals/

SD

voor alle Jump-In coaches, Gym+

zorg

Stadsdelen

trainers en de beweegmanagers.

Borgen van de

valt onder 3.2

verschillende
leerexpedities

Niet bekend

Deze staat gepland op 16 juni.

Ook zijn voorbereidingen getroﬀen
voor de terugkomdag van de SD
aandachtsfunctionarissen. Deze
staat gepland op 9 juni.
Ook zijn er borgingsafspraken
gemaakt met de SD leerlijnen.

De leerlijnen voor groep 2 en 3
zijn inmiddels redelijk in de OKT
leerlijnen geborgd. Zo heeft de
OKT leerlijnen een deel van de
organisatie op zich genomen.

Meten leerrendement

valt onder 3.2

van de leerexpedities

Niet bekend

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Excellente

school

OKT

professionals

professionals/

SD

zorg

Stadsdelen

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Niet bekend

Lerende aanpak

Lerende aanpak

Meten leerrendement van de

PM: hier is momenteel geen

leerexpedities

ﬁnanciering voor.

Ontwikkelen van een digitale

Oﬀertes zijn aangevraagd en

Ontwikkelen van een

valt onder 3.2

digitale leervorm

Excellente

school

OKT

leervorm activiteit t.a.v.

IJsfontein is de partij die de

activiteit t.a.v.

Professionals

professionals/

SD

gesprekvoering met gezinnen

ondersteuningstool gaat

zorg

Stadsdelen

gesprekvoering met
gezinnen

ontwikkelen. Er heeft inmiddels
ook een kickoﬀ plaatsgevonden
waar verschillende stakeholders
en betrokken afdelingen bij zijn
betrokken om het doel te
verhelderen en om goed met
elkaar af te stemmen.

Toelichting
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Gerealiseerd
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2015
professionals/

Kansrijk Zuidoost

Excellente

school

OKT

professionals

professionals/

SD

sport

Stadsdelen

Inzicht leerbehoeften

Valt onder 3.2

overige professionals

stadsdeel Zuidoost

Lerende aanpak

Tussenresultaat Q1:

Inzicht leerbehoeften overige

De leerbehoefte bij Kansrijk zijn

voorbereiding

professionals

opgehaald en er ligt een
leermodule met programma klaar.

Tussenresultaat Q2:

In mei start de uitvoering van

voorbereiding

deze leermodule voor
medewerkers van Kansrijk.

Tussenresultaat Q3:
Voorstel / advies voor aanpak
vanaf 2016.

Tussenresultaat Q4:
Evt. ontwikkelen van
leeroplossingen
Samenwerking JOGG en

Valt onder 3.2

G4: onderzoek uit laten
voeren naar invulling e-

Niet bekend

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Excellente

school

Professionals

learning Gezond

Lerende aanpak

Samenwerking JOGG en G4:

In Q1 is in samenwerking met G4

OKT

onderzoek uit laten voeren

een onderzoeksvoorstel voor

professionals/

SD

naar invulling e-learning

JOGG geschreven. JOGG is akkoord

zorg

Stadsdelen

Gezond Gewicht!

en er is een start gemaakt met
het opstellen van een concrete

Gewicht!

opdracht formulering.
City Health Challenge –

valt onder 3.3

Stedelijk

gemeente

App ontwikkelaars

Digitale

Tussenresultaten Q1:

Uitvoering pilot en o.b.v.

City Health Challenge is gestart.

uitvoeringsplan voor 2016

City Health Coins

Ontwikkelen

stadsdeel West

overige

Digitaal platform cluster

voorzieningen

Voorbereiding

evaluatie pilot vervolg in

Echter komt moeizamer van de

gemaakt. Hierdoor nu 6

digitale

stadsdeel Nieuw-

professionals

sociaal

andere wijken.

grond v.w.b. aantal te behalen

inspanningen 3.3.1 t/m

voorzieningen

West

wetenschap

ondernemers(-vereniging)

Tussenresultaten Q2:

deelnemers en partners.

3.3.6.

