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Naam

Inspanning

Ontwikkelen 1000
dagen aanpak

Ontwikkelen 1000
dagen aanpak (ntb)

Gebied

• Stedelijk

Doelgroep

• kinderen van -9
maanden tot 2,5 jaar
en hun ouders

Samenwerkingspartners
Cluster

• GGD/JGZ
• 1000 dagen aanpak
• Ouder- en
kindteams
• ouders/opvoeders
• verloskundigen/kraamzorg

Planning 2015

Afgesproken
resultaat eind 2015

Gerealiseerd

Toelichting

Tussenresultaten
Q1:
Analyse
focusgroepen en
focusbuurten

Uitvoeringsplan
1000 dagen aanpak

- Er is gestart met een participatief onderzoek onder jonge
meiden.
- De eerste resultaten van het social marketing onderzoek
vanuit de G4-JOGG zijn aan ons gepresenteerd
- We heroverwegen nu het plan van aanpak na uitkomst van
deze resultaten.
- Het bestaande netwerk is benut en uitgebreid voor de
doelgroep uit de 1000 dagen
- JGZ’ers hebben een inspirerende lezing van Erik Scherder
gehoord
tijdens een refereeravond
- Gezond gewicht is meegenomen in de vragenlijst van
Health Pregnancy for All
- Er is een voorstel ingediend voor community ondersteuning
voor en door zwangere vrouwen in armoede

- We gaan met de jonge meiden in gesprek over wat zij van
gezonde leefstijl vinden en hoe zij juist wel en juist niet
geadviseerd en aangesproken willen worden. - Door het G4
onderzoek snappen we veel beter hoe vrouwen uit onze
doelgroep denken en handelen over gezonde leefstijl tijdens
zwangerschap en in de eerste 2 jaar daarna. Daarnaast
hebben we meer inzicht hoe onze doelgroep denkt over de
betrokken professionals als verloskundigen, kraamzorg en
consultatiebureau. - Alle betrokken groepen professionals
zijn aangehaakt. - Erik Scherder onderstreepte het belang
van bewegen, ook voor de kleine kinderen - De vragenlijst
van HP4ALL wordt door de JGZ bij ouders worden
afgenomen

Tussenresultaten
Q2:
Plan van aanpak

Uitvoering Jump-in

valt onder 2.1
Scholenaanpak PO
(Jump-in)

• Stedelijk
•
• stadsdeel West
•
•
• stadsdeel
Nieuw-West
•
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

ouders
professionals/school
professionals/sport
professionals/zorg

• bestuurscommissies • Scholenaanpak
• GGD
• GGD/E&G
• GGD/JGZ
• Ouder- en
kindteams
• ouders/opvoeders
• RVA Onderwijs
• RVA Sport/Bos
• scholen
• schoolbesturen
• sport
• sportverenigingen
• st.
Jeugdtandverzorging
Amsterdam
• Voorscholen
• welzijnsorganisaties
• Wetenschappelijke
(onderzoeks)
instellingen

Tussenresultaten
Q1:
1a) Instroom van 5
nieuwe scholen in de
Jump-in
verbeteraanpak.
1b) Uitvoering van
de Jump-in
verbeteraanpak op
79 scholen

1a) 84 basisscholen
in het Jump-in
verbeter traject

Tussenresultaten
Q2:
1a) Instroom van 5
scholen in de
verbeteraanpak
1b) Uitvoering
Jump-in
verbeteraanpak op
84 scholen

2b) De 8 succesvol
uitgestroomde
Jump-in scholen
hebben Certificering
Gezonde Scholen
(deelcertificaat
voeding en
sport&bewegen).

Tussenresultaten
Q3:
1a) Instroom 5
scholen in de
Jump-in
verbeteraanpak
1b) Uitstroom van 5
Jump-in scholen.
1c) Uitvoering
Jump-in
verbeteraanpak op
84 scholen.
3a)
Aanvraagprocedure
certificering scholen.
2a) De toolkit is
online
Tussenresultaten
Q4:
1a) Instroom 5
scholen in de
Jump-in
verbeteraanpak.
1c) Uitstroom 5
Jump-in scholen.
1b) Uitvoering
Jump-in
verbetertraject op 84
scholen.
2a) 8 uitgestroomde
Jump-in scholen
hebben Certificering
Gezonde Scholen
(deelcertificaat
voeding en
sport&bewegen).

2a) 8 Jump-in
scholen zijn
succesvol
uitgestroomd en
hebben daarbij alle
doelen behaald.

3) Toolkit is
beschikbaar.

1a) Er zijn 3 nieuwe scholen gestart met het Jump-in
programma.
1b) Er zijn 4 scholen uitgestroomd uit het Jump-in
programma
1c) Op dit moment zijn 77 scholen in de verbeteraanpak.
1d) Met het voedingscentrum is gesproken een mogelijke
verkorte route rond het aanvragen van het certificaat
gezonde school deelvignet voeding voor Jump-in scholen.
Maar een dergelijke korte route was vanuit VC geen optie.
1e) De toolkit is online. Geheel in nieuwe huisstijl.

1a) Er zijn 2 scholen minder gestart dan gepland omdat door
de zomervakantie niet elke school heeft kunnen starten. Wel
zijn er momenteel vier scholen in de opstartfase. Deze
zullen binnenkort gaan starten met Jump-in. 1b) In totaal zijn
er tot nog toe 9 scholen uitgestroomd uit Jump-in. De
planning was dat er in totaal 5 scholen zouden zijn
uitgestroomd, wat maakt dat we voor liggen op planning. 1c)
Dit aantal komt enerzijds door een achterstand in het aantal
nieuwe scholen en een voorsprong in het aantal
uitgestroomde scholen. In totaal zijn er nu 86 scholen in de
aanpak geweest (dus nog deelnemend 77 en uitgestroomd
9). 1d) Met de KVLO en GHOR zijn we in gesprek om een
verkorte route rond het aanvragen van het certificaat
gezonde school deelvignet sport en bewegen voor Jump-in
scholen. 1e) Overigens is de toolkit nooit echt af; nieuwe
interventies en inzichten worden steeds aangevuld in de
toolkit.

Sport en Bewegen

valt onder 2.1
Scholenaanpak PO
(Jump-in)

• Stedelijk
• professionals/school • GGD
• stadsdeel West
• wetenschap
• GGD/E&G
• ouders/opvoeders
• stadsdeel
Nieuw-West
• RVA Onderwijs
• stadsdeel Noord
• RVA Sport/Bos
• stadsdeel Oost
• scholen
• stadsdeel
• schoolbesturen
Zuidoost
• sport
• Waterlandpleinbuurt
• sportverenigingen
• Indische Buurt
• Voorscholen
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• Scholenaanpak

Tussenresultaten
Q1:
1a) Voortgang Pilot
extra uren
bewegingsonderwijs
op twee scholen in
ZO is gerapporteerd.
Tussenresultaten
Q2:
1a) Op 47 Jump-in
scholen wordt Gym
+ aangeboden.
1b) Op 71 Jump-in
scholen zijn
kennismakingslessen
onder schooltijd
aangeboden.
1c) Op 73 Jump-in
scholen zijn
naschoolse
sportactiviteiten
georganiseerd.
2a) Besluit over het
vervolg Pilot extra
uren
bewegingsonderwijs
op twee scholen in
ZO.
Tussenresultaten
Q3:
1a) Rapportage en
evaluatie Pilot extra
uren
bewegingsonderwijs
op twee scholen in
ZO.
Tussenresultaten
Q4:
1a) Op 57 Jump-in
scholen wordt Gym+
aangeboden
1b)Op 84 Jump-in
scholen en 10
Jump-in scholen met
het Jump-in label
zijn
kennismakingslessen
onder schooltijd
aangeboden.
1c) Op 84 Jump-in
scholen en 10
Jump-in scholen met
het Jump-in label
zullen zijn
naschoolse
sportactiviteiten
georganiseerd
1d) Op alle 37
scholen waar de
sportparticipatie van
de meisjes <25% is,
worden naschoolse
activiteiten
georganiseerd
speciaal meisjes uit
de bovenbouw.

1a) Op 57 Jump-in
scholen wordt Gym
+ aangeboden.
1b) Op 84 Jump-in
scholen en 10
Jump-in scholen met
het Jump-in label
zijn
kennismakingslessen
onder schooltijd
aangeboden.
1c) Op 84 Jump-in
scholen en 10
Jump-in scholen met
het Jump-in label
zijn naschoolse
sportactiviteiten
georganiseerd
1d) Op alle 37
scholen waar de
sportparticipatie van
de meisjes <25% is,
worden naschoolse
activiteiten
georganiseerd
speciaal meisjes uit
de bovenbouw.
2a) De Pilot extra
uren
bewegingsonderwijs
op twee scholen in
ZO is geëvalueerd
en er is een besluit
genomen over
eventuele
voortzetting.

De pilot verdubbeling gymlessen is gestart in januari 2014
met 3 groepen drie. Voortgezet in 2014-2015 met 2 groepen
drie en 2 groepen vier. In 2015-2016 met 2 groepen drie,
vier en vijf. School voert de pilot uit. HVA onderzoekt de
effecten. Tussen rapportage volgt eind 2015. Eindevaluatie
volgt in juni 2016.

De pilot loopt nu 2 jaar. De pilot is bij het begin van
schooljaar 2015-2016 enigszins bijgestuurd. Alle
deelnemende groepen krijgen nu minimaal 4 keer 45
minuten bewegingsonderwijs.

