Stoplicht rapportage inclusief output van 20 Mar 2015 08:51
Uw selectie:
Periode: 1 juli - 31 december 2013

Aantal inspanningen: 75

Naam

Inspanning

A1a-1 Transitie Jump-in

Transitie Jump-in nieuwe stijl

Stadsdeel /
Buurt
• stadsbreed

Doelgroep

A1b - Fifteen

Uitvoering Jump-in nieuwe
stijl op 64 huidige scholen
met Jump-in en op Top 25
scholen.

• stadsbreed

Project Fifteen's Kookklas

• zwaarste buurten

• nvt

•
•
•
•
•

bestuurscommissies
DMO Sport
GGD
Sportservice Amsterdam
welzijn

• Scholen

• basisscholen
• scholen en leerlingen van
groep 1 t/m 8

•
•
•
•
•
•
•

basisscholen
bestuurscommissies
DMO Sport
GGD
schoolbesturen
Sportservice Amsterdam
welzijn

• Scholen

• basisscholen
• ouders
• professionals binnen de
schoolsetting

• basisscholen
• bedrijfsleven
• Dienst Werk en Inkomen
(DWI)
• Fifteen

• Scholen

• kinderen 5 - 12 jaar
• scholen en leerlingen van
groep 1 t/m 8

• Hogeschool van Amsterdam
• Johan Cruyff Foundation

• Scholen

• VVE medewerkers in
voorscholen en basisonderwijs

• kinderopvangorganisaties
• VVE medewerkers in
voorscholen en basisonderwijs
• welzijnsorganisaties

• Scholen

• basisscholen
• kinderen 5 - 12 jaar

• Hogeschool van Amsterdam
• scholen en leraren

• Scholen

• kinderen met obesitas
• kinderen met overgewicht
• professionals

• alle partners van de aanpak
Gezond Gewicht

• Zorg

• kinderen met ondergewicht
• professionals

• alle partners van de aanpak
Gezond Gewicht

• Zorg

• alle kinderen vanaf dreigend
overgewicht en hun ouders

• Achmea
• professionals

• Zorg

• Bullewijk /
Bijlmer-Centrum
• Indische Buurt
• Kolenkit
• Slotermeer
• Waterlandpleinbuurt
A1c - Gezonde Schoolpleinen

Gezonde Schoolpleinen
realiseren.

• stadsbreed
• nvt

A1d - Gezonde VVE

Gezonde VVE.

• stadsbreed
• nvt

A1e - Pilot Zuidoost

Pilot Zuidoost extra gym op
basisschool.

• Zuidoost

Setting / Subsetting

• scholen en leerlingen van
groep 1 t/m 8

• nvt

A1a-2 Uitvoering Jump-in
nieuwe stijl

Samenwerkingspartners

/

/

/

/

/

/

• nvt

A2a - Aanpak zwaarste
kinderen

Aanpak zwaarste kinderen.

• stadsbreed
• nvt

A2b - Aanpak kinderen met
ondergewicht

Aanpak kinderen met
ondergewicht.

• stadsbreed

/

/

• nvt

A2c1 - AV Pact GG - Norm
aanbod

A2c2 - AV Pact GG - Zelf meer
aanbod inkopen

Norm aanbod Gezond
Gewicht (Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• stadsbreed

Zelf meer aanbod inkopen
2014. (Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• zwaarste buurten

/

• nvt

• nvt

• alle kinderen vanaf dreigend
overgewicht en hun ouders

• Zorg
/

Afgesproken resultaat

Planning

Transitie naar Jump-in
nieuwe stijl is afgerond eind
2014

Eind 2014: Top 25 heeft plan
van aanpak Jump-in en 64
scholen hebben plan van
aanpak Jump-in nieuwe stijl

Tot en met juli 2015
trapsgewijs uitvoeren project
Fifteen op 9 basisscholen in
de vijf zwaarste buurten. Een
project duurt 11 maanden.

Eind 2014 6 Schoolplein14
geopend.

Eind 2014 plan van aanpak
GA!-norm aanpassen voor
VVE.

Eind schooljaar 2013/'14 pilot
afgerond en daarna worden
de resultaten geanalyseerd
en een besluit genomen over
de continuering in 2014/'15.
Opstellen plan van aanpak
zwaarste kinderen

Studie naar omvang
ondergewicht bij kinderen in
Adam. Plan van aanpak
'aanpak ondergewicht bij
kinderen'.
Norm Aanbod Gezond
Gewicht, voor alle
risicotreden en stadia van
behandeling, vastgesteld
door Gemeente Amsterdam
en Achmea.
# plekken meer aanbod voor
kind met ongezond gewicht
en ouder per focusbuurt. #
doorverwijzingen matcht met
# meer plekken per
focusbuurt.

