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Planning
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Kernboodschap en vuistregels Focusburten

Er is een heldere kernboodschap en

Q1: Een kernboodschap over het

De vuistregels zijn half augustus gereed

Het proces is iets vertraagd om tot een kwalitatief goed

ontwikkelen

stadsdeel

vuistregels tbv het Actieplan de 1e

belang van de eerste 1000 dagen voor

gekomen in de vorm van een 40 weken

product te komen.(As)ouders en professionals reageren

Zuidoost

1000 dagen

sleutelﬁguren uit de wijk en een voor

kalender voor zwangere vrouwen en een eerste

heel positief op inhoud en vormgeving van beiden

ZO: Bijlmer-

JGZ professionals.

12 maanden boekje voor ouders met een kind

producten.

Oost

Q2: Implementatie kernboodschappen.

van 0-1 jaar. Verspreiding verloopt via

Vuistregels voor de eerste 1000 dagen. respectievelijk verloskundigen en via het OKT
Q3: In co-creatie met ouders

bij het eerste bezoek aan de JGZ.

vaststellen hoe belang en vuistregels

Bij de ontwikkeling van beide producten zijn

eerste 1000 dagen het meest eﬀectief

ouders en professionals betrokken.

met ouders gecommuniceerd kan
worden, resulterend in een
communicatieplan
Q4: Actieplan de eerste
1.000 dagen

01.2

Gedragsinzichten inzetten

Focusburten

Er is op ten minste 2 gedragingen

Q1: -

Na de zomer is een pilot gestart rond het

Het JOGG moest toestemming geven om de door hun

om ouders te stimuleren tot

stadsdeel

een pilot met het toepassen van

Q2: Customer journeys in de periode

aanbod Gezond en Fit Zwanger (SAG) met

ontwikkelde tools ook in te zetten voor deze speciﬁeke

gezonde leefstijl

Zuidoost

gedragsinzichten gedaan en

van -9 maanden tot 1 jaar en aan de

medewerking van een verloskundige praktijk.

doelgroep. De uitkomsten uit deze pilot kunnen mogelijk

ZO: Bijlmer-

geëvalueerd

hand hiervan 2 plannen voor

Met als doel om meer aanstaande ouders te

'vertaald' worden naar de reguliere JGZ praktijk. Het

(on)bewuste gedragsbeinvloeding

laten deelnemen aan onderdelen van Gezond

ontdekken van goede mogelijkheden om van as ouders en

minimaal 3 bijeenkomsten ZO

en Fit zwanger. Door op een andere wijze met

ouders met kinderen tot 2 jaar te 'nudgen' bleek

stakeholdersanalyse buurt ZO

ouders te communiceren wordt de gezonde

weerbarstiger dan was ingeschat.

minimaal 3 bijeenkomsten NW

keuze, deelname, een gemakkelijke/

stakeholdersanalyse buurt NW

vanzelfsprekende keuze.

Q3: Start van ten minste 2 pilots

In voorbereiding is een pilot die binnen het

toepassing gedragsinzichten. PvA in

VoorZorgteam gaat worden uitgevoerd waarbij

beide buurten in uitvoering

moeder begeleid worden met stimulerende

Q4: Rapportage met aanbevelingen

tools om de bijvoeding te starten met het leren

tav eerste uitkomsten pilots

eten van groente.

Oost

gedragsbeïnvloeding

Cluster
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Gerealiseerd

Toelichting

Actieplan de eerste

01.3

Verbinden van formele en

Focusburten

In 2 AAGG-buurten draagt de buurt

Q1: -

Zuid Oost

Zuid Oost loopt vanaf januari 2017, Nieuw West is gestart

informele netwerken in de

stadsdeel

en community bij aan een

Q2: Minimaal 3 bijeenkomsten ZO

- Verschillende bijeenkomsten/ trainingen om

na de zomer.

buurt

Zuidoost

gezondere leefstijlstart van

Stakeholdersanalyse buurt ZO

de community 's te informeren over de 1000

ZO: Bijlmer-

Amsterdamse kinderen

Minimaal 3 bijeenkomsten NW

dagen zodat initiatieven middels een

Stakeholdersanalyse buurt NW

subsidieaanvraag konden worden ingediend bij

Q3: Plan van aanpak in beide buurten

stadsdeel.

in uitvoering

- Resulterend in lokale radio en tv programma's

Q4: -

over de eerste 1000 dagen voor verschillende

1.000 dagen

Oost

etnische groepen.
en het ontwikkelen van een script voor een
uitzending met acteurs.
- 2 trainingen voor verschillende
vrijwilligersgroepen om hen te stimuleren tot
het nemen van initiatieven rond de eerste 1000
dagen.

Nieuw West:
-4 bijeenkomsten over de eerste 1000 dagen
voor gezondheidsambassadeurs in opleiding.
- Naast twee buurtmanagers van Geuzeveld/
Slotermeer en Osdorp is een medewerker
aangetrokken om speciﬁek initiatieven voor de
eerste 1000 dagen te stimuleren/
ondersteunen.
- Verschillende ambassadeurs geven aan een
opdracht te willen gaan doen in het kader van
1000 dagen.
- In Geuzeveld heeft dit geresulteerd in een
concreet plan voor een centrum dat zich richt
op as ouders en ouders met kinderen tot 2 jaar
en gaat voor een gezonde leefstijl voor de
allerjongsten.
- In Slotervaart is een op gezonde tour traject
gestart en worden nieuwe
gezondheidsambassadeurs opgeleid. In dit
traject is een speciﬁeke opdracht voor de
eerste 1000 dagen doelgroep opgenomen.
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Actieplan de eerste

01.4

Excellentere uitvoering JGZ-

Focusburten

Het PvA tbv de excellentere

Q1:

Bevindingen traject W&I nieuwe vragen om

AAGG en JGZ hebben de opdrachten aangepast om een

richtlijn Overgewicht 0-2 jaar

stadsdeel

uitvoering richtlijn overgewicht is in

AAGG lunchmeeting ‘aansluiting

nieuwe focus project. Planning is bijgesteld en

duidelijke scheiding te kunnen maken tussen ontwikkeling

Zuidoost

uitvoering

vinden bij ouders’

in goede samenwerking met OKT & JGZ wordt

(door AAGG) en de uitvoering/implementatie (door JGZ).

ZO: Bijlmer-

Er is een 'tool' ontwikkeld voor JGZ-

Opdrachtverlening tbv een methode

dit traject vervolgd.

Hierdoor zijn lopende trajecten en bestaande afspraken

Oost

professionals 0-4 jaar om (nog)

voor professionals hoe bij ouders aan

beter bij ouders aan te sluiten.

te sluiten

In overleg met JGZ bleek het te vroeg voor een

4 JGZ bijscholingen tav de eerste 1000

pilot gericht op het signaleren van het risico op

dagen

overgewicht voor het tweede jaar. De

Q2:

bevindingen worden samen met de JGZ-staf

JGZ Refereeravond over eerste 1000

verwerkt in een handreiking die eind dit jaar

dagen

beschikbaar zal zijn.

1.000 dagen

Inventarisatie kansen/ verbeterpunten
uitvoering richtlijn overgewicht
Start Vliegende keepteam; consulatie
op locatie bij JGZ 0-4 over hoe te
signaleren en handelen bij (dreigend)
overgewicht
Start pilot quick wins nav
inventarisatie
Q3:
Oplevering W&I voorstel voor methode
aansluiten bij ouders
PvA excellentere uitvoering richtlijn
overgewicht
Start implementatie excellentere
uitvoering richtlijn overgewicht
Q4:
PvA W&I/JGZ voor pilot methode
aansluiten bij ouders
Scholing 50 JGZ obv state of the art
kennis en vaardigheden

gestopt of aangepast.
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Actieplan de eerste

01.5

Verbeteren van het aanbod

Focusburten

De verkenning naar kansrijke

Q1: goedkeuring organisatie van een

De Henry-training is in september uitgevoerd.

Het in beeld brengen van het bestaande aanbod in ten

voor (aanstaande) ouders

stadsdeel

mogelijkheden om de HENRY-

2-daagse core training in de Henry-

Een groep van 16 professionals werkzaam bij

minste 1 buurt is doorgeschoven naar 2018.

Zuidoost

methodiek in Amsterdam te

methode voor een brede groep

verschillende Amsterdamse ketenpartners, de

ZO: Bijlmer-

benutten is gereed

deelnemers uit het sociaal domein

VU en GGD Hart van Brabant heeft

Q2: uitvoering 2-daagse Henry core

deelgenomen. Deelnemers zijn enthousiast

training

over de methodiek en training.

1.000 dagen

Oost

Q3: overzicht van bestaand aanbod in
ten minste de buurten van inspanning
1.4
aanbevelingen tav inzet Henry
methodiek in Amsterdam
Q4: inzicht in de behoeftes van
ouderen mbt ondersteuning en zorg in
ten minste de buurten van inspanning
1.4
Analyse van behoeftes aan
ondersteuning en zorg en mate waarin
huidig aanbod daaraan voldoet, incl
aanbevelingen

Actieplan de eerste
1.000 dagen

01.6

Q1: voorbereiding AAGG-team

Het korte onderzoekstraject naar mogelijke

borgingsstrategie van het actieplan

werkatelier ‘Scaling Early Childhood

organisatievormen om de werkzame/kansrijke

de 1e 1000dagen is going concern

Initiatives’

elementen en ervaringen van de AAGG

Q2: deelname met AAGG-team aan

deelbaar te maken met andere gemeenten in

werkatelier

en buiten Nederland is afgerond. Tevens is een

opstellen borgingsstrategie

onderzoek naar de kansrijke elementen van de

Q3: uitvoering borginsstrategie is

AAGG door VU/NJi gestart.

Opschalen actieplan de

Internationaal De uitvoering van de

eerste 1000 dagen

Landelijk
Focusburten

going concern p&c cyclus Actieplan de
1e 1000 dagen

De nationale deelbaar maken van de kansrijke

Q4:-

elementen wordt onderdeel van traject 5 van
het Programma Sociaal Domein: Terugdringen
van gezondheidsverschillen - via een versterkte
samenwerking tussen Publieke Gezondheid en
het sociaal domein.

Voor het internationaal deelbaar maken bieden
zich spontaan kansen aan. De AAGG heeft een
key-note lecture gegeven bij het EUSUHM
Congres in Leuven en de working group van het
Center for Social Justice in London een dag te
gast gehad.
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Scholenaanpak: Jump-in

02.1.1

Jump-in bij

Stedelijk

Adviseurs Jump-in begeleiden 6

Q1: Adviseurs Jump-in begeleiden 6

De 6 grootste welzijnsorganisaties zijn zoals

De organisaties zijn wel aangehaakt. Ondanks dat het

grote welzijnsorganisaties in de

grote welzijnsorganisaties in de

beoogd aangehaakt.

belang van de aanpak wordt ingezien, is de snelheid van

uitvoering van het Jump-in

uitvoering van het Jump-in programma

de voortgang binnen de organisaties matig. Dit komt

programma voor voorscholen

voor voorscholen

vooral doordat de voorscholen te maken hebben met een

Q2: De 6 grote welzijnsorganisaties

hele grote organisatorische verandering door de

zijn begeleid bij het Jump-in

harmonisatie kinderopvang. Dit brengt veel onrust en

programma voor voorscholen

personele wisselingen met zich mee, want implementatie

Q3: -

vertraagd.

op de voorschool

welzijnsorganisaties

Q4: Scholenaanpak: Jump-in

02.1.2

Jump-in op voorschoollocaties Stedelijk

op de voorschool

Adviseurs Jump-in begeleiden 100

Q1: 18 voorschoollocaties doen mee

Op dit moment is de inzet vooral gericht op

voorschoollocaties in de uitvoering

aan Jump-in

verbeteren van beleid op organisatieniveau.

van het Jump-in programma.

Q2: 30 voorschoollocaties

Veel beleid wordt centraal voor alle locaties

Q3: 60 voorschoollocaties

vastgesteld.

Q4: 100 voorschoollocaties

Coaches van de betreﬀende organisaties

nvt

worden getraind om de uitvoering van het
centrale beleid op de locaties aan te sturen / te
borgen.
In totaal zijn er ongeveer 210 locaties
verbonden aan de 6 grote organisaties.
Scholenaanpak: Jump-in
op de voorschool

02.1.3

Jump-in op kleinere
voorschoolorganisaties

Stedelijk

De strategie voor begeleiding van

Q1: Jump-in adviseurs verzorgen

Alle voorscholen in Amsterdam kunnen Jump-in

kleinere voorschoollocaties in het

workshop gezonde voorschool op

team benaderen voor advies en ondersteuning.

uitvoeren van het jump-in

Amsterdamse conferentie ‘Jong

De adviseurs Jump-in sluiten af en toe aan bij

programma voor voorscholen is

geleerd’ voor alle voorscholen

de VVE coördinatoren overleggen per

gereed en voorschoolhouders zijn

Q2: Helpdesk (vraaggerichte

stadsdeel, waar alle voorschool-houders van

geinformeerd over het programma

begeleiding) voor kleinere organisaties

het betreﬀende stadsdeel aanwezig zijn, om

is beschikbaar

daar de verschillende locaties te informeren.

