Stoplicht rapportage inclusief output van 19 Jan 2017 11:13
Aantal inspanningen: 81

Uw selectie:
Periode: 1 oktober - december 2016

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

Groei-App en Groei-Gids

- 130 jeugdverpleegkundigen en -

1000 dagen

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

bevatten op doelgroep gerichte

artsen hebben een training over

aanpak

jaar en hun

ouders/opvoeders

informatie

gezonde voeding 0-2 jaar gevolgd.

ouders

verloskundigen/kraamzorg

- tweedejaars

De waardering van de training lag

jeugdverpleegkundigen en-

tussen een 7,5 en een 8,5 en bood

Zwangere vrouwen

Valt onder 1.1.

gezonde leefstijl

Stedelijk

artsen scholen in het geven van hen veel nieuwe informatie.
voorlichting over voeding, oa

- De OKT teams zijn door de

conform de vuistregels van de

aandachtsfunctionarissen

AAGG.

borstvoeding geinformeerd na hun

- Aandacht functionarissen

jaarlijkse bijscholing.

borstvoeding, zijn geschoold in

- In 4 focuswijken zijn diverse

het geven van voorlichting over

activiteiten uitgevoerd rond het

voeding, oa conform de

thema borstvoeding geven. De

vuistregels van de AAGG. Zij

bijeenkomsten zijn overwegend goed

verspreiden deze informatie in

bezocht met enthousiaste,

het team van jeugdartsen en

geinteresseerde (as) ouders en

jeugdverpleegkundigen.

professionals. Een babymarkt in Zuid

- Voorlichting gegeven

Oost met allerlei workshops,

(themamiddag) in alle buurten

weegspreekuren op het OKT met

waar risico op overgewicht en

inzet van een lactatiekundige, dietist,

obesitas bij kinderen hoog is

fotograaf of babymasseur en

aan zwangere moeders in over

georganiseerde focusgroep

en support bij het geven van

gesprekken geven veel inzicht in het

borstvoeding.

wel en wee van het geven van

- Samen met

borstvoeding voor moeders. Dit alles

VoorZorgverpleegkundigen zijn

is in een uitgebreid verslag verwerkt.

ten minste 2 instrumenten

In Q1 worden acties geformuleerd tav

ontwikkeld om waardoor zij hun

de bevindingen.

doelgroep ook op het gebied

- De training voor

van Gezond Gewicht (beter)

Voorzorgverpleegkundigen is

kunnen ondersteunen

afgerond. Zij gaan in Q1 het geleerde

- De 1000 dagen aanpak geeft

in hun praktijk proberen in te zetten

input voor een nieuwe cursus

en reﬂecteren hierop in een

die ‘Rondom de Geboorte’ gaat

terugkombijeenkomst eind Q1.

ontwikkelen in een aantal

Gewenst voorlichtingsmateriaal voor

risicogebieden waar veel lage

deze doelgroep wordt meegenomen

SES zwangere vrouwen wonen.

in Q1 van het uitvoeringsplan 2017

- Evaluatie en eventuele

voor de eerste 1000 dagen.

verbetering van screening van

- Er zijn nog geen uitkomsten bekend

JGZ op gezonde leefstijl en het

van het HP4alltraject A en B zoals dat

stimuleren van gezonde

door de JGZ als pilot wordt

voedings- en leefstijlgewoonten

uitgevoerd ism de Erasmus

t.b.v. doorverwijzing naar

unversiteit.

Health Pregnancy for all;

- Beweeginterventies voor zwangere

HP4ALL project A)

vrouwen en voor ouders met een

- Afspraak is geeﬀectueerd dat

kind tot 2 jaar worden in 2017

JGZ tijdens het screenen op

gecontinueerd en geevalueerd.

risicofactoren na de geboorte

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

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

- Binnen de JGZ zijn de eerste

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

gewicht krijgen huisbezoeken

bevindingen rondom de prenatale

jaar en hun

ouders/opvoeders

van verloskundigen ??

huisbezoeken genoteerd. Het aantal

ouders

verloskundigen/kraamzorg

- het onderwerp gezonde

huisbezoeken is nog laag. De JGZ is

leefstijl wordt als integraal

voornemens om in mei 2017 het

onderdeel van het huisbezoek

prenatale huisbezoek stadsbreed uit

van verloskundigen ?? in het

te rollen. Een ongezonde leefstijl is

protocol opgenomen.

een van de redenen voor een

- Verloskundigen uit de

huisbezoek.

bestaande en nieuwe

- Verloskundigen zijn aangesloten bij

focusbuurten sluiten aan bij de

de lokale PACT Gezond Gewicht

lokale Pact Gezond Gewicht

netwerken. In de

samenwerkingsnetwerken

samenwerkingsovereenkomsten die
eind 2016 zijn opgeleverd staan hun
inspanningen benoemd.

Leeroplossing

Valt onder 1.1 1000 Stedelijk

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

De samen met partners

Het nieuwe actieplan en DIN schema

semiprofessionals

dagen aanpak

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

(doelgroep zelf, betrokken

voor de eerste 1000 dagen is in

jaar en hun

ouders/opvoeders

community, professionals, de

concept gereed en begin 2017

ouders

verloskundigen/kraamzorg

zorgverzekeraars én in

beschikbaar.

samenwerking met de collega’s
uit de G4) opgestelde strategie
om de ondersteuning en zorg in
én buiten de spreekkamer
excellenter te maken, is volop
in uitvoering.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

1a) 84 basisscholen in het

- 85 scholen kregen in Q4

Het verbetertraject

Jump-in verbeter traject

ondersteuning

heeft in veel gevallen

- 9 nieuwe scholen zijn in Q4

meer tijd nodig. In de

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

ingestroomd

eerste helft van 2016

stadsdeel Noord

sport

Ouder- en kindteams

succesvol uitgestroomd en

- 2 scholen zijn in Q4 uitgestroomd

hebben we te maken

stadsdeel Oost

professionals/

ouders/opvoeders

hebben daarbij alle doelen

- totaal zijn er 111 scholen in de

gehad met veel

stadsdeel Zuidoost

zorg

RVA Onderwijs

behaald.

aanpak of in de aanpak geweest

wisselingen (en uitval)

- in totaal hebben 12 scholen het

van Jump-in adviseurs

Jump-in certiﬁcaat

en met wisselingen bij

Waterlandpleinbuurt

RVA Sport/Bos

Indische Buurt

scholen

2b) De 8 succesvol

Transvaalbuurt

schoolbesturen

uitgestroomde Jump-in scholen

directies van scholen.

Kolenkitbuurt

sport

hebben Certiﬁcering Gezonde

Dat heeft direct invloed.

Slotermeer

sportverenigingen

Scholen (deelcertiﬁcaat voeding

De voortgang van

Bijlmer-Centrum

st. Jeugdtandverzorging

en sport&bewegen).

Jump-in is gebaat bij

Oud-Noord

Amsterdam
Voorscholen

een structurele en
3) Toolkit is beschikbaar.

duurzame

welzijnsorganisaties

samenwerking tussen

Wetenschappelijke

de betrokken partners.

(onderzoeks) instellingen

In de tweede helft van
2016 is weliswaar een
stevige eindsprint
ingezet, maar de eerder
opgelopen achterstand
kon niet meer
goedgemaakt worden.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

- schooljaarplan sport en

-alle scholen die in een

-> Actieve begeleiding
van de

2015
Scholenaanpak

Schooljaarplannen sport

valt onder 1.2

Stedelijk

professionals/

GGD

en beweging voor alle

Scholenaanpak

stadsdeel West

school

GGD/E&G

bewegen is voor alle 225

verbetertraject zitten, krijgen actieve

stadsdeel Nieuw-

wetenschap

ouders/opvoeders

scholen (BO en SBO) opgesteld.

begeleiding van een beweegmanager beweegmanager op

West

RVA Onderwijs

- op 185 van de 225 scholen

voor het organiseren van het sport-

scholen in het

stadsdeel Noord

RVA Sport/Bos

zijn promotielessen onder

en beweegaanbod op de scholen en

verbetertraject blijft

stadsdeel Oost

scholen

schooltijd aangeboden.

advisering m.b.t. motorische

gewaarborgd. ->

stadsdeel Zuidoost

schoolbesturen

-op alle scholen, die in een

achterstanden en remedial teaching

Scholen die in het

Waterlandpleinbuurt

sport

verbetertraject zitten en

=>behaald

verbetertraject zitten

Indische Buurt

sportverenigingen

scholen die het Jump-in

Transvaalbuurt

Voorscholen

certiﬁcaat behaald hebben zijn

-voor alle 225 scholen (BO en SBO) is

schooljaarplan sport en

Kolenkitbuurt

naschoolse sportactiviteiten

een schooljaarplan sport en bewegen

bewegen. Scholen die

Slotermeer

georganiseerd

opgesteld. In afstemming met Jump-

niet in het

Bijlmer-Centrum

-op 56 scholen, die in een

in coaches hebben de

verbetertraject zitten

Oud-Noord

verbetertraject zitten en

beweegmanagers extra aandacht

krijgen een minder

scholen die het Jump-in

voor alle scholen, die in een

uitgebreide versie.

certiﬁcaat behaald hebben is

verbetertraject zitten.

Gym+ voor groep 3,4

=> behaald

225 PO-scholen

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

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

krijgen een uitgebreid

eind schooljaar 2015/2016

-alle scholen in een verbetertraject

RVA Onderwijs

wordt op 60 scholen alleen nog

hebben deze ondersteuning rond

RVA Sport/Bos

water (of melk) gedronken bij

voeding ontvangen

West

scholen

het 10-uurtje

- Voedingsinterventies zijn nog niet

stadsdeel Noord

schoolbesturen

-eind schooljaar 2015/2016

gereed, wel is de focus bepaald en

stadsdeel Oost

sport

wordt op 60 scholen alleen nog

zijn vervolg stappen uitgewerkt.

stadsdeel Zuidoost

Voorscholen

fruit of groenten (of een bruine

Waterlandpleinbuurt

Wetenschappelijke

boterham) gegeten bij het 10-

Indische Buurt

(onderzoeks) instellingen

uurtje

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

Transvaalbuurt

-eind schooljaar 2015/2016 zijn

Kolenkitbuurt

op 70 scholen afspraken over

Slotermeer

gezonde traktaties

Bijlmer-Centrum

-eind schooljaar 2015/2016

Oud-Noord

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

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Jump-in op VVE

valt onder 1.2

Niet bekend

Niet bekend

nvt

niet ingevuld

Scholenaanpak

- pilot voorschoolprogramma

- op basis van de pilot is het Jump-in

Jump In wordt uitgevoerd,

voorschoolprogramma aangepast en

geevalueerd en afgerond

uitgewerkt in een plan van aanpak,

op basis daarvan wordt

dat eind 2016 is afgerond.

voorschoolprogramma Jump In

- er is een start gemaakt met verdere

al dan niet aangepast en

uitrol binnen bestaande organisaties,

vervolgens gestart bij andere

maar nieuwe organisaties zijn nog

locaties van reeds aangehaakte

niet gestart.

VVE organisaties en nieuwe

-deelnemende organisaties hebben

organisaties worden betrokken.

de ondersteuning rond voeding
ontvangen
- deelnemende organisaties hebben
de ondersteuning rond
beweegkriebels ontvangen

- eind schooljaar 2015/2016

-alle scholen die in een

GGD/E&G

hebben 20 scholen alle doelen

verbetertraject zitten, hebben deze

stadsdeel Nieuw-

GGD/leefomgeving en

van buitenspelen behaald en de ondersteuning rond PLAYgrounds

West

milieu

PLAYgrounds aanpak in hun

ontvangen.

stadsdeel Noord

Ruimte en Duurzaamheid

school geborgd.

- De meeste scholen hebben de

stadsdeel Oost

Ruimtelijke Ordening

stadsdeel Zuidoost

RVA Onderwijs

- gedurende schooljaar

klein deel heeft de subsidie

Waterlandpleinbuurt

RVA Sport/Bos

2015/2016 hebben 20 scholen

opgespaard als onderdeel van een

Indische Buurt

scholen

voor alle groepen tassen met

grotere renovatie (op basis van de

Transvaalbuurt

schoolbesturen

leeftijdsadequaat

impuls schoolpleinen)

Kolenkitbuurt

sport

buitenspeelmateriaal

Slotermeer

Voorscholen

ontvangen.