Voeding &
gezondheid

valt onder 2.1
Scholenaanpak PO
(Jump-in)

• Stedelijk
• professionals/school • GGD
• stadsdeel West
• wetenschap
• RVA Onderwijs
• RVA Sport/Bos
• stadsdeel
Nieuw-West
• scholen
• stadsdeel Noord
• schoolbesturen
• stadsdeel Oost
• sport
• stadsdeel
• Voorscholen
• Wetenschappelijke
Zuidoost
(onderzoeks)
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
instellingen
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• Scholenaanpak

Tussenresultaten
Q1:
nvt
Tussenresultaten
Q2:
1a) Besluit over
continuering cq
uitbreiding pilot
Fifteen is genomen.
Tussenresultaten
Q3:
1a) Op 45 Jump-in
scholen wordt elke
dag om 10 uur
alleen water (of
melk) gedronken.
1b) Op 55 Jump-in
scholen wordt om 10
uur alleen nog
groente of fruit (of
een bruine
boterham) gegeten
1c) Op 50 Jump-in
scholen zijn gezonde
traktatie afspraken
gemaakt. 2a) Op
Jump-in scholen zijn
in schooljaar
2014/2015 60
workshops /
voorlichtingen
uitgevoerd voor
ouders (excl.
interactief theater) .
2b) Op 20 Jump-in
scholen is er in het
schooljaar
2014/2015 interactief
theater uitvoerd voor
ouders.
3a) Op 80 scholen is
het extra meet-en
weegmoment vanuit
Jump-in uitgevoerd.
4a) Op 40 scholen
zijn het schooljaar
2014/2015
gastlessen oor
leerlingen gegeven.
Tussenresultaten
Q4:
nvt

1a) Fifteen's
Kookklas is afgerond
op ten minste 9
Jump-in scholen.
2a) Op 45 Jump-in
scholen wordt elke
dag om 10 uur
alleen water (of
melk) gedronken.
2b) Op 55 Jump-in
scholen wordt om 10
uur nog enkel
groente of fruit (of
een bruine
boterham) gegeten
2c) Op 50 Jump-in
scholen zijn gezonde
traktatie afspraken
gemaakt.
3a) Op Jump-in
scholen zijn in
schooljaar
2014/2015 60
workshops /
voorlichtingen
uitgevoerd voor
ouders (excl.
interactief theater).
3b) Op 20 Jump-in
scholen is er in het
schooljaar
2014/2015 interactief
theater uitvoerd voor
ouders.
4a) Op 80 scholen is
het extra meet-en
weegmoment vanuit
Jump-in uitgevoerd.
5a) Op 40 scholen
zijn het schooljaar
2014/2015
gastlessen voor
leerlingen gegeven.

1a) Op 49 scholen werd bij de start van schooljaar
2015/2016 alleen nog water (of melk) gedronken om 10 uur.
1b) Op 51 scholen werd bij de start van schooljaar
2015/2016 alleen nog fruit of groenten (of een bruine
boterham) gegeten.
1c) 48 scholen hebben een traktatiebeleid, en afspraken
gemaakt om de traktaties klein te houden
2a) 63 ouderworkshops / voorlichtingen zijn in schooljaar
2014/2015 georganiseerd (excl. interactief theater). Dit
waren 33 workshops over verschillende
voedingsonderwerpen door dietisten en 30 andere
workshops of voorlichtingen, zoals voorlichting door de
Jump-in coach tijdens een algemene ouderavond, of fifteen.
2b) Het interactief theater is in het schooljaar 2014/2015
uitgevoerd 11 keer uitgevoerd op Jump-in scholen.
3a) Op 74 scholen is het extra meet- en weegmoment
uitgevoerd. Dat zijn alle scholen voor regulier basisonderwijs
die aan Jump-in deelnamen voor mei 2015
4a) Op 27 scholen zijn door medewerkers van Jump-in
gastlessen verzorgd voor leerlingen. Dit in totaal voor 204
klassen.
Tevens zijn de gastlessen allemaal in de toolkit geplaatst en
zo beschreven dat docenten zelf de lessen kunnen geven /
herhalen.

1a) Dit zijn 19 scholen meer dan aan de start van vorig
schooljaar. Inmiddels zijn daar nog een aantal scholen bij
gekomen en zijn er meerdere scholen nog op dreef om dit
schooljaar ook de overstap te maken. 1b) De doelstelling om
dit op 55 scholen te realiseren is nog niet gehaald. Dit komt
omdat water drinken dit jaar heeft meer aandacht gekregen.
1c) Dit is een toename van 12 scholen ten opzichte van
vorig schooljaar 2a) In totaal zijn naar schatting 1396 ouders
aanwezig geweest bij de verschillende ouderworkshops en
voorlichtingen; dit getal is inclusief de interactief theaters.
2b) Het theater is minder uitgevoerd dan gepland. In
schooljaar 2015/2016 willen we daar een inhaalslag mee
doen. 3a) Het getal valt lager uit omdat er op SBO scholen
volgens afspraak wordt het extra moment niet ingezet. In
schooljaar 2014/2015 zaten er 8 SBO scholen in de Jump-in
aanpak. 4a) Het aantal scholen is lager dan gepland. Dit
doordat veel scholen lessen in eerdere jaren al hebben
gekregen. Doordat de lessen nu zo zijn beschreven dat
docenten de lessen zelf ook kunnen geven, worden dezelfde
lessen niet meerdere keren door Jump-in medewerkers op
de scholen verzorgd.

PLAYgrounds en
schoolpleinaanpak

valt onder 2.1
Scholenaanpak PO
(Jump-in)

• Stedelijk
• professionals/school • GGD
• stadsdeel West
• GGD/E&G
• stadsdeel
• GGD/leefomgeving
Nieuw-West
en milieu
• stadsdeel Noord
• Ruimte en
• stadsdeel Oost
Duurzaamheid
• stadsdeel
• Ruimtelijke
Zuidoost
Ordening
• Waterlandpleinbuurt
• RVA Onderwijs
• Indische Buurt
• RVA Sport/Bos
• Transvaalbuurt
• scholen
• Kolenkitbuurt
• schoolbesturen
• Slotermeer
• sport
• Bijlmer-Centrum
• Voorscholen
• Oud-Noord

• Scholenaanpak

Tussenresultaten Q1
en Q2:
nvt
Tussenresultaten
Q3:
1a) 15 basisscholen
hebben de
methodiek
PLAYgrounds
volledig
geïmplementeerd en
alle subdoelen rond
buitenspelen
behaald.
1b) Op 30 scholen
zijn voor alle klassen
tassen met
speelmateriaal
geleverd in
schooljaar
2014/2015.
Tussenresultaten
Q4:
1a) Op
schoolpleinen van
20 basisscholen zijn
met behulp van
Jump-in fysieke
aanpassingen aan
het schoolplein
gerealiseerd.
1b) Van deze 20 zijn
14 schoolpleinen in
de vorm van
Schoolplein 14.

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.1
Buurtaanpak Noord

• stadsdeel Noord • buurtorganisaties
• Waterlandpleinbuurt• jeugd van 12 jaar en
• Oud-Noord
ouder uit
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q1-2015
Tussenresultaten
Q2:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q2-2015
Tussenresultaten
Q3:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q3-2015
Tussenresultaten
Q4:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q4-2015

1a) 15 basisscholen
hebben de
methodiek
PLAYgrounds
volledig
geïmplementeerd en
alle subdoelen rond
buitenspelen
behaald.
2a) Op
schoolpleinen van
20 basisscholen zijn
met behulp van
Jump-in fysieke
aanpassingen aan
het schoolplein
gerealiseerd.
2b) Van deze 20 zijn
14 schoolpleinen in
de vorm van
Schoolplein 14.
3a) 30 scholen
hebben voor alle
klassen tassen met
speelmateriaal
ontvangen in het
schooljaar
2014/2015.

1a) 18 scholen hebben de PLAYgrounds interventie
succesvol afgerond.

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

- Kamp-o heeft in alle schoolvakanties plaatsgevonden.

1b) Op 19 scholen zijn in schooljaar 2014/2015 voor alle
klassen tassen met spelmateriaal geleverd.
Totaal zijn voor 191 klassen tassen geleverd

- zie 3.1.3 voor overige punten

1b) Het aantal scholen ligt iets lager dan de planning. De
materialen worden in de aanpak PLAYgrounds niet als
eerste geleverd, omdat deze juist een mooie stimulans zijn
voor scholen om alle onderdelen goed in te voeren.

Ontwikkelen
community aanpak
Noord
(Waterlandpleinbuurt
en Oud-Noord)

Specifieke
buurtinspanningen
Noord

Valt onder 3.1
Buurtaanpak Noord

hoort bij 3.1.
Buurtaanpak Noord

• stadsdeel Noord • buurtorganisaties
• Waterlandpleinbuurt• jeugd van 12 jaar en
• Oud-Noord
ouder uit
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

• stadsdeel Noord • buurtorganisaties
• Waterlandpleinbuurt• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
• Oud-Noord
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
NTB
Tussenresultaten
Q2:
NTB

1) Community
aanpak in uitvoering
2) Uitbreiding
buurtaanpak naar
Oud-Noord

De community aanpak van de waterlandpleinbuurt en
oud-Noord zijn samengevoegd. Er zijn twee bijeenkomsten
geweest.
De aanvragen kunnen ingediend worden.
Start eerste interventies februari 2016

Tussenresultaten
Q3:
NTB
Tussenresultaten
Q4:
NTB

Realisatie van de
laatste 4 van de in
totaal 24
watertappunten.
Organisatie van
Fresh in de les in
oud noord.
Uitdragen van de
gezonde boodschap
tijdens alle door het
stadsdeel
georganiseerde
evenementen voor
jeugd

- De watertappunten zijn gerealiseerd.
- Fresh in de les is in het voorjaar in de Waterlandpleinbuurt
geweest. In het najaar vond fresh in de les plaats in OudNoord.