Q3: Helpdesk en toolkit voor kleinere

Verbeterpunt is de zichtbaarheid van de

organisaties zijn beschikbaar

helpdesk op de website en in de toolkit.

Q4: Strategie voor begeleiding kleinere
organisaties is gereed.
Adviseurs Jump-in verzorgen een
workshop tijdens een bijeenkomst
waarbij alle houders van Amsterdamse
voorscholen aanwezig zijn.

nvt
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Scholenaanpak: Jump-in

02.1.4

Aangepaste training

Stedelijk

De trainingen ‘Gezonde Start’ zijn in

Q1: Voedingscentrum maakt samen

Eind september heeft de tweedaagse training

nvt

aangepaste vorm 2 keer uitgevoerd

met Jump-in een aangepaste training

gezonde start (speciaal aangepast voor de

op de voorschool

‘Gezonde Start’

en minimaal 30 interne coaches van ‘Gezonde Start’ voor Amsterdamse
welzijnsorganisaties zijn getraind.

Amsterdamse situatie) plaatsgevonden.

voorscholen

Van 3 van de grote organisaties waren er in

Q2: De voor Amsterdam aangepaste

totaal 12 deelnemers. Tevens waren er 3

training ‘Gezonde Start’ is gereed.

adviseurs Jump-in.

Q3: De training is 1x uitgevoerd en

De training werd door deelnemers goed

minimaal 15 interne coaches van

geëvalueerd. Team Jump-in vond de aansluiting

welzijnsorganisaties zijn getraind.

bij de doelen van Jump-in voorschool nog te

Q4: De training is 2x uitgevoerd en

verbeteren.

minimaal 30 interne coaches van
welzijnsorganisaties zijn getraind.
Scholenaanpak: Jump-in
op de basisschool

02.2.1

Adviseurs Jump-in begeleiden
(s)bo scholen bij Jump-in

Stedelijk

132 scholen krijgen begeleiding bij

Q1: 113 (S)BO scholen worden

Q3: 122 (S)BO scholen zaten werden eind

qua instroom lopen we 3 scholen achter. qua uitstroom

het jump-in traject of hebben het

begeleid bij Jump-in traject of hebben

oktober begeleid bij hun Jump-in traject of

iets voor en qua certiﬁcaten 1 achter op de planning. de

traject reeds afgerond

dit traject reeds afgerond

hebben dit traject reeds afgerond. dat zijn er 3

instroom is lager dan verwacht, alle doelgroep scholen zijn

65 scholen hebben het jump-in

Op 30 scholen is het Jump-in traject

minder dan beoogd.

wel al benaderd voor deelname. Een deel is nu nog in

traject afgerond

afgerond

33 scholen ontvangen het jump-in

14 scholen hebben alle resultaten

Op 59 scholen is het Jump-in traject afgerond.

deel nemen aan het programma. Een deel wilde ten tijde

certiﬁcaat

volledig behaald en zijn daarvoor

Dat is 4 meer dan beoogd.

van de werving door omstandigheden nu niet deelnemen,

wervingstraject. Maar niet alle scholen willen uiteindelijk

maar wellicht later wel. deze benaderen we de

beloond met het Jump-in certiﬁcaat
Q2: 119 (S)BO scholen worden

25 scholen hebben alle resultaten volledig

begeleid bij Jump-in traject of hebben

behaald en zijn daarvoor beloond met het

dit traject reeds afgerond

Jump-in certiﬁcaat.

Op 40 scholen is het Jump-in traject
afgerond
20 scholen hebben alle resultaten
volledig behaald en zijn daarvoor
beloond met het Jump-in certiﬁcaat
Q3: 125 (S)BO scholen worden
begeleid bij Jump-in traject of hebben
dit traject reeds afgerond
Op 55 scholen is het Jump-in traject
afgerond
26 scholen hebben alle resultaten
volledig behaald en zijn daarvoor
beloond met het Jump-in certiﬁcaat
Q4: 132 (S)BO scholen worden
begeleid bij Jump-in traject of hebben
dit traject reeds afgerond
Op 65 scholen is het Jump-in traject
afgerond
33 scholen hebben alle resultaten
volledig behaald en zijn daarvoor
beloond met het Jump-in certiﬁcaat

aankomende tijd opnieuw.
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Scholenaanpak: Jump-in

02.2.2

Sportmakelaars begeleiden

Stedelijk

132 Scholen hebben intensievere

Extra sport- en beweegaanbod en

Alle scholen die in Jump-in traject zitten of

nvt

en ondersteunen scholen bij

begeleiding in extra sport- en

advies bij motorische achterstand en

hebben gezeten is een sportmakelaar

sport en bewegen

beweegaanbod en advies bij

remedial teaching bij:

verbonden die basis aan sport beidt op school

motorische achterstand en remedial

Q1: 113 (S)BO scholen

en advies bij motorische achterstanden. Of de

teaching gekregen.

Q2: 119 (S)BO scholen

school het extra sportaanbod krijgt (zoals Gym

Q3: 125 (S)BO scholen

+), hangt af van of zij nog in het Jump-in

Q4: 132 (S)BO scholen

programma zitten of hoe zij met goed resultaat

op de basisschool

zijn uitgestroomd. dat betreft 106 scholen.
Scholenaanpak: Jump-in

02.2.3

Vignet gezonde school,

Stedelijk

deelvignet sport en bewegen

op de basisschool

Adviseurs Jump-in bespreken het aanvragen van het

70 Scholen hebben het landelijk

Aantal scholen met het landelijk vignet 35 scholen hebben het vignet sport en

vignet Gezonde School, deelthema

Gezonde School, deelthema sport en

sport en bewegen.

bewegen

ondersteuning bij bieden. Tevens is voor de Jump-in

Q1: 25 scholen

scholen een verkorte route om het vignet aan te vragen

Q2: 37 scholen

afgestemd met het landelijk vignet, om de aanvraag te

Q3: 50 scholen

versimpelen. Ondanks dat is er door weinig scholen

Q4: 70 scholen.

werkelijk een aanvraag gedaan. Hier zullen we nog weer

bewegen van landelijk vignet gezonde school.

vignet met de scholen en kunnen als gewenst daar

meer aandacht voor moeten hebben.
Scholenaanpak: Jump-in
op de basisschool

02.2.4

Voedingseducatie is standaard

Q1: Plan van aanpak voor

Er zijn in de voorbereiding hierop wel al

voedingsinterventie-

onderdeel van Jump-in programma

voedingseducatie als onderdeel van

focusgroepen met ouders in armoede gehouden

onderdelen van Jump-in

geworden. Nieuwe interventies zijn

Jump-in is goedgekeurd,

en doelen en onderwerpen voor de show zijn

ontwikkeld en worden uitgevoerd

relevante partners (o.a. schooltuinen)

bepaald. Het DNL theater collectief is nu bezig

zijn aangehaakt.

met het creatieve proces van het ontwikkelen

Q2: Op basis van tweede versie van

van scenes; de uitvoering is nog niet geweest.

interactief theater voor kinderen zijn

Workshop voedingsbeleid voor team is

pilot voorstellingen uitgevoerd.

vernieuwd en bijbehorende startpakket is

De invulling van nieuwe interventies

gereed voor gebruik. Deze nieuwe vorm voor

gericht op ouders is bepaald.

het schoolteam is ook al een aantal keer

Q3: Eerste uitvoering van de nieuwe

uitgevoerd.

Doorontwikkelen

Stedelijk

scenes van het interactief theater voor
ouders is geweest.
Workshop voedingsbeleid voor team is
vernieuwd en bijbehorende startpakket
is gereed voor gebruik.
Q4: Voedingseducatie is standaard
onderdeel van Jump-in programma
geworden.
De nieuwe ouderinterventies worden
op scholen uitgevoerd.

nvt
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Scholenaanpak:

02.3.1

Pilot verdubbeling uitbreiding

stadsdeel

Obv de pilot verdubbeling

Q1: Pilot wordt uitgevoerd op enkele

Conclusies onderzoek naar eﬀecten extra

Het concept artikel wordt binnenkort voorgelegd aan

lessen bewegingsonderwijs

Zuidoost

uitbreiding lessen

scholen in Amsterdam Zuidoost

gymlessen door HvA zijn beschikbaar. HvA

Interne Expertgroep.

bewegingsonderwijs is een advies

Q2: Pilot is geëvalueerd en afgerond.

bereid een artikel voor.

uitgebracht aan Onderwijs.

HvA onderzoekt eﬀecten pilot op

doorontwikkeling en
onderzoek

motorische ontwikkeling
Q3: Conclusies onderzoek naar
eﬀecten pilot door HvA zijn
beschikbaar
Q4: Scholenaanpak heeft een advies
uitgebracht aan Onderwijs op basis
van conclusies pilot verdubbeling
lessen beweegonderwijs
Scholenaanpak:
doorontwikkeling en
onderzoek

02.3.2

Faciliteren onderzoek naar
resultaten Gym+

Stedelijk

Op basis van uitkomsten van

Q1: Sportmedewerkers en scholen

Data verzameling voor kwalitatieve deel van de

Vertraging opgelopen i.v.m. moeilijkheden bij koppeling

onderzoek Gym+ en iom afdeling

hebben input geleverd voor kwalitatief

studie is bijna afgerond.

van data. Problemen zijn inmiddels opgelost. De

Sport de is de opdracht Gym+

onderzoek naar achtergrond, opzet,

Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek

eindrapportage zal in Q1 van 2018 worden opgeleverd

binnen Jump-in bijgesteld.

doelstellingen en

zijn de data inmiddels (met vertraging)

aan Sport incl. alle afgesproken doelstellingen.

uitkomstverwachtingen van Gym+

gekoppeld.

Q2: Sportmedewerkers en scholen
hebben input geleverd voor
kwantitatief onderzoek naar Gym+
Q3: Q4: Op basis van uitkomsten van
onderzoek Gym+ en iom afdeling
Sport de is de opdracht Gym+ binnen
Jump-in bijgesteld.
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Scholenaanpak:

02.3.3

Faciliteren Gymmermansoog

Stedelijk

Op basis van de uitkomsten van het

Q1: Gevolgen van nieuwe

Vanuit AAGG wordt Projectleiding verzorgd voor

doorontwikkeling en

op Jump-in scholen en

onderzoek van de HvA, brengt

afkapwaarden bij de motorische

WP7 van Gymmermansoog, onderzoeksproject

onderzoek

verwerken uitkomsten

Jump-in een advies uit aan

vaardigheden test is verwerkt in

van HvA.

vakleerkrachten

advisering vanuit Jump-in aan

WP7 is gericht op het signaleren van

vakleerkrachten

achterstand in motorische ontwikkeling en

Q2: Projectleiding uitvoeren bij pilot

verwijzen naar passende ondersteuning en

signalerings- en doorverwijsroute

zorg.

binnen scholen voor leerlingen met

Ter voorbereiding op Werkpakket 7 is in

motorische achterstanden

2015-2016 Pilot 1.0 uitgevoerd in Amsterdam

Q3: Projectleiding uitvoeren bij

Zuidoost.

Werkpakket 7: Evaluatie Zorgprotocol

Op basis van Pilot 1.0 zijn alle project

Q4: Uitkomsten van onderzoek MRT is

documenten verbeterd: het Projectplan 2.0, het

verwerkt in advisering vanuit Jump-in

Stappenplan 2.0, een samenvatting van het

aan vakleerkrachten

Stappenplan 2.0, een schema voor de

Toelichting

verwijsmogelijkheden 2.0.
In Q3 is op basis van deze verbeterde
documenten Pilot 2.0 van start gegaan: de
4Vaardigheden scan wordt afgenomen bij alle
leerlingen uit groep 3 op 17 deelnemende
scholen.

Faciliteren onderzoek VU naar Stedelijk

De metingen zijn verricht en de

Voormetingen uitgevoerd op:

bij 10 scholen is de baseline meting uitgevoerd.

Tevens bezig met het opzetten van de procesevaluatie om

doorontwikkeling en

eﬀectiviteit

volgende fase van het onderzoek

Q1: 5 startende Jump-in scholen

Dit is succesvol verlopen. De scholen worden

de implementatie (incl. leer- en verbeterpunten) van

onderzoek

voedingsinterventies Jump-in

kan starten.

Q2: 8 startende Jump-in scholen

nu benaderd voor de vervolgmeting.