Advies en

valt onder 1.2

Stedelijk

professionals/

GGD

ondersteuning:

Scholenaanpak

stadsdeel West

school

buitenspelen

Scholenaanpak

verbeteringen gerealiseerd, maar

Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

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

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Fresh in de les wordt in de

De projeceten van 2016 zijn afgerond 15 november is een

buurtorganisaties

waterlandpleinbuurt

en met de zelf organisaties

publieksbijeenkomst

en ouder uit

Culturele instellingen

georganiseerd

geëvalueerd.

geweest met uitleg

risicogroepen

maatschappelijk

over de community

kinderen 2,5 - 12

middenveld

aanpak in 2017. Vanaf

jaar

MEE organisaties

die datum tot 5 januari

kinderen met

Mensen uit de buurt

2017 kunnen nieuwe

(morbide)

ondernemers(-vereniging)

aanvragen worden

obesitas

Ouder- en kindteams

ingediend.

kinderen van -9

Religieuze instellingen

maanden tot 2,5

Samen Doen teams

jaar en hun

scholen

ouders

sportverenigingen

ondernemers

Vrijwilligersorganisaties

ouders

welzijnsorganisaties

buurtorganisaties bestuurscommissies

Ondersteuning

Valt onder 1.3.1

stadsdeel Noord

Community aanpak

Buurtaanpak Noord

Waterlandpleinbuurt jeugd van 12 jaar
Oud-Noord

Noord

Buurtaanpak

professionals/
school
professionals/
sport
professionals/
zorg
Bewoners Noord

stadsdeel Noord

Buurtaanpak Noord

Waterlandpleinbuurt jaar
Oud-Noord

Partners Noord

kinderen 2,5 - 12

Valt onder 1.3.1.

Buurtaanpak

nntb

Op verzoek van de jeugd in de Banne

buurtorganisaties

wordt een kunstgrasveld én een

kinderen van -9

Culturele instellingen

speelvoorziening voor meiden

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

aangelegd.

jaar en hun

Ouder- en kindteams

ouders

Religieuze instellingen

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Valt onder 1.3.1.

stadsdeel Noord

Buurtaanpak Noord

Waterlandpleinbuurt jaar
Oud-Noord

bestuurscommissies

buurtorganisaties

Buurtaanpak

nntb

De samenwerkingsovereenkomstis
ondertekend door 23 partijen.

kinderen van -9

Culturele instellingen

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

Eind januari wordt een aanbodsmarkt

jaar en hun

Ouder- en kindteams

(van zorginspanningen)

ouders

Religieuze instellingen

georganiseerd.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
kinderen 2,5 - 12

Overige inspanningen

Valt onder 1.3.1.

stadsdeel Noord

Noord

Buurtaanpak Noord

Waterlandpleinbuurt jaar
Oud-Noord

bestuurscommissies
buurtorganisaties

Buurtaanpak

nntb

in november heeft fresh in de les
plaatsgevonden.

kinderen van -9

Culturele instellingen

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

Daarnaast is er in november een

jaar en hun

Ouder- en kindteams

gezondheidsmarkt in de Molenwijk

ouders

Religieuze instellingen

georganiseerd.

De koelwagen is aangeschaft.

Steeds meer partijen sluiten zich aan
bij de vrienden van de voedselbank.

Toelichting

Betrekken meer bewoners en

Er zijn in Slotermeer/ Geuzenveld

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het stimuleren

geen nieuwe inspanning ondernomen

professionals/

Culturele instellingen

van een gezonde leefstijl

ten behoeve van de Community

Geuzenveld (Nieuw-

school

ondernemers(-vereniging)

- (vernieuwde) netwerkanalyse

aanpak. Samen met de nieuwe

West)

professionals/

Ouder- en kindteams

opgesteld samen met

buurtmanagers Nieuw West wordt

sport

Religieuze instellingen

gebiedsteam. Output:

onderzocht of de community aanpak

professionals/

benoemen belangrijkste

vanaf 2017 ingezet zal worden.

zorg

actoren en bijbehorende acties

Ondersteuning

Valt onder 1.3.2

stadsdeel Nieuw-

buurtorganisaties bestuurscommissies

Community aanpak

Buurtaanpak

West

ondernemers

Geuzenveld-Slotermeer

Geuzenveld-

Slotermeer

Slotermeer

Buurtaanpak

- Met minimaal 8 buurtpartners
worden afspraken gemaakt over
het stimuleren van een gezonde
leefstijl
- Minimaal 8 buurtinitiatieven/
evenementen worden
verbonden met gezonde leefstijl
- Regiegroepen
bewonersinitiatieven worden
voorgelicht en betrokken
- Verduidelijken rol/
mogelijkheden
gezondheidsambassadeurs bij
AAGG

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

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

Health coins is gestart in
Slotermeer.

Betrekken meer bewoners en

- Gezondheidsambassadeurs uit NW

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het stimuleren

hebben een workshopsessie

kinderen van -9

Culturele instellingen

van een gezonde leefstijl

gehouden met een ambassadeur uit

Geuzenveld (Nieuw-

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

- (vernieuwde) netwerkanalyse

Oost. Doel was te inspireren en tot

West)

jaar en hun

Ouder- en kindteams

opgesteld samen met

een dergelijke aanpak in NW.

ouders

Religieuze instellingen

gebiedsteam. Output:

Ambassadeurs waren erg

benoemen belangrijkste

enthousiast, hieraan zal in 2017

actoren en bijbehorende acties

vervolg worden gegeven

- Met minimaal 8 buurtpartners

- Een ambassadeur heeft is

Bewoners Geuzenveld-

Valt onder 1.3.2

stadsdeel Nieuw-

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Slotermeer

buurtaanpak

West

jaar

Geuzenveld-

Slotermeer

Slotermeer

Buurtaanpak

worden afspraken gemaakt over samenwerking met de GGD zelf een
het stimuleren van een gezonde bijeenkomst gezonde leefstijl
leefstijl

georganiseerd

- Minimaal 8 buurtinitiatieven/

- De gezondheidsambassadeurs

evenementen worden

hebben een gezondheidsfestival

verbonden met gezonde leefstijl georganiseerd
- Regiegroepen

- 2 ambassadeurs hebben

bewonersinitiatieven worden

meegeholpen met uitdelen van

voorgelicht en betrokken

voorlichtingsmateriaal tijdens de

- Verduidelijken rol/

uitgiftedagen van kleidingbonnen van

mogelijkheden

het WPI op het stadhuis

gezondheidsambassadeurs bij

- Health Coins: Een health challenge

AAGG

is gestart tussen een groep kinderen
(30) uit Slotermeer en een groep

Betrekken stadsdeel intern bij

kinderen (25) uit Osdorp. Wie de

de AAGG

meeste stappen heeft gezet, krijgt

- Buurtaanpak blijft onderdeel

een groepsbelevenis. Ondersteund

van de gebiedsplannen

door activiteiten van

- Meer kennis in gebiedsteam

sportorganisaties. Zeer

van gezonde leefstijl en AAGG

succesvol.

- Gebiedsteam wordt eigenaar
van onderdelen van de aanpak

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

Health coins is gestart in
Slotermeer.

Betrekken meer bewoners en

In algemeenheid is de aandacht voor

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het stimuleren

een gezodde leefstijl en het belang

kinderen van -9

Culturele instellingen

van een gezonde leefstijl

dat daar aan gehecht wordt, duidelijk

Geuzenveld (Nieuw-

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

- (vernieuwde) netwerkanalyse

vergroot.

West)

jaar en hun

Ouder- en kindteams

opgesteld samen met

- de buurtaanpak in Nieuw West

ouders

Religieuze instellingen

gebiedsteam. Output:

wordt uitgebreid

benoemen belangrijkste

- door gezmanelijke inspanningen

actoren en bijbehorende acties

met het gebiedsteam is een aantal

- Met minimaal 8 buurtpartners

subisidies die speciﬁek op

Partners Geuzenveld-

Valt onder 1.3.2

stadsdeel Nieuw-

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Slotermeer

Buurtaanpak

West

jaar

Geuzenveld-

Slotermeer

Slotermeer

Buurtaanpak

worden afspraken gemaakt over gezondhied gericht zijn -ondanks
het stimuleren van een gezonde bezuinigingen- gehonoreerd:
leefstijl

- De werkwijze van Sezo in de speel-

- Minimaal 8 buurtinitiatieven/

o-theken, waarbij tijdens

evenementen worden

ouderinloopochtenden aandacht

verbonden met gezonde leefstijl wordt besteed aan gezonde leefstijl
- Regiegroepen

en beweegkriebels is ook voor 2017

bewonersinitiatieven worden

gehonoreerd.

voorgelicht en betrokken

- de welzijnsorganisatie "Eigenwijks"

- Verduidelijken rol/

heeft in reguliere subsidieaanvraag

mogelijkheden

gedaan en gehonoreerd gekregen

gezondheidsambassadeurs bij

voor "gezond Nieuw West. dat

AAGG

betekent dat activiteiten met
beowners ter bevordering van

Betrekken stadsdeel intern bij

gezondheid, netwerkversterking van

de AAGG

bewoners ingebed is in hun

- Buurtaanpak blijft onderdeel

organisatie.

van de gebiedsplannen

- Subisideaanvraag Zina voor

- Meer kennis in gebiedsteam

preventieve sessie voor

van gezonde leefstijl en AAGG

migrantenvrouwen is gehonoreerd.

- Gebiedsteam wordt eigenaar

- vrijwilligers van studiezalen, en

van onderdelen van de aanpak

studentenorganisaties die in de buurt
actief zijn, hebben een workshop

- Verduidelijken en uitwerken rol gevolgd over de AAGG en hoe
van ambassadeurs in de AAGG

aandacht te besteden aan gezonde

- Integreren gezonde leefstijl bij

leefstijl

coaching jonge meisjes in nieuw
west, verbinding met 1000-

- voorbereidende activiteiten zijn

dagen aanpak.

gestart voor een serie

- 120 migranten vrouwen leren

opvoeddebatten met vaders uit

verantwoordelijkheid en regie

Geuzenveld en Slotermmer

te nemen voor hun eigen
gezondheid

Health coins is gestart in
Slotermeer.

Betrekken meer bewoners en

- armoede &

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het stimuleren

gezondheidsambassadeurs; 25

kinderen van -9

Culturele instellingen

van een gezonde leefstijl

bewoners uit Nieuw West hebben een

Geuzenveld (Nieuw-

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

- (vernieuwde) netwerkanalyse

traject gevolgd om voorlichting te

West)

jaar en hun

Ouder- en kindteams

opgesteld samen met

kunnen geven over

ouders

Religieuze instellingen

gebiedsteam. Output:

inkomensvoorzieningen en hoe die

benoemen belangrijkste

kunnen bijdragen tot een gezondere

actoren en bijbehorende acties

leefstijl. In een aantal gevallen waren

- Met minimaal 8 buurtpartners

dit bestaande

Overige inspanningen

Valt onder 1.3.2

stadsdeel Nieuw-

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Geuzenveld-Slotermeer

Buurtaanpak

West

jaar

Geuzenveld-

Slotermeer

Slotermeer

Buurtaanpak

worden afspraken gemaakt over gezondheidsambassadeurs in een
het stimuleren van een gezonde aantal gevallen 'nieuwe'.
leefstijl

Spin oﬀ:

- Minimaal 8 buurtinitiatieven/

- In samenwerking met RIVM, HVA,

evenementen worden

welzijnsorganisatie, bewoners en

verbonden met gezonde leefstijl stadsdeel is een gezondheidsapp
- Regiegroepen

ontwikkeld voor Slotermeer.

bewonersinitiatieven worden

- in samenwerking met de Health

voorgelicht en betrokken

Coins en voedselbanken wordt

- Verduidelijken rol/

sportaanbod georganiseerd voor

mogelijkheden

volwassenen.

gezondheidsambassadeurs bij
AAGG

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

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

Health coins is gestart in
Slotermeer.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Betrekken meer bewoners en

De community aanpak is niet van

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het stimuleren

start gegaan. Het proces moet eerst

ouders

Culturele instellingen

van een gezonde leefstijl

beter worden ingericht.

professionals/

ondernemers(-vereniging)

- Aanstellen buurtmanager

school

Ouder- en kindteams

- netwerkanalyse opgesteld

professionals/

Religieuze instellingen

samen met gebiedsteam.

Ondersteuning

Valt onder 1.3.3

stadsdeel Nieuw-

buurtorganisaties bestuurscommissies

Community aanpak

Buurtaanpak

West

ondernemers

Osdorp

Nieuw-West Osdorp

Osdorp (NieuwWest)

Buurtaanpak

sport

Output: benoemen

professionals/

belangrijkste actoren en

zorg

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

Bewoners Osdorp

Betrekken meer bewoners en

In februari is de laatste bijeenkomst

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het stimuleren

coaching voedingseducatie. Hierna

kinderen van -9

Culturele instellingen

van een gezonde leefstijl

worden de bijeenkomsten

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

- Aanstellen buurtmanager

gevalueerd/

jaar en hun

Ouder- en kindteams

- netwerkanalyse opgesteld

ouders

Religieuze instellingen

samen met gebiedsteam.

