Stoplicht rapportage inclusief output van 19 Jan 2017 11:18
Aantal inspanningen: 60

Uw selectie:
Periode: 1 juli - 30 september 2016

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

Groei-App en Groei-Gids

- De evaluatie van de Groeiapp is

1000 dagen

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

bevatten op doelgroep

nog niet afgerond. In afwachting

aanpak

jaar en hun

ouders/opvoeders

gerichte informatie

hiervan zijn geen nieuwe

ouders

verloskundigen/kraamzorg

- tweedejaars

leefstijladviezen aan de groeiapp

jeugdverpleegkundigen en-

toegevoegd. Ook de site van de

artsen scholen in het geven

groeigids is niet aangepast. Dit

Zwangere vrouwen

Valt onder 1.1.

gezonde leefstijl

Stedelijk

van voorlichting over voeding, actiepunt wordt meegenomen in
oa conform de vuistregels van een inventarisatie van alle relevante
de AAGG.

kennis en adviezen rond de eerste

- Aandacht functionarissen

1000 dagen in Q4.

borstvoeding, zijn geschoold

- Training voor

in het geven van voorlichting

aandachtsfunctionarissen

over voeding, oa conform de

borstvoeding is uitgevoerd. De rol

vuistregels van de AAGG. Zij

van de aandachtsfunctionaris wordt

verspreiden deze informatie

in 2017 onderzocht op haar

in het team van jeugdartsen

doelmatigheid.

en jeugdverpleegkundigen.

- In Noord en Zuid Oost zijn JGZ

- Voorlichting gegeven

verpleegkundigen getraind in

(themamiddag) in alle

gebruik van het postnatale

buurten waar risico op

screeningsinstrument R4Y in het

overgewicht en obesitas bij

kader van de pilot HP4All. Er zijn

kinderen hoog is aan

zorgpaden ontwikkeld voor

zwangere moeders in over en

gesignaleerde risicogroepen.

support bij het geven van

- De kidsgids met beweegaanbod

borstvoeding.

voor oudere en kinderen tot 2 jaar is

- Samen met

aan alle ouders met een stadspas

VoorZorgverpleegkundigen

en alle OKT's verstuurd.

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

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
Meer zwangere vrouwen

Valt onder 1.1.

met ongezond gewicht

1000 dagen

Stedelijk

ontvangen de juiste zorg aanpak

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

- vrouwen met ongezond

- Het protocol prenatale

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

gewicht krijgen huisbezoeken

huisbezoeken is aangepast. JGZ

jaar en hun

ouders/opvoeders

van verloskundigen ??

verpleegkundigen kunnen op bezoek

ouders

verloskundigen/kraamzorg

- het onderwerp gezonde

gaan wanneer een zwanger een

leefstijl wordt als integraal

ongezonde leefstijl heeft.

onderdeel van het huisbezoek

-In Nieuw-West is gestart met

van verloskundigen ?? in het

aangepast aanbod van Rondom de

protocol opgenomen.

Geboorte. Naast voorlichting/ een

- Verloskundigen uit de

cursusaanbod over zwangerschap

bestaande en nieuwe

en bevallen, is er nu een

focusbuurten sluiten aan bij

groepsvoorlichting over voeding met

de lokale Pact Gezond

een diëtist en een wekelijks

Gewicht

beweegaanbod voor zwangere

samenwerkingsnetwerken

vrouwen toegevoegd. Doelgroep
vrouwen worden door
verloskundigen gestimuleerd
gebruik te maken van dit gratis
aanbod.

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

De samen met partners

- Verloskundigen hebben hun eigen

1000 dagen

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

(doelgroep zelf, betrokken

inspanningen geformuleerd voor de

aanpak

jaar en hun

ouders/opvoeders

community, professionals, de

samenwerkingsovereenkomsten in

ouders

verloskundigen/kraamzorg

zorgverzekeraars én in

de verschillende focuswijken. Er is

samenwerking met de

geen apart advies opgesteld.

collega’s uit de G4)

- Het G4 -JOGG onderzoek -9

opgestelde strategie om de

maanden tot 2 jaar, een sociaal

ondersteuning en zorg in én

marketing onderzoek onder ouders

buiten de spreekkamer

en professionals, is opgeleverd.

excellenter te maken, is volop

- In Zuid Oost is een exploratieve

in uitvoering.

studie gedaan naar zwangere

Leeroplossing

Valt onder 1.1

semiprofessionals

Stedelijk

vrouwen en vrouwen met kinderen
tot 2 jaar in het kader van de eerste
1000 dagen. Dit is uitgevoerd door
de VU/ Athena instituut en in Q3
opgeleverd.

Toelichting
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Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

1a) 84 basisscholen in het

- In Q3 krijgen 76 scholen

*Voor de zomer zijn veel scholen

Jump-in verbeter traject

ondersteuning in het kader van het

uitgestroomd, momenteel zijn er

verbetertraject. *

15 scholen in werving. ** ivm de

eind 2015
Scholenaanpak

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

2a) 8 Jump-in scholen zijn

- Er zijn 7 scholen ingestroomd en

zomervakantie weinig

stadsdeel Noord

sport

Ouder- en kindteams

succesvol uitgestroomd en

15 in werving.

activiteiten op school. ***In de

stadsdeel Oost

professionals/

ouders/opvoeders

hebben daarbij alle doelen

- Er is 1 school uitgestroomd**

zomervakantie zijn er geen

stadsdeel Zuidoost

zorg

RVA Onderwijs

behaald.

- Er zijn in totaal 102 scholen in de

certiﬁcaten uitgereikt.

aanpak geweest.

Waterlandpleinbuurt

RVA Sport/Bos

Indische Buurt

scholen

2b) De 8 succesvol

- Er zijn in totaal 11 scholen met het

Transvaalbuurt

schoolbesturen

uitgestroomde Jump-in

Jump-in certiﬁcaat. ***

Kolenkitbuurt

sport

scholen hebben Certiﬁcering

Slotermeer

sportverenigingen

Gezonde Scholen

Bijlmer-Centrum

st. Jeugdtandverzorging

(deelcertiﬁcaat voeding en

Oud-Noord

Amsterdam

sport&bewegen).

Voorscholen
welzijnsorganisaties
Wetenschappelijke
(onderzoeks) instellingen

3) Toolkit is beschikbaar.
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Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

- schooljaarplan sport en

-alle scholen die in een

De interventie lijkt in haar

eind 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

huidige vorm (met 3x of 4x gym

stadsdeel Nieuw-

wetenschap

ouders/opvoeders

scholen (BO en SBO)

actieve begeleiding van een

per week t.o.v. 2x per week)

West

RVA Onderwijs

opgesteld.

beweegmanager voor het

eﬀectief voor het verbeteren

stadsdeel Noord

RVA Sport/Bos

- op 185 van de 225 scholen

organiseren van het sport- en

van (grof-)motorische

stadsdeel Oost

scholen

zijn promotielessen onder

beweegaanbod op de scholen en

vaardigheden. De 4-

stadsdeel Zuidoost

schoolbesturen

schooltijd aangeboden.

advisering m.b.t. motorische

Vaardighedenscan laat een

Waterlandpleinbuurt

sport

-op alle scholen, die in een

achterstanden en remedial teaching

signiﬁcant interventie-eﬀect

Indische Buurt

sportverenigingen

verbetertraject zitten en

=>behaald

zien. Wellicht hebben context-

Transvaalbuurt

Voorscholen

scholen die het Jump-in

225 PO-scholen

speciﬁeke gelijkenissen tussen

Kolenkitbuurt

certiﬁcaat behaald hebben

-rapportage en evaluatie pilot "extra de inhoud van de interventie en

Slotermeer

zijn naschoolse

gym Zuidoost" => behaald

Bijlmer-Centrum

sportactiviteiten

Vaardighedenscan hieraan

Oud-Noord

georganiseerd

bijgedragen. Hiermee kan de

-op 56 scholen, die in een

interventie eﬀectief worden

verbetertraject zitten en

bevonden voor motorische

scholen die het Jump-in

vaardigheden die veel gebruikt

certiﬁcaat behaald hebben is

worden en kenmerkend zijn

Gym+ voor groep 3,4

binnen de context van het

aangeboden.

bewegingsonderwijs. De

-op 16 scholen, die in een

interventie blijkt geen eﬀect te

verbetertraject zitten en

hebben op het

scholen die het Jump-in

uithoudingsvermogen, en BMI

certiﬁcaat behaald hebben is

en lichaamssamenstelling.

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

kenmerken van de 4-

eind schooljaar 2015/2016

- alle scholen die in een

* Het aantal scholen dat

RVA Onderwijs

wordt op 60 scholen alleen

verbetertraject zitten, krijgen

gastlessen heeft gekregen is

RVA Sport/Bos

nog water (of melk)

ondersteuning van een Jump-in

lager dan gepland. Dit doordat

West

scholen

gedronken bij het 10-uurtje

adviseur voor het creëren van

veel scholen lessen in eerdere

stadsdeel Noord

schoolbesturen

-eind schooljaar 2015/2016

draagvlak, en implementeren en

jaren al hebben gekregen.

stadsdeel Oost

sport

wordt op 60 scholen alleen

borgen van gezond eten en drinken

Doordat de lessen nu zo zijn

stadsdeel Zuidoost

Voorscholen

nog fruit of groenten (of een

op school.

beschreven dat docenten de

Waterlandpleinbuurt

Wetenschappelijke

bruine boterham) gegeten bij

- 62 scholen drinken alleen nog

lessen zelf ook kunnen geven,

Indische Buurt

(onderzoeks) instellingen

het 10-uurtje

water of melk tijdens het 10-uurtje

worden dezelfde lessen niet

Transvaalbuurt

-eind schooljaar 2015/2016

- 61 scholen eten alleen nog fruit of

meerdere keren door Jump-in

Kolenkitbuurt

zijn op 70 scholen afspraken

groenten (of een bruine boterham)

medewerkers op de scholen

Slotermeer

over gezonde traktaties

gegeten bij het 10-uurtje

verzorgd.

