Stoplicht rapportage inclusief output van 25 Mar 2016 10:21
Uw selectie:
Periode: 1 oktober - 31 december 2015

Aantal inspanningen: 45

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

- We formuleerden 5 adviezen met expliciete informatie over
gezond leefstijl opgesteld om begin 2016 via de populaire
groei-app te verspreiden.
- Op basis van de nieuwste cijfers over het geven van
borstvoeding in onze aandachtswijken, verkenden we met
de lactactiekundigen van de JGZ de mogelijkheden voor de
JGZ om borstvoeding meer te stimuleren.
- we spraken tijdens focusgesprekken met verloskundigen
over hun houding ten opzichte van gezonde leefstijl en hun
rol in het stimuleren van de zwangere vrouw hierin.
- we verkenden met de stadspas hoe meer aanbod voor
beweegprogramma’s en/of voorlichting over hoe je je kind
meer (uit daagt tot) bewegen bij de doelgroep onder de
aandacht kan brengen
- we ondersteunden aanbieders bij het opzetten van een
projectplan voor aanbod voor zwangere vrouwen en aanbod
voor jonge moeders en kinderen 0-2 jaar.
- Gezonde leefstijl is meegenomen als onderwerp bij
prenatale huisbezoeken die door de JGZ afgelegd worden
bij (aanstaande) ouders om hen te helpen bij het bevorderen
van de gezonde ontwikkelingen van het ongeboren kind.
- we startten met actie-begeleidend participatief onderzoek
naar hoe de community om zwangere vrouwen en/of jonge
gezinnen heen, hen kan ondersteunen bij een gezonde
leefstijl voor het (ongeboren) kind.

- Deze adviezen zijn gecheckt bij zwangere vrouwen uit de
doelgroep van de 1000 dagen en liggen nu bij de redactie
van de Groei-app redactie. - Door de JGZ meer tools te
geven in relatie tot het bespreekbaar maken van en
adviseren over borstvoeding, hopen we meer moeders
langer borstvoeding te geven en het gebruik van
kunstvoeding te verminderen. De 1000dagen aanpak gaat
de JGZ deze tools geven / samen met hen deze tools
ontwikkelen. - De resultaten van deze focusgesprekken
bieden ons inzicht in de huidige uitvoeringpraktijk bij
verloskundigen en hun kennis, kunde, vaardigheden en
ontwikkelbehoeften mbt gezond gewicht in hun werk. - De
Stadspas wil meer aanbod voor kinderen in de leeftijd 0-2
jaar en heeft daarvoor de wens en behoefte gepeild bij de
doelgroep van de 1000 dagen dmv focusgesprekken. Uit
deze focusgroep kwam naar voren dat ouders veel behoefte
hadden aan aanbod waarbij kinderen konden bewegen,
zoals babyzwemmen, peutergym etc. - Er is nog weinig
aanbod voor zwangere vrouwen en moeders met kinderen in
de leeftijd van 0- 2 jaar. De aanbieders gaan proberen een
goed onderbouwde interventie te ontwikkelen, de
1000dagen aanpak biedt daarbij ondersteuning.

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

1a) Er zijn 5 nieuwe scholen met de verbeteraanpak gestart.

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

1c) In dit kwartaal werden 81 scholen actief begeleid.

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).

3) Toolkit is
beschikbaar.

1b) Er zijn 3 Jump-in scholen uitgestroomd.

1d) 9 Jump-in scholen hebben gezonde schoolvignet
deelcertificaat sport en bewegen en 1 Jump-in school heeft
tevens het deelvignet voeding.

1c) Er zijn in eerdere kwartalen van 2015 minder scholen
ingestroomd dan gepland waardoor het totaal lager uitvalt.
1d) In samenwerking met GGD GHOR wordt gewerkt aan
een versnelde route voor Jump-in scholen die het Jump-in
label hebben behaald voor het verkrijgen van de
deelcertificaten voeding en bewegen en sport van het vignet
gezonde school.

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.