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.2
Buurtaanpak Oost

• stadsdeel Oost
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q1-2015
Tussenresultaten
Q2:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q2-2015
Tussenresultaten
Q3:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q3-2015
Tussenresultaten
Q4:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q4-2015

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

Voorlichting ouders (moeders & vaders)
Deze bereiken we o.a. door de organisatie van:
•Serie debatten
•Ambassadeurscursus voor de ouders
Kinderen bereiken na schooltijd
•Serie van schoolpleinactiviteiten met thema gezonde
snacks, focus op groenten en fruit op scholen.
•Buurt fototentoonstelling Groenten eten is Gezond in de
OBA.
•NME karavaan: serie van Gezond Gewicht lessen op 23
locaties in Oost.
•Gezond gewicht present met inloopactiviteit op festivals en
evenementen in de buurt.
•Gezond gewicht in de talententtent ; naschoolse activiteiten
integreren vuistregels in programma’s.
•Buurtorganisaties organiseren workshops voor leden en
hun kinderen, thema: water drinken
Catering en kookinitiatieven erbij betrekken
•Cursus/workshop Gezond Kopen en Goedkoop koken
•Buurtcatering betrekken stadsdeel evenementen en
activiteiten
Leuker/ nog meer uitnodigend maken voor kinderen om in
de buurt te spelen
•Herinrichting speelplein JP Coen school
•Extra speeltoestel op Jeugdland
•Nieuwe keuken op Jeugdland, deze wordt gebruikt voor
kookworkshops voor moeder en kind (thema gezonde
voeding)
Start bouw keuken begin 2016
•Vormgeven van een beweegkaart waarop de
beweegplekken in de buurt zichtbaar zijn (basis info Oost),
deze wordt aangevuld met zachte info (stedelijk project
Nieuwe Wibaut ), doelgroep kinderen & ouders.
•Onderzoek en ontwerp van beweegvriendelijke wijk
(stedelijk project i.s.m. HVA minor Stedelijke vernieuwing en
Duurzame Ontwikkeling)
•Aanleggen van Fruitkamers op schoolplein (JP Coenschool
beide Bali- en Bankastraat)
•Aanleg extra watertappunt sportpark Valentijnkade
•Opleiden van 6 enthousiaste jongere / buurtbewoners tot
sportbuurtcoach (zij gaan activiteiten uitvoeren in TVB of
Dap/Roomtuintjes)
Werving nov 2015, start 2016
•Afstudeeropdracht samenwerking met Academie van de
Stad onderzoeken van beweegroutes in Dap en TVB
Bewonersinitiatieven in wording of uitvoering en/ of spin-off
van GG inspiratie in de wijk
•Diverse bewonersinitiatieven op het gebied van gezonde
voeding en bewegen in de buurt.
Consistente boodschap naar bewoners
•Introductie buurt diëtist
Om er voor de zorgen dat alle initiatieven dezelfde gezonde
voedsel boodschap uitdragen en dat dit gebeurt op dezelfde
manier als onder schooltijd, hebben we een vaste buurt
diëtiste geïntroduceerd.
•Sjablonen om buurtprogramma’s in de beschrijven.

Ontwikkelen
community aanpak
Oost (Indische Buurt)

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.2
Buurtaanpak Oost

Valt onder 3.3
Buurtaanpak
Zuidoost

• stadsdeel Oost
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt

• stadsdeel
Zuidoost
• Bijlmer-Centrum

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
NTB

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q1-2015

Tussenresultaten
Q2:
NTB

1) Community
aanpak in uitvoering
2) Uitbreiding
buurtaanpak naar
Transvaalbuurt en
Dapperbuurt

Tussenresultaten
Q3:
NTB
Tussenresultaten
Q4:
NTB

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

- Gesprekken zijn geweest met Nike en de school over de
aanleg
- Evaluatiegesprek gezonde spelactiviteit is gepland
- De voorlichting tijdens Jump in evenementen staat gepland
voor de schoolvoetbalcompetitie die start in november.
- Buurthuizen hebben een nieuwe kok aangetrokken waar ze
een gezondere invulling gaan geven aan hun kantine en ze
zijn in gesprek met Swazoom over nieuwe voedingsregels
voor hun activiteiten
- Buurtkamers zijn in kaart (4), na gesprekken te hebben
gehad blijkt er weinig eten of drinken te worden verstrekt.
Met 1 van de buurtkamers worden activiteiten op
gezondheid ontwikkeld voor de kinderen die wekelijks daar
komen voor activiteiten
- KDV's zijn allemaal VVE in het focusgebied en vallen dus
in de scholenaanpak. BSO's moeten nog worden benadert.
- De eerste training is geweest, de tweede groep volgt in
november. In de aanbesteding voor de buurtschool+
catering is gezonde voeding als onderwerp meegenomen.
- VVE actie met sportvouchers is van start

Community aanpak
in uitvoering

- 3 publieksbijeenkomsten gehad (2 bijscholing)
- Door vertraging met betaling zijn 7 projecten later gestart
dan gepland
- 3 projecten zijn bezocht

Tussenresultaten
Q2:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q2-2015
Tussenresultaten
Q3:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q3-2015
Tussenresultaten
Q4:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q4-2015

Ontwikkelen
community aanpak
Zuidoost
(Bijlmer-centrum)

Valt onder 3.3
Buurtaanpak
Zuidoost

• stadsdeel
Zuidoost
• Bijlmer-Centrum

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Start bijeenkomst 25/09 in Dap en TVB.
Follow-up bijeenkomst op 25/11.

Tussenresultaten
Q1:
NTB
Tussenresultaten
Q2:
NTB
Tussenresultaten
Q3:
NTB
Tussenresultaten
Q4:
NTB

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.4
Buurtaanpak West

• stadsdeel West
• Kolenkitbuurt

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q1-2015

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

1. Verbinding gelegd en voorlichting aan gebiedsteam Bos
en Lommer
2. Scholingsbijeenkomst communityaanpak georganiseerd
en uitgevoerd
3. Alle NSA-kinderen worden gestimuleerd water te drinken
4. Deelname aan buurtkaravaan Kolenkit netwerk vergroot.
En gezonde leefstijl op de verschillende agenda's gezet.
5. 3 voorlichtingen over voeding en gezonde leefstijl
gegeven
6. met wijkbeheer plan van aanpak watertappunten
opgesteld.
7 1e sessie invulling werkplan en din 2016 uitgevoerd ism
stakeholders stadsdeel
8. evaluatie community aanpak projecten
9 publicatie over onderdeel Aanpak: waterdrinken
bevorderen in de wijk in stadsdeelkrant West
10. Moeders, oma's en vaders betrekken bij de aanpak.

1. samenwerkingsafspraken met de gebiedsmakelaars
gemaakt 2. 2 van de projecten waren aanwezig
(onvoldoende) 3. 600 bidons uitgedeeld, instructie aan de
docenten voor waterdrinkmoment en brief aan de kinderen
meegegeven voor ouders voor het waterdrinken. 4. 25
buurtorganisaties gesproken en bewoners 5. 73 vaders en
moeders bereikt 6. voorbereiding 5 nieuwe watertappunten
neerzetten en 3 vervangen (loopt achter) 7. loopt achter op
schema 10. samenwerking met sport en zorg (west
beweegt), abc-team en wmo-raad west verder
vormgegeven

Community aanpak
in uitvoering

Scholingsbijeenkomst georganiseerd en twee daaruit
voortvloeiende acties uitgezet.
Koppeling gemaakt met de gezinsacademie en 3 actieve
buurtgroepen, ouderkamers

extra inspanning geleverd wegens uitblijven betrokkenheid
(actieve)bewoners, moeders kunnen niet deelnemen in de
avonduren.

Tussenresultaten
Q2:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q2-2015
Tussenresultaten
Q3:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q3-2015
Tussenresultaten
Q4:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q4-2015

Ontwikkelen
community aanpak
West (Kolenkitbuurt)

Valt onder 3.4
Buurtaanpak West

• stadsdeel West
• Kolenkitbuurt

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
NTB
Tussenresultaten
Q2:
NTB
Tussenresultaten
Q3:
NTB
Tussenresultaten
Q4:
NTB

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.5
Buurtaanpak
Nieuw-West

• stadsdeel
Nieuw-West
• Slotermeer

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q1-2015
Tussenresultaten
Q2:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q2-2015
Tussenresultaten
Q3:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q3-2015
Tussenresultaten
Q4:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q4-2015