Q3: september start 1e
school project Fifteen.

Gerealiseerd

Toelichting

Eetspreekuur
(Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• stadsbreed

A2c4 - AV Pact GG Aanbevelingen
inkoopafspraken 2015 ev

Aanbevelingen
inkoopafspraken 2015 ev.
(Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• stadsbreed

A2c5 - AV Pact GG Projectontwikkeling aanbod
GG

Projectontwikkeling aanbod
Gezond Gewicht
(Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• stadsbreed

A2c6 - AV Pact GG - Pilots
LEFF

LEFF (Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• stadsbreed

A2c3 - AV Pact GG Eetspreekuur

• kinderen met ongezond
gewicht + ouders

• professionals

• Zorg

• aanbieders / inkopers
aanbod GG

•
•
•
•
•
•

• aanbieders
• professionals

• professionals (de
"community")

• Zorg

• kinderen met ongezond
gewicht + ouders

• PON (Partnerschap
Overgewicht Nederland)

• Zorg

• professionals

• Zorg

/

• nvt

• nvt

Achmea
jeugd
OKC
Om het Kind
sport
welzijn

• Zorg
/

/

• nvt

/

• nvt

• zwaarste buurten

•
•
• Waterlandpleinbuurt•
•

A2d1 - Sluitende Zorgketen
Pact GG - Proeftuin OKA met
BIG

Proeftuin OKA met BIG
(Sluitende Zorgketen
Implementatie Pact GG)

A2d2 - Sluitende Zorgketen
Pact GG - Lokale
samenwerkingsovereenkomsten

• stadsbreed
Lokale
samenwerkingsovereenkomsten
• nvt
(Sluitende Zorgketen
Implementatie Pact GG)

A3c-01-1 VVE: VVE's hebben
een gezondheids- en
bewegingsbeleid.

1a: Aanbieden van
beweegkriebels aan
pedagogische medewerkers

• Noord

A3c-01-2 VVE: VVE's hebben
een gezondheids- en
bewegingsbeleid

1B: Beleid op VVE op gebied
van voeding en bewegen

kinderen met obesitas
ouders
professionals
samenwerkingspartners

• kinderen
• ouders

/

• lokale
samenwerkingspartners (alle
lokale professionals)

• Zorg

• kinderen 0 - 4 jaar
• professionals
• Waterlandpleinbuurt

• Combiwel
• Tinteltuin

• Buurten
• Scholen

• Noord

• Combiwel
• Tinteltuin

• kinderen 0 - 4 jaar
• professionals
• Waterlandpleinbuurt

/

/

• Buurten
• Scholen
/

Minimaal 600 kinderen met
ongezond gewicht + ouders
zijn bij het eetspreekuur
geweest en/of hebben
deelgenomen aan
cursus/workshop Gezond
Opgroeien (+).
Input leveren voor
inkoopafspraken aanbod
Gezond Gewicht vanaf 2015,
ten behoeve van inkopende
partijen intern ('zelf inkopen')
en extern ('laten inkopen').
6 projecten van
veelbelovende initiatieven
voor meer (en beter) aanbod
zijn ontwikkeld. Minstens 3
van deze projecten met
uitvoering gestart.
Minimaal 20 kinderen met
ongezond gewicht + ouders
hebben deelgenomen aan
pilot LEFF. Pilot LEFF geldt
als haalbaarheidsstudie
(landelijk) voor ontwikkeling
en uitvoering specifiek
aanbod.
Alle afspraken vastleggen,
benodigd voor het optimaal
uitvoeren van de proeftuin.
Proeftuin voor de
implementatie van het Pact
gezond gewicht met
professionals (OKAs met
BIG) voor # gezinnen in
focusbuurten en/of
proeftuin(en) OHK.
Met alle focusbuurten
getekende lokale
samenwerkingsovereenkomsten
voor implementatie Pact, met
prioriteit
Noord/Oost/Nieuw-West.
De cursus beweegkriebels
wordt voor 45 pedagogische
medewerkers aangeboden.

Juni 2013

VVE's hebben een gezond
voedingsbeleid en handelen
conform beleid.

Juni 2013

Cursus op 4, 10 oktober en 1
november.