In Januari is in Osdorp een

Output: benoemen

terugkomdag voor de vaders die de

belangrijkste actoren en

reeks opvoeddebatten hebben

bijbehorende acties

gevolgd.

Valt onder 1.3.3

stadsdeel Nieuw-

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Buurtaanpak

West

jaar

Nieuw-West Osdorp

Osdorp (NieuwWest)

Buurtaanpak

- Met buurtpartners/buurthuizen In februari worden sleutelﬁguren
worden afspraken gemaakt over opgeleid door Trias Pedagogica.
het stimuleren van een gezonde
leefstijl
- buurtinitiatieven/
evenementen worden
verbonden met gezonde leefstijl

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Partners Osdorp

Betrekken meer bewoners en

In Februari wordt een

buurtorganisaties

buurtpartijen bij het stimuleren

ouderbijeenkomst georganiseerd met

kinderen van -9

Culturele instellingen

van een gezonde leefstijl

Vooruit, OKC en sport. Locatie is de

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

- Aanstellen buurtmanager

stadsboerderij.

jaar en hun

Ouder- en kindteams

- netwerkanalyse opgesteld

ouders

Religieuze instellingen

samen met gebiedsteam.

Een dialoogavond met jongeren

Output: benoemen

wordt in april georganiseerd.

Valt onder 1.3.3

stadsdeel Nieuw-

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Buurtaanpak

West

jaar

Nieuw-West Osdorp

Osdorp (NieuwWest)

Buurtaanpak

belangrijkste actoren en
bijbehorende acties

Op de Kramerschool zijn er health

- Met buurtpartners/buurthuizen challenges georganiseerd.
worden afspraken gemaakt over
het stimuleren van een gezonde
leefstijl

Op 12 januari vindt de Roadshow

- buurtinitiatieven/

plaats.

evenementen worden
verbonden met gezonde leefstijl

Q2:
Netwerkanalyse
• bereiken van opvoeders o.a.

Na de komst van Madeleine de draad

buurtorganisaties

vaders, moeders met hele

in Oost weer op gepakt, evaluatie

en ouder uit

Culturele instellingen

jonge kinderen en andere

gesprekken gehad en s.v.z. met

risicogroepen

maatschappelijk

doelgroepen die we nog niet

zelforganisatis besproken. Tijdens de

kinderen 2,5 - 12

middenveld

bereiken;

laatste bijeenkomst op 23/11ook de

jaar

MEE organisaties

• naschoolse buurtactiviteiten

oproep gedaan voor de plannen van

kinderen met

Mensen uit de buurt

met het thema Gezond Gewicht

2017

(morbide)

ondernemers(-vereniging)

gericht op kinderen en hun

obesitas

Ouder- en kindteams

opvoeders;

kinderen van -9

Religieuze instellingen

• sport- en spelmogelijkheden

maanden tot 2,5

Samen Doen teams

leuker maken & beweegroutes

jaar en hun

scholen

creëren;

ouders

sportverenigingen

• aandacht op lokaal niveau

ondernemers

Vrijwilligersorganisaties

voor gezonde

ouders

welzijnsorganisaties

voedselomgeving;

Ondersteuning

Valt onder 1.3.4

stadsdeel Oost

buurtorganisaties bestuurscommissies

community aanpak Oost

Buurtaanpak Oost

Indische Buurt

jeugd van 12 jaar

Transvaalbuurt

Buurtaanpak

professionals/

• consistente boodschap

school

uitdragen in de buurten;

professionals/

• ondersteunen van de

sport

community aanpak;

professionals/

• co-creaties met en tussen

zorg

buurtuitvoerders faciliteren

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Bewoners Oost

• bereiken van opvoeders o.a.

2 x Ambassadeurstrainingen

buurtorganisaties

vaders, moeders met hele

afgerond

kinderen van -9

Culturele instellingen

jonge kinderen en andere

2 x vaderdebatten gerealisseerd

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

doelgroepen die we nog niet

Diverse bewoners inintiatieven

jaar en hun

ouders/opvoeders

bereiken;

ondersteund.

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 eind

Gerealiseerd

2015
Partners Oost

• bereiken van opvoeders o.a.

Buurtreceptenboek gelanceerd.

buurtorganisaties

vaders, moeders met hele

Festival Gezond Transvaal ontdek en

kinderen van -9

Culturele instellingen

jonge kinderen en andere

doe mee heeft plaatsgevonden.

Indische Buurt

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

doelgroepen die we nog niet

Diverse ondernemers betrekken bij

Transvaalbuurt

jaar en hun

Ouder- en kindteams

bereiken;

Zo blijven wij gezond.

Valt onder 1.3.4

Oud-Oost

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Buurtaanpak Oost

Dapperbuurt

jaar

stadsdeel Oost

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 eind

Gerealiseerd

2015
• bereiken van opvoeders o.a.

Mooie resultaten met Gezonde

buurtorganisaties

vaders, moeders met hele

Voedsel Omgeving pilot in Oost.

risicogroepen

Culturele instellingen

jonge kinderen en andere

Social media campagne heeft 24.500

Indische Buurt

kinderen van -9

ondernemers(-vereniging)

doelgroepen die we nog niet

ondernemers in Amsterdam bereikt.

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 projecten

Deel van de evaluatiegesprekken

buurtorganisaties

uitgevoerd met de community

heeft plaatsgevonden. Ander deel is

ouders

Culturele instellingen

aanpak.

uitgesteld tot 2017

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 eind

Gerealiseerd

2015
Bewoners West

Partners West

Buurtaanpak

Er wordt een start met het

Valt onder 1.3.5

Bos en Lommer

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Buurtaanpak West

stadsdeel West

jaar

buurtorganisaties

opleiden van 42 (vrouwelijke)

Kolenkitbuurt

kinderen van -9

Culturele instellingen

buurtbewoners zodat zij

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

zelfstandig beweegactiviteiten

jaar en hun

Ouder- en kindteams

kunnen opzetten en uitvoeren

ouders

Religieuze instellingen

in stadsdeel West.
Buurtaanpak

1. Gezonde welzijns- en

Valt onder 1.3.5

Bos en Lommer

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Buurtaanpak West

stadsdeel West

jaar

buurtorganisaties

sportorganisaties

Kolenkitbuurt

kinderen van -9

Culturele instellingen

Speeltuinen in Bos en Lommer

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

zijn actief met het organiseren,

jaar en hun

Ouder- en kindteams

coachen en stimuleren van

ouders

Religieuze instellingen

sport- en beweegaanbod op
pleinen in Bos en Lommer. Zij
hanteren een waterdrinkbeleid.

2.Jongerenwerk Bos en Lommer
heeft de gezonde leefstijl op de
agenda staan en wordt een vast
onderdeel van de vaste
werkwijze. Ook worden er
activiteiten met betrekking tot
gezonde leefstijl georganiseerd.

3.Er worden 2 sportkantines
gezonder.

4.Er wordt een bijdrage
geleverd door(buurtmanager)
AAGG aan de structurele
samenwerking tussen sport,
welzijn en zorg.

5.Bij alle sport(evenementen) /
NSA georganiseerd door
afdeling Sport is er aandacht
voor waterdrinken en het
Jeugdsportfonds.

Activiteiten worden uitgevoerd

Is volbracht

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
1. Watertappunten: er worden 2

Watertapppunt Kolenkitbuurt wordt in

buurtorganisaties

watertappunten geplaatst bij

2017 gerealiseerd

kinderen van -9

Culturele instellingen

speelplekken in de gebieden

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

Kolenkit en

jaar en hun

Ouder- en kindteams

Gibraltarbuurt.

ouders

Religieuze instellingen

Overige inspanningen

Valt onder 1.3.5

Bos en Lommer

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

West

Buurtaanpak West

stadsdeel West

jaar

Kolenkitbuurt

Buurtaanpak

2.Gezondheidsambassadeurs:
er wordt een start gemaakt met
het opleiden van
gezondheidsambassadeurs.

3.Fresh in de Les wordt
uitgevoerd
Een onderzoek naar zwangere

4. De Pentecostel Council of

Bijlmer-Oost

vrouwen in Zuidoost, hoe

Churches (PCC) gaat een nieuwe

(Zuidoost)

cultuur van invloed is op de

aanvraag doen voor de Community

keuzes die gemaakt worden en

Aanpak en in januari start een

wie invloedrijk zijn als het gaat

leefstijl training voor pastors en

om de leefstijl van deze

voorgangers van 5 kerken.

Ondersteuning

Valt onder 1.3.6.

Bijlmer-Centrum

Community aanpak

Buurtaanpak

Zuidoost

Zuidoost

wetenschap

Buurtaanpak

vrouwen

Bewoners Zuidoost

Valt onder 1.3.6.

stadsdeel Zuidoost

kinderen 2,5 - 12

bestuurscommissies

Buurtaanpak

Bijlmer-Centrum

jaar

buurtorganisaties

Zuidoost

Bijlmer-Oost

kinderen van -9

Culturele instellingen

(Zuidoost)

maanden tot 2,5

ondernemers(-vereniging)

jaar en hun

Ouder- en kindteams

ouders

Religieuze instellingen

Buurtaanpak

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Partners Zuidoost

valt onder 1.3.6.

Bijlmer-Centrum

professionals/

Buurtaanpak

Bijlmer-Oost

zorg

Zuidoost

(Zuidoost)

nvt

Buurtaanpak

1. Diëtisten voor

2. Er is een gesprek met Zuidoost

buurtinitiatieven

United geweest, er wordt nu gewerkt

10 buurtinitiatieven bieden

aan een advies en dan volgt het

gezonde voeding aan tijdens

tweede gesprek over de uitvoering.

hun activiteiten

In het Bijlmersportcentrum is ook een
gesprek geweest, er ligt een advies.

2. Gezonde welzijns- en

Het tweede gesprek over de

sportorganisaties

uitvoering moet nog plaatsvinden.

Alle activiteiten die Swazoom
uitvoert waar kinderen bij

3. Pilot gezonde buurthuizen was

betrokken zijn, zijn gezond en

succesvol en wordt in januari

wordt de gezonde boodschap

uitgerold naar alle buurthuizen

uitgedragen (water uit de
kraan, gezonde tussendoortjes,

4. Wij hebben het FAMILI project

beperkte beeldschermtijd en

ondersteund met communicatie

voldoende bewegen)

menskracht. In januari zijn

De sportkantine van Zuidoost

gesprekken over de uitrol van de

United heeft gezond aanbod

campagne.

De buurthuizen hebben
gezondheidsbeleid voor al hun

6. Theatervoorstelling heeft

buurthuizen

plaatsgevonden met ruim 60 ouders

7. De waterkraam is 9 keer ingezet

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
1. Watertappunten: Er worden 4

1. Ontwerp en voorbereidingen voor

buurtorganisaties

watertappunten geplaatst bij

aanleg van het tappunt zijn gedaan.

Bijlmer-Oost

Culturele instellingen

speelveldjes in de gebieden

(Zuidoost)

nvt

Bijlmer Oost en Bijlmer Centrum 2. Er is nu een vast team van Lsr

Overige inspanningen

Valt onder 1.3.6

stadsdeel Zuidoost

Zuidoost

Buurtaanpak

Bijlmer-Centrum

Zuidoost

Niet bekend

bestuurscommissies

Buurtaanpak

opgeleide bewoners die de

ondernemers(-vereniging)
Ouder- en kindteams

2. Gezondheid promotie team:

Religieuze instellingen

Een promotieteam bezoekt

waterkraam beheren.