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

- van de 20 ambassadeurs in training zijn er 14
overgebleven. Zij hebben hun certificaat ontvangen en op 31
oktober hebben ze een gezondheidsfestival georganiseerd.
- de 16 reeds opgeleide en nog actieve ambassadeurs
blijven zich inzetten voor gezondheid in de buurt en zullen,
nu gezondheid prioriteit is binnen de gebiedagenda, worden
betrokken bij het opstellen van de gebiedsplannen voor
Geuzenveld/Slotermeer. De groep bestaande
ambassadeurs (in totaal 30) worden vanaf 2016
ondersteund en gefaciliteerd door het reguliere opbouwwerk.
Een deel van de ambassadeurs zal, op basis van een aantal
vooraf gedefinieerde rollen, inzetbaar zijn voor
gezondheidsbevordering. Een eerste onderwerp waar zij
mee aan de slag gaan, is het bestrijden van eenzaamheid.
- op de Vlugtschool is het traject “gezonde traktaties”
afgerond. Ouders en leerkrachten leven het gezonde
traktatiebeleid niet altijd na. Twee moeders willen daar de
komende periode , onder begeleiding van BMO, met ouders
en leerkrachten over praten.
- In december wordt het interactieve theaterstuk “voor je het
weet zijn ze groot” georganiseerd voor de ouders van de
Ouders-ontmoeten-ouders ochtenden van de speel-o-theek.
- in schooljaar 2015/2016 worden voor de VVE-ouders 26
ouderbijeenkomsten georganiseerd, in aanvulling op eerder
beweegkriebels interventie.
- In het coachingstraject zal er extra aandacht worden
besteed aan gezonde leefstijl, daarnaast zal er een
koppeling worden gemaakt met het onderzoek en
interventie-ontwikkeling onder en met tienermeisjes. Er zijn
verregaande sgeprekken om dit traject vanaf 2017 op te
nemen in de reguliere inkoopaanbod van het OKT.
- kinderen die via de voedselbank lidmaatschap voor een
sportvereniging hebben gekregen, krijgen een zomer
sportaanbod om door te kunnen blijven sporten
- FieldLab/ kijk een Gezonde wijk: door middel van
wijkschouwen/wijkwandelingen met bewoners worden
gezondheidsindicatoren voor een gezonde wijk
geinventariseerd. 3 gezondheidsscans zijn in Slotermeer
uitgevoerd. Er wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van
een app.
- Implementatie PACT:op 8 december zullen de lokale
partners in Slotermeer samenwerkinsgafspraken
ondertekenen. Vanaf 2016 zal de implementatiemanager
ook de partners in Geuzenveld betrekken.
- Healthcoins: in oktober is gestart met het project
healthcoins om gezond (koop)gedrag te belonen met korting
in de vorm van health coins. Inmiddels is met een aantal
maatschappelijke partners en ondernemers gesproken. Ook
waren de mensen van bureau Bloei aanwezig op de het
gezondheidsfestival. Het Sloterparkbad wil graag
meewerken; in december zullen er activiteiten worden
georganiseerd tijdens een grootschalig zwemevenement.

Ontwikkelen
community aanpak
Nieuw-West
(Slotermeer)

Ontwikkelen
community aanpak
GG

Valt onder 3.5
Buurtaanpak
Nieuw-West

3.6 ontwikkelen
community aanpak
GG

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• 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

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
NTB

• Stedelijk
• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
• stadsdeel West
• stadsdeel
ouder uit
Nieuw-West
risicogroepen
• stadsdeel Noord • kinderen 2,5 - 12
• stadsdeel Oost
jaar
• stadsdeel
• kinderen met
Zuidoost
(morbide) obesitas
• Waterlandpleinbuurt• kinderen van -9
• Indische Buurt
maanden tot 2,5 jaar
• Transvaalbuurt
en hun ouders
• Kolenkitbuurt
• ondernemers
• Slotermeer
• ouders
• Bijlmer-Centrum • professionals/school
• Oud-Noord
• professionals/sport
• professionals/zorg

• bestuurscommissies • Buurtaanpak
• buurtorganisaties
• Culturele
instellingen
• maatschappelijk
middenveld
• MEE organisaties
• Mensen uit de buurt
• ondernemers(-vereniging)
• Ouder- en
kindteams
• Religieuze
instellingen
• Samen Doen teams
• scholen
• sportverenigingen
• Vrijwilligersorganisaties
• welzijnsorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
NTB

• stadsdeel
Nieuw-West
• Slotermeer

Tussenresultaten
Q2:
NTB

2) Uitbreiding
buurtaanpak naar
Osdorp-midden

De eerste publieksbijeenkosmt in Geuzenveld-Slotermeer is
gehouden op 6 oktober. Er was redelijke belangstelling en
een goede sfeer. De tweede publieksbijeenkomst wordt
gehouden op 24 november, dan zullen de kaders worden
uitgelegd voor het indienen van projectvoorstellen. De
gebiedsmakelaar is hier nauw bij betrokken.

Community aanpak
in uitvoering

Planning 2015 Amsterdam Nieuw West
Planning 2015 Amsterdam Oost

1) Community
aanpak in uitvoering

Tussenresultaten
Q3:
NTB
Tussenresultaten
Q4:
NTB

Tussenresultaten
Q2:
NTB
Tussenresultaten
Q3:
NTB
Tussenresultaten
Q4:
NTB

Bijeenkomsten Amsterdam West, Zuid Oost, Noord en
Nieuw West zijn volgens planning gelopen. Even als
bijscholingen Amsterdam Zuid Oost en West. Alle
tussenevaluatie gesprekken zijn in Amsterdam Zuid Oost en
West uitgevoerd. Bijna alle projecten lopen op schema op 4
na. Rede voor achterstand ligt bij 3 door onze problemen
met het nieuwe financiële systeem. 1 project loopt achter
door wisseling van bestuur bij de moskee. 2 projecten
worden in eerste kwartaal 2016 afgerond worden door
bovengenoemd probleem. Bijeenkomsten Amsterdam Oost
zijn aangepast qua datum, maar zijn wel volgens planning
uitgevoerd. Alle planning voor afsluiting jaar 2015 zijn
gepland en zullen in oktober en november plaats vinden.
Even als alle eindevaluatiegesprekken. Jaarplanning 2016 is
begin december rond.

Uitvoering programma
Gezond Ingerichte
Stad (ntb)

Valt onder 4.1
Gezond Ingerichte
Stad

• Stedelijk
• gemeente
• stadsdeel West
• ondernemers
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/leefomgeving • Aanpak gezonde
en milieu
omgeving
• ondernemers(-vereniging)
• Ruimte en
Duurzaamheid
• Ruimtelijke
Ordening

Tussenresultaten
Q1:
1a) Data analyse en
desk research
1b) Ontwikkelen
atlas ruimte voor
bewegen in
Amsterdam
1c) Start opzet
werkatelier
Centrumeiland
Zeeburg
2a) Analyse
2b) Ontwikkelen
kansenkaart
Tussenresultaten
Q2:
1a) Ateliers GISt
1b) Start opzet
leerlijn excellente
professionals
1c) Testcase GISt werkatelier
Centrumeiland
Zeeburg
2a) Aanwijzen
pilotgebieden en
opzetten pilots
2b) Ontwerp
2c) Wedstrijd
2d) Uitvoering,
monitoring en evt.
bijsturing
Tussenresultaten
Q3:
1a) Uitwerking,
verbeelding en
implementatie
stedelijke strategie
GISt
1b) Onderzoek en
monitoring
1c) Uitvoering leerlijn
excellente
professionals
2a) Wedstrijd
2b) Uitvoering
2c) Monitoring en
evt. bijsturing
Tussenresultaten
Q4:
1a) Uitwerking,
verbeelding en
implementatie
stedelijke strategie
GISt
1b) Onderzoek en
monitoring
2a) Uitvoering
2b) Monitoring en
evt. bijsturing

1) Uitgewerkte
stedelijke strategie
Gezond ingerichte
stad
2) Lab Gezond
Ingerichte Stad;
uitvoeren van
GISt-pilots in
focusbuurten AAGG

- start uitvoering 4 pilots in prioriteitsbuurten: Breedveld in
Noord, Roomtuintjes in Oost en loopdekken en
trappen-project in Zuidoost
- Bewegende Stad als uitgangspunt opgenomen in
Stedenbouwkundig Plan Centrumeiland IJburg en startnotitie
Sluisbuurt
- minor HvA Bewegende Stad gestart in prioriteitsbuurten
Noord, Oost en Zuidoost
- Bijdrage aan onderzoek Academie van de Stad naar
beweegvriendelijke inrichting in Dapper- en Transvaalbuurt
- start gemaakt met opzet zachte atlas (in kaart brengen
favorite beweegplekken in de buurt) voor 2 prioriteitsbuurten
AAGG
- bijdragen aan interne en externe sessie over gezond
ingerichte en beweegvriendelijke leefomgeving

Amsterdamse
menukaart gezonde
voeding

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

• Stedelijk
• gemeente
• jeugd van 12 jaar en
• stadsdeel West
• stadsdeel
ouder uit
Nieuw-West
risicogroepen
• stadsdeel Noord • kinderen 2,5 - 12
• stadsdeel Oost
jaar
• stadsdeel
• ondernemers
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/leefomgeving • Aanpak gezonde
en milieu
omgeving
• Partijen uit Pact
Gezonde
Voedselomgeving
• Ruimte en
Duurzaamheid
• Voedselindustrie
• Voedselleveranciers

Tussenresultaten
Q1:
1) Inhoudelijk advies
over tips gezondere
producten en
assortiment
2) Trendrapport en
grafiek
klantbehoeften
3) Marketingtips
door experts

Onvoldoende draagvlak bij ondernemers en
buurtprofessionals voor de menukaart (in de beoogde
opzet). Meer vertrouwen in een bottum-up benadering
waarbij met een selectie van ondernemers intensief wordt
samengewerkt in het realiseren van gezonder aanbod.