Bijlmer-Centrum

-eind schooljaar 2015/2016

- 59 scholen hebben afspraken over

Oud-Noord

wordt op 30 scholen alleen

gezonde traktaties

nog water (of melk)

- 38 scholen drinken alleen nog

gedronken bij de lunch

water of melk tijdens de lunch

-eind schooljaar 2015/2016

- 44 scholen eten alleen nog

wordt op 30 scholen alleen

bruinbrood en groenten en fruit bij

nog bruinbrood en groenten

de lunch.

en fruit gegeten bij de lunch

- Er is een extra meetmoment in

-in schooljaar 2015/2016 is op

groep 4 op alle scholen van het

alle scholen voor regulier

regulier basisonderwijs

basisonderwijs die in de

- Op 31 scholen zijn door

Deel-inspanningen

valt onder 1.2

Stedelijk

professionals/

GGD

gezond eten en drinken,

Scholenaanpak

stadsdeel West

school

sport en bewegen en

stadsdeel Nieuw-

wetenschap

motorische
ontwikkeling

Scholenaanpak

aanpak zitten, of in de aanpak medewerkers van Jump-in
zijn geweest, een extra

gastlessen verzorgd. In totaal

meetmoment lengte en

hebben 247 klassen gastlessen

gewicht uitgevoerd in groep

ontvangen. Hierbij zijn ongeveer

4.

5000 kinderen bereikt. *

-in schooljaar 2015/2016 zijn

- Op 33 scholen zijn er

op 80 scholen gastlessen over ouderworkshops / voorlichtingen in
gezonde voeding uitgevoerd

schooljaar 2015/2016 georganiseerd

-in schooljaar 2015/2016 zijn

(excl. interactief theater). In totaal

op 60 scholen workshops /

zijn er 48 ouderworkshops gegeven.

voorlichtingen voor ouders

Dit waren 31 workshops over

uitgevoerd (excl. interactief

verschillende voedingsonderwerpen

theater)

door diëtisten en 17 andere

-in schooljaar 2015/2016 is op

workshops of voorlichtingen, zoals

20 scholen interactief theater

voorlichting door de Jump-in coach

‘voor je het weet zijn ze

tijdens een algemene ouderavond,

groOt’ uitgevoerd

of ﬁfteen. In totaal zijn er ongeveer

- in 2016 is de evaluatie van

1424 ouders bereikt.

de bestaande

- 27 keer is interactief theater in

voedingsinterventies afgerond schooljaar 2015/2016 uitgevoerd op
en zijn bestaande

Jump-in scholen. daarnaast is het

doorontwikkeld e/o nieuw

theater ook een aantal keer in

ontwikkelde

andere settings uitgevoerd.

voedingsinterventies
geimplementeerd.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
Jump-in op VVE

valt onder 1.2

Niet bekend

Niet bekend

nvt

niet ingevuld

Scholenaanpak

- pilot voorschoolprogramma

- De pilots zijn nagenoeg afgerond,

Jump In wordt uitgevoerd,

er wordt nu een evaluatie gedaan

geevalueerd en afgerond

naar de ervaringen en het proces

op basis daarvan wordt

- De pilot locaties hebben de eerste

voorschoolprogramma Jump

resultaten behaald op het gebied

In al dan niet aangepast en

van gezonde voeding.

vervolgens gestart bij andere

- De meeste pedagogisch

locaties van reeds

medewerkers op de pilot locaties

aangehaakte VVE organisaties zijn getraind in de methode
en nieuwe organisaties

beweegkriebels, waarvan een aantal

worden betrokken.

ook een opfriscursus hebben
gekregen. Verder hebben een aantal
train de trainers een opfriscursus
gekregen.

- eind schooljaar 2015/2016

- alle scholen die in een

GGD/E&G

hebben 20 scholen alle

verbetertraject zitten, krijgen

stadsdeel Nieuw-

GGD/leefomgeving en

doelen van buitenspelen

ondersteuning van een Jump-in

West

milieu

behaald en de PLAYgrounds

adviseur voor het creëren van

stadsdeel Noord

Ruimte en Duurzaamheid

aanpak in hun school

draagvlak, en implementeren en

stadsdeel Oost

Ruimtelijke Ordening

geborgd.

borgen van de PLAYgrounds aanpak

stadsdeel Zuidoost

RVA Onderwijs

Waterlandpleinbuurt

RVA Sport/Bos

- gedurende schooljaar

Indische Buurt

scholen

2015/2016 hebben 20 scholen 22 scholen alle doelen van

Transvaalbuurt

schoolbesturen

voor alle groepen tassen met

buitenspelen behaald en de

Kolenkitbuurt

sport

leeftijdsadequaat

PLAYgrounds aanpak in hun school

Slotermeer

Voorscholen

buitenspeelmateriaal

geborgd

ontvangen.

- Eind schooljaar 2015-2016 hebben

Advies en

valt onder 1.2

Stedelijk

professionals/

GGD

ondersteuning:

Scholenaanpak

stadsdeel West

school

buitenspelen

Bijlmer-Centrum

Scholenaanpak

op school.
- Eind schooljaar 2015-2016 hebben

23 scholen voor alle klassen tassen

Oud-Noord
- 21 scholen met subsidie

met leeftijdsadequaat

voor verbeteren schoolplein

buitenspeelmateriaal ontvangen.

hebben verbeteringen
gerealiseerd.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

Fresh in de les wordt in de

14 juni en 6 september zijn

Vanaf 15 november kunnen

waterlandpleinbuurt

publieksbijeenkomsten

(zelf) organisaties nieuwe

georganiseerd

georganiseerd.

plannen indienen.

eind 2015
buurtorganisaties bestuurscommissies

Ondersteuning

Valt onder 1.3.1

stadsdeel Noord

Community aanpak

Buurtaanpak

Waterlandpleinbuurt jeugd van 12 jaar buurtorganisaties

Noord

Noord

Oud-Noord

Buurtaanpak

en ouder uit

Culturele instellingen

risicogroepen

maatschappelijk

kinderen 2,5 - 12

middenveld

In augustus zijn de tussenevaluaties

jaar

MEE organisaties

gevoerd.

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

1 november zijn de eindevaluaties.

professionals/
school
professionals/
sport
professionals/
zorg
Bewoners Noord

Partners Noord

kinderen 2,5 - 12

Valt onder 1.3.1.

stadsdeel Noord

Buurtaanpak

Waterlandpleinbuurt jaar

Noord

Oud-Noord

bestuurscommissies

Buurtaanpak

nntb

In september is er wederom een

buurtorganisaties

netwerkbijeenkomst bewegen in de

kinderen van -9

Culturele instellingen

Banne georganiseerd. De lopende

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

inspanningen worden voortgezet.

jaar en hun

Ouder- en kindteams

Er wordt een koppeling gemaakt

ouders

Religieuze instellingen

met de 'bewegende stad'

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Valt onder 1.3.1.

stadsdeel Noord

Buurtaanpak

Waterlandpleinbuurt jaar

Noord

Oud-Noord

Buurtaanpak

nntb

27 oktober wordt de

buurtorganisaties

samenwerkingsovereenkomst

kinderen van -9

Culturele instellingen

Waterlandpleinbuurt en Oud Noord

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

ondertekend.

jaar en hun

Ouder- en kindteams

ouders

Religieuze instellingen

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
kinderen 2,5 - 12

Overige inspanningen

Valt onder 1.3.1.

stadsdeel Noord

Noord

Buurtaanpak

Waterlandpleinbuurt jaar

Noord

Oud-Noord

bestuurscommissies

Buurtaanpak

nntb

Fresh in de les draait in juni/

buurtorganisaties

september in de

kinderen van -9

Culturele instellingen

Waterlandpleinbuurt.

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

In november is er een fresh in de les

jaar en hun

Ouder- en kindteams

in Oud-Noord.

ouders

Religieuze instellingen
'De vrienden van de voedselbank in
Amsterdam-Noord' zorgen voor een
structureel gezonder aanbod van de
voedselbank. Er wordt met behulp
van het stadsdeel een koelwagen
aangeschaft om de verse producten
goed te kunnen vervoeren.

Begin september was er een
gezondheidsmarkt op het
waterlandplein.
In November is er een
gezondheidsmarkt in de Molenwijk
Betrekken meer bewoners en

Gesprek met projectleider

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het

Community Aanpak is begin nov.

ouders

Culturele instellingen

stimuleren van een gezonde

ingepland. Hierna volgt de planning.

professionals/

ondernemers(-vereniging)

leefstijl

school

Ouder- en kindteams

- Aanstellen buurtmanager

professionals/

Religieuze instellingen

- netwerkanalyse opgesteld

Ondersteuning

Valt onder 1.3.3

stadsdeel Nieuw-

buurtorganisaties bestuurscommissies

Community aanpak

Buurtaanpak

West

ondernemers

Osdorp

Nieuw-West

Osdorp (Nieuw-

Osdorp

West)

Buurtaanpak

sport

samen met gebiedsteam.

professionals/

Output: benoemen

zorg

belangrijkste actoren en
bijbehorende acties
- Met buurtpartners/
buurthuizen worden afspraken
gemaakt over het stimuleren
van een gezonde leefstijl
- buurtinitiatieven/
evenementen worden
verbonden met gezonde
leefstijl

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
Bewoners Osdorp

Betrekken meer bewoners en

Het voedsel educatie traject is van

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het

start gegaan op de stadsboerderij.

kinderen van -9

Culturele instellingen

stimuleren van een gezonde

Er worden 12 deelnemers gecoacht

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

leefstijl

in het organiseren van

jaar en hun

Ouder- en kindteams

- Aanstellen buurtmanager

kinderactiviteiten over gezonde

ouders

Religieuze instellingen

- netwerkanalyse opgesteld

leefstijl. Dit zijn 5 maandelijke

samen met gebiedsteam.

bijeenkomsten.