Jump-in op de onderzoeksscholen te evalueren en met het

Scholenaanpak:

02.3.4

Q3: 10 startende Jump-in scholen

schrijven van geplande wetenschappelijke artikel over het

Q4: 10 startende Jump-in scholen.

protocol van de studie.

Op minimaal 1 school is een nameting
uitgevoerd
Jongeren en gezonde

03.1

ontwikkelen basisboodschap

Stedelijk

en huisstijl jongeren

Leefstijl

Basisboodschap gereed en huisstijl

Q1: basisboodschap gereed

De basisbeeldstijl is gereed en het concept

De inzichten uit de eerdere onderzoeksfase en feedback

is ontwikkeld.

Q2: PvE voor 3 oﬀerte aanvragen

staat.

van jongeren zijn meegenomen in de ontwikkeling van de
beeldstijl.

huisstijl + opdrachtverlening
geselecteerde partij
Q3: oplevering huisstijl
Q4: Jongeren en gezonde
Leefstijl

03.2

Participatief onderzoek naar
jongens en gezonde leefstijl

Stedelijk

onderzoek is uitgevoerd en op basis

Q1: Diverse interviews met jongeren &

hiervan zijn adviezen geformuleerd

start groepen Noord en Zuid-Oost

om de inzichten verder te gebruiken Q2: Slotbijeenkomst met jongeren,
analyse resultaten en formuleren
kernadviezen jongeren
Q3:Q4:-

Het rapport is inmiddels gereed.

de dataverzameling / werving van jongens in zuidoost
bleek een grotere uitdaging dan vooraf gedacht; vandaar
dat de planning wat is uitgelopen.

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Toelichting

Jongeren en gezonde

03.3

inzet rolmodellen jongeren

Stedelijk

Start gemaakt met inzetten van

Q1: Opdrachtformulering gereed.

i.v.m. personele wisselingen is dit project

los van dit project wordt er vanuit verschillende

rolmodellen

Bijdrage geleverd aan AAGG brede

tijdelijk stil komen te liggen.

inspanningen vanuit de AAGG wel degelijk gebruik

Leefstijl

gemaakt van rolmodellen.

visie rolmodellen. Bespreking eerste
concept voorstel met buurtmanagers.
Q2: Voorstel uitwerking rolmodellen
gereed en besproken kernteam
Q3: Start uitvoering.
Q4: Jongeren en gezonde

03.4

een gezondere middelbare

Stedelijk

Q1: Toolbox GS en scans gereed

adviseurs wordt verder verbeterd en Advisering adviseurs versterkt

school creëren

Leefstijl

De ondersteuning door GS en

de deelname van het aantal scholen Topscore Fit uitbreiden
aan Topscore Fit is toegenomen.

Q2: scans tav slapen gereed
Advisering adviseurs versterkt
Inventariseren behoefte scholen en
hiaten in kaart brengen
Informatie/activiteiten voor ouders
versterken of (laten) ontwikkelen
Topscore Fit uitbreiden
Voorstel doorontwikkeling Alla
uitwerken
Q3: Behalen vignetten
Behalen gezonde schoolkantine
schalen
Topscore Fit uitbreiden
Q4: Topscore Fit uitbreiden

Kinderen in het speciaal
onderwijs

04.1

Getekende convenanten met

Q1: Inventarisatie van aanwezige

Convenanten met de schoolbesturen van SO

Voor de ketenaanpak voor kinderen in het speciaal

kennisdeling en creëren van

minimaal 3 scholen en daar waar

kennis en behoefte aan kennis bij

zijn opgesteld en in juli feestelijk ondertekend.

onderwijs moet eerst nog geïnventariseerd worden hoe de

draagvlak

nuttig en nodig zijn professionals

onderwijs-, sport- en zorg-

Met scholen zijn geen aparte convenanten

huidige zorgstructuur voor kinderen in het speciaal

getraind

professionals is afgerond

getekend.

onderwijs er uit ziet en welke knelpunten en haakjes daar

Inzetten op bewustwording,

Stedelijk

zijn. pas daarna kan vorm worden gegeven aan een bij

Q2: Kennisdelings-bijeenkomst met
Edgar van Mil (Roadshow), voor

Er is nog geen pact met zorgpartners zijn

onderwijs-, zorg- en sport-professionals opgesteld voor kinderen in het Speciaal
is uitgevoerd

onderwijs. Geïnventariseerd wordt welke inzet

Q3: Concepten voor convenanten met

moet worden gerealiseerd.

schoolbesturen en scholen en pact
met zorgpartners zijn opgesteld
Q4: Convenanten en pacten zijn
ondertekend met minstens 3 scholen,
betrokken schoolbesturen en
zorgpartners

deze doelgroep passend PACT.

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Kinderen in het speciaal

04.2

Ondersteunen van SO

Stedelijk

onderwijs

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Toelichting

Q1: -

Op de 3 pilot scholen zijn adviseurs Jump-in en

zie punt 4.1

scholen en ontwikkelen van

Q2: Drie scholen krijgen ondersteuning de projectleider aangepast sporten actief om in

speciﬁeke materialen en

van een adviseur Leefstijl en

overleg met de scholen te zien welke

interventies

Gezondheid bij invoering Gezonde

onderdelen binnen hun pijler in gezet kunnen

School beleid en aanvraag vignet

worden.

Gezonde School

Vragen rondom de zorgketen zijn opgehaald.

Q3: Bestaande materialen en
interventies worden uitgeprobeerd op
drie scholen (cluster 2, 3, 4) om te
testen of het bruikbaar is binnen het
SO
Q4: Tien scholen krijgen ondersteuning
van adviseur Leefstijl en Gezondheid
bij invoering Gezonde School en
aanvraag vignet Gezonde School.
Materialen en interventies zijn
aangepast aan de doelgroep
Buurtaanpak Noord

05.1.1

Opknappen plein overslag +

stadsdeel

Kunstgrasveld en

Q1: uitvoering en oplevering

speelvoorziening speciaal

Noord

meidenspeelvoorziening zijn

kunstgrasveld en

voor meisjes in Noord-west

Noord: De

opgeleverd

meidenspeelvoorziening
Q2: -

Banne

Q3: Q4: Buurtaanpak Noord

05.1.2

Vrienden van de voedselbank

stadsdeel

Er is een start gemaakt met het

Q1: ism Rotary Noord, lokale

ism Rotary Noord, lokale ondernemers en het

De gesprekken met de 'vrienden' hebben nog niet direct

(Oud-Noord)

Noord

realiseren van gezondere

ondernemers en het leefkringhuis

leefkringhuis worden afspraken gemaakt om te

geleid tot een dusdanige groep dat het project al geborgd

Noord: Oud-

voedselpakketten

worden afspraken gemaakt om te

komen tot gezondere voedselpakketten.

is. Het vormen van de groep, die structureel gaat

Noord

komen tot gezondere

investeren in de gezonde voedselpakketten, kost meer tijd

voedselpakketten. Deze inspanning is

dan vooraf werd gedacht.

doorlopend in 2017 en loopt door tot
2019
Q2: idem
Q3: idem
Q4: idem
Buurtaanpak Noord

05.1.3

Sport en

stadsdeel

Tweemaal en sport en

Q1: -

Er heeft een sport- en gezondheidsmarkt

De sport- en gezondheidsmarkten worden aan het begin

gezondheidsmarkten in de

Noord

gezondheidsmarkt.

Q2: -

plaatsgevonden op 9 september op het

van het sportseizoen gepland zodat geïnteresseerden

molenwijk en op het

Q3: Organisatie Sport en

Waterlandplein. Er was een combinatie met de

direct kunnen instromen. Tevens starten in die periode

waterlandplein (N0ord-oost

gezondheidsmarkten in de molenwijk

waterlandrun.

veel zorgactiviteiten.

en Noord-west)

en op het waterlandplein

Op 30 september was de sport- en

Q4: -

gezondheidsmarkt in de Molenwijk.

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Buurtaanpak Noord

05.1.4

Op Gezonde Tour (Oud-Noord

stadsdeel

Eén nieuwe getrainde groep, die

Q1: -

In de Waterlandpleinbuurt is in april gestart met

en Noord-oost)

Noord

bestaat uit minimaal 12 tot

Q2: OGT Noord-oost

de eerste op gezonde tour in Noord. De 14

maximaal 14 personen. Per groep

Q3: OGT Oud-Noord

deelnemers hebben 7 juni de cursus afgerond.

worden er min 4 tot max 10 acties

Q4: OGT Oud-Noord

in de buurt uitgevoerd om andere

De 2e cursus is in september gestart in Oud-

(moeilijk bereikbare) gezinnen te

Noord. De 15 deelnemers hebben op 8

stimuleren gezonder te leven

november een diploma gekregen.

Toelichting

De gezondheidsambassadeurs worden ingezet
bij diverse activiteiten.
Buurtaanpak NieuwWest

05.2.1

Uitrol Community Aanpak Gv

stadsdeel

Er worden 4 bijeenkomsten met de

Q1: -

De ambassadeurs hebben al verschillende

SLM

Nieuw-West

verschillende doelgroepen

Q2: 4 bijeenkomsten zijn

acties ontplooit, waaronder een sportdag voor

georganiseerd

georganiseerd

de jeugd tijdens de kerstvakantie, aanleg van

Q3: evaluatie en plan voor vervolg

bloem/kruidenbakken voor de buurt, en actief

gereed

meedenken met, en bijdragen aan de 1000

Q4: -

Dagen Aanpak (gericht op aanstaande en jonge
ouders en hun kind.)

Buurtaanpak NieuwWest

05.2.10 inspanningen tav GVO

N-W: Osdorp

Twee actieve buurtbewoners zijn aan de slag

De buurtnudgers adviseren winkeliers hoe ze gezonde

gegaan als nudgingexperts en hebben

producten kunnen aanbieden op een manier die bij de

winkelscans afgenomen bij winkeliers (kleine

ondernemers en de uitstraling van zijn/haar winkel past.

MKB-ers).

Zodoende zetten zij zich in voor een gezonde
voedselomgeving bij hun in de buurt. De buurtnudgers
hebben bij twee winkels een winkelscan afgenomen. Dit
was een eerste pilot. Dit traject wordt volgend jaar
doorontwikkeld en mogelijk dat we uit Osdorp ook weer
buurtnudgers zullen opleiden.

Cluster

Nr

Naam

Buurtaanpak Nieuw-

05.2.11 inspanningen tav Actieplan IJ

Gebied

Afgesproken

Planning

N-W: Osdorp

West

Gerealiseerd

Toelichting

Combiwel meidenwerk heeft samen met Nissa

•• De Sint Lucas school gaat 10 overblijfmoeders opleiden

for Nissa een maand lang gezonde activiteiten

tot speeljuf. • Sezo heeft een voorstel gedaan voor het

georganiseerd. Vrouwen en jongere meiden

organiseren van beweegactiviteiten voor vaders en

hebben samen activiteiten ondernomen zoals

kinderen • Sport zal een ﬁetstraject voor jongeren

powerwalk, gezond koken, wandelingen,

organiseren. • Op 1 juli was er de opening van

mindfullness etc. Dit is een succes gebleken en

Calisthenics, het grootste park wereldwijd. Zowel Jump-in,

dit willen ze periodiek herhalen.

de scholen als team Barzquad begeleiden kinderen/

• Er is een buitenspeeldag georganiseerd. Dit

jongeren met de activiteiten. Het park wordt goed

jaar waren er meer buitenspeeldagen dan de

gebruikt • In Osdorp zal de Beweegcampagne gaan lopen

vorige jaren. In Osdorp zijn er op drie plekken

(dus kaarten waarop partijen worden geportretteerd die

een buitenspeeldag georganiseerd.

beweegactiviteiten in de openbare ruimte aanbieden

Organisaties als Vooruit, Huis van de Wijk en

(wandel- en ﬁetsgroepen), en dat medewerkers van de

Combiwell hebben het georganiseerd. Er zijn in

spelinloop bij de Speel o’ theek een opfriscursus van

totaal zo een 300 kinderen bereikt met de

‘Beweegkriebels’ krijgen, het programma dat aan de

buitenspeeldag

spelinloop ten grondslag ligt. • De beweegkaarten met
beweegtips zullen worden uitgereikt aan initiatiefnemers
die activiteiten met kinderen of voor de buurt organiseren

Buurtaanpak Nieuw-

05.2.2

West

Organiseren vaderdebatten

stadsdeel

Er wordt 1 serie met maximaal 15

Er lopen twee series debatten over de gezonde

GV SLM

Nieuw-West

vaders georganiseerd. Bij succes

leefstijl, met respectievelijk 18-22 en 13 - 15

kunnen meer rondes volgen. Uit de

deelnemers per keer.

deelnemers worden 2 sleutelﬁguren
getraind en begeleid bij het zelf
organiseren van opvoeddebatten.
Buurtaanpak NieuwWest

05.2.3

Verdiepen Pact Gezond

stadsdeel

Er is structurele samenwerking

Q1: start samenwerkingstraject

De eerste netwerkbijeenkomst is geweest.