Amsterdamse
menukaart is
ontwikkeld en
geimplementeerd

Tussenresultaten
Q2:
1) Ambassadeurs
koppelen
2) Convenanten
sluiten
3) Uitwerking
concept maandelijks
(online) wisselende
menukaart
4) Ontwerp van de
menukaart (online /
offline)
Tussenresultaten
Q3:
Pilot uitvoering en
evaluatie
Tussenresultaten
Q4:
1) Aanpassing
concept
2) Beschrijving in
database
interventies

Gezonde kantines

Valt onder 4.2
Gezonde
Voedselomgeving

• Stedelijk
• gemeente
• stadsdeel West
• jeugd van 12 jaar en
• stadsdeel
ouder uit
Nieuw-West
risicogroepen
• stadsdeel Noord • kinderen 2,5 - 12
• stadsdeel Oost
jaar
• ondernemers
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/leefomgeving • Aanpak gezonde
en milieu
omgeving
• Partijen uit Pact
Gezonde
Voedselomgeving
• Ruimte en
Duurzaamheid
• Voedselindustrie
• Voedselleveranciers

Tussenresultaten
Q1:
# gezonde
sportkantines
Tussenresultaten
Q2:
# gezonde
sportkantines
Tussenresultaten
Q3:
# gezonde
sportkantines
Tussenresultaten
Q4:
# gezonde
sportkantines

10 sportkantines zijn
gestart met de
aanpak gezonde
sportkantine

Op 1 oktober heeft Johan Wakkie (oud directeur van de
hockeybond) met kantine-exploitanten een workshop
gedaan die erop is gericht om meer omzet uit je (gezonde)
kantine te halen.
Evaluatie van aanpak is gestart, oplevering resultaten
januari 2016.

Gezonde
voedselbank

Valt onder 4.2
Gezonde
Voedselomgeving

• Stedelijk
• gemeente
• jeugd van 12 jaar en
• stadsdeel West
• stadsdeel
ouder uit
Nieuw-West
risicogroepen
• stadsdeel Noord • kinderen 2,5 - 12
• stadsdeel Oost
jaar
• stadsdeel
• ondernemers
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/leefomgeving • Aanpak gezonde
en milieu
omgeving
• Partijen uit Pact
Gezonde
Voedselomgeving
• Ruimte en
Duurzaamheid
• Voedselindustrie
• Voedselleveranciers

Tussenresultaten
Q1:
nvt
Tussenresultaten
Q2:
nvt

afspraken gemaakt
met voedselbank
over hoe het
voedselaanbod
gezonder wordt.
(Start Q3)

Voorbereiding met aanvalsplan armoede over inzet in 2016
gestart.
Onderzoek VU naar gezondheidseffecten van voedselbank
opgehaald.
Extra subsidie voor voedselpakketten in Noord toegekend.

Tussenresultaten
Q3:
Plan van aanpak
gezondere
voedselbank

Tussenresultaten
Q4:
Opstellen
inspanningen en
ondersteuningspakket
gezondere
voedselbank

Gezonde
buurtmoestuinen

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

• Stedelijk
• gemeente
• stadsdeel West
• jeugd van 12 jaar en
• stadsdeel
ouder uit
Nieuw-West
risicogroepen
• stadsdeel Noord • kinderen 2,5 - 12
• stadsdeel Oost
jaar
• stadsdeel
• ondernemers
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/leefomgeving • Aanpak gezonde
en milieu
omgeving
• Partijen uit Pact
Gezonde
Voedselomgeving
• Ruimte en
Duurzaamheid
• Voedselindustrie
• Voedselleveranciers

Tussenresultaten
AAGG heeft criteria
Q1:
geformuleerd voor
1) Analyse en advies de RVE Ruimte en
aanpassingsmogelijkheden
Duurzaamheid tav
subsidieregels
de subsidieregeling
groengelden
"groengelden"
2015-2018
2) Aanpassing
subsidieregels
3) Samenstellen
ondersteuningspakket
aanvragen
groengelden AAGG
doelgroepen
Tussenresultaten
Q2:
Uitvoering
groengelden
Tussenresultaten
Q3:
Uitvoering
groengelden
Tussenresultaten
Q4:
Uitvoering
groengelden

Bijeenkomst geweest met collega's met specialisme op het
gebied van groen, gezondheid, ontwerp, onderhoud, beheer,
gedragsbeïnvloeding en gebiedsgericht werken om
gezondheidscriteria op te stellen.

De nieuwe tranche groengelden is uitgesteld naar januari
2016.

Pact Gezonde
Voedselomgeving
Amsterdam

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

• Stedelijk
• gemeente
• jeugd van 12 jaar en
• stadsdeel West
• stadsdeel
ouder uit
Nieuw-West
risicogroepen
• stadsdeel Noord • kinderen 2,5 - 12
• stadsdeel Oost
jaar
• stadsdeel
• ondernemers
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/leefomgeving • Aanpak gezonde
en milieu
omgeving
• Partijen uit Pact
Gezonde
Voedselomgeving
• Ruimte en
Duurzaamheid
• Voedselindustrie
• Voedselleveranciers

Tussenresultaten
Q1:
ntb
Tussenresultaten
Q2:
ntb

Pact Gezonde
Voedselomgeving
Amsterdam is van
start gegaan met
tenminste 3 externe
partijen

Samenwerking Albert Heijn, AHOLD, Amsterdam Health and
Technology Intitute en de AAGG gestart met als doel een
gezondere voedselomgeving en gedrag voor kinderen in
Amsterdam. Albert Heijn is gestart met pilot gezondere
kassa's, de VU onderzoekt effectiviteit.

Samenwerkingspartners willen uitbreiden met andere
partners zodat er een platform gezonde voeding Amsterdam
ontstaat waar alle voedselpartijen op termijn zich bij kunnen
aansluiten.

In oost worden in alle subsidies 2016 voor civil society en
jeugd aandacht besteed aan het beschikbaar maken van
gezonde voeding.

In 2016 wordt er gestart met de ontwikkeling van stedelijke
richtlijnen gezonde voeding die toegepast kunnen worden in
subsidies, vergunningen, inkooporders en
partnerovereenkomsten.

Tussenresultaten
Q3:
ntb
Tussenresultaten
Q4:
ntb

Inkooprichtlijnen
gezonde voeding

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

• Stedelijk
• gemeente
• jeugd van 12 jaar en
• stadsdeel West
• stadsdeel
ouder uit
Nieuw-West
risicogroepen
• stadsdeel Noord • kinderen 2,5 - 12
• stadsdeel Oost
jaar
• stadsdeel
• ondernemers
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/leefomgeving • Aanpak gezonde
en milieu
omgeving
• Partijen uit Pact
Gezonde
Voedselomgeving
• Ruimte en
Duurzaamheid
• Voedselindustrie
• Voedselleveranciers

nvt (start 2016)

nvt (start 2016)

Gezond
vestigingsbeleid

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

• Stedelijk
• gemeente
• stadsdeel West
• jeugd van 12 jaar en
• stadsdeel
ouder uit
Nieuw-West
risicogroepen
• stadsdeel Noord • kinderen 2,5 - 12
• stadsdeel Oost
jaar
• stadsdeel
• ondernemers
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/leefomgeving • Aanpak gezonde
en milieu
omgeving
• Partijen uit Pact
Gezonde
Voedselomgeving
• Ruimte en
Duurzaamheid
• Voedselindustrie
• Voedselleveranciers

Tussenresultaat Q1:
nvt

onderzoek naar de
mogelijkheden tav
stimuleren van
gezonde
voedselkeuzes in
vestigingsbeleid/
bestemmingsplannen/
vergunningenbeleid

Tussenresultaat Q2:
1.
Analyse naar
mogelijkheden
aanpassing
bestemmingsplan en
vestigingsbeleid
voedingsaanbieders
in de stad.
2.
Plan van
aanpak gezonder
vestigingsbeleid
3.
Advies
wethouder
Tussenresultaat Q3:
ntb
Tussenresultaat Q4:
Voorbereiding op de
pilot ‘gezonder
vestigingsbeleid’.

Op basis van het advies wordt in 2016 samen met de
ontwikkeling van criteria gezonde voeding in subsidies,
vergunningen, inkooporders een plan van aanpak gemaakt.

Conferentie gezonde
voeding Maatschappelijke
debatten
voedselomgeving en
gezond gewicht

Pilot gezonde
winkelpleinen
(Waterlandpleinbuurt
Noord)

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

• Stedelijk
• gemeente
• jeugd van 12 jaar en
• stadsdeel West
• stadsdeel
ouder uit
Nieuw-West
risicogroepen
• stadsdeel Noord • kinderen 2,5 - 12
• stadsdeel Oost
jaar
• stadsdeel
• ondernemers
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/leefomgeving • Aanpak gezonde
en milieu
omgeving
• Partijen uit Pact
Gezonde
Voedselomgeving
• Ruimte en
Duurzaamheid
• Voedselindustrie
• Voedselleveranciers

• stadsdeel Noord • gemeente
• Waterlandpleinbuurt• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• kinderen 2,5 - 12
jaar
• ondernemers

• GGD/leefomgeving • Aanpak gezonde
en milieu
omgeving
• Partijen uit Pact
Gezonde
Voedselomgeving
• Ruimte en
Duurzaamheid
• Voedselindustrie
• Voedselleveranciers

Tussenresultaat Q1:
Plan van aanpak
maatschappelijk
debat; politieke
discours

Er heeft een
voedseldebat
plaatsgevonden

Amsterdam is eerste gemeente die zich aansluit bij de
Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding.
Voorstel in de tweede kamer om Amsterdams voorbeeld te
volgen.

Tussenresultaat Q2:
kick off
Tussenresultaat Q3:
ntb
Tussenresultaat Q4:
ntb

Tussenresultaat Q1:
uitvoering pilot
Tussenresultaat Q2:
uitvoering pilot
Tussenresultaat Q3:
1) Evaluatie pilot
Waterlandplein
2) Aanpassen toolkit
gezonde
winkelpleinen
3)
Procesbeschrijving
aanpak gezonde
winkelpleinen
Tussenresultaat Q4:
1) Beschrijving in
interventie database
2) Projectplan
‘gezonde
winkelpleinen
Amsterdam’

Pilot gezonde
winkelgebieden is
uitgevoerd in
Amsterdam Noord

Traject loopt: 3 ondernemers krijgen intensieve begeleiding
in hun bedrijfsvoering en experimenteren met meer aanbod
van gezonde producten.