Valt onder 1.3.3

stadsdeel Nieuw-

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Buurtaanpak

West

jaar

Nieuw-West

Osdorp (Nieuw-

Osdorp

West)

Buurtaanpak

Output: benoemen
belangrijkste actoren en

Een reeks vader opvoeddebatten is

bijbehorende acties

van start gegaan. Hierbij wordt

- Met buurtpartners/

tevens geinventariseerd hoe de

buurthuizen worden afspraken vaders kunnen bijdragen aan
gemaakt over het stimuleren

activiteiten in de buurt gericht op

van een gezonde leefstijl

gezonde leefstijl.

- buurtinitiatieven/
evenementen worden
verbonden met gezonde
leefstijl

Toelichting

Partners Osdorp

Betrekken meer bewoners en

In samenwerking met coördinator

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het

sportstimulering, ouder en kind

kinderen van -9

Culturele instellingen

stimuleren van een gezonde

adviseur , jeugdverpleegkundige en

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

leefstijl

buurtorganisatie Vooruit (studenten

jaar en hun

Ouder- en kindteams

- Aanstellen buurtmanager

vrijwilligers) word een verkennend

ouders

Religieuze instellingen

- netwerkanalyse opgesteld

gesprek gevoerd, hoe we met

samen met gebiedsteam.

bestaande middelen een ouder en

Output: benoemen

kind bijeenkomst kunnen

belangrijkste actoren en

organiseren over gezonde leefstijl.

bijbehorende acties

Het start als een pilot.

Valt onder 1.3.3

stadsdeel Nieuw-

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Buurtaanpak

West

jaar

Nieuw-West

Osdorp (Nieuw-

Osdorp

West)

Buurtaanpak

- Met buurtpartners/
buurthuizen worden afspraken Met twee jongerenwerkers die
gemaakt over het stimuleren

ervaring hebben met rolmodel

van een gezonde leefstijl

trajecten wordt verkend hoe we

- buurtinitiatieven/

deze kunnen inzetten voor de

evenementen worden

buurtaanpak/community aanpak.

verbonden met gezonde
leefstijl

De jongeren adviescommissie die de
db (on)gevraagd adviseert heeft

Q2:

plannen om een dialoogavond (over

Netwerkanalyse

maatschappelijke thema’s) te
organiseren voor heel Nieuw West.
Er is in een voorgesprek
afgesproken dat het thema gezonde
leefstijl zal zijn.

Sportbuurtwerk Sciandri in Osdorp
en M&M Coaching in Slotermeer
zullen maximaal 30 kinderen
werven in de leeftijd 6 t/m 14 jaar.
Tijdens een periode van tien weken
gaan twee groepen afzonderlijk van
elkaar een challenge aan met als
doel zoveel mogelijk stappen te
maken met de FitBit. De stappen
worden omgezet naar Healthcoins
die een bepaalde waarde met zich
meebrengen. De groep die na 10
weken de meeste stappen, de
grootste afstand en dus de meeste
Healthcoins heeft behaald kan een
belevenis verdienen.

Ter voorbereiding van de Roadshow
in Osdorp is er een startbijeenkomst
geweest met alle betrokken
ambtenaren (sport, jump in,
onderwijs, gebiedsteam).

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
• bereiken van opvoeders o.a.

Ivm ziekte Juan en een procedure

vaders, moeders met hele

fout bij de GGD waardoor diverse

Culturele instellingen

jonge kinderen en andere

organisaties geen ﬁnanciele

risicogroepen

maatschappelijk

doelgroepen die we nog niet

middelen hebben ontvangen, loopt

kinderen 2,5 - 12

middenveld

bereiken;

dit programma achter.

jaar

MEE organisaties

• naschoolse buurtactiviteiten

kinderen met

Mensen uit de buurt

met het thema Gezond

(morbide)

ondernemers(-vereniging)

Gewicht gericht op kinderen

obesitas

Ouder- en kindteams

en 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

Buurtaanpak Oost

Indische Buurt

jeugd van 12 jaar buurtorganisaties

Transvaalbuurt

en ouder uit

Oost

Bewoners Oost

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
• bereiken van opvoeders o.a.

Diverse zomerkampen en

buurtorganisaties

vaders, moeders met hele

buurtactiviteiten met thema

kinderen van -9

Culturele instellingen

jonge kinderen en andere

gezonde voeding en bewegen

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

doelgroepen die we nog niet

georganisseed door bewoners.

jaar en hun

ouders/opvoeders

bereiken;

Valt onder 1.3.4

Dapperbuurt

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Buurtaanpak Oost

stadsdeel Oost

jaar

Indische Buurt
Transvaalbuurt

ouders

Buurtaanpak

• naschoolse buurtactiviteiten
met het thema Gezond
Gewicht gericht op kinderen
en hun opvoeders;
• sport- en spelmogelijkheden
leuker maken & beweegroutes
creëren;
• aandacht op lokaal niveau
voor gezonde
voedselomgeving;
• consistente boodschap
uitdragen in de buurten;
• ondersteunen van de
community aanpak;
• co-creaties met en tussen
buurtuitvoerders faciliteren

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
Partners Oost

• bereiken van opvoeders o.a.

Een buurtmarkt en twee

buurtorganisaties

vaders, moeders met hele

seizoensfeesten op Jeugdland

kinderen van -9

Culturele instellingen

jonge kinderen en andere

georganisseerd als co-creatie tussen

Indische Buurt

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

doelgroepen die we nog niet

meerder patijen waarbij mooie spin-

Transvaalbuurt

jaar en hun

Ouder- en kindteams

bereiken;

oﬀs en nieuwe

• naschoolse buurtactiviteiten

samenwerkinsverbanden zijn

met het thema Gezond

ontstaan.

Valt onder 1.3.4

Oud-Oost

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Buurtaanpak Oost

Dapperbuurt

jaar

stadsdeel Oost

ouders

Buurtaanpak

Gewicht gericht op kinderen
en hun opvoeders;
• sport- en spelmogelijkheden
leuker maken & beweegroutes
creëren;
• aandacht op lokaal niveau
voor gezonde
voedselomgeving;
• consistente boodschap
uitdragen in de buurten;
• ondersteunen van de
community aanpak;
• co-creaties met en tussen
buurtuitvoerders faciliteren

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
• bereiken van opvoeders o.a.

Volop in ontwikkeling.

buurtorganisaties

vaders, moeders met hele

Restaurant pilot was succesvol,

risicogroepen

Culturele instellingen

jonge kinderen en andere

follow up wordt gepland.

Indische Buurt

kinderen van -9

ondernemers(-vereniging)

doelgroepen die we nog niet

Transvaalbuurt

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

bereiken;

Overige inspanningen

Valt onder 1.3.4

Oud-Oost

jeugd van 12 jaar bestuurscommissies

Oost

Buurtaanpak Oost

Dapperbuurt

en ouder uit

stadsdeel Oost

Buurtaanpak

jaar en hun

• naschoolse buurtactiviteiten

ouders

met het thema Gezond
Gewicht gericht op kinderen
en hun opvoeders;
• sport- en spelmogelijkheden
leuker maken & beweegroutes
creëren;
• aandacht op lokaal niveau
voor gezonde
voedselomgeving;
• consistente boodschap
uitdragen in de buurten;
• ondersteunen van de
community aanpak;
• co-creaties met en tussen
buurtuitvoerders faciliteren

Er worden minimaal 3

De evaluatiegesprekken zijn

buurtorganisaties

projecten uitgevoerd met de

uitgesteld tot november 2016.

ouders

Culturele instellingen

community aanpak.

professionals/

maatschappelijk

school

middenveld

professionals/

MEE organisaties

sport

Mensen uit de buurt

professionals/

ondernemers(-vereniging)

zorg

Ouder- en kindteams

Ondersteuning

Valt onder 1.3.5

Bos en Lommer

buurtorganisaties bestuurscommissies

Community aanpak

Buurtaanpak West

stadsdeel West

ondernemers

Kolenkitbuurt

West

Religieuze instellingen
Samen Doen teams
scholen
sportverenigingen
Vrijwilligersorganisaties
welzijnsorganisaties

Buurtaanpak

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
wetenschap

Buurtaanpak

Een onderzoek naar zwangere 2. is afgerond

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

3. Is afgerond

keuzes die gemaakt worden
en wie invloedrijk zijn als het

4. Er is een groot gezondheids event

gaat om de leefstijl van deze

georganiseerd door de kerken. Er

vrouwen

zijn nu gesprekken over het vervolg

5. Afgerond
Partners Zuidoost

valt onder 1.3.6.

Bijlmer-Centrum

professionals/

Buurtaanpak

Bijlmer-Oost

zorg

Zuidoost

(Zuidoost)

nvt

Buurtaanpak

1. Diëtisten voor

1. Swazoom is aan de slag met

buurtinitiatieven

Jumpin op de VVE en er zijn

10 buurtinitiatieven bieden

gesprekken over het starten van

gezonde voeding aan tijdens

Expeditie JIJ in het jongerenwerk.

hun activiteiten
2. Gesprekken met Zuidoost United
2. Gezonde welzijns- en

over een gezonde kantine moeten

sportorganisaties

nog plaatsvinden, mogelijkheden

Alle activiteiten die Swazoom

om deze gesprekken ook bij andere

uitvoert waar kinderen bij

kantines te voeren wordt onderzocht

betrokken zijn, zijn gezond en
wordt de gezonde boodschap

3. Pilot is gestart

uitgedragen (water uit de
kraan, gezonde

4. FAMILI project is bezig met het

tussendoortjes, beperkte

opzetten van een communicatie

beeldschermtijd en voldoende

boodschap en campagne.

bewegen)
De sportkantine van Zuidoost

5. Training is afgerond, over de

United heeft gezond aanbod

borging volgen nog gesprekken

De buurthuizen hebben
gezondheidsbeleid voor al

6. Theatervoorstelling staat gepland

hun buurthuizen

voor 27 oktober.