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

1) Inventarisatie onder

Het zal nodig de pilotfase verder

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

professionals tav wensen en

op te rekken. We doen dit binnen

stadsdeel Zuidoost

Wetenschappelijke

kennisniveau

het budget van de pilot. We geven

Waterlandpleinbuurt

(onderzoeks) instellingen

2) Plan van aanpak met doelen

dus iets meer tijd - maar geen

en inspanningen 2015/2016

geld erbij.

Indische Buurt
Transvaalbuurt
Kolenkitbuurt

Tussenresultaten Q3:

Slotermeer

NTB

Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Tussenresultaten Q4:
NTB
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App ontwikkelaars

Digitale

Oplevering en implementatie

plan van aanpak is vastgesteld.

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

digitaal leef- en actieplan tbv

Bouw en project is gestart

stadsdeel Nieuw-

sociaal

begeleiding morbide obese

conform plan

West

ondernemers(-vereniging)

kinderen.

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

(door)ontwikkeling

Valt onder 3.3.

Stedelijk

Leef&Actieplan app

Digitale
voorzieningen

Niet bekend

stadsdeel Zuidoost
Waterlandpleinbuurt
Indische Buurt
Transvaalbuurt
Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

App ontwikkelaars

Digitale

Onderzoek gebruik digitale

nog niet op kunnen

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

middelen – opzet vervolg

pakken. verschuift naar q2

stadsdeel Nieuw-

sociaal

West

ondernemers(-vereniging)

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

Onderzoek naar

Valt onder 3.3.

Stedelijk

(mogelijk) gebruik

Digitale

digitale middelen onder

voorzieningen

doelgroepen AAGG

Niet bekend

toegepast onderzoek

stadsdeel Zuidoost
Waterlandpleinbuurt
Indische Buurt
Transvaalbuurt
Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

App ontwikkelaars

Digitale

Start beter en gericht benutten projectopzet voor jgz ouderchat

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

en inzetten van al bestaande

stadsdeel Nieuw-

sociaal

en goed functionerende

West

ondernemers(-vereniging)

digitale diensten tbv doelgroep

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

en doelen van AAGG, zoals die

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

door AAGG kernpartners

Inzet bestaande digitale

Valt onder 3.3

Stedelijk

middelen

Digitale
voorzieningen

Niet bekend

stadsdeel Zuidoost

gebruikt worden. In 2016 te

Waterlandpleinbuurt

starten bij GGD.

Indische Buurt
Transvaalbuurt
Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

4-12 gedaan
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Gebied

Doelgroep
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Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Digitale kennisdeling

Valt onder 3.3

Stedelijk

jeugd van 12 jaar

App ontwikkelaars

Digitale

Invoeren en implementatie

Digitale

stadsdeel West

en ouder uit

Digitaal platform cluster

voorzieningen

interne digitale kennisdeling te

voorzieningen

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

sociaal

West

kinderen met

ondernemers(-vereniging)

stadsdeel Noord

(morbide)

verloskundigen/kraamzorg

stadsdeel Oost

obesitas

welzijnsorganisaties

stadsdeel Zuidoost

kinderen van -9

start pas q3

beginnen TamTam

Waterlandpleinbuurt maanden tot 2,5
Indische Buurt

jaar en hun

Transvaalbuurt

ouders

Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

App ontwikkelaars

Digitale

Minimaal 10 gezondheidsapps

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

in GGD AppStore gericht op

stadsdeel Nieuw-

sociaal

doelgroepen en vuistregels

West

ondernemers(-vereniging)

AAGG.

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

Overzicht bruikbare

Valt onder 3.3

Stedelijk

(eﬀectieve) digitale

Digitale

middelen

voorzieningen

stadsdeel Zuidoost
Waterlandpleinbuurt
Indische Buurt
Transvaalbuurt
Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Niet bekend

start pas q4
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2015
Communicatie

• Onze bestaande

Presentatie aan gemeenten en

Verbinden, faciliteren,

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar

Clusters AAGG

inspireren van

Communicatie

stadsdeel West

en ouder uit

Gedragswetenschappers

samenwerkingspartners voelen GGD's. Actualisatie website. Drie

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

gemeente Amsterdam

zich nog meer verbonden met

nieuwsbrieven aan meer dan

West

kinderen 2,5 - 12

het onderwerp en met elkaar.