Gewicht en samenwerking

Nieuw-West

opgebouwd met minstens 5

Q2: -

Vanwege de drukke agenda's is afgesproken de

welzijnsorganisaties

Q3: -

volgende netwerksessie begin 2018 te

Q4: -

organiseren.

met minimaal 5
welzijnsorganisaties GV SLM

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Buurtaanpak Nieuw-

05.2.4

Verdiepen inzet 12+ GV SLM

West

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

stadsdeel

Q1: 1. Opstellen en uitdragen

De acties met de jongerenorganisaties is

Nieuw-West

eenduidige boodschap jongeren

opgeschort tot het communicatie oﬀensief

gezonde leefstijl.

gereed is. Jongeren organisaties uit Nieuw West

2.I.s.w.m. Young New West en

denken hierbij actief mee.

adviescommissie jongeren een of
meerdere debatavond(-en)
organiseren over gezonde leefstijl
Q2: 2. Professionals die werken met
jongeren krijgen een training over (het
stimuleren van) een gezonde leefstijl
bij jongeren en worden gevraagd
jongeren te stimuleren met eigen
initiatieven te komen.
Q3: 3. Inzet lokale rolmodellen;
Q4: 4. Versterken Gezonde
Schoolaanpak, m.n. VO
Buurtaanpak Nieuw-

05.2.5

West

City Health Challenge

stadsdeel

Deelname van 60 kinderen, 30 per

Q1: -

Er is na de herfstvakantie een tweede health

kinderen- Health coins in GV

Nieuw-West

wijk.

Q2: start organisatie city health

challenge voor kinderen gestart. Vier scholen,

challenge

twee uit Geuzenveld Slotermeer en twee uit

Q3: -

Slotervaart, strijden daarbij tegen elkaar om

Q4: -

wie de meeste stappen zet.

Q1: -

Het Uitvoeringsplan 2017 is goedgekeurd en in

Q2: Begin mei moet er een door

uitvoering.

SLM

Buurtaanpak NieuwWest

05.2.6

Opstellen DIN SLV en

stadsdeel

Uitvoeringsplan 2017

Nieuw-West

Een DIN en Uitvoeringsplan 2017

Gebiedsteam en het Bestuur
goedgekeurd uitvoeringsplan liggen
Q3: Q4: -

Toelichting

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Buurtaanpak Nieuw-

05.2.7

van tuin tot bord voor

N-W: Osdorp

West

kinderen

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Q1: -

Er hebben 40 kinderen meegedaan aan het

Q2: voorbereiding

traject van tuin tot bord. Als afsluiting hebben

Q3: uitvoering

de kinderen voor de ouders gekookt.

Q4: evaluatie

Naar aanleiding van de ervaring met het
programma van tuin tot bord wordt het idee
verkend om een heel weekend rondom een
bepaald thema de hele boerderij in te zetten
voor workshops die zowel in de grote ruimte, in
de tuin en het voedseleducatie lokaal
plaatsvinden. Dit is een zogeheten familie
weekenden. Het maakt dan niet zo uit hoe laat
de bezoeker komt. Iedereen kan meekomen
ongeacht de leeftijd. De boerderij verandert in
een klein levendig festivalterrein waarin de hele
tijd iets te doen is en waar kinderen veilig
kunnen zijn.

Toelichting

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Buurtaanpak Nieuw-

05.2.8

Coordinatie buurtprogramma

N-W: Osdorp

West

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Toelichting

Er zijn 22 gezondheidsambassadeurs opgeleid

buurtboerderij

Het vervolg van alle gezonde buurtactiviteiten
is het community traject. Hieraan zullen een
aantal gezondheidsambassadeurs aan
meedoen. Ook andere (zelforganisaties, sociale
ondernemers en bewoners) hebben de
mogelijkheid om een gezonde community
project in te dienen.
Martin ten Brinke (Stadsboerderij Osdorp) en
Hanne kolk (Dream Support) gaan
samenwerken om 5 groepen te begeleiden in
het ontwikkelen en organiseren van gezonde
community project.
Dit moet uiteindelijk resulteren in:
• Sterk en duurzaam netwerk van diverse
vrijwilligers die zich in willen zetten voor een
gezonde leefstijl in Osdorp;
• Begeleiding en coaching voor vijf personen/
groepen (‘community trekkers’);
• Drie bijeenkomsten voor community trekkers,
nl. een startbijeenkomst, een
tussenbijeenkomst en een eindbijeenkomst om
de resultaten te delen;
• Coaching van de community trekkers bij het
maken van een plan en de uitvoering hierbij;
• Drie verdiepende inspiratieworkshops met
kennis en vaardigheden;
• Netwerkvorming, verbindingen leggen en
matching met organisaties, bewoners en
activiteiten in de buurt;
• Een (practice based) werkmap met tools en
werkvormen rondom gezonde thema’s;
• Procesevaluatieverslag

Buurtaanpak Nieuw-

05.2.9

jongeren (ism aanpak

N-W: Osdorp

De ontwikkeling van de stedelijke communicatiecampagne

jongeren)

West

voor jongeren inclusief de daaraan gekoppelde
activiteiten, zoals een training voor jongerenwerkers, is
uitgesteld naar 2018. Hierdoor is ook besloten om het
rolmodellentraject uit te stellen, totdat het benodigde
materiaal en training is ontwikkeld.

Buurtaanpak Oost

05.3.1

Follow up traject op gezonde

stadsdeel

buurt activiteiten georganiseerd

tour ambassadeurs

Oost

voor en door enthousiaste bewoners

Q4: afgerond

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Buurtaanpak Oost

05.3.2

Vaderdebatten &

stadsdeel

Toepassen gezonde leefstijl in eigen

Dialoogmaaltijden

Oost

gezin, uitdragen boodschap eigen

Planning

Gerealiseerd

Toelichting

omgeving
Buurtaanpak Oost

Buurtaanpak Oost

05.3.3

05.3.4

Buurtreceptenboek 2017

Moneyschool en kindermenu

stadsdeel

Q3/Q4: Oplevering editie 2

Oost

buurtreceptenboek

stadsdeel

Verdiepen kennis gezonde leefstijl

Oost

Buurtaanpak Oost

05.3.5

Buurtevent Dapper &

stadsdeel

Agenderen thema gezonde leefstijl

Transvaalbuurt

Oost

en verdiepen/ vergroten

Q3: afgerond

buurtnetwerk
Buurtaanpak Zuidoost

05.4.1

Co-creatie/inspiratie sessie

stadsdeel

Q1: -

Er zijn nog 2 co-creatie/inspiratie sessies gerealiseerd. Dat

kookinitiatieven

Zuidoost

Q2: 2 co-creatie sessies/inspiratie

is 1 extra omdat er behoefte was om meer met elkaar uit

sessies over gezond koken op 3 en 15

te wisselen. Het adviesrapport is gemaakt, hier kwam

april voor 15 kookinitiatieven uit

onder andere de behoefte uit aan een regelmatig

Bijlmer Oost

terugkerende sessie om met elkaar uit te wisselen.

Een adviesrapport van de
opdrachtnemer over wensen en
kansen vanuit de deelnemers over hoe
zij elkaar willen blijven inspireren en
wat daarvoor nodig is
Q3: Naar aanleiding van het
adviesrapport een plan van aanpak
hoe er verder samengewerkt gaat
worden met de kookinitiatieven
Q4: -

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Buurtaanpak Zuidoost

05.4.2

Buurtdiëtisten

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

stadsdeel

Q1: Er is een ﬂyer ontwikkeld en

De ﬂyer is verspreid en er is extra inzet

Zuidoost

verspreid onder minimaal 30

gepleegd om het onder de aandacht te brengen

buurtorganisaties over hoe ze de

maar gebruik van de diëtist blijkt toch

buurtdiëtist in kunnen schakelen en

onvoldoende aan te slaan. We kunnen

waarvoor

concluderen dat er op een andere manier

Q2: betrokken medewerkers/

gekeken moet worden naar ondersteuning op

professionals, o.a. vanuit opbouwwerk

dit gebied

Toelichting

en gebiedsteams zijn op de hoogte
van de buurtdiëtist en weten hoe ze
het in kunnen zetten
Q3: In juni en eind september krijgen
alle bovengenoemde partijen een
reminder over de inzet van de
buurtdiëtist
Q4: De adviesgesprekken die
plaatsgevonden hebben worden in een
verslag toegestuurd met daarin het
gegeven advies, wat er is aangepast,
hoeveel tijd het heeft gekost en welke
partij het advies gekregen heeft
Buurtaanpak Zuidoost

05.4.3

Nudging tappunt

stadsdeel

Op sportcomplex Kraaiennest komt

Q1: -

Het tappunt is geplaatst en is in gebruik. De

Er loopt op dit moment een meting om te kijken of de

Zuidoost

een watertappunt. De positionering

Q2: Het tappunt is geplaatst en is in

geluidssignalen zijn geïnstalleerd.

geluiden in de voetbalwand eﬀect hebben op het gebruik

van het tappunt, de coating in de

beheer van Waternet

vorm van druppels die om het

Q3: Coating is aangebracht

tappunt komt en de interactieve

Geluidssignalen zijn operationeel in de

voetbalwand, die bij het tappunt

voetbalwand

staat komen 3 geluidsignalen die

Q4: Een analyse met cijfers over het

aanzetten tot water drinken

watergebruik over de maanden april-

van het tappunt.

oktober
Buurtaanpak West

05.5.1

Fresh in de Les in SDW

stadsdeel

Scholing betrokkenen en uitvoering

Q1: -

West

programma

Q2: 1 Betrokken (buurt)organisaties
hebben leerlijn gevolgd
2 5 ondernemers en 10
sportaanbieders aangesloten
3 Organisatie Fresh in de Les
Q3: Q4: -

Buurtaanpak West

05.5.2

3 lockerbanken plaatsen op

stadsdeel

openbare plekken

West

Gerealiseerd op 10 mei t/m 31 mei 2017

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Toelichting

Buurtaanpak West

05.5.3

beweeg & gezondheidsdag

stadsdeel

Q1: -

De thema's sport & gezondheid zijn gekoppeld aan de

organiseren

West

Q2: -

buurtfestivals.

Q3: Organisatie Beweeg &
gezondheidsdag
Q4: Buurtaanpak West

Buurtaanpak West

05.5.4

05.5.5

Promotieteam

stadsdeel

Q1: -

Promotieteam gaat de straat op om

West

Q2: -

buurtbewoners te informeren over sport- en

Q3: -

beweegmogelijkheden, contributieregelingen

Q4: 1x per maand promotieteam

en facebook "West Beweegt' en Zo blijven wij

ingezet in focusbuurt

gezond'.

Jongeren inzetten als

stadsdeel

Q1: -

6 jongeren zijn ingezet als Drinkwater

Drinkwater ambassadeurs

West

Q2: 10 jongeren zijn opgeleid

ambassadeurs bij sport- en beweegactiviteiten

Q3: Drinkwater ambassadeurs ingezet

/ Fresh in de Les / buurtfestivals

bij (sport)evenementen STD
Q4: Buurtaanpak West

05.5.6

opleiden tot ‘Zo Blijven Wij

stadsdeel

Q1: -

14 moeders zijn opgeleid en hebben 20 school /

Gezond’ voorlichters

West

Q2: 14 buurtmoeders opleiden tot

buurtworkshops georganiseerd in Bos en Lommer.

voorlichters
Q3: Q4: Voorlichters inzetten tijdens Fresh
/ buurtfeesten
Actieplan Inactieve
jeugd

06.1

roadshows bewegen

Focusburten

Roadshows uitgevoerd in Osdorp en

Q1: -

Op 28 oktober is de 2e roadshow georganiseerd

stadsdeel

K-buurt (Zuidoost). Vervolgacties

Q2: Bijeenkomst voor nieuwe acties

voor 150 ouders en jongeren op het

Nieuw-West

uitgevoerd in de Banne.

voor de Banne

Calandlyceum. de school gaat aan de gang met

N-W: Osdorp

Bijeenkomst voor ouders en kinderen-

een aantal acties die naar voren zijn gekomen

stadsdeel

jongeren in Osdorp

(schaakborden in de school, afspraak met Joost

Noord

Terugkombijeenkomst voor

Hartman over beschikbaar stellen van een

Noord: De

professionals in Osdorp

aantal deskbikes).