Actieplan morbide
obesitas

5.1. Actieplan
morbide obesitas

• Stedelijk
• kinderen met
• stadsdeel West
(morbide) obesitas
• ouders
• stadsdeel
Nieuw-West
• professionals/school
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• Aanpak kinderen
• GGD
• Jeugdbescherming met overgewicht en
• MEE organisaties
obesitas
• Ouder- en
kindteams
• Samen Doen teams
• Veilig Thuis

Tussenresultaten
Q1:
PVA opgesteld
samen met partners

PvA morbide
obesitas wordt
uitgevoerd

Tussenresultaten
Q2:
1) Rapportage
Kinderen in Beeld
2) Beschrijving
scenario's centrale
zorgverlener
3) Start uitvoering
actieplan Morbide
Obesitas/
implementatie
samenwerkingsafspraken
Tussenresultaten
Q3:
1) Start lerend
ontwikkelen CZ
2) Start aangepaste
leerlijn morbide
obesitas
Tussenresultaten
Q4:
1) uitvoering lerend
ontwikkelen CZ
2) uitvoering leerlijn
morbide obesitas

• Per 1 oktober 2015 ontvangen 588 kinderen/ gezinnen met
(morbide) obesitas begeleiding van een centrale
zorgverlener, waarvan 274 kinderen met morbide obesitas
(graad 2 en 3)
• Daarmee is Amsterdam de eerste en enige stad in
Nederland die op deze schaal en op gestructureerde wijze
de Zorgstandaard Obesitas implementeert en de Centrale
Zorgverlener inzet
• Vier kick –offs staan in oktober 2015 gepland ivm de
stedelijke uitrol van het actieplan morbide obesitas. Het
vastgestelde stroomschema 'Samen naar een gezond
gewicht ‘wordt nogmaals onder de aandacht gebracht , de
kernpartners ( JGZ/ OKT, Samen Doen, JBRA, medische
driehoek) brengen casuistiek in
• Er is een leerlijn morbide obesitas gestart voor de
jeugdverpleegkundigen in het Voortgezet onderwijs (OKT),
leerlijnen lopen voor Samen Doen en het OKT in Noord
Het Speciaal Onderwijs vergt extra aandacht. Op deze
scholen zitten relatief veel kinderen met morbide obesitas en
niet direct is een jeugdverpleegkundige/ ouderkindadviseur
gekoppeld aan deze scholen. Momenteel is binnen het OKT
overleg hoe en in welke vorm dit opgepakt moet worden.
• In overleg met de interne expertgroep en VU start een
procesevaluatie naar de inzet van de centrale zorgverlener
in samenhang met andere zorgpartners. Ook ouders worden
betrokken in het onderzoek. Start november 2015
• Er is een onderhandeling met Zilveren Kruis over de
financiering van de centrale zorgverlener

Implementatie Pact
Gezond Gewicht

5.2 Implementatie
Pact Gezond
Gewicht

• jeugd van 12 jaar en
• Stedelijk
ouder uit
• stadsdeel West
risicogroepen
• stadsdeel
• kinderen 2,5 - 12
Nieuw-West
• stadsdeel Noord jaar
• stadsdeel Oost
• professionals/school
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• Aanpak kinderen
• Cliëntenbelang
met overgewicht en
Amsterdam
• diëtisten
obesitas
• eerste lijn
Amsterdam
• Fit!Vak
• fysiotherapeuten
• gemeente
Amsterdam
• GGD
• Gilde Amsterdam
• Landelijke
Huisartsen Vereniging
(LHV)
• Netwerk Eerstelijns
Dietisten Amsterdam
• OSA
• Partijen uit Pact
Gezond Gewicht
• SIGRA
• st.
Jeugdtandverzorging
Amsterdam
• Vereniging
Oefentherapeuten
• Vrijwilligerscentrale
Amsterdam
• Vrijwilligersorganisaties

Tussenresultaten
Q1:
2a) # kinderen met
mo hebben OKAbegeleiding

1) Borging Pact
gezond gewicht in
Ouder-Kind Teams
(OKTs) en Samen
Doen (SD)

LOKALE IMPLEMENTATIE
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in
Bos en Lommer is voorbereid en vindt begin Q4 plaats. In de
andere focusbuurten is de ketensamenwerking verder
verstevigd.

Tussenresultaten
2)
STEDELIJKE IMPLEMENTATIE
Q2:
Samenwerkingsovereenkomsten
1. Met het OKT zijn afspraken voorbereid over de borging en
1) PvA Borging pact
met lokale partners
uitbreiding van het Pact Gezond Gewicht in de locale
gezond gewicht in
getekend en
ketens.
Ouder-Kind Teams
operationeel in 4
(OKTs) en Samen
zwaarste buurten
2. De 14 aandachtsfunctionarissen Gezond Gewicht van
Doen (SD) gereed
Samen Doen zijn geschoold en gestart.
2a) Ondertekende
3) # kinderen
samenwerkingsovereenkomst
hebben OKA2. Het implementatieplan Stedelijk Verwijsschema
en plan van aanpak
begeleiding
JGZ/huisarts/kinderarts is vastgesteld. De implementatie en
voor implementatie,
uitvoering van het implementatieplan is gestart.
uitvoering,
monitoring en
3. 588 kinderen hebben begeleiding ontvangen van de
borging van de
ouder- en kindadviseur JGZ, waarvan 274 kinderen met
overeenkomst door
morbide obesitas.
het netwerk in Noord
(Waterlandpleinbuurt)
4. De uitvoering van de Theia subsidie-aanvraag
2b) Ondertekende
'Predictietool in de zorg voor kinderen met overgewicht en
samenwerkingsovereenkomst
obesitas' ism Zilveren Kruis, Erasmus MC en gemeente
met partners in
Rotterdam predictiemodel is voorbereid. Er is een vacature
Zuidoost
uitgezet voor onderzoeker bij Erasmus en die wordt in Q4
(Bijlmer-Centrum)
gevuld.
2c) Ondertekende
samenwerkingsovereenkomst
5. AAGG en Zilverenkruis hebben een principe
met partners in Oost
overeenkomst bereikt over de financiering van de centrale
(Indische Buurt)
zorgverlener voor kinderen met obesitas. Deze wordt in Q4
3) # kinderen
nader uitgewerkt.
hebben OKAbegeleiding
6. VWS-project ‘Preventie in het Zorgstelsel’:
ministerie-breed project om met vernieuwende oplossingen
Tussenresultaten
tav financiering van preventie te komen. Nav de pitch van
Q3:
Amsterdam en Zilveren Kruis over het modulaire model tbv
2a) ondertekende
de inhoud en financiering van ondersteuning en zorg voor
samenwerkingsovereenkomst
kinderen met overgewicht en obesitas tijdens 1 van de
en plan van aanpak
regionale bijeenkomsten, is onze casus (samen met 2
voor implementatie,
anderen) uitgediept door Zorgmarkt Advies en besproken
uitvoering,
tijdens de landelijke slotbijeenkomst van dit project. Het
monitoring en
definitieve rapport is nog niet beschikbaar. Amsterdam en
borging van de
Zilveren Kruis hebben ook tijdens de Jongerius-conferentie
overeenkomst door
van 24 september onze visie op financiering van de
het netwerk (NW.,
zorgketen en bijbehorende knelpunten gepresenteerd.
W, ZO)
3) # kinderen
hebben OKAbegeleiding
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 aanpak

Strategie en kaders
aanbod GG

Valt onder 5.3
Aanbodversterking

• jeugd van 12 jaar en
• Stedelijk
ouder uit
• stadsdeel West
risicogroepen
• stadsdeel
• kinderen 2,5 - 12
Nieuw-West
• stadsdeel Noord jaar
• stadsdeel Oost
• professionals/zorg
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• Achmea
• GGD/E&G
• maatschappelijk
middenveld

• Aanpak kinderen
met overgewicht en
obesitas

Tussenresultaten
Q1:
Toetsingskader
aanbod GG (zowel
preventie als
‘ondersteuning&zorg’)
Tussenresultaten
Q2:
Plan realisatie
aanbod 2016:
- het bestaande
aanbod GG is
getoetst en
gecategoriseerd
- opgave stad op
hoofdlijnen en
focusbuurten op
detailniveau
Tussenresultaten
Q3:
Inkoop’-afspraken
in-/externe partners
Tussenresultaten
Q4:
1) Inkoopafspraken
in-/externe partners
2) Monitoring
opgave (aanbod en
vraag)
- nieuw(e plannen
mbt) aanbod GG
wordt getoetst en
gecategoriseerd
- monitoring
realisatie aanbod
- monitoring cijfers"

Kaders voor inkoop
en uitvoering
passend aanbod
gerealiseerd voor
doelgroep (+ouders)

Na de buurtcarrousel die in oktober gepland staat, evalueren
en voeren we eventuele verbeteringen door in de werkwijze.
Alle voorbereidingen zijn getroffen om in Q4 van start te
gaan met het onderzoek naar de inzet van de centrale
zorgverlener.
Tussentijdse terugkoppeling van het G4 onderzoek naar
doelgroepsegmentatie bij autochtonen met lage ses en
Turkse en Marokkaanse (jonge) ouders (to-be) heeft
plaatsgevonden.
Ook is het G4-onderzoek naar ouderparticipatie vanuit de
professionals bekeken gestart.
Gesprekken met AAGG, VWS, C4O en andere proeftuin
voor de aanvraag en afstemming over 'proeftuin KmO' in
Amsterdam hebben plaatsgevonden.
Monitoring is ingevuld door aanbieders. In Q4 wordt
gekeken hoe analyse wordt vormgegeven.
In Q3 is ondersteuning geboden waar nodig bij de NutsOhra
aanvragen.