7. Inzet van de waterkraam tot nu
toe op 7 evenementen

8. De vuistregels en iconen zijn
verwerkt in het programmaboekje
van sport

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

eind 2015
1. Watertappunten: Er worden

1. Project rondom tappunt loopt nog

buurtorganisaties

4 watertappunten geplaatst

loopt nog

Bijlmer-Oost

Culturele instellingen

bij speelveldjes in de

(Zuidoost)

nvt

gebieden Bijlmer Oost en

2. Voor de Waterkraam wordt nu een

ondernemers(-vereniging)

Bijlmer Centrum

vast promotie team van bewoners

Overige inspanningen

Valt onder 1.3.6

stadsdeel Zuidoost

Zuidoost

Buurtaanpak

Bijlmer-Centrum

Zuidoost

Niet bekend

bestuurscommissies

Buurtaanpak

ingezet die de cursus Leider

Ouder- en kindteams

2. Gezondheid promotie team: Sportieve Recreatie hebben gedaan.

Religieuze instellingen

Een promotieteam bezoekt

Met de burgeracademie worden

Kwakoe Festival om daar met

gesprekken gepland om te kijken

deelnemers aan het festival in hoe ook in bredere zin bewoners
gesprek te gaan over leefstijl

ingezet kunnen worden hiervoor.

3. Opvoedonderdeel

3. De Gezondheidsbeurzen staan

Gezondheidsbeurs Zuidoost:

staan gepland voor begin november.

Tijdens de gezondheidsmarkt
wordt 'Voor je het weet zijn ze

4. Grondschilderingen rondom

groot ingezet' om ouders

watertappunten gerealiseerd om

bewust te maken van de rol

meer aandacht te vestigen op de

die opvoeding heeft binnen

watertappunten en het drinken van

een gezonde leefstijl

water

Samenwerking De

Valt onder 1.5

Stedelijk

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak

2 openbare plekken zijn

Een aantal experimenten staat op

Concrete ingrepen in de stad

Bewegende Stad

Aanpak Gezonde

stadsdeel West

ondernemers

milieu

gezonde

beweegvriendelijker ingericht

het punt van beginnen. 1. Zapp You:

worden bij voorkeur gekoppeld

Omgeving

stadsdeel Nieuw-

ondernemers(-vereniging)

omgeving

het fysiek en digitaal inrichten van

aan de wijken waar het

West

Ruimte en Duurzaamheid

de openbare ruimte zodat kinderen

Actieplan Inactieve Jeugd wordt

stadsdeel Noord

Ruimtelijke Ordening

met hun mobiel een spel kunnen

uitgevoerd.

stadsdeel Oost

spelen (bevat elementen van

stadsdeel Zuidoost

Pokomon GO en augmented reality).

Waterlandpleinbuurt

Naar een geschikte locatie wordt nu

Indische Buurt

gezocht. 2. Een pop-up ﬁtness

Transvaalbuurt

opstelling in Zuidoost: er wordt in

Kolenkitbuurt

samenwerking met Zuidoost

Slotermeer

gekeken of er ook een

Bijlmer-Centrum

programmering aan gekoppeld kan

Oud-Noord

worden. 3. Opknappen van het
'Mario Melchoitplein in de Banne: er
wordt een kunstgrasveld aangelegd
en er komen speeltoestellen voor
jonge meisjes.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

eind 2015
Actieplan Bewegen

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak

In 2 buurten is gestart met

De Roadshow Bewegen in Osdorp is

De opgelopen achterstand is

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

gezonde

het actieplan bewegen

voorbereid en vindt nu plaats op 10

inmiddels verkleind en in de

Omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

omgeving

januari. Daaruit komen acties voort

loop van 2017 (Q1/Q2)

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

die in Q1 van 2017 kunnen worden

verwachten we weer op schema

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

uitgevoerd. Delen van de uitvoering

te zitten.

West)

kunnen al vóór de Roadshow starten

Bijlmer-Oost

(Q4: scholen benaderen voor project

(Zuidoost)

Bewegend leren; buurtorganisaties
benaderen voor
buitenspeelprogramma's). In
Zuidoost vindt de roadshow begin
januari plaats. Dit naar aanleiding
van vruchtbare gesprekken met het
lokale bestuur en ambtelijke
organisatie. Uitvoering start dan ook
in Q1 2017. In Oost zijn in juni/juli
ambtelijke gesprekken geweest over
de Roadshow. We plannen een
Roadshow Bewegen in het voorjaar
(Q1/Q2).

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

Een drietal belangrijke resultaten

Naar verwachting komen we

eind 2015
Uitwerking Alliantie Stop Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak

In 2016 hebben we een

Kindermarketing

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

gezonde

strategie in uitvoering die zich 1. Als uitwerking van het

Omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

omgeving

richt op het kindermarketing

partnerschap met de Alliantie Stop

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

proof maken in de domeinen

kindermarketing ongezonde voeding schema.

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

sport en openbare ruimte.

is de wethouder akkoord met beleid

West)

voor de Amsterdamse

Bijlmer-Oost

jeugdsportevenementen en

(Zuidoost)

sportaccomodaties. Uit analyse lijkt
momenteel 58% van de
sportevenementen al te voldoen.
We faciliteren sport om het beleid te
realiseren.
2. In subsidievoorwaarden worden
vanaf 2017 standaard gezond
gewicht voorwaarden opgenomen
als aandachtpunten. Het betreft alle
subsidies waar jeugd bij betrokken
is.
3. Minister heeft besloten om te
stoppen met het Vinkje (ik kies
bewust logo), Amsterdam
ondersteunde de campagne van de
consumentenbond tegen het vinkje
actief.

Maatschappelijk

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak

we voeren 2 publieke

We hebben tijdens de inspiratiedag

voedseldebat

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

gezonde

debatten uit met als

gezond gewicht een voedseldebat

Omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

omgeving

onderwerpen labelling,

georganiseerd; centraal stond de rol

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

portiegrootte en

van supermarkten. De

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

productsamenstellingen. Dit

consumentenbond, Plus en AH

West)

doen we ter verbreding van

leverden een prima bijdrage.

Bijlmer-Oost

de lobbystrategie over de

De lobbystrategie wordt momenteel

(Zuidoost)

voedselomgeving.

voorbereid en opnieuw tegen het
ligt gehouden. Een goede lobby kost
veel geld en energie met onzeker
resultaat. De rol van de AAGG
beperkt zich tot het faciliteren van
de lobby die anderen moeten
voeren.

met de huidige capaciteit het
einde van 2016 weer op

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

eind 2015
Doorontwikkeling

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak

We hebben een challenge

verdienmodel ‘gezonde

Aanpak gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

gezonde

uitgeschreven waarbij

winkelpleinen’ en

omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

omgeving

voedselondernemers worden

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

uitgedaagd om een succesvol

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

verdienmodel te ontwikkelen

‘gezonde sportkantines’

West)

en tegelijk gezondere

Bijlmer-Oost

producten te verkopen

(Zuidoost)

Valt onder 1.5

stadsdeel Noord

winkelpleinen en

Aanpak Gezonde

Waterlandpleinbuurt jeugd van 12 jaar milieu

gezonde

Omgeving

voedselpakketten

gemeente

GGD/leefomgeving en

Uitvoering gezonde

Aanpak

In 2016 is de aanpak in 3

Uit 4 stadsdelen zijn 10 projecten

Door extra capaciteit en een

gezonde

winkelgebieden in uitvoering

met ondernemers in kaart gebracht

aanpassing van de opdracht is

omgeving

en zien we

en daaruit zijn kritieke

deze inspanning weer op
schema.

en ouder uit

Partijen uit Pact Gezonde

risicogroepen

Voedselomgeving

bij ondernemers zichtbare

succesfoctoren opgehaald. We

kinderen 2,5 - 12

Ruimte en Duurzaamheid

veranderingen in de winkel

verwerken de opbrengsten in de

jaar

Voedselindustrie

ten behoeve van een beter

plannen voor 2017.

ondernemers

Voedselleveranciers

voedselgedrag van de
Amsterdamse jeugd.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

eind 2015
Aanpak

We bouwen de samenwerking

Drietal resultaten:

Door verstrekking van de

gezonde

met Ahold, Albert Heijn,

Twee interventies via supermarkten

opdracht aan The Food Cabinet

omgeving

Amsterdam Health &

Albert Heijn i.s.m. Ahold, AHTI, VU

verwachten we eind van het jaar

Voedselomgeving

Technology Institute en de

zijn opgeleverd. Interventie gezonde op schema te zitten.

kinderen 2,5 - 12

Ruimte en Duurzaamheid

Vrije universiteit uit tot een

kassa’s lijkt beperkt eﬀect te

stadsdeel Oost

jaar

Voedselindustrie

Amsterdamse netwerk

hebben, vervolgonderzoek is nodig.

stadsdeel Zuidoost

ondernemers

Voedselleveranciers

gezonde voeding.

Gezonde supermarktcoaches (via

GGD/leefomgeving en

Samenwerkingsplatform

Valt onder 1.5

Stedelijk

gemeente

gezonde voeding

Aanpak Gezonde

stadsdeel West

jeugd van 12 jaar milieu

Amsterdam

Omgeving

stadsdeel Nieuw-

en ouder uit

Partijen uit Pact Gezonde

West

risicogroepen

stadsdeel Noord

Waterlandpleinbuurt

peer-educatie) aan 20 VMBO klassen

Indische Buurt

was eﬀectief op kennis en houding

Transvaalbuurt

t.a.v. gezonde voeding. Unieke aan

Kolenkitbuurt

de samenwerking is dat

Slotermeer

verkoopdata voor het onderzoek

Bijlmer-Centrum

beschikbaar werd gesteld door AH.