Kwakoe Festival om daar met

3. De Gezondheidsbeurzen hebben

deelnemers aan het festival in

plaatsgevonden.

gesprek te gaan over leefstijl
4. Grondschilderingen zijn afgerond
3. Opvoedonderdeel

en liggen er nog

Gezondheidsbeurs Zuidoost:
Tijdens de gezondheidsmarkt

5. Er zijn 2 tappunten op het

wordt 'Voor je het weet zijn ze

schoolplein van Samenspel

groot ingezet' om ouders

aangelegd

bewust te maken van de rol die
opvoeding heeft binnen een
gezonde leefstijl
buurtorganisaties zelforganisaties

Community aanpak

Valt onder 1.4

stadsdeel Noord

Noord

Community aanpak

Waterlandpleinbuurt jeugd van 12 jaar

Communityaanpak

Community aanpak in

Er is nog geen informatie

Waterlandpleinbuurt wordt

beschikbaar over de periode oktober-

Oud-Noord

en ouder uit

voortgezet: minimaal 5

december 2016. In 2017 gaat de

Noord-West (Noord)

risicogroepen

initiatieven zijn in uitvoering

community aanpak samen met de

kinderen 2,5 - 12

Community aanpak in Oud

buurtaanpak.

jaar

Noord wordt voortgezet:

kinderen met

minimaal 5 initiatieven zijn in

(morbide)

uitvoering

obesitas

Community aanpak in Noord-

kinderen van -9

West is gestart; minimaal 5

maanden tot 2,5

initiatieven zijn gestart

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

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Community Aanpak

Valt onder 1.4

stadsdeel Nieuw-

buurtorganisaties zelforganisaties

Nieuw West

Community aanpak

West

Communityaanpak

1) Community aanpak

Er is nog geen informatie

jeugd van 12 jaar

Slotermeer uitbreiden naar

beschikbaar over de periode oktober-

Slotermeer

en ouder uit

Geuzenveld

december 2016. In 2017 gaat de

Geuzenveld (Nieuw-

risicogroepen

West)

kinderen 2,5 - 12

2) Community aanpak Osdorp is buurtaanpak.

Osdorp (Nieuw-

jaar

gestart

West)

kinderen met

community aanpak samen met de

(morbide)
obesitas
kinderen van -9
maanden tot 2,5
jaar en hun
ouders
ondernemers
ouders
professionals/
school
professionals/
sport
professionals/
zorg
Community aanpak in Dapper-

Er is nog geen informatie

jeugd van 12 jaar

en Transvaalbuurt wordt

beschikbaar over de periode oktober-

Indische Buurt

en ouder uit

voortgezet: minimaal 6

december 2016. In 2017 gaat de

Transvaalbuurt

risicogroepen

initiatieven zijn in uitvoering

community aanpak samen met de

Community Aanpak

Valt onder 1.4

Dapperbuurt

buurtorganisaties zelforganisaties

Oost

Community aanpak

stadsdeel Oost

kinderen 2,5 - 12
jaar
kinderen met
(morbide)
obesitas
kinderen van -9
maanden tot 2,5
jaar en hun
ouders
ondernemers
ouders
professionals/
school
professionals/
sport
professionals/
zorg

Communityaanpak

buurtaanpak.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Community aanpak Kolenkit

Er is nog geen informatie

jeugd van 12 jaar

uitbreiden naar Bos en Lommer

beschikbaar over de periode oktober-

en ouder uit

Minimaal 6 initiatieven van

december 2016. In 2017 gaat de

risicogroepen

zelforganisaties worden

community aanpak samen met de

kinderen 2,5 - 12

uitgevoerd in/voor de Kolenkit

buurtaanpak.

jaar

Ketenpartners hebben grotere

kinderen met

rol in ondersteuning van

(morbide)

zelforganisaties bij de

obesitas

uitvoering van hun initiatieven

Community Aanpak

Valt onder 1.4

Bos en Lommer

buurtorganisaties zelforganisaties

West

Community aanpak

stadsdeel West
Kolenkitbuurt

Communityaanpak

kinderen van -9
maanden tot 2,5
jaar en hun
ouders
ondernemers
ouders
professionals/
school
professionals/
sport
professionals/
zorg
Community aanpak 2016

Er is nog geen informatie

jeugd van 12 jaar

Bijlmer Centrum uitgevoerd en

beschikbaar over de periode oktober-

Bijlmer-Oost

en ouder uit

afgerond

december 2016. In 2017 gaat de

(Zuidoost)

risicogroepen

Minimaal 10 initiatieven van

community aanpak samen met de

kinderen 2,5 - 12

zelforganisaties worden

buurtaanpak.

jaar

uitgevoerd in/voor

kinderen met

Bijlmercentrum

(morbide)

Community aanpak Bijlmer

obesitas

Oost gestart en in uitvoering

kinderen van -9

Community aanpak 2017

maanden tot 2,5

Bijlmer gestart

Community Aanpak

Valt onder 1.4

stadsdeel Zuidoost

buurtorganisaties zelforganisaties

Zuidoost

Community aanpak

Bijlmer-Centrum

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

Communityaanpak

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Samenwerking De

Valt onder 1.5

Stedelijk

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

2 openbare plekken zijn

1. Kickoﬀ van Zapp You heeft op 19

Binnenkort vernieuwt

Bewegende Stad

Aanpak Gezonde

stadsdeel West

ondernemers

milieu

omgeving

beweegvriendelijker ingericht

december plaatsgevonden in het

het stadsdeel het plein

Omgeving

stadsdeel Nieuw-

ondernemers(-vereniging)

Nelson Mandelapark in Zuidoost.

aan de Overslag (het

West

Ruimte en Duurzaamheid

Vanaf nu kan iedereen daar een jaar

Melchiotplein). Het

stadsdeel Noord

Ruimtelijke Ordening

lang gratis spelen.

asfaltplein wordt in

stadsdeel Oost

2. In overleg is de uitvoering van de

tweeën gesplitst. Eén

stadsdeel Zuidoost

pop-up ﬁtness opstelling uitgesteld

deel wordt kunstgras,

Waterlandpleinbuurt

naar voorjaar 2017.

het andere deel blijft

Indische Buurt

3. Alle ontwerpen en voorbereidingen asfalt zoals het nu is.

Transvaalbuurt

voor de herinrichting van het Mario

Afgelopen zomer

Kolenkitbuurt

Melchiotplein zijn getroﬀen.

vertelde de jeugd

Slotermeer

bewoners zijn geinformeerd. De start

tijdens de

Bijlmer-Centrum

van de werkzaamheden start 2e

kinderconferentie dat

Oud-Noord

week januari en duren tot einde

zij graag een

januari. Zie ook toelichting.

kunstgrasveld willen in
de Banne. Het
stadsdeel heeft goed
geluisterd naar deze
wens en besloot de
helft van het asfalt
voetbalveld te
vervangen voor een
kunstgrasveld.

Actieplan Bewegen

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

In 2 buurten is gestart met het

De Roadshow Bewegen in Osdorp is

De opgelopen

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

actieplan bewegen

voorbereid en vindt nu plaats op 12

achterstand is naar

Omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

januari. Het benaderen van scholen

verwacting in de loop

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

voor het project Bewegend leren

van 2017 (Q1/Q2)

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

heeft nog niet plaatsgevonden.

ingelopen. In Zuidoost

West)

Buurtorganisaties benaderen voor

heeft de voortgang

Bijlmer-Oost

buitenspeelprogramma's vindt op 12

vertraging opgelopen

(Zuidoost)

januari plaats.

door (tijdelijke)
personele

Voor Zuidoost is een advies
geformuleerd om het actieplan te
focussen op de K-buurt. Er is nog
geen datum voor de roadshow
bepaald. de verwachting is februari/
maart. In Oost is de roadshow
opgenomen in het gebiedsplan 2017.
planning is nog steeds voorjaar (Q1/
Q2).

onderbezetting.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Uitwerking Alliantie Stop

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

In 2016 hebben we een

1. Verkenning naar mogelijkheden

Met de inhuur van extra

Kindermarketing

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

strategie in uitvoering die zich

om via vergunningen te sturen op

capaciteit in januari en

Omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

richt op het kindermarketing

gezond gewicht loopt. Planning is om

februari is de

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

proof maken in de domeinen

Q1 2017 een quick scan + plan van

verwachting dat we

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

sport en openbare ruimte.

aanpak op te leveren.

weer volledig op

West)

2. Afdeling sport neemt gezond

schema komen.

Bijlmer-Oost

gewicht voorwaarden op in nieuwe

(Zuidoost)

contracten met exploitanten van
sportaccomodaties / kantines. In
2017 zullen eerste nieuwe contracten
gesloten worden.
3. Afspraken gemaakt met de
Gemeente Rotterdam om samen op
te trekken in het gezonde
kindermarketingbeleid, focus ligt op
sportevenementen.

Maatschappelijk

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

we voeren 2 publieke debatten

1. Mooi resultaat voor het debat

voedseldebat

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

uit met als onderwerpen

rondom kindermarketing door

Omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

labelling, portiegrootte en

voorpagina Parool op 25 november +

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

productsamenstellingen. Dit

prikkelende speech bij internationale

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

doen we ter verbreding van de

Epode congress.

West)

lobbystrategie over de

2. Samenwerking gestart met

Bijlmer-Oost

voedselomgeving.

Kieskompas om te zorgen dat
leefstijlonderwerpen worden

(Zuidoost)

opgenomen in het kieskompas voor
landelijke verkiezingen.
3. Lokale voedseldebatten in Oost en
publiciteit over de rol van winkels
(Waterlandplein) en horeca (Indische
Buurt)in het creëren van een
gezonde voedselomgeving.
Doorontwikkeling

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

We hebben een challenge

verdienmodel ‘gezonde

Aanpak gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

uitgeschreven waarbij

winkelpleinen’ en

omgeving

Slotermeer

ondernemers(-vereniging)

voedselondernemers worden

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

uitgedaagd om een succesvol

Osdorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

verdienmodel te ontwikkelen en

‘gezonde sportkantines’

West)

tegelijk gezondere producten te

Bijlmer-Oost

verkopen

(Zuidoost)

nvt

nvt

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
gemeente

Uitvoering gezonde

Valt onder 1.5

stadsdeel Noord

winkelpleinen en

Aanpak Gezonde

Waterlandpleinbuurt jeugd van 12 jaar

gezonde

Omgeving

voedselpakketten

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

In 2016 is de aanpak in 3

1. Twee Best Practices uitgewerkt,

milieu

omgeving

winkelgebieden in uitvoering en

één winkelier en één restaurant,

en ouder uit

Partijen uit Pact Gezonde

zien we

stadsdelen kunnen dit als leidraad

risicogroepen

Voedselomgeving

bij ondernemers zichtbare

gebruiken om de interventies uit te

kinderen 2,5 - 12

Ruimte en Duurzaamheid

veranderingen in de winkel ten

rollen.

jaar

Voedselindustrie

behoeve van een beter

2. Zes inspiratieverhalen van

ondernemers

Voedselleveranciers

voedselgedrag van de

restaurants en winkeliers met

Amsterdamse jeugd.

bijbehorend beeldmateriaal
opgeleverd, vier staan op de AAGG
site.
3. Filmpje Jr reporters op pad, geven
advies aan winkeliers, via AAGG
social mediakanalen succesvol
verspreid.
4. Social media campagne met
prkatijkvarhalen uitgerold in de
maand november op Facebook en
Instagram, bereik 24.272
ondernemers in Amsterdam, 871
engagements, 49 shares (wat zeer
uitzonderlijk is voor een commerciële
post) en 17% meer pagina likes.
Bereik in deze campagne was veel
groter dan de getargete doelgroep.
Dit betekent dat de doelgroep dit
doorzet naar haar eigen netwerk.
5. Experimenteren uitgevoerd om
mkb te bereiken: winkelacties,
dialogen, 1 op 1 traject snackbar.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Samenwerkingsplatform

Valt onder 1.5

Stedelijk

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

We bouwen de samenwerking

1. Concept netwerkorganisatie is

Werving van nieuwe

gezonde voeding

Aanpak Gezonde

stadsdeel West

jeugd van 12 jaar

milieu

omgeving

met Ahold, Albert Heijn,

succesvol voorgelegd aan de

partijen en het

Amsterdam

Omgeving

stadsdeel Nieuw-

en ouder uit

Partijen uit Pact Gezonde

Amsterdam Health &

stuurgroep.

versterken van de

West

risicogroepen

Voedselomgeving

Technology Institute en de

2. Uitwerking is in volle gang; er

organisatie daarachter

stadsdeel Noord

kinderen 2,5 - 12

Ruimte en Duurzaamheid

Vrije universiteit uit tot een

wordt een web- en facebookpagina

duurt langer dan

stadsdeel Oost

jaar

Voedselindustrie

Amsterdamse netwerk gezonde

opgezet, lancering wordt voorbereid

ingeschat. Verwachting

stadsdeel Zuidoost

ondernemers

Voedselleveranciers

voeding.

en inhoudelijke afspraken met

is dat in Q1 2017 het

Waterlandpleinbuurt

voedselpartijen worden verder

nieuwe netwerk met

Indische Buurt

uitgewerkt.

minimaal drie nieuwe

Transvaalbuurt

3. Expertsessie succesvol uitgevoerd.

partners wordt

Kolenkitbuurt

Wetenschappers en Albert Heijn

gelanceerd.