Banne

Startbijeenkomst K-buurt

stadsdeel

Bijeenkomst voor ouders en kinderen-

Zuidoost

jongeren in K-buurt

ZO: Bijlmer-

Q3: Bijeenkomst voor nieuwe acties

Oost

voor de Banne
Terugkombijeenkomst voor
professionals in Osdorp
Bijeenkomst voor ouders en kinderenjongeren in K-buurt
Q4:-

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Actieplan Inactieve

06.2

Bewegend leren

Stedelijk

Bewegend Leren als

Q1: -

Tijdens de Inspiratiedag is een workshop

Focusburten

kennismakingslessen voor

Q2: Zes kennismakingsbijeenkomsten

bewegend leren georganiseerd voor

schoolteams en uitgevoerd als pilot

over bewegend leren voor

geïnteresseerden uit het onderwijs. op basis

in 5 klassen (125 kinderen)

schoolteams

daarvan zijn voorlopige afspraken gemaakt

Q3: Zes kennismakingsbijeenkomsten

voor een vervolgtraining op school met: Vier

over bewegend leren voor

Windstreken, Pro Rege, De Polsstok. Tot nu toe

schoolteams

is geen enkele training op school uitgevoerd.

jeugd

Leren en bewegen geïntegreerd
aanbieden in PO en/of VO: 125
kinderen in 5 klassen
Q4: Leren en bewegen geïntegreerd
aanbieden in PO en/of VO: 125
kinderen in 5 klassen
Actieplan Inactieve

06.3

jeugd

Extra naschools sport en

Stedelijk

Uitvoeren Gym+ en Topscore Fit

Q1: Gym Plus en Topscore Fit

Gym Plus (PO) op Vier Windstreken, Driemaster,

bewegen

Focusburten

activiteiten in 3 focusbuurten:

activiteiten vinden plaats in de drie

Zeven Zeeën en Botteloef (Banne): totaal 80

Banne, Osdorp-Midden en K-buurt

buurten Banne, Osdorp Midden en K-

wisselende deelnemers

buurt: 125 kinderen in 5 klassen
Q2: idem

Gym Plus (PO) op Globe, Johannes, St Lukas en

Q3: idem

El Amien (Osdorp): totaal 80 wisselende

Q4: idem

deelnemers

Topscore Fit (VO) op Calandlyceum (Osdorp): 8
deelnemers (1 x 12 weken)

Gym Plus (PO) op Samenspel (K-buurt): totaal
20 wisselende deelnemers

Topscore Fit (VO) op OSB (K-Buurt): totaal 12
deelnemers (2 x 12 weken)

Actieplan Inactieve
jeugd

06.4

Buitenspelen

Stedelijk

6 kennismakingbijeenkomsten over

Q1: -

In Noord hebben medewerkers van Dock,

Focusburten

begeleid buitenspelen voor 10-20

Q2: Voorbereiden en uitvoeren

Combiwel, Sciandri en Kids Actief de training

begeiders op 6 locaties zijn

kennismakingsbijeenkomsten over

van PLAYgrounds gevolgd. In Nieuw-West heeft

uitgevoerd.

begeleid buitenspelen voor

er nog geen training plaatsgevonden.

buurtorganisaties: 10-20 begeleiders
op 6 locaties
Q3: Voorbereiden en uitvoeren
kennismakingsbijeenkomsten over
begeleid buitenspelen voor
buurtorganisaties: 10-20 begeleiders
op 6 locaties
Q4: -

Toelichting

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Actieplan Inactieve

06.5

Bewegen 0 tot 4 jarigen

Focusburten

uitgevoerde beweegactiviteiten

Q1: -

In Nieuw-West hebben 16 medewerkers van

N-W: Osdorp

voor 25 ouders en hun kinderen in

Q2: -

SEZO een bijspijkercursus beweegkriebels

Noord: De

de 3 focusbuurten: Banne, Osdorp-

Q3: Beweegactiviteiten voor 25 ouders

gekregen via het Huis van Beweging. Die

Banne

Midden en K-buurt

en hun kind in de drie buurten Banne,

organisatie heeft hen enkele jaren geleden ook

ZO: Bijlmer-

Osdorp Midden en K-buurt

al getraind.

Oost

Q4: Beweegactiviteiten voor 25 ouders

jeugd

en hun kind in de drie buurten Banne,
Osdorp Midden en K-buurt
Actieplan Inactieve

06.6

Heel de buurt ﬁetst

jeugd

Focusburten

projecten zijn in uitvoering in 3

Q1: -

stadsdeel

focusbuurten

Q2: -

Nieuw-West

Q3: Uitrollen van projectplan Noord

N-W: Osdorp

(Heel Banne ﬁetst) naar Osdorp

stadsdeel

Midden en K-buurt

Noord

Q4: Uitrollen van projectplan Noord

Noord: De

(Heel Banne ﬁetst) naar Osdorp

Banne

Midden en K-buurt

er zijn nog geen nieuwe plannen ontstaan.

stadsdeel
Zuidoost
ZO: BijlmerOost

Actieplan Inactieve

06.7

Ontwikkelen ﬁets-app

Stedelijk

pilot met ﬁetsapp op 2 à 3 scholen

jeugd

Q1: -

Het ontwikkelen van een app gaat voorlopig

Q2: Ontwikkelen app: pilot op 2 of 3

niet door. Eerst wordt meer onderzoek gedaan

scholen

naar nut en noodzaak van zo'n instrument via

Q3: Ontwikkelen app: pilot op 2 of 3

het onderzoeksprogramma Healthy Habits.

scholen
Q4: Actieplan Inactieve

06.8

Communicatie

Stedelijk

jeugd

communicatieplan is in uitvoering,

Q1: -

Er is een plan gemaakt om alledaags bewegen

communicatiemiddelen worden

Q2: Communicatiestrategie

in en om het huis te bevorderen. Voor de

ingezet

ontwikkelen

Uitgiftedagen Kledingbonnen in december

Q3: Communicatiemiddelen

wordt een folder ontwikkeld.

ontwikkelen
Promotieﬁlm over Roadshows
Q4: Communicatiemiddelen
ontwikkelen
Actieplan Inactieve
jeugd

06.9

Onderzoek bewegen en
cognitie

Stedelijk

onderzoek loopt.

Q1: -

Het onderzoek is in oktober gestart op de

Q2: 1 Voorbereiden onderzoek en pilot

Lucasschool. in het komende jaar volgen de

Q3: Start onderzoek

andere scholen. het meten moet aan het einde

Q4: -

van dit schooljaar zijn afgerond.

Toelichting

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Gezonde

07.1

Gezondere voedselomgeving

Stedelijk

De Amsterdamse Aanpak Gezond

Q1: -

Er is een algemene AAGG tekst beschikbaar

‘afdwingen’ via onze eigen

Gewicht (AAGG) voorwaarden

Q2: Voor de 10 prio subsidies de

(via o.a. de AAGG site) die in 5 relevante

regelingen en beleid

speciﬁek maken voor 30 relevante

standaard AAGG beschikkingstekst

subsidieregelingen kan worden gebruikt. De

subsidies

subsidie speciﬁek te maken

uitvoering is per stadsdeel en per regeling

Q3: Voor de overige relevante

verschillend. Met stadsdeel Nieuw-west en de

subsidies de standaard AAGG

RVE Sport zijn inmiddels afspraken gemaakt

beschikkingstekst subsidie speciﬁek te

over de toepassing. Stadsdeel Noord en

maken

Zuidoost hebben via de buurtaanpak ook

Q4: -

aanvullende subsidievoorwaarden gesteld.

Beleidsvoering rondom reclame en

Q1: 1. Verkennen en afspraken maken

Ten aanzien van het beleid om

reclame in de openbare

voedselaanbod in de openbare

over mogelijkheden abri's en mupi's A-

sportevenementen kindermarketingproof te

ruimte

ruimte beïnvloeden, vooral gefocust

zijde

maken heeft AAGG, samen met sport en JOGG

op schoolomgeving

2. ASK voorwaarden mee in

en de toernooiorganisator gezorgd voor een

aanbestedingsconcept reclame-

gezonde sponsor (Tommies snacktomaatjes)

uitingen metrostations"

van het 3x3 EK basketbal. Hiermee werd een

Q2: ASK voorwaarden mee in

ongezonde sponsor vervangen. Mede op basis

deﬁnitieve aanbesteding reclame-

hiervan is ism JOGG de verkenning voor een

uitingen metrostations

gezond sponsorconvenant tussen G5 en

Verkennen en afspraken maken over

toernooiorganisatoren gestart.

voedselomgeving

Gezonde
voedselomgeving

07.2

Beleidsvoering rondom

Stedelijk

mogelijkheden abri’s en mupi’s B-zijde
Q3: Exploitanten commerciële ruimtes

Het College van B&W heeft ingestemd met het

metrostation benaderen en helpen

opnemen van gezonde kindermarketingeisen in

AAGG/ASK proof te worden

de aanbesteding van reclame in het

Q4: Exploitanten commerciële ruimtes

metronetwerk. Dit leidde tot veel aandacht in

metrostation benaderen en helpen

de media.

AAGG/ASK proof te worden
Exploitanten van commerciële ruimtes bij
metrostations kunnen zich aansluiten bij het
netwerk Ondernemers voor een Gezond
Amsterdam.

Toelichting

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Gezonde

07.3

Beleidsvoering rondom

Stedelijk

Beleidsvoering rondom reclame en

Q1: Borging van focus op gezond

Gezond voedselaanbod is opgenomen het

voedselaanbod in de

voedselaanbod in de openbare

voedselaanbod in evaluatierapport van beleid voor markten en verkooppunten in de

openbare ruimte

ruimte beïnvloeden, vooral gefocust

de pilot “Lekker eten op straat”

openbare ruimte, uitgangspunt is zo min

op schoolomgeving

Q2: Coördineren onderbouwing voor

mogelijk ongezond voedselaanbod bij scholen

juridische grondslag om ongezond

of plekken waar relatief veel jeugdigen komen

voedselaanbod in de stad te weren

toe te staan. Conceptbeleid word eind 2018

Q3: "Borging van focus op gezond

door de raad vastgesteld, in 2018 volgt

voedselaanbod in adviesrapport voor

inspraak en deﬁnitieve vaststelling. In de

B&W van de pilot “Lekker eten op

praktijk wordt al rekening gehouden met de

straat”

AAGG voorwaarden, in nieuwe huurcontracten

Freezones nemen ook de focus op

van bv. kiosken kan het stimuleren van gezonde

gezond voedselaanbod aan

voeding worden opgenomen.

voedselomgeving

Q4: Gezond aanbod is een uitgangpunt geworden in
het detailhandelsplan 2018-2021 en wordt in
2018 nader uitgewerkt tot concrete
maatregelen.

AAGG heeft een bezoek gebracht aan de
freezone 'Rijnstraat om het belang van een
gezonder voedselaanbod over te brengen.
Stadsdeel Zuid heeft de wens van ondernemers
en bewoners van deze freezone om geen
vergunning te verlenen voor een derde
fastfood-pizza keten gehonoreerd. De Rijnstraat
wil zich ook op het thema gezond proﬁleren.

Bijvangst is het besluit om in het centrum (+40
straten) nieuwe op toeristen gerichte winkels
niet meer toe te staan. Winkels met
gemaksvoedsel (eat-to-go formules) vallen hier
ook onder.

Toelichting

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Gezonde

07.4

Bijdrage AAGG aan

Stedelijk

Link vanuit AAGG naar de

Q1: -

AAGG heeft een interne GGD bijeenkomst

Omgevingswet, en inhoudelijk de

Q2: Aansluiten GGD omgevingswet

geïnitieerd en mede georganiseerd t.b.v. de

specialist voor de voedselomgeving

netwerk en gezamenlijk een visie en

omgevingswet. Hieruit is een kerngroep

om de voedsel- en ASK

route bepalen van de aanpak

ingesteld die de bestuurlijke opdracht voor het

voorwaarden te borgen in de

Q3: vertalen visie en route in

opstellen van gezond 020 speerpunten heeft

nieuwe wet

stappenplan

opgehaald en uitvoert. De directeur PG GGGD

Q4: start uitvoering stappenplan om te

heeft zitting in de kopgroep Omgevingswet en

komen tot mede vormgeven inhoud

de directieadviseurs nemen zitting in het SAP

Omgevingswet Q4 2018

(Stedelijk Adviesteam Plaberum).

voedselomgeving

Omgevingswet

AAGG levert samen met de afdeling
leefomgeving inhoudelijke advies over de
ruimtelijke ingrepen in de stad die nodig zijn
voor een gezond voedsel- en beweeggedrag en
participeert in de ontwikkeling van het
omgevingsplan plein 40-45 (Nieuw-west), een
van de stedelijke pilots.

AAGG heeft voor het landelijke document
"kernwaarden voor een gezonde leefomgeving"
input geleverd. Dit (rolling)document wordt als
leidraad door veel landelijke organisaties
gebruikt bij de discussie over gezondheid in de
omgevingswet. Het wordt telkens aangevuld
met nieuwe inzichten en inspiraties.