Oud-Noord

-The Food Cabinet versterkt en
breidt de samenwerking met AH,
AHTI en de VU verder uit met
andere partijen en ontwikkeld
hiervoor communicatieplatform met
als doel voedselpartijen te
stimuleren meer en beter bij te
dragen aan een gezondere
voedselomgeving.
-Op de AAGG site staan allerlei tips
voor ondernemers om hun
consumenten te verleiden tot
gezondere aankopen.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

1) Analyse doelgroep en

- concept plan van aanpak gereed

Het deﬁnitief maken van het

eind 2015
Plan van Aanpak voor

Valt onder 1.7 12+

12+

Aanpak

Niet bekend

jeugd van 12 jaar Clusters AAGG

12+ aanpak

en ouder uit

GGD

stakeholders

- aantal inspanningen lopen reeds,

plan van aanpak kost iets meer

risicogroepen

GGD/JGZ

- inzicht kennis en beleving,

zoals het versterken van de

tijd dan verwacht. Quick wins

professionals/

OKT

behoefte en dagelijkse

integrale samenwerking Topscore,

pakken we echter al op waar

school

Ouder- en kindteams

realiteit jongeren

Gezonde School en buurt, de

mogelijk.

professionals/

RVA Sport/Bos

- inzicht vindplaatsen

uitbreiding van Expeditie Jij en het

zorg

Sport en Bos

jongeren en

versterken van de Gezonde

wetenschap

Topscore

beïnvloedingsmogelijkheden

Schoolaanpak op gebied van

- zicht op belangrijkste

voeding, bewegen en slaap. Andere

stakeholders

inspanningen zijn in voorbereiding.

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

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
Meiden met zorg(en):

Valt onder 1.7 12+

Jong, kwetsbaar,

Aanpak

ongezond en (straks)
zwanger

Niet bekend

jeugd van 12 jaar Clusters AAGG

12+ aanpak

nntb

De rapportage Gezelligheid,

en ouder uit

GGD/JGZ

Gezondheid, Gewicht is besproken

risicogroepen

kennisinstellingen

in de interne expertgroep en wordt,

RVA Sport/Bos

samen met twee andere

scholen

onderzoeken, aangeboden aan

Topscore

wethouder Vd Burg, Vliegenthart en

Wetenschappelijke

Kukenheim.

(onderzoeks) instellingen
Voorstel voor gelijksoortig
onderzoek naar de beleving van
gezondheid door jongens is in
voorbereiding.

Toelichting

LOKALE IMPLEMENTATIE

Aanpak

Tussenresultaten Q1:

diëtisten

kinderen met

2a) # kinderen met mo

risicogroepen

eerste lijn Amsterdam

overgewicht en hebben OKA- begeleiding

Gezond Gewicht in Ouder-Kind Waterlandpleinbuurt is het Pact

West)

kinderen 2,5 - 12

Fit!Vak

obesitas

Teams (OKTs) en Samen Doen

Gezond Gewicht volgens planning

Osdorp (Nieuw-

jaar

fysiotherapeuten

Tussenresultaten Q2:

(SD). Overdracht aan de

overgedragen aan het OKT.

West)

professionals/

gemeente Amsterdam

1) PvA Borging pact gezond

Ouder en Kindteams in de

- In Slotermeer en Bijlmer is de

Bijlmer-Oost

school

GGD

gewicht in Ouder-Kind Teams

eerste vijf focusbuurten

overdracht gestart. Vindt plaats

Gilde Amsterdam

(OKTs) en Samen Doen (SD)

Landelijke Huisartsen

gereed

2) Uitbreiding Pact Gezond

borging van de nieuwe

Vereniging (LHV)

2a) Ondertekende

Gewicht naar vijf nieuwe

focusbuurten.

Netwerk Eerstelijns

samenwerkingsovereenkomst

focusbuurten

- De ondertekening van de

Dietisten Amsterdam

en plan van aanpak voor

OSA

implementatie, uitvoering,

3) Kinderen hebben OKA-

Geuzenveld, Osdorp, Oud Noord en

Partijen uit Pact Gezond

monitoring en borging van de

begeleiding, zie inspanning

Bijlmer is in voorbereiding.

Gewicht

overeenkomst door het

morbide obesitas 54 2.2.

- Oud Oost loopt, door de eerder

SIGRA

netwerk in Noord

st. Jeugdtandverzorging

(Waterlandpleinbuurt)

4) Het Stedelijk

steeds iets achter op planning.

Amsterdam

2b) Ondertekende

Verwijsschema JGZ/huisarts/

- de betrokkenheid van de

Vereniging

samenwerkingsovereenkomst

kinderarts is

huisartsen blijf in vrijwel alle nieuwe

Oefentherapeuten

met partners in Zuidoost

geïmplementeerd en de

focusbuurten een aandachtspunt

Vrijwilligerscentrale

(Bijlmer-Centrum)

uitvoering is geborgd bij de

Amsterdam

2c) Ondertekende

betrokken beroepsgroepen.

Vrijwilligersorganisaties

samenwerkingsovereenkomst

Implementatie Pact

Valt onder 2.

Oud-Oost

jeugd van 12 jaar Cliëntenbelang Amsterdam

Gezond Gewicht

Aanpak kinderen

Oud-Noord

en ouder uit

met overgewicht

Geuzenveld (Nieuw-

en obesitas

(Zuidoost)

1) Verdere borging Pact

- in Bos en Lommer en de

begin Q4, gezamelijk met de

samenwerkingsovereenkomst van

opgelopen vertraging (zie Q3), nog

STEDELIJK
- er is een plan opgesteld om de

met partners in Oost (Indische

5) Verhogen van

implementatie van het stedelijk

Buurt)

betrokkenheid met stedelijke

verwijsschema te evalueren.

3) # kinderen hebben OKA-

Pact partners, in het bijzonder

Uitvoering hiervan vindt plaats in

begeleiding

het contact met de

Q4.

beroepsgroepen door het

- Zowel lokaal als stedelijk wordt

Tussenresultaten Q3:

initiëren van een stedelijk

gesproken met een aantal

2a) ondertekende

netwerk.

specialistische jeugdhulpaanbieders

samenwerkingsovereenkomst

om na te gaan hoe dit aanbod beter

en plan van aanpak voor

bekend kan worden bij de

implementatie, uitvoering,

doorverwijzers en welke

monitoring en borging van de

ondersteuning en kennis deze

overeenkomst door het

aanbieders kunnen gebruiken om de

netwerk (NW., W, ZO)

doelgroep kinderen met ongezond

3) # kinderen hebben OKA-

gewicht (beter) te bedienen.

begeleiding

Tussenresultaten Q4:
1) uitvoering lokale
samenwerkings-overeenkomst
is geborgd in lokale netwerk
(N)
2) # kinderen hebben OKAbegeleiding
3) Monitoring en evaluatie
OKA-begeleiding ism lerende

1. 1382 kinderen/ jeugdigen met

Actieplan morbide

Valt onder 2.

Bos en Lommer

kinderen met

GGD

Aanpak

Tussenresultaten Q1:

1) 2300 kinderen met

obesitas: centrale

Aanpak kinderen

Regio Amsterdam

(morbide)

Jeugdbescherming

kinderen met

PVA opgesteld samen met

(morbide) obesitas zijn in zorg (morbide) obesitas en hun ouders

zorgverlener

met overgewicht

Oud-Oost

obesitas

MEE organisaties

overgewicht en partners

bij een centrale zorgverlener

hebben begeleiding van een

en obesitas

Stedelijk

ouders

Ouder- en kindteams

obesitas

2) Procesevaluatie centrale

centrale zorgverlener. Dat zijn 110

Landelijk

professionals/

Samen Doen teams

Tussenresultaten Q2:

zorgverlener opgeleverd

kinderen meer dan het voorgaande

G4

school

Veilig Thuis

1) Rapportage Kinderen in

3) Innovatie digitale tools

kwartaal. Het aantal is minder dan

JoGG Gemeenten

Beeld

4) Leerlijnen:

we hebben gepland. Er wordt

stadsdeel West

2) Beschrijving scenario's

a. totaal 120 OKA-JGZ

continu ingezet op het werven van

Dapperbuurt

centrale zorgverlener

geschoold

extra jeugdverpleegkundigen om de

stadsdeel Nieuw-

3) Start uitvoering actieplan

b. OKA (regulier): 30 OKA

intensieve zorg aan (morbide) obese

West

Morbide Obesitas/

hebben de leerlijn gevolgd

kinderen te realiseren.

stadsdeel Noord

implementatie

stadsdeel Oost

samenwerkingsafspraken

2. Er zijn aanvullende tools voor de
centrale zorgverleners ontwikkeld

stadsdeel Zuidoost
Waterlandpleinbuurt

Tussenresultaten Q3:

en in de focusgebieden wordt

Indische Buurt

1) Start lerend ontwikkelen CZ

ingezet op kernteams morbide

Transvaalbuurt

2) Start aangepaste leerlijn

obesitas binnen het OKT. Hiervoor

Kolenkitbuurt

morbide obesitas

zal in Q4 coaching-on-the-job
plaatsvinden om de tools te

Slotermeer
Bijlmer-Centrum

Tussenresultaten Q4:

implementeren. Voor kinderen op

Oud-Noord

1) uitvoering lerend

het Speciaal Onderwijs zijn in 2

Geuzenveld (Nieuw-

ontwikkelen CZ

gebieden centrale zorgverleners

West)

2) uitvoering leerlijn morbide

ingezet. Verdere doorontwikkeling

Osdorp (Nieuw-

obesitas

van de samenwerking tussen

West)

Jeugdarts en kinderarts wordt

Bijlmer-Oost

onderzocht.

(Zuidoost)
Noord-West (Noord)

3. De procesevaluatie naar de
centrale zorgverlening loopt.
Instroom van het aantal kinderen
gaat langzaam en loopt achter op
planning. Acties zijn ondernomen
om de instroom te vergroten.
Voorbereidingen voor verder
onderzoek naar de centrale
zorgverlener worden getroﬀen.

4. Voor de declaratie en vergoeding
van de inzet van de Centrale
ZorgVerlener door Zilveren Kruis zijn
de gegevens opgeleverd voor de
declaraties van Q1 t/m Q3.