1a Op 47 Jump- in scholen wordt momenteel Gym+
aangeboden.
1b) Op alle Jump-in scholen en scholen met het Jump- in
label worden kennismakingsactiviteiten onder schooltijd
aangeboden.
1c) Op alle Jump-in scholen en scholen met het Jump- in
label worden naschoolse activiteiten georganiseerd.
1d) Bijna alle scholen hebben al minimaal een activiteit voor
meiden van deze doelgroep. Op de rest van de scholen
starten in 2016 deze activiteiten speciaal voor meisjes.

1a) Door wisseling van vakleerkracht op Jump-in scholen
zijn een aantal Gym+ activiteiten gestopt die gegeven
werden door deze vakleerkrachten. Daarnaast blijft het lastig
om Gym+ docenten te vinden. Voor de komende schooljaar
is Jump-in op zoek naar alternatieven om genoeg docenten
te vinden voor Gym+, want de vraagt naar Gym+ is groot.
1d) Er wordt momenteel gewerkt om de kwaliteit van het
aanbod te verbeteren. Er zijn nog niet voldoende aanbieders
die samen met de doelgroep en de scholen vorm kunnen
geven aan het aanbod om zo de doelgroep eigenaar te
maken van het aanbod. Dit zal in 2016 verder ontwikkeld
worden.

Voeding &
gezondheid

valt onder 2.1
Scholenaanpak PO
(Jump-in)

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

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
• Ruimte en
• stadsdeel Noord
• 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) In 2015 hebben 22 scholen middelen gekregen om
aanpassingen te laten plegen aan het schoolplein. 7 scholen
kozen voor Schoolplein 14 van de Johan Cruyff Foundation.
14 scholen hebben gekozen voor een andere aanpassing.
Daarmee is de pilot Gezonde Schoolpleinen die in het kader
van AAGG in 2014-2015 kon worden uitgevoerd beëindigd.
De ervaringen en resultaten van deze pilot zullen worden
verwerkt in het Programma Schoolpleinen dat door de
afdeling Onderwijs in 2015-2016 wordt uitgewerkt.

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

afgerond

1b) Van de 22 scholen waarvoor subsidie beschikbaar was,
kozen minder scholen dan verwacht voor schoolplein 14 om
invulling te geven aan de fysieke verbetering van hun
schoolplein. De overige scholen hebben gekozen voor
andere aanpassingen aan het schoolplein.

1b) Op 8 scholen is in 2015 een schoolplein 14 gerealiseerd
of zijn de plannen en de subsidie rond.

kamp-o wordt ingekocht door het cluster aanpak kinderen
met overgewicht en obesitas

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
• 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:
NTB
Tussenresultaten
Q2:
NTB

1) Community
aanpak in uitvoering

tot 14 januari kunnen de aanvragen worden ingediend. In
februari starten de eerste inspanningen vanuit de community
aanpak.

2) Uitbreiding
buurtaanpak naar
Oud-Noord

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 waterpunten zijn gerealiseerd.
De themaweken fresh in de les zijn met succes
georganiseerd.

In 2016 wordt fresh in de les gecontinueerd.

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 Activiteiten volgens planning uitgevoerd en afgerond
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
Activiteiten volgens planning uitgevoerd en afgerond
Catering en kookinitiatieven erbij betrekken
•Cursus/workshop Gezond Kopen en Goedkoop koken
•Buurtcatering betrekken stadsdeel evenementen en
activiteiten
Activiteiten volgens planning uitgevoerd en afgerond
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
Activiteiten volgens planning uitgevoerd en afgerond of
conform planning op schema voor 2016.
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.
Initiatieven lopen volgens planning of zijn uitgevoerd en
afgerond
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.
Alle contracten met buurt diëtisten zijn rond.

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

Er zijn 14 plannen ingediend voor 2016.
2) Uitbreiding
buurtaanpak naar
Transvaalbuurt en
Dapperbuurt

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

beoordelingssessie is geweest op 21 jan.
Vervolggesprekken zijn ingepland voor begin feb.