Toelichting

Gezonde
voedselomgeving

07.5

Communicatieuitingen en

Q1 t/m Q4:

-Amsterdam heeft zich gemengd in het

Actieve rol nemen in het

bijeenkomsten organiseren tav

-doorlopende communicatie via media

landelijke debat over de opkomst van

maatschappelijke

maatschappelijk voedseldebat

-agendering voedselonderwerpen op

fastfoodrestaurants naar o.a. Amsterdam. Op

relevante platformen zoals G4, JOGG

verzoek van het Ministerie van VWS heeft AAGG

Gezonde Voedselomgeving:

voedseldebat

Stedelijk

input geleverd voor de beantwoording van
Q1:

kamervragen over de opkomst van

NL Vitaal

fastfoodrestaurants. In Amsterdam werden

WK Shorttrack – alliantie

hierover raadsvragen gesteld en werden een

kindermarketing Rotterdam

tweetal moties ingediend, aangenomen. De

Parool; artikelenreeks

raadsvragen zijn inmiddels beantwoord, waar

voedselomgeving

enige media-aandacht voor was.

Debatavond 'Eetparadijs Live'

-AAGG leverde een bijdrage aan een Follow the

gezond gewicht in kieskompas

Money, een platform voor

Dubbelinterview wethouders

onderzoeksjournalistiek die aandacht hebben

Rotterdam en Amsterdam op thema

besteed aan de opkomst van

kidsmarketing

fasfoodrestaurants in Nederland en de rol van

Q2:

de gemeente.

Q3:Tweede Debatavond ‘Eetparadijs

-Ten aanzien van het maatschappelijke debat is

Live’

van belang dat de gemeente Amsterdam het

Q4:

goede voorbeeld geeft en daarmee een
gezonde norm zet. In dat kader is heeft de
gemeente alle frisdrank- en snoepautomaten
per 1 juni j.l. uit alle gemeentelijke panden
verwijderd.
-Directeur GGD nam samen met JOGG en
Nyenrode Business Universiteit deel aan een
webinar over de samenwerking met
voedselbedrijven. Ruim 100 deelnemers konden
via internet het debat volgen en vragen stellen.
Follow the money recenseerde dat Amsterdam
het meest kritisch is ten aanzien van de
samenwerking met voedselbedrijven.
- Het Amsterdamse beleid ten aanzien van
gezonde kindermarketing in de sport en het
metronetwerk werd door diverse
(inter)nationale media neergezet als een
voorbeeld.
- Tijdens de tweede inspiratiedag gezond
gewicht besprak wethouder van der Burg zijn
beleid op gezonde kindermarketing en een
gezonder voedselaanbod in de stad. Hij
benoemde ook de belangrijke rol van
supermarkten, sportaccommodaties, scholen en
vrijetijdsplekken zoals musea. Ook in de sessies
met Prof. Jaap Seidell en Prof. Emely de Vet
werd het gesprek over de voedselomgeving
expliciet gevoerd.
- Via de buurtaanpak in Oost en Nieuw-west zijn

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Toelichting

Gezonde

07.6

Gezonde Voedselomgeving:

Stedelijk

Vormgeven Amsterdams

Q1: Lancering netwerk ‘ondernemers

- Science Museum NEMO en drie lokale

Momenteel besteedt alleen Oost veel aandacht aan dit

Ondernemers betrekken voor

Voedselnetwerk en uitrol in 3

voor een gezond Amsterdam’ (OVEGA)

ondernemers zijn aangesloten bij het netwerk

onderwerp.

een gezondere omgeving

buurten

Q2: -

Ondernemers voor een Gezond Amsterdam.

Q3: -

- Tijdens de inspiratiedag is een speciale sessie

Q4: "Netwerk uitbreiden met 6

georganiseerd vanuit het netwerk. AH,

partijen"

Marhaba, Dutch Cuisine en Nemo hun

Deelname 3 buurten aan uitrol van het

ervaringen met andere ondernemers. Ahti, Vu

netwerk OVEGA (en per buurt x aantal

en Be vitality zorgde voor de wetenschappelijke

ondernemers)

insteek.

Faciliteren kennisuitwisseling tussen

- Verkenning van de samenwerking AAGG-

partners van OVEGA via 4

Economie is gestart. Via o.a. gebiedsbranding,

bijeenkomsten

free-zones en bedrijfsinvesteringszones lijkt

Verstevigen en doorontwikkelen van

gezondheid een plek te kunnen krijgen in het

het netwerk OVEGA

economisch beleid.

voedselomgeving

- Verkenning samenwerking Waternet is gestart.
- Er is een nieuwe projectleider voor het
netwerk gestart.
Gezondheid van

08.1

kinderen en armoede

Intensivering

Stedelijk

Uitgewerkte methode voor

Q1: -

Op basis van de evaluatie is uit de vragenlijst

Jeugdgezondheidszorg:

N-W:

signalering van aan armoede

Q2: "Evaluatie en aanbevelingen

een klein aantal vragen gekomen, die

armoede en gezondheid

Geuzenveld-

gerelateerde

2016"

signalerend blijken te zijn.

Slm

gezondheidsproblemen,

Beschrijving nwe werkwijze NW

Daarbij de aanbeveling om direct te kunnen

beschrijving werkwijze en advies

Q3: 1e Advies ten behoeve van brede

doorverwijzen naar een spreekuur

voor mogelijke uitrol

uitrol werkwijze (JGZ en Madi)

maatschappelijke dienstverlening/ schuldhulp

Q4: Advies + beschrijving werkwijze

Daarmee is gestart eind september.

ten behoeve van eventuele uitrol
Evaluatie NW + advies borging
Gezondheid van
kinderen en armoede

08.2

Cursussen Gezond Kopen
Gezond Koken

Stedelijk

20 cursussen Gezond Kopen Gezond Q1: -

20 groepen, 180 mensen bereikt. Groot

Koken uitgevoerd

enthousiasme en vraag naar meer.

Q2: "10 cursussen uitgevoerd"
Advies aanpassing cursus (zeer lage
SES, andere culturele context)
Q3: Q4: "Aangepaste cursus GKGK"
20 cursussen uitgevoerd

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Gezondheid van

08.3

Gezondheidsvaardigheden:

Stedelijk

Aanbevelingen voor inzetten van

Q1: modulebeschrijving Gezondheid

Er zijn in totaal 18 groepen moeders

cursussen taal en

modules gezonde leefstijl en

Q2: -

geselecteerd, waarin gezonde leefstijl als

ouderbetrokkenheid

gezondheidsvaardigheden tijdens

Q3: "module gezondheid uitgevoerd op onderdeel van de cursussen taal en

cursussen taal en

4 scholen"

ouderbetrokkenheid

evaluatie

kinderen en armoede

ouderbetrokkenheid worden gegeven.

Module opnemen in beschikking

2 groepen waar 6 lessen worden gegeven

Q4: "Evaluatie + aanbevelingen"

16 groepen waarin twee lessen worden

Afspraken borging

gegeven. (in verschillende dagdelen.

Het materiaal dat we ontwikkelen en evalueren
kan standaard worden opgenomen in het
lesmateriaal.
Gezondheid van
kinderen en armoede

08.4

informatiekraam tijdens
Uitgiftedagen

Stedelijk

Bijgedragen aan

Q1: -

Voorbereidingen getroﬀen, materialen besteld.

informatieverstrekking over

Q2: -

Dit jaar zal de focus liggen op bewegen in en

gezonde leefstijl en waterdrinken bij

Q3: plan van aanpak communicatie en

om het huis, met huishoudelijke materialen.

minimagezinnen tijdens de

bezetting

uitgiftedagen Kindbonnen

Q4: uitvoering uitgifte dagen

Toelichting

Aanpak kinderen met

09.1

Impuls centrale zorgverlener:

Stedelijk

ten minste 3.000 Amsterdamse

Q1:

- de interactieve coaching sessie is voorbereid

overgewicht en obesitas

meer kinderen in zorg en

kinderen (waaronder alle kinderen

-PvA (Door)ontwikkeling Leerlijn

en 2 sessies zijn gehouden in 2017. Overige

(KmOO)

betere zorgcoördinatie

met morbide obesitas) hebben een

centrale zorgverlener

sessies zijn ingepland begin 2018.

CZV

-svz scholing inhoudelijk voorbereid, 2

- leerlijn 9 is afgeronde en de voorbereidingen

scholingen gegeven (noord/centrum

voor leerlijn 10 zijn in gang gezet. Tevens zijn

en zuid/oost)

afspraken gemaakt voor het starten van een

-voorbereidingen verdiepingsscholing

werkgroep om de aan ondersteuning en zorg

voor start in q2

gerelateerde leerlijnen door te ontwikkelen

-PvA tav coaching

waarin de diverse stakeholders zoals okt, jgz ea

-PvA ‘kernteams OKT’ gereed

belangrijke partners zijn.

-partners voor kernteam benaderd

- de kernteams worden opgezet in de

-PvA verbinding (specialistische)

focusbuurten. Per buurt zijn afspraken gemaakt

jeugdhulp

over de planning, betrokkenen, trekker en het

-start pilot verbinding CZV en

proces.

jeugdpsycholoog in oost

-de pilot samenwerking jgz-ka is van start

-start onderzoek

gegaan in oost. Focus ligt nu op goede en

handelingsverlegenheid tussen CZV en correcte uitwisseling van gegevens en het
JP

informeren van betrokken kinderen en ouders.

-PvA Aanpak CZV op het VO

- het hoofdstuk CZV bij 0-2 jarigen is in concept

-PvA Aanpak CZV op het SO

gereed.

-pilot met CZV op 2 SO scholen

- het KIEM onderzoek ism de HvA loopt op

(praktijkonderwijs en sbo)

schema. Verwachtte oplevering in maart.

-PvA Aanpak jonge kind

- in samenwerking met diverse partners is

-installatie klankbordgroep AAGG

gewerkt aan de evaluatie van de CZV en is

-inschatting cijfers/aantallen

gesproken over mogelijkheden voor verder

-start doorontwikkeling registratie CZV

onderzoek. Q1 2018 is het voorstel gereed en

-realisatie vernieuwde rapportages

start de uitvoer.

divers
-inzicht in evaluatie mogelijkheden
CZV beleidsregel

Q2:
-laatste 2 scholingen
-aanpassingen Leerlijn 9 verwerkt
-start Leerlijn centrale zorgverlener nr
9
-deelprojectleiders geschoold in geven
van coaching.
-coachingstrajecten zijn ingepland en 6
zijn geweest
-in alle focusbuurten kernteam
geformeerd
-verwijsschema tussen CZV-JP
-voorstellen aanpassingen tbv inzet
CZV voor VO
-inventarisatie aanpassingen CZV voor
SO
-implementatie CZV SO voor 4

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Toelichting

Aanpak kinderen met

09.2

Landelijke proeftuin

Landelijk

Doorontwikkeld basismodel

Q1 t/m Q4: deelname aan 4

Amsterdam is aanwezig geweest bij 8

De voortgang van het proeftuinen traject loopt volgens

toepasbaar in ketensamenwerking

bijeenkomsten Learning Community

bijeenkomsten van de learning community.

plan. De oplevering van het eerste landelijke model is in

proeftuinenproject

Amsterdam heeft als koploperproeftuin een

een vergevorderd stadium, Amsterdam leest hierop mee.

bijdrage geleverd aan de 2de JOGG mini-

Proeftuinen Den Bosch en Amsterdam hebben concrete

Q1: projectplan proeftuinen

conferentie over de ketenaanpak.

afspraken gemaakt over de eigen op te leveren producten

ketenaanpak C4O is goedgekeurd door

De bijdrage van Amsterdam is verwerkt in de

in het kader van de subsidie van VWS voor de koploper

VWS

eerste versie van het landelijke model.

proeftuinen.

oplevering basismodel ketenaanpak

Amsterdam heeft contact gehad met andere

AAGG - OLIC

proeftuinen over de implementatie.

overgewicht en obesitas

ketenaanpak: pionieren voor

(KmOO)

het organiseren van goede
ondersteuning en zorg

Wegens het vertrek van de projectleider van
Den Bosch zijn nieuwe afspraken gemaakt over
de samenwerking in het kader van het
ontwikkelen van onderdelen van de
ketenaanpak als koploperproeftuinen.

Aanpak kinderen met
overgewicht en obesitas
(KmOO)

09.3

Aanbodversterking: zorgen
voor meer en beter aanbod

Stedelijk

We hebben in totaal 65

Q1: We hebben 5 programma’s lopen/

Er doen 342 deelnemers mee aan 16

De evaluatie naar de pilot Simpel Fit LVB is nog niet

programma’s lopen of uitgevoerd.

uitgevoerd. Aan deze programma’s

programma's.

afgerond. De cursus wordt nog ontwikkeld. De pilot

Aan deze programma’s doen 600

doen 45 deelnemers mee.

deelnemers mee.