Het proces voor het ontwikkelen van Aanbod Gezond
Gewicht is helder. Eerste gesprekken met RIVM tav
onderbouwing aanbod hebben plaatsgevonden. Het aanbod
voor de eerste helft van 2016 wordt gepland in de
buurcarrousel in oktober. Strategische keuzes en planning
voor aanbod in 2016 volgt in Q4

Ontwikkelen aanbod
Gezond Gewicht
(GG)

Valt onder 5.3
Aanbodversterking

• jeugd van 12 jaar en
• Stedelijk
ouder uit
• stadsdeel West
risicogroepen
• stadsdeel
• kinderen 2,5 - 12
Nieuw-West
• stadsdeel Noord jaar
• stadsdeel Oost
• professionals/zorg
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• Achmea
• GGD/E&G
• maatschappelijk
middenveld

• Aanpak kinderen
met overgewicht en
obesitas

Tussenresultaten
Q1:
# kinderen bereikt
met interventies "zelf
doen"
# kinderen bereikt
met interventies "zelf
(laten) helpen"
# kinderen bereikt
met interventies
"(laten) inkopen"
Tussenresultaten
Q2:
# kinderen bereikt
met interventies "zelf
doen"
# kinderen bereikt
met interventies "zelf
(laten) helpen"
# kinderen bereikt
met interventies
"(laten) inkopen"
Tussenresultaten
Q3:
# kinderen bereikt
met interventies "zelf
doen"
# kinderen bereikt
met interventies "zelf
(laten) helpen"
# kinderen bereikt
met interventies
"(laten) inkopen"
Tussenresultaten
Q4:
# kinderen bereikt
met interventies "zelf
doen"
# kinderen bereikt
met interventies "zelf
(laten) helpen"
# kinderen bereikt
met interventies
"(laten) inkopen"

Meer en beter
aanbod voor
doelgroep
gerealiseerd; 650
kinderen bereikt met
interventies

Unieke deelnemers aan interventies die afliepen in Q1 & Q2
(cumulatief):
A: 35
B: 32
C: 163
Aantal interventies:
Aanbod afgerond: 10
Aanbod in uitvoering: 04
Aanbod startdatum gepland in 2015: 18
Aanbod in ontwikkeling: 05
Aanbod in verkenningsfase: 03

In Q3 is, in verband met de zomerperiode, niet veel aanbod
afgerond. Er staat veel aanbod gepland om te starten en
afgerond te worden in Q3 en Q4. Voor 2015 zullen we
(bijna) geen extra aanbod plannen. Behalve als er zich grote
kansen voordoen. LEGENDA: A). Zelf doen: Interventie
waarbij de gemeente Amsterdam zelf de dagelijkse
projectleiding (en de uitvoering) van het programma op zich
neemt. B). Zelf (laten) helpen: Interventie waarbij de
gemeente Amsterdam actief helpt bij het
ontwikkelen/vormgeven van de inhoud van het programma
of interventie waarbij een derde partij (bijv. NJI, CGL, NISB)
actief helpt bij het ontwikkelen/vormgeven van het inhoud
van het programma. C). (laten) inkopen: Interventie waarvan
het programma geen fundamentele ontwikkeling behoeft en
wordt ingekocht door de gemeente Amsterdam (of een
derde partij) en gericht is op Amsterdamse kinderen en hun
gezin.

Leerexpeditie
excellente
professionals OKA
met Big

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

• Stedelijk
• professionals/zorg
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/JGZ
• maatschappelijk
middenveld
• Ouder- en
kindteams
• sport

• Lerende aanpak

Tussenresultaat Q1:
1) Evaluatie
leerexpeditie 1
2) Uitvoeren
leerexpeditie 2

Leerexpedities OKA
met BIG ontwikkeld,
uitgevoerd en
geevalueerd.

Rapportage tbv de evaluatie leerexpeditie 2 wordt
momenteel opgesteld.
Leerexpeditie 3 en 4 worden volgens planning uitgevoerd.
Leerexpeditie 5 is in september van start gegaan.

Leertraject voor SD
en OKA
professionals is
ontwikkeld en klaar
om uit te voeren

De leermodule voor SD aandachtsfunctionarissen is 8
september jl., volgens planning, van start te gaan.

Leertraject voor
professionals
Sport/School is
uitgevoerd

Het leerplan voor Gym+, Jump-In coaches en
beweegmanagers zijn verder aangescherpt. Er zijn data
gepland voor de uitvoering van de leertrajecten Gym+,
beweegmaners en Jump-In coaches en er zijn afspraken
gemaakt met externe trainers over hun bijdrage.

Tussenresultaat Q2:
Aanpassen inhoud
leerexpeditie tbv 3
en 4 met focus op
Morbide Obesitas
Tussenresultaat Q3:
Voorbereiding treffen
voor uitvoering
leerexpeditie 3 en 4
(externe trainers
benaderen,
programma per
bijeenkomst invullen,
e.d.)
Tussenresultaat Q4:
Evalueren
leerexpeditie 3 en 4

Leertraject excellente
professionals OKA
zonder Big en Samen
Doen

Leertraject excellente
professionals School /
Sport (zie ook 2.1.4)

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

• Stedelijk
• professionals/zorg
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• GGD/JGZ
• Lerende aanpak
• maatschappelijk
middenveld
• Ouder- en
kindteams
• Samen Doen teams
• sport

• Stedelijk
• professionals/school • GGD/JGZ
• Lerende aanpak
• stadsdeel West
• professionals/sport • maatschappelijk
• stadsdeel
middenveld
Nieuw-West
• Ouder- en
• stadsdeel Noord
kindteams
• stadsdeel Oost
• Samen Doen teams
• scholen
• stadsdeel
Zuidoost
• sport
• Waterlandpleinbuurt
• Voorscholen
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

Tussenresultaat Q1:
voorbereiding
Tussenresultaat Q2:
Opstellen
(uitvoerend)
projectplan

De leermodule voor OKA in Noord is 24 september jl,
volgens planning, van start gegaan.

Tussenresultaat Q3:
Organiseren van
rondetafelsessies
met SD en OKA
uitvoerenden
Tussenresultaat Q4:
Ontwikkelen
leertraject voor SD
en OKA
professionals
Besluit over
uitvoering
leertrajecten
Tussenresultaat Q1:
voorbereiding
Tussenresultaat Q2:
Opstellen uitvoerend
projectplan voor de
doelgroepen
Organiseren van
rondetafelsessie met
de uitvoerende
doelgroepen en
ontwikkelen
leertrajecten
Tussenresultaat Q3:
uitvoering leertraject
Tussenresultaat Q4:
evaluatie leertraject?

Het staat in de planning om in het najaar nog een
leerexpeditie 6 en 7 uit te voeren.

Inzicht tav
leerbehoeften overige
(zorg) professionals

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

• Stedelijk
• professionals/school • GGD/JGZ
• Lerende aanpak
• stadsdeel West
• professionals/sport • maatschappelijk
• professionals/zorg
middenveld
• stadsdeel
• Ouder- en
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
kindteams
• stadsdeel Oost
• Samen Doen teams
• stadsdeel
• scholen
Zuidoost
• sport
• Waterlandpleinbuurt
• Voorscholen
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

Tussenresultaat Q1:
voorbereiding
Tussenresultaat Q2:
voorbereiding

Inzicht in
leerbehoeften door
het organiseren van
gesprekken en
rondetafelsessies

Tussenresultaat Q3:
Voorstel / advies
voor aanpak vanaf
2016.

Het leertraject voor de speeltuinleiders is (succesvol)
afgerond.
Inmiddels zijn Petra Tak van het BIA en Marjolein van
Vossen (Amsterdamse School) beide voor 8 uur per week
betrokken bij het cluster Excellente Professionals (EP).
Petra richt zich op de doelgroepen binnen School/Sport en
Marjolein richt zicht op de 1000 dagen aanpak.

Tussenresultaat Q4:
Evt. ontwikkelen van
leeroplossingen

Interne expertgroep
(i.e)

Valt onder 6.2
lerende aanpak

• gemeente
• Regio
Amsterdam
• Stedelijk
• Landelijk
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• App ontwikkelaars
• Lerende aanpak
• Clusters AAGG
• G4
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam
• GGD/E&G
• GGD/JGZ
• JoGG
• Rijk
• Wetenschappelijke
(onderzoeks)
instellingen

ntb

resultaat eind 2015:
# bijeenkomsten

Externe
wetenschappelijke
expertgroep

valt onder 6.2.
Lerende aanpak

• Regio
• gemeente
Amsterdam
• Stedelijk
• Landelijk
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• App ontwikkelaars
• Lerende aanpak
• Clusters AAGG
• G4
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam
• GGD/E&G
• GGD/JGZ
• JoGG
• Rijk
• Wetenschappelijke
(onderzoeks)
instellingen

ntb

resultaat eind 2015 #
bijeenkomsten

Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de
bijeenkomst van 26 november aanstaande.