5. De zevende leerlijn voor Centrale
Zorgverlener is afgerond. Leerlijn 8
is gestart in september. Daarmee
hebben 120 jeugdverpleegkundigen
de leerlijn gevolgd. Begin 2017 start

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
kinderen met

Achmea

Aanpak

1) Projectplan van de

- De basis van het door Care 4

Aanpak kinderen

(morbide)

G4

kinderen met

Amsterdamse VWS- proeftuin

Obesity op te leveren landelijke

met overgewicht

obesitas

JoGG

overgewicht en

Ketenzorg is vastgesteld en

model voor ketenzorg is gestoeld op

kennisinstellingen

obesitas

ontvangt co-ﬁnanciering van

de (vrijwel identieke) modellen en

Ouder- en kindteams

VWS

werkwijzen in Amsterdam en Den

Wetenschappelijke

2) Project A ‘Inhoud en

Bosch. Het gezamenlijke

(onderzoeks) instellingen

ﬁnanciering ketenzorg

onderliggende gedachtengoed is

kinderobesitas middels

tijdens de inspiratiedag gedeeld in

proeftuinen’ van C4O is

een goedbezochte interactieve

vastgesteld en in uitvoering

lezing van kinderarts Edgar van Mil.

3) Projectplan proeftuin

Deze 2 koploper proeftuinen zijn

Ketenzorg is in uitvoering

zeer nauw betrokken geweest bij

Amsterdam is één van

Valt onder 2.

de proeftuinen

en obesitas

Stedelijk

het projectplan van C4O. De
koplopers hebben gezamenlijk een
concept 'program canvas' voor de
benodigde doorontwikkeling op het
basismodel opgesteld. Bij de uitvoer
hiervan in 2016-2018 werken de
twee proeftuinen nauw samen. De
gesprekken tussen opdrachtgever
VWS en projectleider C4O over de
ﬁnanciering van alle proeftuinen
lopen.
- Er zijn weer verschillende
presentaties gegeven in het land
over de wijze waarop Amsterdam
inzet op het realiseren van een
ketenaanpak voor kinderen met
ongezond gewicht en de wijze
waarop zij daarin samenwerkt met
Zilveren Kruis. Collega's uit het
cluster zijn door C4O en JOGG
gevraagd om een aantal uur per
week als landelijk expert bij te
dragen aan strategische
doorontwikkeling, borging en
kennisdeling.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

eind 2015
Inkoop aanbod Gezond

Valt onder 2.4

Stedelijk

Gewicht

Aanbodversterking stadsdeel West

jeugd van 12 jaar Achmea

Aanpak

1. We voeren 60 programma’s In de zomer hebben we twee

In kwartaal 4 gaat de rest van
de geplande programma's weer

en ouder uit

GGD/E&G

kinderen met

uit (benoemen per stadsdeel). kampen ingekocht en laten

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

maatschappelijk

overgewicht en

2. Aan de programma’s doen

uitvoeren. Hier deden 35

in uitvoer + in november de 'Fit

West

kinderen 2,5 - 12

middenveld

obesitas

550 deelnemers mee.

deelnemers aan mee.

in de Arena dag'. We

stadsdeel Noord

jaar

3. Vaststellen van de

verwachten (ruim) over de

stadsdeel Oost

professionals/

inkoopstrategie voor 2017

geplande 550 deelnemers heen

stadsdeel Zuidoost

zorg

te gaan in kwartaal 4. In dit

Waterlandpleinbuurt

kwartaal verwachten we ook dat

Indische Buurt

meer kinderen uit de nieuwe

Transvaalbuurt

focusgebieden van de

Kolenkitbuurt

Amsterdamse Aanpak Gezond

Slotermeer

Gewicht worden toegeleid naar

Bijlmer-Centrum

onze zorgprogramma's.

Oud-Noord

Kwaliteit aanbod

Valt onder 2.4

Banne

Gezond Gewicht

Aanbodversterking Bos en Lommer

jeugd van 12 jaar Achmea

Aanpak

1. Inzichten uit onderzoek

- De aanvraag van het Theia-

en ouder uit

GGD/E&G

kinderen met

‘ouderparticipatie vanuit de

onderzoek is niet gehonoreerd.

Oud-Oost

risicogroepen

maatschappelijk

overgewicht en

professionals bekeken’ zijn

Inmiddels is de aanvraag

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

obesitas

gedeeld met stedelijk netwerk herschreven en ingediend bij een

stadsdeel West

jaar

Pact Gezond Gewicht en tools

ander fonds.

Dapperbuurt

professionals/

voor toepassing voor het

-Twee proces evaluaties zijn eind

Waterlandpleinbuurt zorg

beter aanspreken, motiveren

oktober afgerond. Met de betrokken

Indische Buurt

en begeleiden van ouders van aanbieders en licentiehouders zijn

Transvaalbuurt

een kind met ongezond

gesprekken gevoerd over de

Kolenkitbuurt

gewicht zijn ontwikkeld.

rapportage en vervolgen van de

Slotermeer

2. Uitvoering Theia-onderzoek

samenwerking. Alle partijen zijn

Bijlmer-Centrum

loopt conform

bereidwillig om de samenwerking

Oud-Noord

(onderzoeks)plan

voort te zetten. De overige drie

Geuzenveld (Nieuw-

3. Op basis van de uit te

evaluaties zijn in de afrondende

West)

voeren procesevaluaties

fase. Medio december worden 2

Osdorp (Nieuw-

wordt bij zeven interventies

rapporten opgeleverd, medio januari

West)

het programma aangepast

2017 de laatste. Een van de

Bijlmer-Oost

tbv het erkenningstraject.

interventies loopt door in 2017. Er is

(Zuidoost)

4. Stimuleren van

besloten om de uitvoerende fase

Noord-West (Noord)

samenwerking tussen

van de evaluatie af te ronden in

kennisinstituten tbv

2016 en het rapport op te leveren in

erkenningstrajecten

Q1 2017. Focus van de evaluatie ligt

5. Alle interventies zetten een

op de werving en start van de

opvolgende stap tbv

interventie.

erkennigstraject

- Een externe partij is bezig met het
beschrijven van een kwaliteitskader
voor aanbod voor Cluster Kinderen
met overgewicht en obesitas.
Deskresearch en interviews hebben
plaatsgevonden en zijn verwerkt.
Een tussentijdse terugkoppeling met
de expertgroep heeft richting
gegeven aan de afrondende fase.
Oplevering van het kwaliteitskader
vindt plaats in Q4.
- Drie interventies zijn beschreven
en opgenomen in de
Jeugdpreventiewijzer. Bij 4
interventies is dit proces gaande.
Twee interventies waren al
opgenomen in de
Jeudpreventiewijzer.
-In samenwerking met programma
armoede is gekeken of een aantal
begeleidingstrajecten van aanbod
opgepakt kon worden. Na een goede
start, bleek het niet haalbaar dit jaar
de trajecten af te ronden en is

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
Impuls mbt motiveren

Valt onder 2.4

en doorverwijzen/

Aanbodversterking Oud-Oost

toeleiden

Bos en Lommer

jeugd van 12 jaar Achmea

Aanpak

1. 2 kwalitatieve onderzoeken

- Onderzoek C4O naar toeleiding

en ouder uit

GGD/E&G

kinderen met

naar motivatie van ouders en

successen 'ja zeggen ja doen' is nog

Banne

risicogroepen

maatschappelijk

overgewicht en

kinderen en al dan niet

gaande. Oplevering in Q4 gaat

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

obesitas

succesvolle toeleiding zijn

lukken.

Dapperbuurt

jaar

opgeleverd.

- Samenwerking met Pharos is

2. Het op basis van

opgezet voor kennisuitwisseling

verschillende (kwalitatieve)

- Toeleidingssuccessen zijn in kaart

Transvaalbuurt

onderzoeken/trajecten

gebracht door succesverhalen van

Slotermeer

opgestelde uitvoeringsplan

uitvoerenden te verzamelen. Hieruit

Kolenkitbuurt

tav de noodzakelijke impuls

is een A5 uit ontwikkelt met 12 tips

Bijlmer-Centrum

op motiveren en

bij toeleiding.

Oud-Noord

doorverwijzen is in uitvoering.

- Workshop toeleiding gegeven op

Waterlandpleinbuurt professionals/
Indische Buurt

zorg

Geuzenveld (Nieuw-

de inspiratiedag en tijdens de

West)

leerlijn AAGG voor OKA-JGZ

Osdorp (Nieuw-

- Plan voor betere toeleiding in de

West)

wijk getest in Bos en Lommer met

Bijlmer-Oost

resultaat: volle groep bij LEFF en

(Zuidoost)

Triple p Lifestyle

Noord-West (Noord)

- Tijdens de buurtcarrousels wordt
besproken hoe de nieuwe inzichten
in de andere focusgebieden
geïmplementeerd kunnen worden.

Verbinding met

Valt onder 2.4

zorgpaden ‘Jij en je

Aanbodversterking Oud-Oost

gezondheid’

Bos en Lommer

jeugd van 12 jaar Achmea

Aanpak

Er zijn valide screeningstools

en ouder uit

GGD/E&G

kinderen met

op het gebied van ‘gezonde

Banne

risicogroepen

maatschappelijk

overgewicht en

leefstijl’ en de bijbehorende

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

obesitas

klantroutes in ‘Jij en je

Dapperbuurt

jaar

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

zorg

gezondheid’ ontwikkeld en
geïmplementeerd.