Triple P Lifestyle is opgenomen in het

We borgen de coordinatie en de

standaard aanbod van het OKT.

uitvoering van Triple P Lifestyle bij

Het OKT voert de coordinatie op de

het OKT.

uitvoering.

Advies inkoop najaar 2017 en 2018

Er zijn nieuwe trainers opgeleid zodat
in alle focusbuurten Triple P Lifestyle
kan worden uitgevoerd.
We hebben een visie op de inzet van
rolmodellen binnen de Amsterdamse
Aanpak Gezond Gewicht gereed.
We hebben de inkoopvoorwaarden van
het aanbod Gezond Gewicht dat voor
september in uitvoering gaat,
verbeterd met aandacht voor
toeleiding, kwaliteit op uitvoering en
inzet van rolmodellen.
het kwaliteitskader 'inkoop aanbod
gezond gewicht' is gereed
Er is 1 Fit in de Buurt middag
georganiseerd
Q2: We hebben 30 programma’s
lopen/uitgevoerd. Aan deze
programma’s doen 250 deelnemers
mee.
"We hebben het huidige aanbod
Gezond Gewicht geanalyseerd aan de
hand van ‘het modulaire model’, ‘het
onderliggende factoren model’, het
kwaliteitskader inkoop aanbod GG en
de doelstellingen. Met deze analyse als
basis leveren we een inkoopadvies en afspraken op voor het najaar 2017."
samen met Pharos is een beeldverhaal
ontwikkeld om te gebuiken bij het
toeleiden van kinderen en ouders naar
een gezonde leefstijl
ten minste 2 pilots met vernieuwende
toeleidingsstrategieën richting aanbod
Gezond Gewicht zijn in uitvoering.
PvA aanbod ondersteuning en zorg
kinderen op cluster scholen gereed
pilot Simpel Fit voor (l)vb gezinnen
laten ontwikkelen preventieve
workshops volgens methodiek Simpel
Fit

preventieve workshop in 3 buurten is nog niet gestart.

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Aanpak kinderen met

09.4

Excellente netwerken Pact

Stedelijk

In de focusbuurt Oud-Oost is het

Q1: vragenlijst tbv stedelijke

- ivm ziekte/interne vervanging zijn de

overgewicht en obesitas

Gezond Gewicht: meer

Pact Gezond Gewicht

verwijsschema is verzonden

opdrachten irt Stedelijk netwerk en excellente

(KmOO)

eigenaarschap en onderlinge

geïmplementeerd. Dit is door alle

Q2: Samenwerkingsovereenkomst

uitvoering para-medici uitgesteld tot 2018.

uitwisseling

betrokken ondertekend en geborgd

Oud-Oost is getekend door alle Pact-

- de inventarisatie tbv de implementatie van

bij het OKT.

partners

het Pact Gezond Gewicht op 3 pilot scholen is

In de focusbuurt Slotervaart is het

Pact is ingebed bij OKT in Oud-Oost

gestart.

Pact Gezond Gewicht

Behoeften werkveld irt Stedelijk

- de voorbereidingen voor de ondertekening

geïmplementeerd. Dit is door alle

netwerk ophalen

van de samenwerkingsovereenkomst in

betrokken ondertekend en geborgd

Advies netwerkinrichting geven

Slotervaart zijn in volle gang.

bij het OKT

Uitvoering netwerkinrichting

Het Stedelijk verwijsschema is

toepassen

geëvalueerd en de aanbevelingen

Uitkomst evaluatie Stedelijk

geimplementeerd.

Verwijsschema is gereed in
rapportvorm incl advies
Opstellen opdracht excellente
uitvoering para-medici
start pilot implementatie Pact Gezond
Gewicht op 3 clusterscholen
Q3: Acties beleggen en/of oppakken
functioneren Pact en lokale netwerken
Q4: Samenwerkingsovereenkomst
Slotervaart is getekend door alle Pactpartners
Pact is ingebed bij OKT in Slotervaart
Advies strategie 2018 mbt stedelijk
netwerk is gereed
afgesproken resultaten opdracht
excellente uitvoering para-medici zijn
gereed
evaluatie pilot implementatie Pact
Gezond Gewicht op 3 clusterscholen
incl. adviezen

Excellente professionals

10.01

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Q1: "Inventariseren leerbehoeften bij

Leerexpedities ikv

stadsdeel

Buurtaanpak: Fresh in de Les

West

betrokkenen Fresh in de les in West"

West en Noord

stadsdeel

Ontwikkelen leerexpeditie voor

Nieuw-West

betrokkenen Fresh in de les in West

stadsdeel

Q2: "Uitvoeren training betrokkenen

Noord

Fresh in de les in West"

stadsdeel

Evaluatie training betrokkenen Fresh in

Oost

de les in West en advies/uitrol naar

stadsdeel

andere stadsdelen (Noord)

Zuidoost

Q3: Q4: -

Toelichting

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Excellente professionals

10.02

Leerexpedities ikv

stadsdeel

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Q1: "Inventariseren leerbehoeften en

Buurtaanpak: Studenten

West

ontwikkelen workshop voor studenten"

stadsdeel

Uitvoering workshop

Nieuw-West

Evaluatie workshop

stadsdeel

Q2: -

Noord

Q3: -

stadsdeel

Q4: -

Gerealiseerd

Oost
stadsdeel
Zuidoost

Excellente professionals

10.03

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Q1: "Inventariseren leerbehoeften en

Leerexpedities ikv

stadsdeel

Buurtaanpak: religieuze

West

ontwikkelen training"

leiders in Zuidoost

stadsdeel

Uitvoeren

Nieuw-West

Q2: -

stadsdeel

Q3: -

Noord

Q4: -

stadsdeel
Oost
stadsdeel
Zuidoost

Excellente professionals

10.04

Q1: -

De leerbehoeften van de

West

Q2: Afstemmen en Inventariseren

gezondheidsambassadeurs worden op dit

Gezondheidsambassadeurs

stadsdeel

leerbehoeften

moment geinventariseerd. Op basis daarvan

(ZO)

Nieuw-West

Q3: "Afstemmen en Inventariseren

wordt de leerexpeditie ontwikkeld. Uitvoering

stadsdeel

leerbehoeften"

zal plaatsvinden in (begin) 2018

Noord

Ontwikkelen leerexpeditie

stadsdeel

Uitvoeren en evalueren

Oost

Q4: -

leerexpedities ikv

stadsdeel

Buurtaanpak:

stadsdeel
Zuidoost

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Toelichting

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Excellente professionals

10.05

Leerexpeditie ikv Gezonde

Stedelijk

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Q1: Inventariseren en ontwikkelen

In Q2 is de leerexpeditie geëvalueerd en zijn er

Voedselomgeving: lokale

Q2: "Uitvoeren"

voorstellen voor aanpassingen gedaan, zowel

ondernemers in Oost

Evalueren en advies voor uitrol

tav het project als de leerexpeditie. In Q3 is in

Q3: evt. uitrol

de buurten geïnventariseerd of er behoefte is

Q4: -

aan een verdere uitrol en hoe dit het beste
vorm gegeven kan worden. Insteek is nu dat de
doelgroep (winkeliers) wordt uitgebreid naar
horeca ondernemers (toko's, afhaal, e.d.). Op
dit moment wordt bekeken wat dit betekent
voor het project en de leerexpeditie. Uitvoering
zal daarom plaatsvinden in (begin) 2018.

Excellente professionals

10.06

Q1: -

Er is geen vervolg aan gegeven. Reden hiervoor

tbv stedenbouwkundig

Q2: "Afstemmen met betrokkenen van

is dat we in augustus vanuit AAGG hebben

ontwerpers

Bewegende stad"

besloten om (wegens capaciteitsgebrek en de

Inventariseren wat onze bijdrage zal

vele aanvragen voor een leerexpeditie) te

zijn mbt vakontwikkeling rondom de

investeren in lopende zaken en groepen die

beweeglogica

reeds getraind zijn (basis op orde) ipv

Q3: vervolg inventarisatie

uitvoering van nieuwe projecten.

Leerexpedities Fysiek domein

Stedelijk

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Q4: Mede ontwikkelen, Uitvoeren
ondersteunen (vervolg in 2018)

In plaats daarvan hebben we geïnventariseerd
welke behoeften er zijn binnen de community.
Op basis hiervan wordt er een leerexpeditie
ontwikkeld voor Opbouw medewerkers in de
verschillende buurten.

Excellente professionals

10.07

Q1: Afstemmen met RVE Onderwijs .

In Q3 is met Jump-In (en daarmee RVE

Sport:

Jump-In en Inventariseren

Onderwijs) geïnventariseerd hoe hier vervolg

Oudercontactmedewerkers

leerbehoeften bij OCM

aan gegeven kan worden. Ook is bij de grotere

(OCM)

Q2: Afstemmen met RVE Onderwijs .

welzijnsorganisaties geïnventariseerd of en in

Jump-In en Inventariseren

hoeverre verdere uitrol plaats kan vinden. Op

leerbehoeften bij OCM

basis hiervan is de leerexpeditie verder

Q3: Ontwikkelen en afstemmen

aangescherpt en een plan opgesteld voor de

Q4: Uitvoeren en evalueren

uitvoering.

Leerexpedities ikv School /

Stedelijk

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Er is behoefte en het enthousiasme is groot,
echter het organiseren en vrij plannen van
medewerkers voor de leerexpeditie vraagt tijd.
Daarom vindt uitvoering plaats in (begin) 2018.

Toelichting

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Toelichting

Excellente professionals

10.08

Leerexpedities ikv School/

Stedelijk

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Q1: -

Leerbehoeften geïnventariseerd.

In overleg met Sportservice uitvoering in Q1 2018 start 1

Sport: Motie Plezierig

Q2: Afstemmen met RVE Sport en

Hiertoe zijn sessies gevoerd met

groep met 14 combinatiefunctionarissen.

bewegen voor CF en BSC

inventariseren leerbehoeften en

programmamanagers Sportstimulering (PO,

benodigdheden

SO), leidinggevenden van de

Q3: "Afstemmen met RVE Sport en

combinatiefunctionarissen Stichting

inventariseren leerbehoeften en

Sportservice Amsterdam. Daarnaast hebben

benodigdheden"

dertien combinatiefunctionarissen meegedacht

Ontwikkelen leerexpeditie

en inzicht gegeven in de hun leerbehoeften. Op

Uitvoeren (max 2 groepen)

basis hiervan is een leervoorstel tot stand

Evalueren

gekomen.

Q4: Uitvoeren (max 2 groepen)
Evalueren
Excellente professionals

10.09

Q1: Adviserende en ondersteunende

Leerbehoeften geïnventariseerd.

Op basis van de meedenksessies zijn twee leervoorstellen

jongeren: Topscore trainers

rol bij Impuls CZV en leerexpedities

Hiertoe zijn sessies gevoerd met

ontwikkeld. Status: beiden in intern concept. De

en Jongerenwerkers

OKA en OKA-JGZ

programmamanagers, teamleiders Topscore-

voorbereiding loopt achter doordat er

Q2: Afstemmen met betrokkenen en

trainers en een teamleider van de

onderzoeksresultaten mee moeten worden genomen in

Inventariseren leerbehoeften

jongerenwerkers. Daarnaast hebben zeven

het leervoorstel. Deze resultaten zijn nog niet bekend.

Afstemmen en inventariseren

jongerenwerkers meegedacht en inzicht

Planning: Q3 is verschoven naar Q4. Na overleg met alle

leerbehoeften SD

gegeven in de hun leerbehoeften.

partners uitvoering in Q1 en Q2 2018.

Leerexpedities ikv Aanpak

Stedelijk

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Q3: Ontwikkelen leerexpedities
Uitvoeren

Voor de Topscore-trainers is er een sessie

Q4: Uitvoeren en evalueren

geweest met de programmamanager

leerexpedities

sportstimulering VO 12+, twee coördinatoren

Evalueren

Topscore-Fit, een jump-in & Topscore-Fit trainer,
een coördinator, voetbal topscore en Jump-in,
een sportmakelaar en een trainer Topscore-ﬁt.
Op basis hiervan is een leervoorstel tot stand
gekomen.

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Excellente professionals

10.10

Leerexpedities ikv KmO:

Stedelijk

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Q1: Inventariseren leerbehoeften

In Q2 en Q3 is uitvoering gegeven aan de

Gespecialiseerde

binnen Spirit en Ontwikkelen

leerexpeditie. 12 ambassadeurs van Spirit

Hulpverlening

leerexpeditie

hebben deze leerexpeditie gevolgd.

Q2: Inventariseren leerbehoeften

Er is op basis hiervan een vervolgplan

binnen Spirit en Ontwikkelen

opgesteld om de samenwerking tussen AAGG

leerexpeditie

en Spirit verder vorm te geven.