duizend abonnees, met verhalen

stadsdeel Noord

jaar

We hebben nieuwe

van professionals, ouders en

stadsdeel Oost

kinderen met

samenwerkingspartners

kinderen. Eén Jump-in nieuwsbrief

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

toegevoegd aan ons netwerk,

aan scholen. Dagelijkse tweet,

zoals ondernemers en actieve

meer dan duizend volgers.

professionals

Waterlandpleinbuurt obesitas
Indische Buurt

kinderen van -9

buurtbewoners maar ook

Ondersteuning bij

Kolenkitbuurt

maanden tot 2,5

collega’s van relevante

netwerkbijeenkomst 'It takes a

Slotermeer

jaar en hun

afdelingen binnen de

village to raise a child'. Twee

Bijlmer-Centrum

ouders

gemeente.

nieuwe posters

• Tien nieuwsbrieven verstuurd (drankenbordposter en

Oud-Noord

aan inmiddels ruim duizend

vuistregelposter).

abonnees.
• In elke focusbuurt een lokale

Drie eigen persberichten (deal

Gedragswetenschappers

ambassadeur ‘benoemd’.

met Zilveren Kruis, daling te

gemeente Amsterdam

• Vier keer dit jaar het

zware kleuters, start

kinderen 2,5 - 12

onderwerp gezonde leefstijl in

watercampagne bij OKT's),

stadsdeel Noord

jaar

de gemeentelijke huis-aan-

bijgedragen aan persbericht van

stadsdeel Oost

kinderen met

huiskrant gezet.

Albert Heijn over gezonde

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

• Website heeft 2500 unieke

supermarkt.

bezoekers per maand.

Pagina in januarinummer
gemeentekrant.

Veranderen norm in

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar

Clusters AAGG

samenleving

Communicatie

stadsdeel West

en ouder uit

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

West

Waterlandpleinbuurt obesitas

Communicatie

Indische Buurt

kinderen van -9

• Vijf keer per week getweet

Transvaalbuurt

maanden tot 2,5

over het onderwerp.

Kolenkitbuurt

jaar en hun

Bijlmer-Centrum

ouders

Oud-Noord

professionals/
school

Toelichting
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Gedragsbeïnvloeding

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar

Clusters AAGG

van kinderen en hun

Communicatie

stadsdeel West

en ouder uit

Gedragswetenschappers

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

gemeente Amsterdam

West

kinderen 2,5 - 12

stadsdeel Noord

jaar

stadsdeel Oost

kinderen met

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

ouders

Communicatie

Ontwikkeling en uitvoering van

Mogelijkheden voor vormen van

strategie gedragsbeïnvloeiding

onbewuste gedragsbeïnvloeding
geïnventariseerd. Opdracht
beschreven.

Waterlandpleinbuurt obesitas
Indische Buurt

kinderen van -9

Transvaalbuurt

maanden tot 2,5

Kolenkitbuurt

jaar en hun

Bijlmer-Centrum

ouders

Oud-Noord

We hebben de

Communicatieplan Gezonde

Gedragswetenschappers

voedingsindustrie en andere

Omgeving gemaakt. Banden met

gemeente Amsterdam

betrokken partijen

partners in Alliantie aangehaald

kinderen 2,5 - 12

aangesproken op hun

en hun acties gesteund, zoals

stadsdeel Noord

jaar

medeverantwoordelijkheid

rond Vinkje/Verkeerslichtsysteem.

stadsdeel Oost

kinderen met

voor een gezonde leefstijl bij

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

kinderen. We hebben

Ondersteuning lobby

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar

App ontwikkelaars

voedselomgeving

Communicatie

stadsdeel West

en ouder uit

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

West

Waterlandpleinbuurt obesitas

Communicatie

organisaties die het ‘slecht’

Indische Buurt

kinderen van -9

doen uitgenodigd het beter te

Transvaalbuurt

maanden tot 2,5

doen en bedrijven die het goed

Kolenkitbuurt

jaar en hun

doen en organisaties met wie

Slotermeer

ouders

we verwante doelen hebben,

Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

in het zonnetje gezet.

Toelichting