De samenwerking loopt cf afspraak.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat
eind 2015

Eﬀectmetingen,

Valt onder 3.1

Bos en Lommer

gemeente

G4

Lerende

Tussenresultaat Q1:

afgesproken resultaat 2016 1)

evaluaties,

Lerende aanpak

Regio Amsterdam

overige

interne RVE's

aanpak

4) resultaten evaluatie

Uitvoeren van cq

Oud-Oost

professionals

JoGG

leerlijnen

opdrachtverlenen tot

Banne

wetenschap

kennisinstellingen

onderzoeken

uitvoering van diverse
Tussenresultaat Q2:

monitoringsonderzoeken,

Aandachtswijken

3) resultaten Op de Gezonde

eﬀectmetingen en

Stedelijk

Toer

andersoortige onderzoeken

Niet bekend

regiogemeenten

naar diverse inspanningen 8

Slotervaart
gebieden met lage

Tussenresultaat Q3:

AAGG inspanningen binnen

SES

2) resultaten Fresh in de Les

het cluster KmO. Hiervan
worden voor 6 inspanningen

Landelijk
G4

Tussenresultaat Q4:

de rapportages in 2016

JoGG Gemeenten

1) resultaten Implementatie

opgeleverd.

stadsdeel West

Pact

Dapperbuurt

2) Uitvoeren Evaluatie Fresh

stadsdeel Nieuw-

in 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

West)

monitor 2016

Bijlmer-Oost
(Zuidoost)

6) Uitvoering Staat van

Noord-West (Noord)

Gezond Gewicht 2016

Gerealiseerd

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
Faciliteren proces

Valt onder 3.1

Lerende aanpak en

Lerende aanpak

Niet bekend

wetenschap

G4

Lerende

1. 2 bijeenkomsten van

interne RVE's

aanpak

Externe wetenschappelijke
expertgroep AAGG

JoGG

kennismanagement

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
App ontwikkelaars

Lerende

Stedelijk

Clusters AAGG

aanpak

Landelijk

G4

G4

Gedragswetenschappers

JoGG Gemeenten

gemeente Amsterdam

stadsdeel West

GGD/E&G

stadsdeel Nieuw-

GGD/JGZ

West

JoGG

stadsdeel Noord

Rijk

stadsdeel Oost

Wetenschappelijke

stadsdeel Zuidoost

(onderzoeks) instellingen

Externe

valt onder 3.1

Regio Amsterdam

wetenschappelijke

Lerende aanpak

expertgroep

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

gemeente

ntb

2 x per jaar een bijeenkomst

Een nieuw overleg staat in februari

organiseren

2017 staat ingepland.

Toelichting

Leerexpeditie excellente

Valt onder 3.2

Stedelijk

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Lerende

Tussenresultaat Q1:

Leerexpeditie excellente

De inventarisatie leerbehoeften voor Ten aanzien van de

professionals School en

Excellente

stadsdeel West

school

OKT

aanpak

voorbereiding

professionals School en Sport

de buurtprofessionals (CF, Buurt-

Sport

professionals

stadsdeel Nieuw-

professionals/

SD

West

sport

Stadsdelen

Vakleerkracht

sportcoaches en sportcoordinatoren) Bewegingsonderwijs sluiten wij
Tussenresultaat Q2:

gaat volgens planning in Q4 van

aan bij de huidige

stadsdeel Noord

Opstellen uitvoerend

start. Dit wordt onderdeel van de

ontwikkelingen: De afdeling

stadsdeel Oost

projectplan voor de

buurtaanpak.

onderwijs heeft een subsidie

stadsdeel Zuidoost

doelgroepen

regeling vakleerkracht

Waterlandpleinbuurt

Organiseren van

bewegingsonderwijs.

Indische Buurt

rondetafelsessie met de

Schoolbesturen kunnen een

Transvaalbuurt

uitvoerende doelgroepen en

subsidie aanvragen voor

Kolenkitbuurt

ontwikkelen leertrajecten

vakleerkracht
bewegingsonderwijs bij afdeling

Slotermeer
Bijlmer-Centrum

Tussenresultaat Q3:

Onderwijs. Voorwaarde is:

Oud-Noord

uitvoering leertraject

minimaal 2 keer in week gym,
samen minimaal 90 minuten,

Tussenresultaat Q4:

door bevoegde vakleerkracht.

evaluatie leertraject?

Bevoegdheid is gedeﬁnieerd in
de subsidie voorwaarde. Vorm:
Coﬁnanciering, 40%
Schoolbesturen, 60%
Amsterdam. Om bekwaam te
blijven moeten docenten
regelmatig na- en bijscholing
volgen. Docenten kunnen
budget voor scholing vragen bij
de school zelf, bij het rijk ihkv
de Lerarenbeurs en bij
gemeente Amsterdam ihkv de
Lerarenagenda. De HVA is een
van de partijen die na- en
bijscholing aanbiedt. In het
kader van het convenant met de
HVA ondersteunen we vanuit
AAGG de HVA bij het
ontwikkelen van passend
scholingsaanbod op het gebied
van bewegen en gezonde
leefstijl. De KVLO ontwikkelt een
aanbod om Kwaliteitszorg
binnen netwerken van docenten
bewegingsonderwijs vorm te
geven. AAGG informeert
vakleerkrachten over de
mogelijkheden voor
scholingsbudgetten. AAGG
levert HVA en KVLO input en
ideeën voor scholingsaanbod
met betrekking kwaliteit

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
Professionals Ouder en

Valt onder 3.2

Stedelijk

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Lerende

Tussenresultaat Q1:

Professionals Ouder en Kind

Met het OKT is afgesproken dat zij

Kind Adviseurs en

Excellente

stadsdeel West

school

OKT

aanpak

voorbereiding

Adviseurs en Samen Doen

de coordinatie en uitvoering van de

Samen Doen

professionals

stadsdeel Nieuw-

SD

West

Stadsdelen

volgende twee OKA's (30)
Tussenresultaat Q2:

leerexpedities op zich nemen en dat

stadsdeel Noord

Opstellen (uitvoerend)

het cluster Excellente Professionals

stadsdeel Oost

projectplan

de kosten voor haar rekening
neemt. OKT gaat kijken hoe zij hier

stadsdeel Zuidoost
Waterlandpleinbuurt

Tussenresultaat Q3:

Indische Buurt

Organiseren van

Transvaalbuurt

rondetafelsessies met SD en

Kolenkitbuurt

OKA uitvoerenden

in Q4 uitvoering aan kunnen geven.

Slotermeer
Bijlmer-Centrum

Tussenresultaat Q4:

Oud-Noord

Ontwikkelen leertraject voor
SD en OKA professionals
Besluit over uitvoering
leertrajecten

Professionals 1000

valt onder 3.2

dagen aanpak

Aandachtswijken

professionals/

Kansrijk Zuidoost

1000 dagen

Professionals 1000 dagen

Het leertraject voor de

Excellente

school

OKT

aanpak

aanpak

voorzorgverpleegkundigen is zo

professionals

professionals/

Stadsdelen

Lerende

goed als gereed. De uitvoering van

aanpak

dit leertraject start op 31 oktober

zorg

aanstaande (Q4).
Uiteindelijk is besloten om geen
uitgebreid extern onderzoek aan dit
leertraject te koppelen omdat dit
qua tijd niet haalbaar bleek.
professionals/

Kansrijk Zuidoost

Lerende

Borgen van de verschillende

gesprekken zijn gevoerd om de

Excellente

school

OKT

aanpak

leerexpedities

leerexpedities te borgen in de lijn/

professionals

professionals/

SD

staande organisaties. Dit loopt bij de

zorg

Stadsdelen

ene organisatie beter dan bij de

Borgen van de

valt onder 3.2

verschillende
leerexpedities

Niet bekend

andere.
professionals/

Kansrijk Zuidoost

Lerende

Meten leerrendement van de

Excellente

school

OKT

aanpak

leerexpedities

professionals

professionals/

SD

zorg

Stadsdelen

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Lerende

Ontwikkelen van een digitale

De ontwikkeling van de e-tool door

aanpak

leervorm activiteit t.a.v.

Ijsfontein loopt volgens planning.

Meten leerrendement

valt onder 3.2

van de leerexpedities

Niet bekend

Niet bekend

Ontwikkelen van een

valt onder 3.2

digitale leervorm

Excellente

school

OKT

activiteit t.a.v.

Professionals

professionals/

SD

zorg

Stadsdelen

gesprekvoering met
gezinnen

gesprekvoering met gezinnen

geen ﬁnanciering voor gereserveerd

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
professionals/

Kansrijk Zuidoost

Lerende

Tussenresultaat Q1:

Inzicht leerbehoeften overige

Er is een start gemaakt met de

Excellente

school

OKT

aanpak

voorbereiding

professionals

analyse van doelgroepen in de

professionals

professionals/

SD

sport

Stadsdelen

Inzicht leerbehoeften

Valt onder 3.2

overige professionals

stadsdeel Zuidoost

buurten en in het fysieke domein
Tussenresultaat Q2:

voor wie een leertraject mogelijk

voorbereiding

relevant voor kan zijn. Dit wordt in
Q4 verder uitgewerkt.

Tussenresultaat Q3:
Voorstel / advies voor aanpak

Verder is vanuit het project 12+ en

vanaf 2016.

de eerste 1000 dagen en KMO:
gespecialiseerde hulpverleners

Tussenresultaat Q4:

aangegeven dat zij op termijn voor

Evt. ontwikkelen van

hun doelgroepen een leertraject

leeroplossingen

willen ontwikkelen.

Verder hebben we voor een aantal
groepen studenten (BOOT, weekend
academie,..) een workshop
georganiseerd tijdens de
inspiratiedag.

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Lerende

Samenwerking JOGG en G4:

In afwachting van de reacties van

Excellente

school

OKT

aanpak

onderzoek uit laten voeren

JOGG en de andere gemeenten, en

Professionals

professionals/

SD

naar invulling e-learning

door een overvolle agenda van de

zorg

Stadsdelen

Gezond Gewicht!

clustermanager EP zijn er nog geen

Samenwerking JOGG en

Valt onder 3.2

G4: onderzoek uit laten
voeren naar invulling elearning Gezond
Gewicht!

Niet bekend

oﬀertes opgevraagd bij
onderzoeksbureaus. Dit zal in Q4
plaatsvinden.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
City Health Challenge –

valt onder 3.3

Stedelijk

gemeente

App ontwikkelaars

Digitale

Tussenresultaten Q1:

Uitvoering pilot en o.b.v.