Toelichting

Uitvoeren leerexpeditie
Q3: Uitvoeren leerexpeditie

Er heeft vanuit EP geen afstemming

Afstemmen en inventariseren

plaatsgevonden met gespecialiseerde

leerbehoeften voor gespecialiseerde

hulpverleners binnen het SO.

hulpverleners in het SO
Q4: Evalueren en uitrollen naar andere
gespecialiseerde hulpverleners
Afstemmen en inventariseren
leerbehoeften voor gespecialiseerde
hulpverleners in het SO
Voorbereidingen uitvoeren
leerexpeditie voor hulpverleners in SO
in 2018, mede op basis van evaluatie
leerexpeditie Spirit
Excellente professionals

10.11

Leerexpedities ikv KMO: tbv
Samen Doen, OKA, OKA-JGZ

Stedelijk

uitgevoerde leerexpeditie(s)

Q1: -

In Q2 en Q3 leerexpeditie succesvol uitgevoerd

Doorlopend adviserende en ondersteunende rol aan

Q2: Afstemmen en inventariseren

en afgerond. In Q4 geëvalueerd, training

leerlijn OKT en Impuls CZV (teamsessie en

leerbehoeften SD

succesvol.

teamevaluatie).

Uitvoeren
Adviserende en ondersteunende rol bij

Voor de kernteams Obesitas (centrale

Impuls CZV en leerexpedities OKA en

zorgverlener, jeugdarts, ouder en kind-

OKA-JGZ

adviseur, jeugdpsycholoog), in Q4 succesvolle

Q3: Uitvoeren

aftrapbijeenkomst geweest voor leerexpeditie

Evalueren

OKT op de Inspiratiedag van de AAGG.

Adviserende en ondersteunende rol bij
Impuls CZV en leerexpedities OKA en
OKA-JGZ
Q4: Evalueren
Adviserende en ondersteunende rol bij
Impuls CZV en leerexpedities OKA en
OKA-JGZ

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Excellente professionals

10.12

Leerexpedities ikv Eerste

Stedelijk

ontwikkelde leertrajecten obv

Q1: -

Zie cluster: eerste 1000 dagen

inventarisatie behoefte

Q2:

1000 dagen: Leerexpeditie
voor max 2 groepen

Toelichting

Afstemmen en inventariseren
Adviseren
Q3:
Ontwikkelen
Uitvoeren evalueren
Adviseren
Q4: idem Q3

Excellente professionals

10.13

Digitaal leren en ontwikkelen: Stedelijk

Er is een start gemaakt met het

Q1: -

De e-tool is in Q3 succesvol gelanceerd in de

In Q4 wordt invulling gegeven aan twee andere scenario's.

E-tool gesprekstechnieken

Oost: Oud-

functioneel maken van de E-tool

Q2: E-tool gepsrekstechnieken: eerste

App-store en Google play.

Planning: lancering tweede scenario Q1 2018.

Oost

gesprekstechnieken voor

scenario deﬁnitief maken

(zorg)professionals als aanvulling op E-tool gebruiksklaar maken
de leerexpedities

De e-tool is als app te downloaden op

Q3: Communicatie inzet en gebruik

smartphone, tablet of iPad. Niet geschikt voor

tool

PC. Voor Ios/Apple beschikbaar.

Invulling geven aan 2 andere
scenario’s

1e scenario gecommuniceerd naar de

Q4: Invulling geven aan 2 andere

jeugdgezondheidszorg, Ouder en Kind team en

scenario’s

Samen Doen (via leerlijnen).

Gebruikersklaar maken van de 2
nieuwe scenario’s (doorlopend 2018)
Excellente professionals

10.14

Digitaal leren en ontwikkelen: Stedelijk

Er is een start gemaakt met het

Q1: -

Onderzoek is succesvol afgerond. Er ligt tevens

onderzoek landelijke e-

Oost: Oud-

ontwikkelen van een landelijke E-

Q2: Afstemmen en coördineren

een plan met vervolgstappen over de

learning

Oost

learning module

uitvoering onderzoek naar

ontwikkeling van een landelijke e-learning. Op

mogelijkheden e-learning

dit moment is AAGG in gesprek met JOGG, G4

Mogelijkheden verkennen ontwikkelen

en Den Bosch om te kijken hoe hier gezamenlijk

e-learning

invulling aan gegeven kan worden, waarbij we

Q3: Communiceren

zoveel mogelijk gemeenten willen laten

onderzoeksresultaten

aanhaken die enthousiast zijn en een bijdrage

Mogelijkheden verkennen ontwikkelen

willen leveren.

e-learning
Q4: Start ontwikkeling landelijke elearning (doorlopend 2018)
Excellente professionals

10.15

Landelijke GG academie

Stedelijk

uitgevoerde verkenning ism JOGG

Q1: -

Inmiddels wordt met JOGG besproken hoe we in

Oost: Oud-

over de mogelijkheden voor een GG

Q2: Verkennen mogelijkheden en

samenwerking een landelijke e-leeromgeving

Oost

academie en/of andere manieren

wensen met JOGG

kunnen opzetten (tbv het basismodel

van (landelijke) borging

Q3: Verkennen mogelijkheden en

ketenaanpak als landelijke standaard).

wensen met JOGG
Plan van aanpak
Q4: Plan van aanpak
Uitvoering geven aan GG academie
(doorlopend 2018)

Cluster

Nr

Naam

Interventieontwikkeling

11.1

Literatuurreviews en mapping Landelijk

Afronding twee systematische

Afronding literatuurreview naar determinanten

studie

literatuurreviews en de concept

van slaapgedrag bij kinderen in de leeftijd 4-12

mapping studie

jaar. Deze informatie zal deels de input zijn bij

gezond Slaapgedrag

Gebied

Stedelijk

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Toelichting

het ontwikkelen van de interventie.

Conceptmapping studie:
Uitvoer bezig; uitwerking sessies.
Interventieontwikkeling

11.2

gezond Slaapgedrag

Start met de

Landelijk

dataverzameling

Stedelijk

Staat gepland

Vanaf februari wordt via vragenlijstonderzoek bij kinderen
van 4-12 in Amsterdam onderzoek gedaan naar de
determinanten van slaap.

Interventieontwikkeling

11.3

gezond Slaapgedrag

Communicatie

Voorlichting over het belang

Stedelijk

Wordt op aanvraag, zoals tijdens de

van slapen

12.1

Inspiratiedag 2017, gedaan zoals gepland.

Verbinden, faciliteren en

Landelijk

uitvoering van inspanningen die

Q1 t/m Q4:

Website aangevuld met middelenmatrix (waar

inspireren van partners

Stedelijk

bijdragen aan verbinden, faciliteren

Dagelijkse posts op Facebook en

onze middelen besteld kunnen worden of

en inspireren van partners

Twitter, nieuwsbrieven

gedownload als pdf). Kaart van Amsterdam op

Middelen proactief uitzetten in wacht-

de website gezet waarop alle (aspirant) Jumpin-

of spreekruimtes partners inclusief

scholen te zien zijn. Dagelijkse posts op

scholen

Facebook en Twitter. Ruim 700 paginalikes op

Bijdragen aan acties van Alliantie Stop

Facebook. 1400 volgers op Twitter.

Kindermarketing

Instagramaccount gestart. Twee nieuwsbrieven
met verhalen en nieuws verzonden naar ruim

Q1: Nieuwe verbeterslag website
Q2:
Q3:
Q4: Communicatie Inspiratiedag,
waaronder live verhalen uit doelgroep
Acht nieuwsbrieven, verspreid over
2017

1400 abonnees.

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Communicatie

12.2

gedragsbeinvloeding

Landelijk

uitvoering van inspanningen die

Q1: Elk cluster adviseren over

‘Veertig Wekenkalender’ voor zwangeren en

Stedelijk

bijdragen aan gedragsbeinvloeding

toepassen gedragsinzichten

‘Eerste 12 Maandenboekje’ voor jonge ouders

Artikelen in de gemeentekrant en

ontwikkeld, gebruik makend van inzichten in

lokale media

gedragsbeinvloeding en laaggeletterdheid.

Items in gemeentelijk programma AT5

‘Gezonde Piramide’ verbeterd op basis van

Minimaal eens per kwartaal aandacht

nieuwste inzichten. Onderzoek bij

in landelijke pers

watertappunten en voetbalschermen in

Q2: zie Q1 + Verspreiden animatieﬁlm

Zuidoost (welke invloed heeft toevoegen

naar wachtruimtes gezondheidscentra

waterpunt op spelgedrag). Advies over nudging

e.d.

in buurthuizen en sportkantines in Zuidoost.

Q3: zie Q1 + Handvaten voor gebruik

Gedragsbeïnvloedingstraject bij Voorzorg

van gedragsinzichten beschikbaar

(testen JoGG-materialen). Workshop over

maken

toepassen gedragsinzichten aan Jump-in team.

Q4: zie Q1 + Gedragsinterventies in

Veel landelijke persaandacht voor verbod op

Eerste Duizend Dagen

kindermarketing in metrostations. Filmploeg
van Schotse tv op bezoek. Artikel over The
Daily Mile en over speciaal onderwijs in de
gemeentekrant. Artikel over Gezonde Maatjes
op Intranet Amsterdam.

Communicatie

12.3

borging communicatie

Landelijk

Gestart met borging communicatie

Q1: Middelenmatrix op website

Er is geen informatiebijeenkomst gerealiseerd

(middelen)

Stedelijk

(middelen) bij andere (interne en

Q2: Huisstijlgids voor collega’s in oa

met collega’s in de stadsdelen. Het is

externe) partijen.

stadsdelen

onduidelijk hoe gezond gewicht belegd is bij de

Q3: Bijeenkomst voor collega’s elders

communicatie van de stadsdelen. Besloten is

in gemeente om zelf te communiceren

dit eerst af te wachten. Wel is er afstemming op

Q4: Verkennend gesprek met landelijke onderdelen met stadsdelen en rve Sport over
partners over communicatiemiddelen

gebruik beeldstijl en communicatie. We hebben
op dit moment een basic huisstijlgids die
collega’s kunnen raadplegen als zij gebruik
maken van de Zo Blijven Wij Gezond beeldstijl.

Toelichting

Cluster

Nr

Naam

Gebied

Afgesproken

Planning

Gerealiseerd

Communicatie

12.4

Advisering en ondersteuning

Stedelijk

inspanningen die gericht zijn op het

Q1:

Reeks scholen die Jumpin certiﬁcaat hebben

clusters en

ondersteunen van het programma

Scholen die starten met Jumpin of

gehaald, in het zonnetje gezet. Campagnestijl

programmamanager

mbt communicatie

certiﬁcaat halen in het zonnetje

voor 12+ ontwikkeld, ‘Goed Bezig’. E-tool

zetten. Bijdragen aan bereiken nieuwe

gespreksvaardigheden bekend gemaakt.

scholen. Advies over ontwikkelen

Promotie rond Kids Smaak Festival van Elftal

nieuwe middelen.

tegen Armoede. Advisering rond risico’s

Activiteiten in de buurten belichten +

ongezonde sponsoring 3x3 Basketbal. Fact

advisering

sheets over trends in de focusbuurten (per

Berichten over nieuw te vormen

stadsdeel) gemaakt.

netwerk voedselondernemers en over
beleidsverbeteringen
Artikelen, columns en speeches
schrijven voor ambtelijk en bestuurlijk
opdrachtgevers
Q2: Idem Q1, en:
Communicatiestrategie voor Eerste
Duizend Dagen helpen ontwikkelen
plus middelen
Communicatiestrategie voor 12+
helpen ontwikkelen plus middelen. En
belichten onderwerpen rond 12+
E-tool gespreksvaardigheden bekend
maken
Q3: Idem Q2
Q4: idem Q2, en:
Communicatie rond deelname
informatiemarkt uitgiftedagen
kledingbonnen (WPI) + andere
stadsbrede evenementen
Programmabreed

Programmabreed

13.1

13.2

programmaplan 18-21

Inspiratiedag Gezonde
Leefstijl 3

Stedelijk

Stedelijk

Q1: opdrachtformulering

Programmaplan volgens planning in concept

Q2: opdrachtformulering

gereed en goedgekeurd door opdrachtgever;

Q3: schrijven en herschrijven

input wordt nu opgehaald bij betrokken rve's.

Q4: afronden en vaststellen

Besluitvorming vindt plaats in dec/jan.

inspiratiedag 2017 is uitgevoerd en

Q1: save the date uit

De inspiratiedag vond plaats op 9 november.

geëvalueerd

Q2: programma voorbereiden

het programma bestond uit 32 inspiratiesessies

Q3: voorbereiden

(verdeeld over drie inspiratierondes) en twee

Q4: uitvoeren en evalueren

plenaire programmaonderdelen. Er zijn ruim

programmaplan 2018-2021 gereed

500 mensen uit ons samenwerkingsnetwerk op
de dag afgekomen; van gymdocenten tot
wetenschappers en van ondernemers tot
jeugdverpleegkundigen.

Toelichting