Slotermeer

medewerkers bedenken innovatieve

Bijlmer-Centrum

concepten voor de winkelvloer om

Oud-Noord

gezond aankoopgedrag te
stimuleren. Krijgt vervolg in concrete
afspraken in voedselnetwerk.

Voedselbanken

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

hoe kunnen we de voedselbank

In 2016 bleek dat er, als gevolg van

Armoedebestrijding gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

als plek benutten voor het

nieuwe afspraken met de Albert

en AAGG

ouders

Wetenschappelijke

stimuleren van een gezonde

Heijn, voldoende gezond voedsel zou

(onderzoeks) instellingen

leefstijl

zijn. Aanvullende inspanningen om

Valt onder 1.6

Aandachtswijken

SES

meer gezond voedsel in het aanbod
te krijgen was niet nodig. de
beschikbare middelen hiervoor van
WPI zijn vooral besteed aan
ondersteuning om de logistieke
verwerking van al het voedsel te
faciliteren.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Verbinding met

Valt onder 1.6

Aandachtswijken

buurtaanpak en gezonde Armoedebestrijding gebieden met lage
voedselomgeving

en AAGG

SES

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

- Inventariseren mogelijke

- project om ondernemers te

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

koppelingen per buurt, indien

betrekken in het kader van armoede

ouders

Wetenschappelijke

relevant realiseren

én gezond gewicht bleek vooralsnog

(onderzoeks) instellingen

- Start project gezonde

niet realistisch. We hebben er voor

voedselomgeving en

gekozen om het speciﬁeke

ondersteunen van ondernemers

armoedeaspect hierin los te laten en
dus niet meer op te nemen in
armoedeaanpak.
- Er zijn in totaal 18 cursussen
Gezond Kopen Gezond Koken
uitgevoerd in de buurten
- De Flying Squad is bij
buurtbijeenkomsten aanwezig
geweest
- 25 bewoners in Nieuw West zijn
opgeleid om voorlichting te geven
over inkomensvoorzieningen

Aandachtswijken

Elkaars intermediairs

Valt onder 1.6

inzetten en benutten

Armoedebestrijding gebieden met lage
en AAGG

SES

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

nntb

idem

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

ouders

Wetenschappelijke

kledingbonnen waren medewerkers

(onderzoeks) instellingen

en vrijwilligers van AAGG aanwezig

- tijdens de uitgiftedagen van 10.000

om tasjes met informatie en bidon uit
te delen en het gesprek aan te gaan
met bezoekers. Erg succesvol!

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Aandachtswijken

Vinden en verbeteren

Valt onder 1.6

gezondheidsinterventies

Armoedebestrijding gebieden met lage

voor arme kinderen

en AAGG

SES

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

- Onderzoek: werken

- Armoede en gezondheid: Op twee

- armoede en

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

interventies voor kinderen in

locaties OKC is tijdens reguliere,

gezondheid: Op dit

ouders

Wetenschappelijke

arme gezinnen op zoek naar de

maar verlengde spreekuren extra

moment worden de

(onderzoeks) instellingen

werkzame bestanddelen

gelet op aan armoede gerelateerde

doorverwijzingen actief

- Onderzoek: beter aanbod voor

gezondheidsproblemen: Er zijn 612

opgevolgd,

kinderen in achterstandswijken;

kinderen gezien (324 gezinnen). 188

onderzoeken we de

procesbeschrijving/

kinderen tonen signalen van

eﬀectiviteit en zoek we

kwaliteitsverbetering

armoede. 46 % hiervan was

een werkwijze die

- 360 graden onderzoek: leren

onbekend en is doorverwezen naar

breder ingezet zou

van verhalen van kinderen die

maatschappelijke dienstverlening.

kunnen worden om

ondanks hun armoede toch een

- 5 interventies voor kinderen met

minder arbeidsintensief

gezondere leefstijl hebben

overgewicht zijn met een

en toch nog eﬀectief

bereikt.

procesevaluatie onderzocht op hun

resultaten te kunnen

Armoedetrajecten verrijken met

eﬀectiviteit voor kinderen uit arme

boeken.

gezonde leefstijl:

gezinnen

- 20 cursussen gezond kopen

- er wordt op basis hiervan een

gezond koken

kwaliteitskader opgezet ter

- AAGG -instrumenten en

beoordeling van interventies bij

communicatiemiddelen

inkoop.

koppelen aan het kindpakket

- onderzoek "Leren van verhalen over

- Inventariseren mogelijkheid

de Amsterdamse Aanpak Gezond

gezondheidscafe’s in kader van

Gewicht" is afgerond

meedoen werkt
kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

- Project armoede en

Afspraken/

Armoedebestrijding gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

gezondheid van kinderen: extra

communicatie met

en AAGG

ouders

Wetenschappelijke

inzet JGZ

Zilveren Kruis worden

(onderzoeks) instellingen

- Welke mogelijkheden biedt

door

CZM voor het bevorderen van

vertegenwoordigers

gezond gewicht

van GGD/ AAGG en OJZ

- Convenant: welke afspraken

opgepakt. Is geen

kunnen we maken in het kader

onderdeel meer van dit

van convenant

cluster

Zorg en collectieve

Valt onder 1.6

zorgverzekering Minima

Aandachtswijken

SES

- Versterken van
gezondheidsvaardigheden

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Aandachtswijken

Stadspas (Goedkoop en

Valt onder 1.6

Gezond)

Armoedebestrijding gebieden met lage
en AAGG

SES

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

- we koppelen kennis, netwerk,

Een blijvende verbinding, waarbij we

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

interventies en instrumenten

onderzoeken hoe we elkaar kunnen

ouders

Wetenschappelijke

met (onderdelen van) de

versterken.

(onderzoeks) instellingen

stadspas

Uitwisseling van kennis en informatie

- Benutten

of contacten.

communicatiekanalen en
momenten voor voorlichting,
bewustwording en om speciﬁek
aanbod onder de aandacht te
brengen.
Sport en Bewegen

Valt onder 1.6

Aandachtswijken

Armoedebestrijding gebieden met lage
en AAGG

SES

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

ouders

Wetenschappelijke

nntb

Blijvende verbinding, geen concrete

Door de nauwe

nieuwe projecten. Uitwisseling van

samenwerking tussen

kennis en informatie of contacten.

WPI en sport op het
gebied van

(onderzoeks) instellingen

armoedebestrijding en
sport(stimulering) zijn
reeds goede afspraken
en verbindingen. Wij
voeren regulier overleg
om elkaar op de hoogte
te houden versterken.
Of samenwerking met
andere partners binnen
WPI te organiseren.
Aandachtswijken

Verbinding en vindplaats

Valt onder 1.6

Scholen

Armoedebestrijding gebieden met lage
en AAGG

SES

kinderen in arme

gemeente Amsterdam

Armoedebestrijding

Welke interventies en

- in samenwerking met Jump in is een verbinding met

gezinnen en hun

welzijnsorganisaties

en AAGG

bijeenkomsten met ouders zijn

voorziening georganiseerd voor

ouders

Wetenschappelijke

geschikt om bij aan te sluiten

noodontbijt op scholen. De regeling is voor nu nog beperkt tot

(onderzoeks) instellingen

om bv minimaregelingen onder

gecommuniceerd door jump in

het VU-onderzoek naar

de aandacht te brengen.

adviseurs. In de periode november/

eﬀect van anaerobe

december hebben 10 scholen dit

training. Verder

aangevraagd.

samenwerking wordt

stadsscholen 020 is

uitgewerkt.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Plan van Aanpak voor 12 Valt onder 1.7 12+
+

Aanpak

Niet bekend

1) Analyse doelgroep en

- plan van aanpak is vastgesteld

GGD

stakeholders

- factsheet jongeren in concept

risicogroepen

GGD/JGZ

- inzicht kennis en beleving,

gereed

professionals/

OKT

behoefte en dagelijkse realiteit

- co-creatieproces ten behoeve van

school

Ouder- en kindteams

jongeren

basisboodschap jongeren op gebied

professionals/

RVA Sport/Bos

- inzicht vindplaatsen jongeren

van gezond gewicht in uitvoering.

zorg

Sport en Bos

en beïnvloedingsmogelijkheden

Twee sessies hebben

wetenschap

Topscore

- zicht op belangrijkste

plaatsgevonden. Bij de tweede sessie

stakeholders

waren ruim 25 jongeren en 25

jeugd van 12 jaar

Clusters AAGG

en ouder uit

12+ aanpak

intermediairs. Eerste concept
2) Uitvoering onderzoek Meiden

basisboodschap gereed.

in Zorg

- samenwerking tussen AAGG,

Onderzoek naar kennis,

Topscore, Gezonde School verder

beleving en behoefte kwetsbare versterkt.
meiden. Zicht op de boodschap

- Expeditie Jij uitgebreid(zie cluster

die jonge meiden hebben voor

kinderen met overgewicht en

elkaar en voor professionals en

obesitas).

beleidsmakers (wat moeten ze

- concept teksten Gezonde School op

vooral wel en niet doen en

gebied van voeding en bewegen

welke vernieuwing is nodig?

gereed.

Leerervaring en empowerment

- onderzoek 'Jongens en Gezondheid'

van kwetsbare meiden.

(VU) in uitvoering.

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

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

5) Start uitvoering plan van
aanpak

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Meiden met zorg(en):

Valt onder 1.7 12+

Jong, kwetsbaar,

Aanpak

ongezond en (straks)
zwanger

Niet bekend

12+ aanpak

nntb

Onderzoek Gezelligheid, Gezondheid,

jeugd van 12 jaar

Clusters AAGG

en ouder uit

GGD/JGZ

Gewicht is afgerond.

risicogroepen

kennisinstellingen

Vervolgonderzoek naar jongens en

RVA Sport/Bos

gezondheid is gestart.

scholen
Topscore
Wetenschappelijke
(onderzoeks) instellingen

Toelichting

LOKALE IMPLEMENTATIE

Implementatie Pact

Valt onder 2.

Oud-Oost

jeugd van 12 jaar

Cliëntenbelang Amsterdam

Aanpak kinderen

Tussenresultaten Q1:

Gezond Gewicht

Aanpak kinderen

Oud-Noord

en ouder uit

diëtisten

met overgewicht

2a) # kinderen met mo

1) Verdere borging Pact Gezond

- samenwerkingsovereenkomsten

met overgewicht

Geuzenveld (Nieuw-

risicogroepen

eerste lijn Amsterdam

en obesitas

hebben OKA- begeleiding

Gewicht in Ouder-Kind Teams

Geuzenveld, Osdorp, Oud Noord en

en obesitas

West)

kinderen 2,5 - 12

Fit!Vak

(OKTs) en Samen Doen (SD).

Bijlmer zijn ondertekend.

Osdorp (Nieuw-

jaar

fysiotherapeuten

Tussenresultaten Q2:

Overdracht aan de Ouder en

- In Bijlmer, Geuzenveld en

West)

professionals/

gemeente Amsterdam

1) PvA Borging pact gezond

Kindteams in de eerste vijf

Slotermeer, Oud Noord zijn volgens

Bijlmer-Oost

school

GGD

gewicht in Ouder-Kind Teams

focusbuurten

planning overgedragen aan het OKT.

Gilde Amsterdam

(OKTs) en Samen Doen (SD)

Landelijke Huisartsen

gereed

2) Uitbreiding Pact Gezond

netwerk Bos en Lommer.

Vereniging (LHV)

2a) Ondertekende

Gewicht naar vijf nieuwe

- Ondertekening Oud Oost is

Netwerk Eerstelijns

samenwerkingsovereenkomst

focusbuurten

voorbereiding, gepland in april.

Dietisten Amsterdam

en plan van aanpak voor

OSA

implementatie, uitvoering,

3) Kinderen hebben OKA-

Partijen uit Pact Gezond

monitoring en borging van de

begeleiding, zie inspanning

Gewicht

overeenkomst door het

morbide obesitas 54 2.2.

SIGRA

netwerk in Noord

st. Jeugdtandverzorging

(Waterlandpleinbuurt)

4) Het Stedelijk Verwijsschema

- Versterken verbinding

Amsterdam

2b) Ondertekende

JGZ/huisarts/kinderarts is

specialistische jeugdhulpaanbieders:

Vereniging

samenwerkingsovereenkomst

geïmplementeerd en de

1. pilot Indische Buurt is gestart

Oefentherapeuten

met partners in Zuidoost

uitvoering is geborgd bij de

waarbij specialistische

Vrijwilligerscentrale

(Bijlmer-Centrum)

betrokken beroepsgroepen.

jeugdhulpaanbieders nauwer met het

Amsterdam

2c) Ondertekende

Vrijwilligersorganisaties

samenwerkingsovereenkomst

5) Verhogen van betrokkenheid

2. Basisleertraject specialistische

met partners in Oost (Indische

met stedelijke Pact partners, in

jeugdhulpaanbieder (Spirit) is in

Buurt)

het bijzonder het contact met

voorbereiding. Betreft o.a.