Persmoment op 1 november
met Coby van Berkum, Helen
Schilmeijer (Combiwel) en
Miriam Ketelaar (Tinteltuin).
Combiwel en Tinteltuin
hebben reeds een
voedingsbeleid en handelen
conform beleid. Toets op
kwaliteit moet nog
plaatsvinden.

A3c-01-3 VVE: VVE's hebben
een gezondheids- en
bewegingsbeleid

VVE: VVE's hebben een
gezondheids- en
bewegingsbeleid

• Noord

• kinderen 0 - 4 jaar
• professionals
• Waterlandpleinbuurt

• Combiwel
• Tinteltuin

A3c-01-4 VVE: VVE's hebben
een gezondheids- en
bewegingsbeleid

1C: Stimuleren van
waterdrinken

• Noord

• kinderen 0 - 4 jaar
• professionals
• Waterlandpleinbuurt

• Tinteltuin

A3c-02-1 Agenderen van GA!

2a GA! onderwerp tijdens
ambitiegesprekken tussen
portefeuillehouder en
schoolbesturen

• Noord

• Buurten
• Scholen

• Waterlandpleinbuurt

• AMOS
• ASKO
• openbaar schoolbestuur

2b: Ambitieniveau van
scholen op gebied van
gezondheids- en
beweegbeleid is minimaal A +
B

• Noord

• alle basisscholen

• Buurten
• Scholen

A3c-03-1 PO:
Gezondheidsbeleid en
bewegingsbeleid op alle
basisscholen

3a Tekenen van convenant

• Noord

A3c-03-2 PO:
Gezondheidsbeleid en
bewegingsbeleid op alle
basisscholen

3b Water drinken op school

A3c-03-3 PO:
Gezondheidsbeleid en
bewegingsbeleid op alle
basisscholen

3b Water drinken op school
(Extra !!)

A3c-03-4 PO:
Gezondheidsbeleid en
bewegingsbeleid op alle
basisscholen

3c Gym +

A3c-03-5 PO:
Gezondheidsbeleid en
bewegingsbeleid op alle
basisscholen

3d Fruit eten

A3c-04 School Dinner

4a Aanbieden van School
Dinner

A3c-02-2 Agenderen van GA!

A3c-05 Schoolplein 14

• professionals

• basisscholen

/

• basisscholen

• alle basisscholen

• 4 windstreken

• alle basisscholen

• 4 windstreken

• kinderen 0 - 12 jaar

• alle basisscholen

September 2013.

Afspraak: Na de training
beweegkriebels hebben alle
groepen een vast
beweegmoment per week. Dit
is opgenomen in
weekplanning. (elke locatie
krijgt handleiding en
kaartspel).

Dikkertje Dap gaat per
september over op
waterdrinken.

Juni 2013 start

Augustus 2013.

Bidons worden 20 augustus
geleverd.

De portefeuillehouder brengt
GA! ter sprake tijdens
gesprekken met
schoolbesturen.

Juni 2013

September.

2 gesprekken zijn geweest en
onderwerp besproken, derde
gesprek in september.

Alle scholen hebben van
2013-2014 minimaal een
ambitieniveau van A + B op
gebied van gezondheids- en
beweegbeleid.

Juni 2013

Januari 2014.

Alle scholen tekenen het GA!
convenant in 2013-2014.

November 2013

Juni 2014.

Wachten op centrale
convenant.

Alle scholen hebben vanaf
september 2014 om 10 uur
een waterdrinkmoment (of
thee en melk).

September 2013

September 2013.

1 Amstermeerschool: start
sept 2013 2 Piramide start
sept 2013 3 As Sidieq 4
klassen al gestart, vanaf okt
alle klassen 4 MGR
Bekkerschool: sept een
teambijeenkomst 5 IJdoorn:
start sept 2013

• Buurten
• Scholen

4 windstreken heeft om 10
uur waterdrink moment.

Juni 2013

September 2013

Persmoment 26 augustus
Coby van Berkum en
Ferdinand van Veen.

• basisscholen

• Noord

• 4 windstreken

• as Siddieq + 2 andere
basisscholen

• Noord

• alle basisscholen

• Waterlandpleinbuurt

• Buurten
• Scholen
/

• basisscholen
• kinderen 0 - 12 jaar
• Waterlandpleinbuurt• ouders
• basisscholen

• Buurten
• Scholen

Alle scholen bieden vanaf
2013-2014 gym+ aan.