Tussenresultaten
Q3:
NTB
Tussenresultaten
Q4:
NTB

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

- Planning met de school is gemaakt voor de aanleg van het
schoolplein
- Evaluatie gesprek is geweest, de gezonde activiteit draagt
niet veel bij. Wel zijn alle sportactiviteiten altijd met gezonde
tussendoortjes en water.
- Voorlichting schoolvoetbal is geweest, overige
evenementen zullen volgen in 2016
- Buurthuizen zijn aan de slag met gezonde broodjes, rest
van de kantine volgt in 2016. Swazoom heeft gezond beleid
klaar, kick off in 2016
- Het benaderen van de BSO's moet even wachten op
ontwikkelingen rondom het VVE Jumpin plan
- De training voor bewonersadviseurs staat in de planning
voor Q1 2016. Gezonde voeding in de buurtschool+ is in
uitvoering
- Bredeschool Zuidoost heeft voor haar kooklessen een
richtlijn gezonde voeding
- AMC onderzoek 'De familie als opstap naar een gezond
leven' is van start gegaan
- Cluster Huntum en Venserpolder zijn gestart met een
Sportbuurtclub

Community aanpak
in uitvoering

- Laatste bijeenkomsten is geweest
- Evaluatie gesprekken zijn gehouden

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

Ontwikkelen
community aanpak
Zuidoost
(Bijlmer-centrum)

Follow up bijeenkomst in Dap op 25/11.

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

- De fase van informatieverzameling is afgerond: in totaal
hebben 30 ambassadeurs (groeps)interviews gehouden met
medebuurtbewoners. Er zullen hier geen ambassadeurs
meer voor geworven en opgeleid worden. De groep
bestaande ambassadeurs zullen vanaf 2016 als actieve
groep ondersteund en gefaciliteerd worden 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. We onderzoeken welke wensen en
kansen gezamenlijk met de ambassadeurs kunnen worden
opgepakt: wekelijks voedingsspreekuur in samenwerking
met BOOT, door studenten diëtetiek begeleid door een
diëtiste is daar één van.
-Healthcoins: Voorbereidingen van de introductie van de
Health Coins vanaf oktober 2015, lopen nog en hebben er
toe geleid dat er op dit moment 10 met name
(maatschappelijke) partners hebben aangemeld, gesprekken
met 15 anderen lopen nog. De eerste netwerkbijeenkomst
met de partners is georganiseerd. Er is grote behoefte aan
te “verdienen” producten: aansluiting interessante
commerciële partners dus.
-Sportstimulering van volwassenen in de buurt is succesvol
in uitvoering, vanaf 2016 worden sportactiviteiten voor
volwassenen verbonden in Buurtsportverenigingen: waar
sport waar mogelijk verbonden wordt met maatschappelijke
participatie.
-In gezamenlijkheid met medewerkers van het gebied
hebben we gewerkt aan een Doel-Inspanningen netwerk
voor de gebieden Geuzenveld-Slotermeer en Osdorp. Ook
Slotervaart is daarin meegenomen. Hierdoor beseffen de
gebiedsmakelaars beter de doelen van de AAGG en welke
inspanningen gedaan kunnen worden en hoe zij daarbij
kunnen helpen.
- De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht- buurtaanpak in
Slotermeer heeft er voor een deel toe bijgedragen dat het
stimuleren van een gezonde leefstijl als speerpunt is
benoemd voor de bestuurscommissie.
- water uit de kraankraam wordt zeer regelmatig ingezet op
(sport)evenementent en markten, zoals kerstmarkt.
- In december is 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.
Succesvol en goede opkomst.
- op de Slotermeerschool wordt wekelijks met moeders van
de school gesport.
- in schooljaar 2015/2016 worden voor de VVE-ouders 26
ouderbijeenkomsten georganiseerd, in aanvulling op eerder
beweegkriebels interventie. Wordt op dit moment uitgevoerd.

Ontwikkelen
community aanpak
Nieuw-West
(Slotermeer)

Ontwikkelen
community aanpak
GG

Valt onder 3.5
Buurtaanpak
Nieuw-West

3.6 ontwikkelen
community aanpak
GG

• 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:
NTB

• Stedelijk
• buurtorganisaties
• stadsdeel West
• jeugd van 12 jaar en
• 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

Tussenresultaten
Q2:
NTB

1) Community
aanpak in uitvoering
2) Uitbreiding
buurtaanpak naar
Osdorp-midden

De tweede publieksbijeenkomst is gehouden op 24
november. De opkomst was wat kleiner dan de eerste
bijeenkomst. Een aantal hebben zich aangesloten met
partners in West. We gaan in overleg met de
gebiedsmakelaar om te zien of we een breder bereik onder
de community kunnen krijgen voor de volgende
publieksbijeenkomst.