3) # kinderen hebben OKA-

de beroepsgroepen door het

basiskennis gezond gewicht,

begeleiding

initiëren van een stedelijk

gesprekstechnieken en

netwerk.

ketensamenwerking.

(Zuidoost)

- De Baarsjes is aangesloten bij het

- betrokkenheid huisartsen blijft
aandachtspunt.

STEDELIJK
- Evaluatie is in voorbereiding.

OKT samenwerken

Tussenresultaten Q3:

3. Samenwerking met Novarum is

2a) ondertekende

verder versterkt. Afspraken voor

samenwerkingsovereenkomst

2017 zijn voorbereid, wordt in Q1

en plan van aanpak voor

2017 voortgezet vanuit Impuls

implementatie, uitvoering,

Centrale Zorgverlener, net als de

monitoring en borging van de

samenwerking en inzet van de

overeenkomst door het

jeugdpsychologen

netwerk (NW., W, ZO)

- LVB: onderzoek LVB en gezond

3) # kinderen hebben OKA-

gewicht is afgerond. Voorstel voor

begeleiding

vervolgacties is voorbereid voor
programmadirectie OKT AAGG Samen

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

Doen.

Actieplan morbide

Valt onder 2.

Bos en Lommer

kinderen met

GGD

Aanpak kinderen

Tussenresultaten Q1:

1) 2300 kinderen met (morbide) 1. In 2016 is extra aandacht besteed

obesitas: centrale

Aanpak kinderen

Regio Amsterdam

(morbide)

Jeugdbescherming

met overgewicht

PVA opgesteld samen met

obesitas zijn in zorg bij een

aan de begeleiding van kinderen met

zorgverlener

met overgewicht

Oud-Oost

obesitas

MEE organisaties

en obesitas

partners

centrale zorgverlener

(morbide) obesitas door de centrale

en obesitas

Stedelijk

ouders

Ouder- en kindteams

2) Procesevaluatie centrale

zorgverlener. Meer dan 1500

Landelijk

professionals/

Samen Doen teams

Tussenresultaten Q2:

zorgverlener opgeleverd

kinderen/gezinnen met (morbide)

G4

school

Veilig Thuis

1) Rapportage Kinderen in

3) Innovatie digitale tools

obesitas hebben in 2016 begeleiding

JoGG Gemeenten

Beeld

4) Leerlijnen:

van een centrale zorgverlener,

stadsdeel West

2) Beschrijving scenario's

a. totaal 120 OKA-JGZ

uitgevoerd door de

Dapperbuurt

centrale zorgverlener

geschoold

jeugdverpleegkundigen van het OKT,

stadsdeel Nieuw-

3) Start uitvoering actieplan

b. OKA (regulier): 30 OKA

gehad. We zien dat op alle locaties

West

Morbide Obesitas/

hebben de leerlijn gevolgd

steeds meer kinderen begeleiding

stadsdeel Noord

implementatie

krijgen van een centrale

stadsdeel Oost

samenwerkingsafspraken

zorgverlener. In Q4 2016 is extra
ingezet op de registratie van de

stadsdeel Zuidoost
Waterlandpleinbuurt

Tussenresultaten Q3:

begeleiding en is een

Indische Buurt

1) Start lerend ontwikkelen CZ

verbeteringstraject gestart voor het

Transvaalbuurt

2) Start aangepaste leerlijn

registratie- en rapportagesysteem.

Kolenkitbuurt

morbide obesitas

Dit heeft mede als doel het
declaratieproces bij Zilveren Kruis en

Slotermeer
Bijlmer-Centrum

Tussenresultaten Q4:

de monitoring van

Oud-Noord

1) uitvoering lerend

begeleidingstrajecten te

Geuzenveld (Nieuw-

ontwikkelen CZ

optimaliseren. Nadere analyses op de

West)

2) uitvoering leerlijn morbide

aantallen kinderen in begeleiding

Osdorp (Nieuw-

obesitas

nemen we hierin mee.

West)
Bijlmer-Oost

2. Jeugdartsen hebben op 48 scholen

(Zuidoost)

voor speciaal onderwijs (SO) en 17

Noord-West (Noord)

scholen voor MBO kinderen met
morbide obesitas begeleid. In 2016
zijn in twee regio’s centrale
zorgverleners op het SO ingezet. In
samenwerking met de aanpak
kinderen op het Speciaal Onderwijs
wordt in 2017 gekeken naar het
opschalen van de centrale
zorgverlening binnen het speciaal
onderwijs.

3. Twee centrale zorgverleners
hebben tools ontwikkeld om het
begeleidingstraject nog meer inhoud
te geven. De tools worden in 2017
via verdiepingsbijeenkomsten en
coaching-on-the-job voor centrale
zorgverleners geïmplementeerd.
Jeugdartsen worden hierbij
betrokken.
In elk Ouder-en Kindteam in

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
kinderen met

Achmea

Aanpak kinderen

1) Projectplan van de

- met VWS en C4O zijn afspraken

Aanpak kinderen

(morbide)

G4

met overgewicht

Amsterdamse VWS- proeftuin

gemaakt over de rol en bijdrage van

met overgewicht

obesitas

JoGG

en obesitas

Ketenzorg is vastgesteld en

de fase-3 proeftuinen Den Bosch en

kennisinstellingen

ontvangt co-ﬁnanciering van

Amsterdam en de ﬁnanciering

Ouder- en kindteams

VWS

daarvan. Het projectplan waarin alle

Wetenschappelijke

2) Project A ‘Inhoud en

activiteiten van het

(onderzoeks) instellingen

ﬁnanciering ketenzorg

proeftuinenproject beschreven zijn,

kinderobesitas middels

wordt begin 2017 ingediend.

proeftuinen’ van C4O is

- de 'onderhoudende factoren visie'

vastgesteld en in uitvoering

wordt gedeeld door VWS, C4O en

3) Projectplan proeftuin

JOGG als uitgangspunt bij de

Ketenzorg is in uitvoering

realisatie van een ketenaanpak. Dat

Amsterdam is één van

Valt onder 2.

de proeftuinen

en obesitas

Stedelijk

wil zeggen dat om overgewicht en
obesitas eﬀectief aan te pakken het
helpt om het als symptoom van
onderliggende problematiek te zien
en niet als het op te lossen probleem
zelf. Natuurlijk moet de leefstijl van
een kind (met hulp van volwassenen)
uiteindelijk gezonder worden, maar
daar is vaak (veel) meer voor nodig
dan ‘alleen’ meer bewegen en slapen
en gezonder eten.
- als JOGG-expert hebben leden uit
het cluster presenaties gegeven in
andere steden en meegeschreven
aan het Verbinding Preventie en Zorg
plan 2.0 van JOGG.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
Inkoop aanbod Gezond

Valt onder 2.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar

Achmea

Aanpak kinderen

1. We voeren 60 programma’s

- Ruim 60 interventies hebben

Er dreigden wachtlijsten

Gewicht

Aanbodversterking

stadsdeel West

en ouder uit

GGD/E&G

met overgewicht

uit (benoemen per stadsdeel).

plaatsgevonden waarbij zo'n 750 aan

te ontstaan in het

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

maatschappelijk

en obesitas

2. Aan de programma’s doen

een interventie bezig zijn/hebben

najaar. Om deze te

West

kinderen 2,5 - 12

middenveld

550 deelnemers mee.

afgerond.

voorkomen, hebben we

stadsdeel Noord

jaar

3. Vaststellen van de

- Vier procesevaluaties zijn afgerond

binnen het

stadsdeel Oost

professionals/

inkoopstrategie voor 2017

en de vijfde is in concept gereed,

totaalbudget van het

stadsdeel Zuidoost

zorg

medio januari 2017 deﬁnitief. De

programma geschoven

Waterlandpleinbuurt

uitkomsten zijn besproken met de

met middelen zodat we

Indische Buurt

betrokken aanbieders en

extra aanbod konden

Transvaalbuurt

licentiehouders. Aanbevelingen

inkopen.

Kolenkitbuurt

worden meegenomen in het

Slotermeer

inkooptraject voor 2017.

Bijlmer-Centrum

- Drie interventies zijn ingediend voor

Oud-Noord

erkenning en twee zijn bezig met
beschrijven. In Q4 is met het CGL
gesproken over gezamenlijk
optrekken naar aanbieders toe over
dit proces en de inhoudelijke
rolverdeling. In 2017 wodt gekeken
hoe we dit concreet gaan oppakken.
Dit moet de kennis en
zelfredzaamheid van aanbieder/
licentiehouders in Amsterdam over
het indienen van interventies voor
erkenning vergroten.

Kwaliteit aanbod Gezond Valt onder 2.4

Banne

jeugd van 12 jaar

Achmea

Aanpak kinderen

1. Inzichten uit onderzoek

- De OBE1 aanvraag (voorheen

Gewicht

Bos en Lommer

en ouder uit

GGD/E&G

met overgewicht

‘ouderparticipatie vanuit de

Theia) is gehonoreerd bij het SGS

Oud-Oost

risicogroepen

maatschappelijk

en obesitas

professionals bekeken’ zijn

fonds. Afstemming over start/vervolg

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

gedeeld met stedelijk netwerk

vindt plaats begin 2017.

stadsdeel West

jaar

Pact Gezond Gewicht en tools

- Een externe partij is bezig met het

Dapperbuurt

professionals/

voor toepassing voor het beter

beschrijven van een kwaliteitskader

Waterlandpleinbuurt zorg

aanspreken, motiveren en

voor de inkoop van ondersteunings-

Indische Buurt

begeleiden van ouders van een

en zorgaanbod voor kinderen met

Transvaalbuurt

kind met ongezond gewicht zijn

overgewicht en obesitas. Op basis

Kolenkitbuurt

ontwikkeld.

van de input van de expertgroep is

Slotermeer

2. Uitvoering Theia-onderzoek

een stappenschema opgesteld. In Q1

Bijlmer-Centrum

loopt conform (onderzoeks)plan

2017 wordt het kwaliteitskader

Oud-Noord

3. Op basis van de uit te voeren

getoetst door betrokken met

Geuzenveld (Nieuw-

procesevaluaties wordt bij

verschillende achtergronden middels

West)

zeven interventies het

een casus en opgeleverd.

Osdorp (Nieuw-

programma aangepast tbv het

Afstemming met inkoop Cluster

West)

erkenningstraject.

kinderen met overgewicht en

Bijlmer-Oost

4. Stimuleren van

obesitas over het kader vindt plaats.

(Zuidoost)

samenwerking tussen

- Vijf interventies zijn beschreven en

Noord-West (Noord)

kennisinstituten tbv

opgenomen in de

erkenningstrajecten

Jeugdpreventiewijzer. Bij 4

5. Alle interventies zetten een

interventies is het concept

opvolgende stap tbv

opgeleverd en wordt dit afgestemd

erkennigstraject

met de aanbieders voor opname.

Aanbodversterking

Twee interventiebeschrijvingen
worden nog opgesteld.
- In samenwerking met programma
armoede is gekeken of een aantal
begeleidingstrajecten van aanbod
opgepakt kon worden. Eind 2016
begonnen met: 1) de begeleiding van
Friends in Shape en 2) de
doorontwikkeling van Simpel Fit voor
Turkse en Ghanese moeders.
- het oﬀertetraject van de
gezamenlijke G4/JOGG onderzoeken
is afgerond: 1) Oudersegmentatie
deel 2; Fase 2 is gestart. In fase 2
worden uitvoerders geinterviewd.
Selectie voor interventies waarbij ook
ouders worden bevraagd is gemaakt.
2) overzicht van kennis van
ondersteunings- en zorgaanbod tav
psychosociaal en opvoeding: met
goedkeuring van de G4-JOGG wordt
deze opdracht uitgewerkt door het
NJi, start december 2016.
3) Onderzoek toeleiding ja zeggen en

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Impuls mbt motiveren

Valt onder 2.4

Bos en Lommer

jeugd van 12 jaar

Achmea

Aanpak kinderen

1. 2 kwalitatieve onderzoeken

- het werken met de inzichten uit de

en doorverwijzen/

Aanbodversterking

Oud-Oost

en ouder uit

GGD/E&G

met overgewicht

naar motivatie van ouders en

bestaande en nieuw opgeleverde

Banne

risicogroepen

maatschappelijk

en obesitas

kinderen en al dan niet

onderzoeken en inzichten uit de

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

succesvolle toeleiding zijn

onbewuste gedragsbeinvloeding is

Dapperbuurt

jaar

opgeleverd.

voortgezet: er zijn andere vormen

2. Het op basis van

geprobeerd om ouders te informeren

verschillende (kwalitatieve)

over beschikbaar

Transvaalbuurt

onderzoeken/trajecten

ondersteuningsaanbod en spreekuren

Slotermeer

opgestelde uitvoeringsplan tav

zijn anders ingericht. Op basis van de

Kolenkitbuurt

de noodzakelijke impuls op

bevindingen is gestart met de

Bijlmer-Centrum

motiveren en doorverwijzen is

voorbereiding van lokale ﬁt in de

Oud-Noord

in uitvoering.

buurt-bijeenkomsten.

toeleiden

Waterlandpleinbuurt professionals/
Indische Buurt

zorg

Geuzenveld (Nieuw-

- Concept versie rapport: onderzoek

West)

C4O naar toeleiding successen 'ja

Osdorp (Nieuw-

zeggen ja doen' is opgeleverd.