Voor de 1000 dagen aanpak zijn inmiddels 3 doelgroepen
genoemd die een deskundigheids-bevorderings traject
krijgen aangeboden vanuit EP: verloskundigen,
voorzorgverpleegkundigen en kraamhulp

Publicatie essayboek

"Collegetour" GG /
actualiteitencolleges

Valt onder 6.2
Faciliteren proces
Lerende aanpak

Valt onder 6.3
Kennismanagement

• gemeente
• Regio
• overige
Amsterdam
• Stedelijk
professionals
• Landelijk
• wetenschap
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• App ontwikkelaars
• Lerende aanpak
• Clusters AAGG
• G4
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam
• GGD/E&G
• GGD/JGZ
• JoGG
• Rijk
• Wetenschappelijke
(onderzoeks)
instellingen

Tussenresultaat Q1:
voorbereiding

• Regio
• gemeente
Amsterdam
• overige
• Stedelijk
professionals
• Landelijk
• wetenschap
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• App ontwikkelaars
• Lerende aanpak
• Clusters AAGG
• G4
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam
• GGD/E&G
• GGD/JGZ
• JoGG
• Rijk
• Wetenschappelijke
(onderzoeks)
instellingen

Tussenresultaten
Q1:
1 actualiteitencollege
(Jutka Halberstadt)

Essayboek
wickedness
problematiek og&ob

Tussenresultaat Q2:
proces redactie,
editing etc.
Tussenresultaat Q3:
eindredactie en
uitgave

Tussenresultaten
Q2:
1 actualiteitencollege
Tussenresultaten
Q3:
1 actualiteitencollege
Tussenresultaten
Q4:
1 actualiteitencollege

4 bijeenkomsten

Beleids-/kennisateliers

Valt onder 6.3
Kennismanagement

Onderzoeksprogramma Valt onder 6.4
AAGG
Effectmetingen,
evaluaties,
onderzoeken

• gemeente
• Regio
• overige
Amsterdam
• Stedelijk
professionals
• Landelijk
• wetenschap
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• App ontwikkelaars
• Lerende aanpak
• Clusters AAGG
• G4
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam
• GGD/E&G
• GGD/JGZ
• JoGG
• Rijk
• Wetenschappelijke
(onderzoeks)
instellingen

• gemeente
• Regio
Amsterdam
• overige
• Stedelijk
professionals
• Landelijk
• wetenschap
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• App ontwikkelaars
• Lerende aanpak
• Clusters AAGG
• G4
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam
• GGD/E&G
• GGD/JGZ
• JoGG
• Rijk
• Wetenschappelijke
(onderzoeks)
instellingen

Tussenresultaten
Q1:
1 beleidsatelier
georganiseerd (1000
dagen aanpak)

6 bijeenkomsten

Tussenresultaten
Q2:
2 beleidsateliers
georganiseerd
(onderwerpen:
outcome 2015 / jump
in )
Tussenresultaten
Q3:
2 beleidsateliers
georganiseerd
(onderwerpen ntb)
Tussenresultaten
Q4:
1 beleidsatelier
georganiseerd
(onderwerpen ntb)
Tussenresultaat Q1:
nvt
Tussenresultaat Q2:
nvt
Tussenresultaat Q3:
1) uitvoeren meting

Tussenresultaat Q4:
1a) rapportage
schrijven
ntb

1) outcome monitor
2) literatuur reviews

Effectmetingen en
evaluaties

Ontwikkelen digitale
voorzieningen

Valt onder 6.4
Effectmetingen,
evaluaties,
onderzoeken

7.1 Ontwikkelen
digitale
voorzieningen

• gemeente
• Regio
• overige
Amsterdam
• Stedelijk
professionals
• Landelijk
• wetenschap
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• App ontwikkelaars
• Lerende aanpak
• Clusters AAGG
• G4
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam
• GGD/E&G
• GGD/JGZ
• JoGG
• Rijk
• Wetenschappelijke
(onderzoeks)
instellingen

Tussenresultaat Q1:
4) resultaten
evaluatie leerlijnen

• Stedelijk
• gemeente
• stadsdeel West
• overige
professionals
• stadsdeel
Nieuw-West
• wetenschap
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• Digitale
• App ontwikkelaars
voorzieningen
• Digitaal platform
cluster sociaal
• ondernemers(-vereniging)
• verloskundigen/kraamzorg
• welzijnsorganisaties
• Wetenschappelijke
(onderzoeks)
instellingen

Tussenresultaten
Q1:
Voorbereiding

Tussenresultaat Q2:
3) resultaten Op de
Gezonde Toer
Tussenresultaat Q3:
2) resultaten Fresh
in de Les

1) monitoring en
effectmeting
implementatie pact
2) monitoring en
effectmeting Fresh in
de Les
3) meting/onderzoek
Op de Gezonde
Toer
4) Evaluatie
leerlijnen

evaluatie fresh in de les wordt in Q1-2 206 utigevoerd
rapportage eindQ2 2016. in 2015 niet gelukt ivm al op
eerder dan verwacht moemtn uitgevoerde fresh in de les
week waaardoor moment van oodrachtverstrekking niet
nmeer aansloot

NTB

* Digitaal leeft/actieplan: diverse bouwers laten pitchen, plan
verder ontwikkeld.
* City Health Coin: a)offerte en voorstel goedgekeurd. b)
Financiering voor pilot door 3 partijen gerealiseerd: GGD,
CTO en AAGG c) Plan gepresenteerd bij diverse
stakeholders d) voorbereiding pilot gedaan

Communicatie
uitgevoerd ter
facilitering van
inspanningen binnen
de andere clusters

Communicatie ondersteuning voor verschillende onderdelen
van het programma. Verder maandelijkse nieuwsbrief
uitwerken.

Tussenresultaat Q4:
1) resultaten
Implementatie Pact

Tussenresultaten
Q2:
1) Inventarisatie
onder professionals
tav wensen en
kennisniveau
2) Plan van aanpak
met doelen en
inspanningen
2015/2016
Tussenresultaten
Q3:
NTB
Tussenresultaten
Q4:
NTB

Uitvoering van
communicatieplan
AAGG 2015

8.1 Uitvoering van
communicatieplan
AAGG 2015

• Stedelijk
• gemeente
• stadsdeel West
• overige
professionals
• stadsdeel
Nieuw-West
• wetenschap
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

• Clusters AAGG
• Communicatie
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam
• scholen
• schoolbesturen

Tussenresultaten
Q1:
Uitvoering
Tussenresultaten
Q2:
Uitvoering
Tussenresultaten
Q3:
Uitvoering
Tussenresultaten
Q4:
Uitvoering

Een overall plan van aanpak voor cluster digitaal is nog niet
gemaakt, dit vanwege wens en belang 1 oktober al een
digitaal product te hebben staan

Ontwikkelen toolkit
communicatiemiddelen
voor professionals

• Stedelijk
• buurtorganisaties
8.3 Ontwikkelen
• stadsdeel West
• gemeente
toolkit
• jeugd van 12 jaar en
communicatiemiddelen • stadsdeel
ouder uit
Nieuw-West
voor professionals
• stadsdeel Noord risicogroepen
• stadsdeel Oost
• kinderen 2,5 - 12
• stadsdeel
jaar
Zuidoost
• kinderen met
• Waterlandpleinbuurt(morbide) obesitas
• Indische Buurt
• kinderen van -9
• Transvaalbuurt
maanden tot 2,5 jaar
• Kolenkitbuurt
en hun ouders
• Slotermeer
• ondernemers
• Bijlmer-Centrum • ouders
• Oud-Noord
• professionals/school
• professionals/sport
• professionals/zorg

• Clusters AAGG
• Communicatie
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam

Tussenresultaten
Q1:
Ontwikkeling
middelen, zoals
beeldmateriaal,
audiovisueel

De illustraties voor de vuistregels zijn uitgewerkt in nieuwe
beeldtaal, in de vorm van posters en vouwfolder rond
gezonde leefstijl. Nieuw drankenbord in vorm van poster is
2) Nieuwe
communicatiemiddelen in ontwikkeling.
ontwikkeld voor
professionals
1)Toolkit online

Tussenresultaten
Q2:
1)Vormgeving toolkit
2)Meetlat, posters,
vuistregels gereed
Tussenresultaten
Q3:
Inzet
communicatiemiddelen
uitwerken
Tussenresultaten
Q4:
Inzet
communicatiemiddelen
uitwerken

Uitvoering
communicatie gezond
gedrag

8.4 Uitvoering
communicatie
gezond gedrag

• Stedelijk
• buurtorganisaties
• stadsdeel West
• gemeente
• stadsdeel
• jeugd van 12 jaar en
Nieuw-West
ouder uit
• stadsdeel Noord risicogroepen
• stadsdeel Oost
• kinderen 2,5 - 12
jaar
• stadsdeel
Zuidoost
• kinderen met
• Waterlandpleinbuurt(morbide) obesitas
• Indische Buurt
• kinderen van -9
• Transvaalbuurt
maanden tot 2,5 jaar
• Kolenkitbuurt
en hun ouders
• Slotermeer
• ondernemers
• Bijlmer-Centrum • ouders
• Oud-Noord
• professionals/school
• professionals/sport
• professionals/zorg

• Clusters AAGG
• Communicatie
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam

Tussenresultaten
Q1:
Analyse onderzoek
gezond gedrag en
comm. Strategie
Tussenresultaten
Q2:
Uitvoeringsplan obv
inzichten uit
onderzoek
Tussenresultaten
Q3:
Uitvoering corporate
communicatiestrategie
Tussenresultaten
Q4:
Uitvoering corporate
communicatiestrategie

Uitvoering corporate
Om bewegen en traplopen te stimuleren zijn
communicatiestrategie voetstap-stickers ontwikkeld en verspreid. Om water drinken
te stimuleren zijn er water-uit-de-kraan stickers ontwikkeld.
Communicatie rond Inspiratiedag Gezond Gewicht + Stop
Kindermarketing ondertekening.