Tussenresultaten
Q3:
NTB
Tussenresultaten
Q4:
NTB

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

Community aanpak
in uitvoering

Alle geplande activiteiten voor 2015 in de 5 gebieden(noord,
oost, west, nieuw west en zuid oost) zijn uitgevoerd.
Alle eind evaluatie gesprekken zijn uitgevoerd.
Alle projecten in Zuid oost zijn afgerond.
4 van de 6 projecten in west zijn afgerond.
Subsidie ronde 2016 is geopend.
jaarplanning 2016

Alle geplande bijscholingen en publieksbijeenkomsten zijn
uitgevoerd volgens planning. Start voor nieuwe aanvraag
periode 2016 is geopend en begeleidingsgesprekken zijn
gevoerd met organisaties die dit nodig hadden. Alle
projecten in West en zuid oost zijn geëvalueerd. Eind
verantwoording zijn ontvangen en afgehandeld. Op de twee
projecten in west die achterstand hebben opgelopen door
wisseling van het financieel systeem van de GGD
Amsterdam. Subsidie periode 2016 is geopend. Coaching
gesprekken zijn gevoerd met organisaties in zuidoost, west,
noord en oost. Er zijn afspraken gemaakt met gebiedsteam
om medebeoordelaars te zijn van de aanvragen van 2016 in
alle 5 gebieden. Jaarplanning 2016 is af en geaccordeerd.

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

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

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

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)

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
• 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
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

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
• 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:
ntb
Tussenresultaten
Q2:
ntb

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

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
• 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

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’.

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

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

Actieplan morbide
obesitas

5.1. Actieplan
morbide obesitas

• kinderen met
• Stedelijk
• stadsdeel West
(morbide) obesitas
• stadsdeel
• ouders
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 31 december ontvangen 783 kinderen/ jeugdigen met (
morbide) obesitas een centrale zorgverlener. Daarmee is
Amsterdam de eerste stad in Nederland die uitvoering geeft
aan de Zorgstandaard Obesitas met de inzet van de centrale
zorgverlener (CZ).
• De inzet wordt gecombineerd met een procesevaluatie.
Honderd ( 100) kinderen met morbide obesitas (en ouders)
zijn betrokken in het onderzoek.
• Bijna 200 professionals vanuit diverse Amsterdamse
instellingen/ disciplines hebben de kick off actieplan morbide
obesitas bijgewoond (oktober 2015). Toelichting en vragen
over het ontwikkelde stroomschema “Samen naar Gezond
Gewicht ‘ staan daarbij centraal.
• Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam hebben eind
december een ondertekende beleidsregel innovatie
ingediend bij de Nederlandse Zorg Autoriteit. Daarmee
financiert Zilveren Kruis de inzet van de centrale
zorgverlener.
• De vijfde leerlijn OKA- JGZ is afgerond, de zesde leerlijn
loopt voor de jeugdverpleegkundigen in het Voortgezet
Onderwijs. De zevende leerlijn is gepland. Bijna 100
jeugdverpleegkundigen (OKA- JGZ ) hebben nu de leerlijn
gevolgd.
• De inzet van het actieplan morbide obesitas staat steeds
meer op de agenda in het OKT. Specifieke aandacht is voor
de kinderen met morbide obesitas in het SO en MBO. Hoe
kunnen we deze kinderen/ jeugdigen het beste begeleiden.
• We ontwikkelen verder digitale tools voor professionals en
ouders/ kinderen. Hoe kunnen ouders en professionals
makkelijk communeren, hoe kunnen ze zelf hun plan van
aanpak bijhouden

Implementatie Pact
Gezond Gewicht

5.2 Implementatie
Pact Gezond
Gewicht

• jeugd van 12 jaar en
• Stedelijk
• stadsdeel West
ouder uit
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

• Cliëntenbelang
• Aanpak kinderen
Amsterdam
met overgewicht en
• 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)