West)

Afronding januari-februari 2017.

Bijlmer-Oost

- concreet plan voor beeldverhaal in

(Zuidoost)

samenwerking met pharos is

Noord-West (Noord)

opgesteld.

Verbinding met

Valt onder 2.4

Bos en Lommer

jeugd van 12 jaar

Achmea

Aanpak kinderen

Er zijn valide screeningstools op

AAGG en JeJG zijn met externe

zorgpaden ‘Jij en je

Aanbodversterking

Oud-Oost

en ouder uit

GGD/E&G

met overgewicht

het gebied van ‘gezonde

partners in gesprek over de

Banne

risicogroepen

maatschappelijk

en obesitas

leefstijl’ en de bijbehorende

screening van psychosociale

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

klantroutes in ‘Jij en je

problematiek irt overgewicht en

Dapperbuurt

jaar

gezondheid’ ontwikkeld en

obesitas.

gezondheid’

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

zorg

geïmplementeerd.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep
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Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Tussenresultaat Q1:

afgesproken resultaat 2016 1)

Q4.3 tussenrapportage

interne RVE's

4) resultaten evaluatie

Uitvoeren van cq

longitudinuaal onderzoek

professionals

JoGG

leerlijnen

opdrachtverlenen tot uitvoering

eﬀectmeting Jump In aan interne

wetenschap

kennisinstellingen

van diverse

expertgroep AAGG is niet in Q4

Tussenresultaat Q2:

monitoringsonderzoeken,

aangeleverd door onderzoekers.

Aandachtswijken

3) resultaten Op de Gezonde

eﬀectmetingen en

Doorgeschoven naar 2017

Stedelijk

Toer

andersoortige onderzoeken

Eﬀectmetingen,

Valt onder 3.1

Bos en Lommer

gemeente

G4

evaluaties, onderzoeken

Lerende aanpak

Regio Amsterdam

overige

Oud-Oost
Banne
Niet bekend

regiogemeenten

Lerende aanpak

naar diverse inspanningen 8

Slotervaart
gebieden met lage

Tussenresultaat Q3:

AAGG inspanningen binnen het

SES

2) resultaten Fresh in de Les

cluster KmO. Hiervan worden
voor 6 inspanningen de

Landelijk
G4

Tussenresultaat Q4:

rapportages in 2016

JoGG Gemeenten

1) resultaten Implementatie

opgeleverd.

stadsdeel West

Pact

Dapperbuurt

2) Uitvoeren Evaluatie Fresh in

stadsdeel Nieuw-

de Les (motie raad)

West
stadsdeel Noord

3) Start eerste fase

stadsdeel Oost

Longitudinaal onderzoek

stadsdeel Zuidoost

Eﬀectmeting Jump In Door VU .

Waterlandpleinbuurt

…..

Indische Buurt
Transvaalbuurt

4) 4 Literatuur reviews. :

Kolenkitbuurt

Verkennende literatuur

Slotermeer

onderzoeken die inzicht geven

Bijlmer-Centrum

in de (laatste) stand van

Oud-Noord

(internationale) zaken rond

Geuzenveld (Nieuw-

(groepen) van interventies.

West)
Osdorp (Nieuw-

5) Uitvoering Outcome monitor

West)

2016

Bijlmer-Oost
(Zuidoost)

6) Uitvoering Staat van Gezond

Noord-West (Noord)

Gewicht 2016

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Faciliteren proces

Valt onder 3.1

Lerende aanpak en

Lerende aanpak

Niet bekend

wetenschap

kennismanagement

1. 2 bijeenkomsten van Externe

Q4.1 is uitgesteld naar Q1 2017

interne RVE's

wetenschappelijke expertgroep

omdat de beoogde bespreekpunten

JoGG

AAGG

nog niet 'bespreekwaardig' genoeg

G4

Lerende aanpak

waren

kennisinstellingen
2. Inspiratiedag gezond gewicht

regiogemeenten

Q4.3: bleek geen behoefte aan te zijn

2016

3. 4 Beleids- e/o kennisateliers

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

App ontwikkelaars

Externe

valt onder 3.1

Regio Amsterdam

wetenschappelijke

Lerende aanpak

Stedelijk

Clusters AAGG

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

expertgroep

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

Lerende aanpak

ntb

2 x per jaar een bijeenkomst

De voorbereiding loopt: de agenda is

organiseren

globaal bekend en de deelnemers
zijn geïnformeerd over de datum.

Toelichting

Leerexpeditie excellente

Valt onder 3.2

Stedelijk

professionals/

Kansrijk Zuidoost

professionals School en

Excellente

stadsdeel West

school

OKT

Sport

professionals

stadsdeel Nieuw-

professionals/

SD

West

sport

Stadsdelen

Lerende aanpak

Tussenresultaat Q1:

Leerexpeditie excellente

De afdeling onderwijs heeft een

voorbereiding

professionals School en Sport

subsidie regeling vakleerkracht
bewegingsonderwijs.

Tussenresultaat Q2:

Schoolbesturen kunnen een subsidie

stadsdeel Noord

Opstellen uitvoerend

aanvragen voor vakleerkracht

stadsdeel Oost

projectplan voor de

bewegingsonderwijs bij afdeling

stadsdeel Zuidoost

doelgroepen

Onderwijs.

Waterlandpleinbuurt

Organiseren van

Voorwaarde is: minimaal 2 keer in

Indische Buurt

rondetafelsessie met de

week gym, samen minimaal 90

Transvaalbuurt

uitvoerende doelgroepen en

minuten, door bevoegde

Kolenkitbuurt

ontwikkelen leertrajecten

vakleerkracht.
Bevoegdheid is gedeﬁnieerd in de

Slotermeer
Bijlmer-Centrum

Tussenresultaat Q3:

subsidie voorwaarde.

Oud-Noord

uitvoering leertraject

Vorm: Coﬁnanciering, 40%
Schoolbesturen, 60% Amsterdam.

Tussenresultaat Q4:
evaluatie leertraject?

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 naen 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
bewegingsonderwijs in het algemeen
en meer in het bijzonder met
betrekking tot gezonde leefstijl.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Professionals Ouder en

Valt onder 3.2

Stedelijk

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Kind Adviseurs en

Excellente

stadsdeel West

school

OKT

Samen Doen

professionals

stadsdeel Nieuw-

SD

West

Stadsdelen

Lerende aanpak

Tussenresultaat Q1:

Professionals Ouder en Kind

Het OKT zou de coördinatie en

voorbereiding

Adviseurs en Samen Doen

uitvoering van leerexpeditie 3 en 4
op zich nemen echter er was geen

Tussenresultaat Q2:

coördinator die hier uitvoering aan

stadsdeel Noord

Opstellen (uitvoerend)

kon geven. Inmiddels heeft het OKT

stadsdeel Oost

projectplan

aangegeven dat zij in 2017 wel een
coördinator beschikbaar kunnen

stadsdeel Zuidoost
Waterlandpleinbuurt

Tussenresultaat Q3:

stellen. In 2017 worden hier verdere

Indische Buurt

Organiseren van

afspraken over gemaakt.

Transvaalbuurt

rondetafelsessies met SD en

Kolenkitbuurt

OKA uitvoerenden

Tav aandachtsfunctionarissen SD:
Wegens verloop van een aantal

Slotermeer
Bijlmer-Centrum

Tussenresultaat Q4:

medewerkers is aangegeven dat het

Oud-Noord

Ontwikkelen leertraject voor

wenselijk is om (een aantal van) deze

SD en OKA professionals

aandachtsfunctionarissen bij te

Besluit over uitvoering

scholen. In 2017 gaan we kijken hoe

leertrajecten

we hier uitvoering aan kunnen geven.

professionals/

Kansrijk Zuidoost

1000 dagen

Professionals 1000 dagen

De uitvoering van de leerexpeditie

Excellente

school

OKT

aanpak

aanpak

voor Voorzorgverpleegkundigen loopt

professionals

professionals/

Stadsdelen

Lerende aanpak

Professionals 1000

valt onder 3.2

dagen aanpak

Aandachtswijken

zorg

volgens planning. Er hebben 3
bijeenkomsten plaatsgevonden. In
2017 wordt hier vervolg aan
gegeven.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
professionals/

Kansrijk Zuidoost

Excellente

school

OKT

professionals

professionals/

SD

zorg

Stadsdelen

Borgen van de

valt onder 3.2

verschillende
leerexpedities

Niet bekend

Lerende aanpak

Borgen van de verschillende

Het borgen van de leerexpedities

leerexpedities

binnen de lijn/staande organisatie is
een doorlopend proces.

De leerexpedities tbv OKA-JGZ en
OKA zijn geborgd binnen de JGZ resp.
OKT leerlijnen. In het kader van het
project Impuls Centrale Zorgverlener
(KMO) zullen deze leerexpedities
waarschijnlijk aangepast moeten
worden. Wij gaan hier in 2017 een
adviserende / ondersteunende rol in
vervullen.

Samen met SD en OKT is het idee om
meer verbindingen te leggen tussen
de Leerlijnen OKA, SD en AAGG. In
2017 gaan we dit in gezamenlijk
verder uitwerken.
Meten leerrendement

valt onder 3.2

van de leerexpedities

Niet bekend

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Excellente

school

OKT

professionals

professionals/

SD

zorg

Stadsdelen

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Niet bekend

dit project is niet uitgevoerd

leerexpedities

aangezien hier geen ﬁnanciering voor
was.

aangezien er geen projectleider was

OKT

leervorm activiteit t.a.v.

loopt dit project (zwaar) achter op de

professionals/

SD

gesprekvoering met gezinnen

planning.

zorg

Stadsdelen

valt onder 3.2

digitale leervorm

Excellente

school

activiteit t.a.v.

Professionals

gezinnen

Meten leerrendement van de

Ontwikkelen van een digitale

Ontwikkelen van een

gesprekvoering met

Lerende aanpak

Lerende aanpak

Desondanks heeft Ijsfontein de e-tool
ontwikkeld (technische kant). En is er
1 gespreksscenario geschreven welke
momenteel door Ijsfontein in de etool wordt verwerkt. In 2017 komt er
een nieuwe projectleider en gaan we
hier verder uitvoering aan geven.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
professionals/

Kansrijk Zuidoost

Excellente

school

OKT

professionals

professionals/

SD

sport

Stadsdelen

Inzicht leerbehoeften

Valt onder 3.2

overige professionals

stadsdeel Zuidoost

Lerende aanpak

Tussenresultaat Q1:

Inzicht leerbehoeften overige

Tav fysiek domein zijn inmiddels 2

voorbereiding

professionals

doelgroepen genoemd voor wie een
leerexpeditie interessant kan zijn: 1)

Tussenresultaat Q2:

stedebouwkundig ontwerpers en 2)

voorbereiding

ontwerpers in de Openbare ruimte.
Ook is ism de Bewegende Stad

Tussenresultaat Q3:

bepaald dat we de focus gaan leggen

Voorstel / advies voor aanpak

op het PVA Bewegende Stad tav

vanaf 2016.

'vakontwikkeling'. Dit met focus op
de beweeglogica. In 2017 wordt dit

Tussenresultaat Q4:

verder geïnventariseerd en

Evt. ontwikkelen van

uitgewerkt.

leeroplossingen
Tav van de Buurt/Community aanpak
is samen met de buurtmanagers
gekeken voor welke professionals een
leerexpeditie nuttig kan zijn. De
volgende doelgroepen zijn genoemd:
• Vrijwilligers / sleutelﬁguren in de
wijk
• Betrokkenen Fresh in de Les,
waaronder
gezondheidsambassadeurs
• Ouder contactmedewerkers
• Eventueel stadsdeelmedewerkers.
In 2017 wordt dit verder
geïnventariseerd en uitgewerkt.