Besloten werd de inspanningen van

City Health Coins

Ontwikkelen

stadsdeel West

overige

Digitaal platform cluster

voorzieningen

Voorbereiding

evaluatie pilot vervolg in

health coins te verbreden naar

digitale

stadsdeel Nieuw-

professionals

sociaal

andere wijken.

Nieuw West; te starten met aanpak

voorzieningen

West

wetenschap

ondernemers(-vereniging)

Tussenresultaten Q2:

in Osdorp. De oorspronkelijke

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

1) Inventarisatie onder

planning werd hierdoor ook iets

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

professionals tav wensen en

verlegd.Gestart werd met

stadsdeel Zuidoost

Wetenschappelijke

kennisniveau

wedstrijdjes met ﬁtbits op scholen

Waterlandpleinbuurt

(onderzoeks) instellingen

2) Plan van aanpak met

Indische Buurt

doelen en inspanningen

Transvaalbuurt

2015/2016

Kolenkitbuurt
Slotermeer

Tussenresultaten Q3:

Bijlmer-Centrum

NTB

Oud-Noord
Tussenresultaten Q4:
NTB
App ontwikkelaars

Digitale

Oplevering en implementatie

Tool is opgeleverd.

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

digitaal leef- en actieplan tbv

De testfase is aangebroken - op

stadsdeel Nieuw-

sociaal

begeleiding morbide obese

basis van het aantal gezinnen dat

West

ondernemers(-vereniging)

kinderen.

de centrale zorgverlener oproept,

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

mee gaat starten.

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

We zijn voor het testen afhankelijk

(door)ontwikkeling

Valt onder 3.3.

Stedelijk

Leef&Actieplan app

Digitale
voorzieningen

Niet bekend

stadsdeel Zuidoost

van jgz - centrale zorgverleners. Het

Waterlandpleinbuurt

includeren van testgezinnen gaat

Indische Buurt

trager dan wij willen. Hierdoor duurt

Transvaalbuurt

de testfase langer

Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
App ontwikkelaars

Digitale

Onderzoek gebruik digitale

Het inrichten en organiseren van het

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

middelen – opzet vervolg

onderzoek kostte meer tijd dan

stadsdeel Nieuw-

sociaal

toegepast onderzoek

voorzien. Mede door OI&S en HvA.

West

ondernemers(-vereniging)

Doel is nu het onderzoek in 4e

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

kwartaal te doen uitvoeren.

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

Onderzoek naar

Valt onder 3.3.

Stedelijk

(mogelijk) gebruik

Digitale

digitale middelen onder

voorzieningen

doelgroepen AAGG

Niet bekend

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

App ontwikkelaars

Digitale

Start beter en gericht

De uitvoering van chatspreekuren

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

benutten en inzetten van al

4-12 is helaas nog niet gestart. De

stadsdeel Nieuw-

sociaal

bestaande en goed

OKT's wensen hiervoor meer tijd te

West

ondernemers(-vereniging)

functionerende digitale

nemen. Ze willen dat het nu meteen

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

diensten tbv doelgroep en

een okt-chat wordt. Het

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

doelen van AAGG, zoals die

projectleiderschap hiervoor is ook

stadsdeel Zuidoost

door AAGG kernpartners

overgedragen aan de

Waterlandpleinbuurt

gebruikt worden. In 2016 te

OKTorganisatie.

Indische Buurt

starten bij GGD.

Een nieuwe chattool moest worden

Inzet bestaande digitale

Valt onder 3.3

Stedelijk

middelen

Digitale
voorzieningen

Niet bekend

Transvaalbuurt

ingericht en geimplementeerd. De

Kolenkitbuurt

proef met de 2 speciale

Bijlmer-Centrum

chatspreekuren jouwggd.nl kon

Oud-Noord

helaas nog geen doorgang vinden.
Dit zal 4e kwartaal gerealiseerd
worden.
De leverancier van GGD Square gaf
vrij onverwacht in september de
opdracht terug. Een nieuwe
marktverkenning van dergelijke
tooling is inmiddels opgestart,
evenals ppmtraject hiervoor. De
pilot met GGD Square kan hierdoor
dit jaar niet meer doorgaan.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

eind 2015
Digitale kennisdeling

Valt onder 3.3

Stedelijk

jeugd van 12 jaar App ontwikkelaars

Digitale

stadsdeel West

en ouder uit

Digitaal platform cluster

voorzieningen

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

sociaal

West

kinderen met

ondernemers(-vereniging)

stadsdeel Noord

(morbide)

verloskundigen/kraamzorg

stadsdeel Oost

obesitas

welzijnsorganisaties

stadsdeel Zuidoost

kinderen van -9

Digitale

Invoeren en implementatie

nog geen pva gemaakt.

voorzieningen

interne digitale kennisdeling

Zal in q4 gedaan worden.

te 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

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

eind 2015
• Onze bestaande

Verhaal van moeders en een jongere Bijeenkomst voor collega's van

Gedragswetenschappers

samenwerkingspartners

op Inspiratiedag. Welkomstﬁlmpje

stadsdelen nog niet

gemeente Amsterdam

voelen zich nog meer

Eric en Erik gemaakt. Bijgedragen

georganiseerd.

kinderen 2,5 - 12

verbonden met het

aan overige communicatie voor,

stadsdeel Noord

jaar

onderwerp en met elkaar. We

tijdens en na Inspiratiedag.

stadsdeel Oost

kinderen met

hebben nieuwe

Bijgedragen aan vormgeving en

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

samenwerkingspartners

fotograﬁe voor e-tool

toegevoegd aan ons netwerk,

gesprekstechnieken voor

Verbinden, faciliteren,

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar Clusters AAGG

inspireren van

Communicatie

stadsdeel West

en ouder uit

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

West

professionals

Communicatie

Waterlandpleinbuurt obesitas
Indische Buurt

kinderen van -9

zoals ondernemers en actieve

professionals. Vier nieuwe gezonde

Kolenkitbuurt

maanden tot 2,5

buurtbewoners maar ook

scholen in het zonnetje gezet.

Slotermeer

jaar en hun

collega’s van relevante

Waterstickerkaart voor kinderen

Bijlmer-Centrum

ouders

afdelingen binnen de

ontwikkeld. Tips voor ondernemers

gemeente.

op de website gezet. Fact sheets

• Tien nieuwsbrieven

over daling overgewicht per buurt

verstuurd aan inmiddels ruim

gemaakt. Erik Scherder voor

duizend abonnees.

Onderwijsgala geregeld, plus

Oud-Noord

Jumpin-ﬂyer aan goodiebag
toegevoegd. Twee nieuwsbrieven
uitgebracht met verhalen en nieuws.

• In elke focusbuurt een

Artikel over watertappunten in

Ambassadeurs en rolmodellen

Gedragswetenschappers

lokale ambassadeur

gemeentekrant. Resultaten van 360

worden ad hoc ingezet, ook door

gemeente Amsterdam

‘benoemd’.

graden onderzoek gepresenteerd op

andere clusters, niet als zodanig

kinderen 2,5 - 12

• Vier keer dit jaar het

Inspiratiedag. Verhalen gedeeld.

'benoemd'.

stadsdeel Noord

jaar

onderwerp gezonde leefstijl in

Communicatie rond tv-serie 'Gezond

stadsdeel Oost

kinderen met

de gemeentelijke huis-aan-

kopen, gezond koken'. 1151 volgers

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

huiskrant gezet.

op Twitter, 325 pagina-likes op

• Website heeft 2500 unieke

Facebook.

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

bezoekers per maand.

Transvaalbuurt

maanden tot 2,5

• Vijf keer per week getweet

Kolenkitbuurt

jaar en hun

over het onderwerp.

Bijlmer-Centrum

ouders

Oud-Noord

professionals/
school

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat

Gerealiseerd

Toelichting

eind 2015
Ontwikkeling en uitvoering

Experiment met gezond menu

Gedragswetenschappers

van strategie

gestart in buurthuis Zuidoost.

gemeente Amsterdam

gedragsbeïnvloeiding

Tweede experiment gestart met 3D-

Communicatie

Gedragsbeïnvloeding

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar Clusters AAGG

van kinderen en hun

Communicatie

stadsdeel West

en ouder uit

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

West

kinderen 2,5 - 12

grondschilderingen bij vijf

stadsdeel Noord

jaar

watertappunten door de hele stad.

stadsdeel Oost

kinderen met

Presentatie over

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

gedragsbeïnvloeding bij

ouders

Inspiratiedag en bij het

Waterlandpleinbuurt obesitas
Indische Buurt

kinderen van -9

Transvaalbuurt

maanden tot 2,5

Kolenkitbuurt

jaar en hun

Bijlmer-Centrum

ouders

Zomertreﬀen van Welcom.

Oud-Noord

We hebben de

PLUS en Albert Heijn zijn gestopt

Opdracht Gezonde

Gedragswetenschappers

voedingsindustrie en andere

met kindermarketing voor

Voedselomgeving is gewijzigd.

gemeente Amsterdam

betrokken partijen

ongezonde huismerkproducten.

Lobby tegen kindermarketing en

kinderen 2,5 - 12

aangesproken op hun

‘Blauwe vinkje’ is afgeschaft.

voor verkeerslichtensysteem

stadsdeel Noord

jaar

medeverantwoordelijkheid

Bijgedragen aan WNL uitzending

gaat door. Werving gezonde

stadsdeel Oost

kinderen met

voor een gezonde leefstijl bij

‘Haagse lobby’ over

sponsors voor

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

kinderen. We hebben

kindermarketing. Bijgedragen aan

kinderevenementen gaat naar

organisaties die het ‘slecht’

nieuwe gezonde subsidieregels voor

Sport.

evenementen, activiteiten, etc.

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

Indische Buurt

kinderen van -9

doen uitgenodigd het beter te

Transvaalbuurt

maanden tot 2,5

doen en bedrijven die het

Kolenkitbuurt

jaar en hun

goed doen en organisaties

Slotermeer

ouders

met wie we verwante doelen

Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

hebben, in het zonnetje gezet.