Q4

LOKALE IMPLEMENTATIE
In Bos & Lommer en Slotermeer is de
samenwerkingsovereenkomst Pact Gezond Gewicht
ondertekend. In alle vijf de focusbuurten is het Pact nu
ondertekend. Daarnaast is gestart met de borging van het
Tussenresultaten
2)
Pact in de lokale basisinfrastructuur (Ouder- en Kind-Team
Q2:
Samenwerkingsovereenkomsten
Amsterdam) en zijn voorbereidingen getroffen voor de
1) PvA Borging pact
met lokale partners
uitbreiding naar vijf nieuwe focusgebieden.
gezond gewicht in
getekend en
Ouder-Kind Teams
operationeel in 4
STEDELIJKE IMPLEMENTATIE
(OKTs) en Samen
zwaarste buurten
1. Met het OKT zijn de afspraken verder voorbereid over de
Doen (SD) gereed
borging en uitbreiding van het Pact Gezond Gewicht in de
2a) Ondertekende
3) # kinderen
lokale ketens.
samenwerkingsovereenkomst
hebben OKAen plan van aanpak
begeleiding
2. In Noord heeft een groep OKA’s de leerlijn Gezond
voor implementatie,
Gewicht gevolgd, zie ook excellente professionals.
uitvoering,
monitoring en
3. De implementatie en uitvoering het Stedelijk
borging van de
Verwijsschema JGZ/huisarts/kinderarts is gestart. In de
overeenkomst door
drukbezochte kickoff’s van het stroomschema ‘Samen naar
het netwerk in Noord
Gezond Gewicht’ is het verwijsschema onder de aandacht
(Waterlandpleinbuurt)
gebracht. Bij de bijeenkomsten was een diverse groep
2b) Ondertekende
professionals aanwezig. De aanwezigheid van de huisartsen
samenwerkingsovereenkomst
was beperkt. In de nieuwsbrief van de HKA is ook aandacht
met partners in
aan besteed. In Noord is er aandacht aan besteed tijdens
Zuidoost
een casuïstiekbespreking.
(Bijlmer-Centrum)
2c) Ondertekende
4. 783 kinderen met morbide obesitas hebben begeleiding
samenwerkingsovereenkomst
ontvangen van de ouder- en kindadviseur JGZ
met partners in Oost
(Indische Buurt)
5. Vanaf 2016 is de inzet van de Centrale Zorgverlener voor
3) # kinderen
alle Amsterdamse kinderen met obesitas en hun gezin
hebben OKAbasisverzekerde zorg. Hierover heeft Amsterdam afspraken
begeleiding
gemaakt en vastgelegd in een Beleidsregel Innovatie met
Zilveren Kruis.
Tussenresultaten
Q3:
6. Op uitnodiging van Ministerie van VWS en Care for
2a) ondertekende
Obesity startten wij met het vormgeven van Amsterdamse
samenwerkingsovereenkomst
proeftuin ‘ketenzorg’ als onderdeel van de opdracht van
en plan van aanpak
C4O (Care for Obesity) op dat onderwerp. Samen met
voor implementatie,
proeftuin Den Bosch participeerden we actief bij het
uitvoering,
kwartiermaken ten behoeve van de C4O-opdracht
monitoring en
‘proeftuinen ketenzorg’. Care 4 Obesity besloot het door
borging van de
AAGG met samen met Zilveren Kruis opgeleverde ‘Modulair
overeenkomst door
model tbv de inhoud en financiering van ondersteuning en
het netwerk (NW.,
zorg’, als uitgangspunt voor deze VWS-opdracht te nemen.
W, ZO)
3) # kinderen
7. De uitvoering van de Theia subsidie-aanvraag
hebben OKA'Predictietool in de zorg voor kinderen met overgewicht en
begeleiding
obesitas' ism Zilveren Kruis, Erasmus MC en gemeente
Rotterdam is voorbereid. Er is een vacature uitgezet voor
Tussenresultaten
onderzoeker bij Erasmus en begin januari wordt definitief
Q4:
iemand aangenomen. Afspraken over afstemming en
1) uitvoering lokale
voortgang tussen de partners zijn gemaakt.
samenwerkings-overeenkomst
is geborgd in lokale
8. Samen met de G4 en JOGG startte een onderzoek
netwerk (N)
‘ouderparticipatie vanuit de professionals bekeken’. Hierin
2) # kinderen
wordt een eenvoudig, practice-based model ontwikkeld op
hebben OKAbasis waarvan informatie gerichter en met goede
begeleiding
toepassingsadviezen met professionals gedeeld kan
3) Monitoring en
worden. De betrokken professionals zijn enthousiast over
evaluatie
het concept-model en op hun verzoek onderzoeken we nu of
OKA-begeleiding
het model ook gebruikt kan worden voor het beter
ism lerende aanpak
aanspreken, motiveren en begeleiden van ouders van een
kind met ongezond gewicht.