Tav de gespecialiseerde
Jeugdhulpverleners (KMO) hebben we
samen met Spirit gekeken wat de
leerbehoeften zijn en waar de focus
op moet liggen. In 2017 wordt dit
verder uitgewerkt.

Verder hebben de studenten (BOOT,
Weekendacademie en Stichting
Studenten voor Samenleving)
aangegeven graag een vervolg te
krijgen op de workshop die reeds is
uitgevoerd. Hier gaan we in 2017
uitvoering aan geven.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
Samenwerking JOGG en G4:

In Q4 zijn 3 oﬀertes opgevraagd en is

OKT

onderzoek uit laten voeren naar

samen met de g4 en JOGG gekozen

professionals/

SD

invulling e-learning Gezond

voor Danae. In 2017 gaan Danae het

zorg

Stadsdelen

Gewicht!

onderzoek uitvoeren.

de challenges op scholen mbv ﬁtbits

professionals/

Kansrijk Zuidoost

Excellente

school

Professionals

Samenwerking JOGG en

Valt onder 3.2

G4: onderzoek uit laten
voeren naar invulling e-

Niet bekend

learning Gezond

Lerende aanpak

Gewicht!
City Health Challenge –

valt onder 3.3

Stedelijk

gemeente

App ontwikkelaars

Digitale

Tussenresultaten Q1:

Uitvoering pilot en o.b.v.

City Health Coins

Ontwikkelen

stadsdeel West

overige

Digitaal platform cluster

voorzieningen

Voorbereiding

evaluatie pilot vervolg in andere -healthcoins liepen goed en blijken

digitale

stadsdeel Nieuw-

professionals

sociaal

voorzieningen

West

wetenschap

ondernemers(-vereniging)

Tussenresultaten Q2:

Het laatste restant van het budget

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

1) Inventarisatie onder

zal kwartaal 1 2017 nog ingezet

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

professionals tav wensen en

worden tbv enkele schoolchallenges.

stadsdeel Zuidoost

Wetenschappelijke

kennisniveau

Eind 2016 is er overleg geweest met

Waterlandpleinbuurt

(onderzoeks) instellingen

2) Plan van aanpak met

Health Coins welk mogelijk aanbod

Indische Buurt

doelen en inspanningen

en partnerschap er mogelijk is. Dit

Transvaalbuurt

2015/2016

zal uitmonden in een voorstel 1e

wijken.

succesvol.

kwartaal 2017.

Kolenkitbuurt
Slotermeer

Tussenresultaten Q3:

Bijlmer-Centrum

NTB

Oud-Noord
Tussenresultaten Q4:
NTB
App ontwikkelaars

Digitale

Oplevering en implementatie

Het testen en includeren van

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

digitaal leef- en actieplan tbv

gezinnen duurt langer dan voorzien.

stadsdeel Nieuw-

sociaal

begeleiding morbide obese

In overleg met JGZ die de centrale

West

ondernemers(-vereniging)

kinderen.

zorgverlenersfunctie heeft, hebben

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

we besloten langer de tijd te geven

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

voor includeren gezinnen. Hierdoor

(door)ontwikkeling

Valt onder 3.3.

Stedelijk

Leef&Actieplan app

Digitale
voorzieningen

Niet bekend

stadsdeel Zuidoost

rekken we de test en

Waterlandpleinbuurt

implementatiefase op tot voorjaar

Indische Buurt

2017.

Transvaalbuurt

Kleine aanpassingen in de tool

Kolenkitbuurt

worden toch al opgepakt in 4e

Bijlmer-Centrum

kwartaal 2016. Obv de testresultaten

Oud-Noord

zal in 1e en 2e kwartaal 2017
verdere aanpassingen in de tool
gedaan worden.

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
App ontwikkelaars

Digitale

Onderzoek gebruik digitale

In 4e kwartaal hebben we groen licht

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

middelen – opzet vervolg

kunnen geven op ontwerp en start

stadsdeel Nieuw-

sociaal

toegepast onderzoek

onderzoek van OI&S - conform

West

ondernemers(-vereniging)

aangepaste planning vorige

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

uitvoeringsmonitor.

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

Verwachting is dat we in het 1e

Onderzoek naar

Valt onder 3.3.

Stedelijk

(mogelijk) gebruik

Digitale

digitale middelen onder

voorzieningen

doelgroepen AAGG

Niet bekend

stadsdeel Zuidoost

kwartaal van 2017 beschikken over

Waterlandpleinbuurt

het rapport. Ondertussen zullen we

Indische Buurt

het vervolgonderzoek ism HvA verder

Transvaalbuurt

gaan vormgeven.

Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Het projectleiderschap en project

App ontwikkelaars

Digitale

Start beter en gericht benutten

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

en inzetten van al bestaande en chat 4-12 is overgegaan naar de

stadsdeel Nieuw-

sociaal

goed functionerende digitale

okt's en is eind 2016 van start

West

ondernemers(-vereniging)

diensten tbv doelgroep en

gegaan.

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

doelen van AAGG, zoals die

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

door AAGG kernpartners

De themachat met Proud2BeMe zal in

stadsdeel Zuidoost

gebruikt worden. In 2016 te

de ehealthweek van januari 2017

Waterlandpleinbuurt

starten bij GGD.

plaatsvinden. Eerder bleek technisch

Inzet bestaande digitale

Valt onder 3.3

Stedelijk

middelen

Digitale
voorzieningen

Niet bekend

Indische Buurt

en vwb personele bezetting (ook bij

Transvaalbuurt

Proud2BeMe) niet mogelijk.

Kolenkitbuurt

Het ppmtraject voor 'square' is

Bijlmer-Centrum

gestart.

Oud-Noord

Digitale kennisdeling

Valt onder 3.3

Stedelijk

jeugd van 12 jaar

App ontwikkelaars

Digitale

Invoeren en implementatie

Tam Tam workshops zijn

Digitale

stadsdeel West

en ouder uit

Digitaal platform cluster

voorzieningen

interne digitale kennisdeling te

georganiseerd en gerealiseerd.

voorzieningen

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

sociaal

beginnen TamTam

Het opstellen en inrichten van de

West

kinderen met

ondernemers(-vereniging)

TamTamomgeving wordt in 1e

stadsdeel Noord

(morbide)

verloskundigen/kraamzorg

kwartaal 2017 verder vormgegeven.

stadsdeel Oost

obesitas

welzijnsorganisaties

stadsdeel Zuidoost

kinderen van -9

Waterlandpleinbuurt maanden tot 2,5
Indische Buurt

jaar en hun

Transvaalbuurt

ouders

Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Toelichting

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

2015
App ontwikkelaars

Digitale

Minimaal 10 gezondheidsapps

In verband met wijzigen

stadsdeel West

Digitaal platform cluster

voorzieningen

in GGD AppStore gericht op

opdracht AAGG digitaal

stadsdeel Nieuw-

sociaal

doelgroepen en vuistregels

is dit niet verder

West

ondernemers(-vereniging)

AAGG.

vormgegeven.

stadsdeel Noord

verloskundigen/kraamzorg

stadsdeel Oost

welzijnsorganisaties

Overzicht bruikbare

Valt onder 3.3

Stedelijk

(eﬀectieve) digitale

Digitale

middelen

voorzieningen

Niet bekend

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

• Onze bestaande

Toolkit voor ondernemers aan

Gedragswetenschappers

samenwerkingspartners voelen

website toegevoegd.

gemeente Amsterdam

zich nog meer verbonden met

In 2016 tien nieuwsbrieven verstuurd

kinderen 2,5 - 12

het onderwerp en met elkaar.

naar momenteel bijna 1400

stadsdeel Noord

jaar

We hebben nieuwe

abonnees.

stadsdeel Oost

kinderen met

samenwerkingspartners

Inmiddels meer dan 1200 volgers op

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

toegevoegd aan ons netwerk,

Twitter, bijna 400 paginalikes op

zoals ondernemers en actieve

Facebook. Bereiken tussen de 100 en
1200 mensen per bericht.

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

Waterlandpleinbuurt obesitas

Communicatie

Indische Buurt

kinderen van -9

buurtbewoners maar ook

Kolenkitbuurt

maanden tot 2,5

collega’s van relevante

Slotermeer

jaar en hun

afdelingen binnen de

Bijlmer-Centrum

ouders

gemeente.

Oud-Noord

• Tien nieuwsbrieven verstuurd
aan inmiddels ruim duizend
abonnees.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

Toelichting

• In elke focusbuurt een lokale

Korte animatieﬁlm over gezonde

Onderwerp

2015
Communicatie

Veranderen norm in

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar

Clusters AAGG

samenleving

Communicatie

stadsdeel West

en ouder uit

Gedragswetenschappers

ambassadeur ‘benoemd’.

leefstijl gemaakt voor oa

ambassadeurs/

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

gemeente Amsterdam

• Vier keer dit jaar het

wachtruimtes bij huisartsen.

rolmodellen

West

kinderen 2,5 - 12

onderwerp gezonde leefstijl in

Allereerst ingezet op informatiemarkt

overgedragen aan de

stadsdeel Noord

jaar

de gemeentelijke huis-aan-

bij uitgifte kledingbonnen.

inhoudelijke clusters

stadsdeel Oost

kinderen met

huiskrant gezet.

Tienduizend bijstandsgezinnen een

Buurtenaanpak en

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

• Website heeft 2500 unieke

goodiebag gegeven, goede

KmOO.

bezoekers per maand.

gesprekken met de ouders.

Waterlandpleinbuurt obesitas
Indische Buurt

kinderen van -9

• Vijf keer per week getweet

Transvaalbuurt

maanden tot 2,5

over het onderwerp.

Kolenkitbuurt

jaar en hun

unieke bezoekers in 2016 (in 2015

Bijlmer-Centrum

ouders

waren dat er nog 15.000).

Oud-Noord

professionals/

Websitebezoek gemeten: 22.000

Vrijwel dagelijks berichten op Twitter

school

en Facebook geplaatst.

Enkele artikelen over lokale
initiatieven in stadsdeeledities van
de gemeentekrant.
Communicatie

Ontwikkeling en uitvoering van

Geëxperimenteerd met wijziging van

strategie gedragsbeïnvloeiding

menu in buurthuizen in Zuidoost en

Gedragsbeïnvloeding

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar

Clusters AAGG

van kinderen en hun

Communicatie

stadsdeel West

en ouder uit

Gedragswetenschappers

stadsdeel Nieuw-

risicogroepen

gemeente Amsterdam

West

kinderen 2,5 - 12

watertappunten door de hele stad.

stadsdeel Noord

jaar

Menu in buurthuizen Zuidoost is een

stadsdeel Oost

kinderen met

stuk gezonder. Mensen wordt de

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

gezonde keuze geboden. Duidelijke

ouders

Waterlandpleinbuurt obesitas

met 3D-schilderingen bij vijf

eﬀecten lastig te meten wegens

Indische Buurt

kinderen van -9

onjuiste verkoopcijfers. Eﬀecten van

Transvaalbuurt

maanden tot 2,5

watertappunten lastig vast te stellen

Kolenkitbuurt

jaar en hun

vanwege weersomstandigheden in

Bijlmer-Centrum

ouders

testweek en korte observatie.

Oud-Noord

Kinderen reageerden in ieder geval
positief.

Daarnaast lijsten met tips gemaakt
over gedragsbeïnvloeding voor
eigenaars van restaurants, winkels,
supermarkten en kantines.
Buurtmanagers kunnen deze verder
inzetten in de buurten.

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind

Gerealiseerd

2015
We hebben de

Veel landelijke persaandacht

Gedragswetenschappers

voedingsindustrie en andere

gegenereerd voor nieuwe

gemeente Amsterdam

betrokken partijen

'kindermarketingproof' beleid van

kinderen 2,5 - 12

aangesproken op hun

Amsterdam voor evenementen en

stadsdeel Noord

jaar

medeverantwoordelijkheid voor

sportlocaties.

stadsdeel Oost

kinderen met

een gezonde leefstijl bij

stadsdeel Zuidoost

(morbide)

kinderen. We hebben

Bijgedragen aan aandacht rond

organisaties die het ‘slecht’

'Suikerafkickkliniek' van
Diabetesfonds (alliantiepartner).

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 goed

Kolenkitbuurt

jaar en hun

doen en organisaties met wie

Gesprekken lopen met Kieskompas,

Slotermeer

ouders

we verwante doelen hebben, in

over het opnemen van een

het zonnetje gezet.

kiezersvraag over regulering van

Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

ongezonde producten, in aanloop
naar Tweede Kamerverkiezingen.

Toelichting