Strategie en kaders
aanbod GG

Valt onder 5.3
Aanbodversterking

• Stedelijk
• jeugd van 12 jaar en
• stadsdeel West
ouder uit
• stadsdeel
risicogroepen
• 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)

In Q4 is de proces evaluatie naar de inzet van de centrale
zorgverlener (CZ)gestart. De betrokken CZers zijn
geschoold. Bij de procesevaluatie betrekken we ouders (en
kinderen).
Bij 7 interventies startte een procesevaluatie gefinancierd
vanuit Armoede-gelden. De proces evaluaties zijn onderdeel
van het benodigde erkenningstraject van het Centrum
Gezond Leven.
Vanuit Armoede-gelden is ook onderzoek naar toeleiding
aanbod gefinancierd. Afspraken zijn rond en start Q1 '16.
Ook in Q4 heeft Amsterdam expertise ingebracht bij
onderzoekstrajecten G4: 1) oudersegmentatie (fase 2
ingezet), 2) het jonge kind (concept rapportage afgerond,
oplevering voorjaar '16), 3) Theia aanvraag: vacature is
gevuld. Start werkgroep Q1 2016.

Monitoring cijfers worden Q1 '16 opgeleverd. Het invullen &
analyse van de vragenlijst is bezig.

Ontwikkelen aanbod
Gezond Gewicht
(GG)

Valt onder 5.3
Aanbodversterking

• jeugd van 12 jaar en
• Stedelijk
• stadsdeel West
ouder uit
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

Ruim 675 Amsterdamse kinderen met overgewicht of
obesitas en/of hun ouders deden mee aan het door de
AAGG ingekochte aanbod Gezond Gewicht (aanbod GG).
Het aanbod GG bestond uit dertien verschillende
interventies. Uitvoering lag bij (semi)-professionals niet
werkzaam in de zorg en interventies bestaan altijd uit één of
meerdere van vijf componenten (bewegen, voeding,
systeem (gezin, opvoeding), psychosociale begeleiding,
slapen).
Met de interventies bedienen we een variëteit aan
doelgroepen. Sommige interventies, zoals bijvoorbeeld
LEFF (C4O/AAGG) en Gezonde Maatjes (Humanitas), zijn
geschikt voor kinderen met licht overgewicht tot en met
morbide obesitas. Andere, zoals de vakantiekampen Victory
Camp (stichting de Ster) en Fun&Health Camp (the
Bootclub) zijn volledig gericht op de morbide obesitas
doelgroep. Tien van de dertien interventies zijn geschikt voor
deze doelgroep.
In 2015 lag de nadruk qua leeftijd op de bovenbouw van het
primair onderwijs en de brugklas van het voortgezet
onderwijs (8 van 13 interventies).
Qua duur varieert het aanbod GG van eendaagse
interventies die gericht zijn op kennismaking, bewustwording
en belonen, zoals de Fit in de Arena dag (AAGG, Ricardo
van Rhijn Foundation, Ajax), tot interventies met een looptijd
van 12 maanden, zoals Friends in Shape (Only Friends).

De 13 uitgevoerde interventies ontvingen begeleiding op
maat vanuit projectontwikkelaars bij de uitvoer en
doorontwikkeling van hun interventie. Bij 7 interventies, die
zich specifiek richten op kinderen met overgewicht of
obesitas die in armoede leven, startte een procesevaluatie
gefinancierd vanuit Armoede-gelden. De proces evaluaties
zijn onderdeel van het ontwikkeltraject voor interventies van
het Centrum Gezond Leven.

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.

Leerexpeditie 6 en 7 is van start gegaan. Waarbij een
specifiek voor verpleegkundigen in het voortgezet onderwijs.
De Leerexpedities die zijn afgerond zijn / worden
geëvalueerd.

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

De leermodule voor de SD aandachtsfunctionarissen
bestaat uit 5 bijenkomsten waarvan er 4 reeds hebben
plaatsgevonden. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
1) AAGG, taken en rollen, achtergronden en risico's
overgewicht, haakjes om in gesprek te gaan.

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

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

Tussenresultaat Q1:
voorbereiding
Tussenresultaat Q2:
Opstellen
(uitvoerend)
projectplan
Tussenresultaat Q3:
Organiseren van
rondetafelsessies
met SD en OKA
uitvoerenden
Tussenresultaat Q4:
Ontwikkelen
leertraject voor SD
en OKA
professionals
Besluit over
uitvoering
leertrajecten

2) Samenwerking in het team / stadsdeel (incl. teamleiders).
3) Gespreksvoering.
4) Ingrijpen (wat te doen als je alles al hebt geprobeerd) &
aanbod (preventief en zorgaanbod) en samenwerking in de
buurt.

De leermodule voor de OKA's in Noord bestaat uit 4
bijeenkomsten en is eind december afgerond. Thema's die
aan bod kwamen zijn:
1) AAGG, taken en rollen, achtergronden en risico's
overgewicht, haakjes om in gesprek te gaan.
2) gespreksvoering.
3) Samenwerking in het team (adhv Intervisie)
4) Aanbod (preventief en zorgaanbod) en samenwerking in
de buurt.

De leermodule OKA wordt momenteel geëvalueerd en
aangepast waar nodig.

Leertraject excellente
professionals School /
Sport (zie ook 2.1.4)

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

• Stedelijk
• professionals/school • GGD/JGZ
• Lerende aanpak
• stadsdeel West
• professionals/sport • maatschappelijk
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:
Opstellen uitvoerend
projectplan voor de
doelgroepen
Organiseren van
rondetafelsessie met
de uitvoerende
doelgroepen en
ontwikkelen
leertrajecten

Leertraject voor
professionals
Sport/School is
uitgevoerd

De leermodules voor Jump_in coaches en Gym+ trainers
zijn in september reps. oktober van start gegaan.
Data voor de bijeenkomsten van de beweegmanagers zijn
ingepland. Deze leermodule gaat begin 2016 van start.

Inzicht in
leerbehoeften door
het organiseren van
gesprekken en
rondetafelsessies

tav de 1000 dagen aanpak zijn afspraken gemaakt over de
uitvoering in 2016.
Met 1 doelgroep (voorzorgverpleegkundigen) is een eerste
start gemaakt met het ontwikkelen van een leeroplossing.

Tussenresultaat Q3:
uitvoering leertraject
Tussenresultaat Q4:
evaluatie leertraject?

Inzicht tav
leerbehoeften overige
(zorg) professionals

Interne expertgroep
(i.e)

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

Valt onder 6.2
lerende aanpak

• Stedelijk
• professionals/school • GGD/JGZ
• Lerende aanpak
• stadsdeel West
• professionals/sport • maatschappelijk
• stadsdeel
• professionals/zorg
middenveld
Nieuw-West
• Ouder- en
• 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

• 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

ntb

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

Tussenresultaat Q2:
voorbereiding

Daarnaast is een plan van aanpak opgesteld om in 2016
meerdere doelgroepen (tegelijk) te kunnen bedienen en
trainen.

Tussenresultaat Q3:
Voorstel / advies
voor aanpak vanaf
2016.
Tussenresultaat Q4:
Evt. ontwikkelen van
leeroplossingen

resultaat eind 2015:
# bijeenkomsten

Evaluatie van de leertrajecten zullen na de afronding (in
2016) plaatsvinden.

Externe
wetenschappelijke
expertgroep

Publicatie essayboek

"Collegetour" GG /
actualiteitencolleges

valt onder 6.2.
Lerende aanpak

Valt onder 6.2
Faciliteren proces
Lerende aanpak

Valt onder 6.3
Kennismanagement

• 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

• 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

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)

resultaat eind 2015 #
bijeenkomsten

De externe wetenschappelijke expertgroep is 26 november jl
weer bijeen geweest.
Tatjana van Strien was als gast aanwezig en heeft een
presentatie gegeven over de psychologie van lijnen en
overeten.
De volgende bijeenkomst is reeds ingepland (op 8 juni 2016)

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

niet uitgevoerd, deels omdat er voor andere vormen
gekozen is, deels omdat we er niet aan toe gekomen zijn
door ontbreken van tijd en capaciteit

Beleids-/kennisateliers

Valt onder 6.3
Kennismanagement

Onderzoeksprogramma Valt onder 6.4
Effectmetingen,
AAGG
evaluaties,
onderzoeken

• 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

• 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 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

• 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

Tussenresultaat Q1:
4) resultaten
evaluatie leerlijnen

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

• App ontwikkelaars
• Digitale
• Digitaal platform
voorzieningen
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

resultaten implementatie pact is verschoven naar 2016

NTB

1. Digitaal leef/actieplan: ontwerp klaar en opdracht verstrekt
2. City Health Challenge/Health coins: wijk Slotermeer
gekozen, bijeenkomst in Slotermeer georganiseerd en
opstart gemaakt in Slotermeer
3. Onderzoeksvoorstel HvA: vervolg verkenning gedaan met
HvA. Dit heeft geleid tot conceptidee om monitor
(kwantitatief onderzoek) te laten doen door OI&S en vervolg
toegepast onderzoek door HvA. Eerste verkenning met
OI&S heeft direct voor kerst nog plaatsgevonden.

Communicatie
uitgevoerd ter
facilitering van
inspanningen binnen
de andere clusters

Partners van de aanpak in beeld gebracht via online media.
Ook het aanbod in beeld gebracht en mijlpalen en berichten
uit de focusbuurten onder de aandacht gebracht via de
maandelijkse nieuwsbrieven, website en social media.

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
• stadsdeel
professionals
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

uitvoeringsplan 2016 voor AAGG Digitaal gemaakt

Uitvoering van
communicatieplan
Scholenaanpak

8.2 Uitvoering van
communicatieplan
Scholenaanpak

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

• Clusters AAGG
• Communicatie
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam

Ontwikkelen toolkit
communicatiemiddelen
voor professionals

• Stedelijk
• buurtorganisaties
8.3 Ontwikkelen
• stadsdeel West
• gemeente
toolkit
• jeugd van 12 jaar en
communicatiemiddelen • stadsdeel
Nieuw-West
ouder uit
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

De vernieuwde website en de online toolkit is vol in gebruik
door scholen. Opnames voor filmpclips voor scholen rond de
8 doelen gezonde scholen zijn afgerond.

Tussenresultaten
Q1:
Ontwikkeling
middelen, zoals
beeldmateriaal,
audiovisueel
Tussenresultaten
Q2:
1)Vormgeving toolkit
2)Meetlat, posters,
vuistregels gereed

De website bevat een toolkit voor professionals en scholen.
Hiermee ondersteunen we onze samenwerkingspartners
met bruikbare informatie, tips en handvaten bij hun
2) Nieuwe
communicatiemiddelen gesprekken met ouder en kind. Interactief Drankenbord is in
gebruik onder (200+) partners in de stad (okc's, huisartsen,
ontwikkeld voor
fysio- en diëtistenpraktijk, buurthuizen etc) Drankenbord
professionals
poster als aanvulling hierop is gereed en snackbord is in
ontwikkeling. En: de buurten gebruiken kant en klare
sjablonen in de beeldstijl van de aanpak in hun
communicatie.
1)Toolkit online

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 gedrag ook onbewust te kunnen beïnvloeden hebben
communicatiestrategie we een analyse gemaakt hoe gedragsverandering werkt en
wat we kunnen inzetten om gezonde leefstijl te stimuleren.
Deze inzichten zetten we in bij het ontwikkelen van de
communicatiemiddelen.