Juni 2013

October 2013

Alle scholen starten in
september: bij voorkeur
gymdocent anders door
CF/externe trainer.

Alle scholen hebben vanaf
2013-2014 minimaal één
fruitdag in de week.

Juni 2013

September 2013

1 Amstelmeer: geen vaste
dag wel stimuleren 2
Piramide: Fruit of
boterhammen elke dag 3 As
Siddieq: Elke dag een
fruitdag 4 MGR
Bekkerschool: september
teambijeenkomst 5 IJdoorn:
Elke dag een fruitdag

3 scholen uit Noord nemen
deel aan School Dinner.

Juni 2013

Juni 2014.

As Siddieq 23 t/m 27
september. Persmoment
maandag 23 september.

In 2013-2014 hebben 3
scholen een schoolplein 14.

Juni 2013

Juni 2014.

Wachten op mogelijke
aanscherping van
Schoolplein 14.

/

• Waterlandpleinbuurt

5a Alle scholen krijgen de
mogelijkheid tot aanleg van
schoolplein 14

Juni 2013

/

• Waterlandpleinbuurt

• Noord

• Buurten
• Scholen
/

• Banne

• Noord

• Buurten
• Scholen

VVE's hebben een
beweegbeleid en handelen
conform beleid.

/

• Waterlandpleinbuurt

• Noord

/

/

• Waterlandpleinbuurt

• Noord

• Buurten
• Scholen
/

• Waterlandpleinbuurt

• basisscholen

• Buurten
• Scholen

• Buurten
• Scholen
/
• Buurten
• Scholen
/

A3c-06-1 Watertappunten op
scholen

6a Watertappunten op
scholen

• Noord

• basisscholen

• basisscholen
• Waternet

• Waterlandpleinbuurt

A3c-06-2 Watertappunten op
scholen

6a Watertappunten Extra

• Noord

• basisscholen

/

• basisscholen
• Waternet

• Banne
A3c-07 Beweegmanagement

7a Opplussen
beweegmanagement

• Noord

8a Continuering Vet fitte kids

• Noord

• basisscholen

• niet ingevuld

• kinderen met overgewicht

8b Structurele continuering
Vet fitte kids

• Noord

• kinderen met overgewicht

• Achmea
• MCN

8c Er is een brug tussen Vet
fitte kids en gym+

• Noord

• kinderen met overgewicht

• Buurten
• Zorg
/

• Achmea
• MCN

• Waterlandpleinbuurt

A3c-08-3 Vet fitte kids

• Buurten
• Scholen
/

• Waterlandpleinbuurt

A3c-08-2 Vet fitte kids

• Buurten
• Scholen
/

• Waterlandpleinbuurt

A3c-08-1 Vet fitte kids

• Buurten
• Scholen

• Buurten
• Zorg

Goed Bezig wordt GLI

• Noord

• kinderen met overgewicht

• basisscholen
• MCN

• Buurten

• Goed Schellingwoude

• Buurten
• Zorg

• Waterlandpleinbuurt

A3c-09-1 Amsterdamse
zorgstandaard obesitas

9a implementatie
Amsterdamse zorgstandaard

• Noord

• professionals

/

/

• zorg professionals

• Waterlandpleinbuurt

A3c-09-2 Amsterdamse
zorgstandaard obesitas

Amsterdamse zorgstandaard
obesitas

• Noord

• professionals

A3c-11-1 Eetspreekuren

10 In kaart brengen hoeveel
kinderen er morbide obesitas
hebben

• Noord

11 Extra eetspreekuren

• Noord

• kinderen met obesitas

• zorg professionals

• niet ingevuld

11a Extra ondersteuning door
gezond opgroeien

• Noord

• ouders

• Buurten
• Zorg
/

• niet ingevuld

• Waterlandpleinbuurt
A3c-11-2 Eetspreekuren

• Buurten
• Zorg
/

• Waterlandpleinbuurt

• ouders

• Buurten
• Zorg
/

• Waterlandpleinbuurt

A3c-10 Kinderen met morbide
obesitas

• Buurten
• Zorg

Juni 2014

1 MGR Bekker april 2013 2
Amstelmeerschool oktober
2013 3 Piramide/IJdoorn sept
2013 4 Andere scholen
afhankelijk van financiering

In september heeft de 4
windstreken een
watertappunt.

Juli 2013

September 2013.

Geplaatst in september
2013.

In het najaar wordt het
huidige beweegmanagement
uitgebreid met 1 fte.

Mei 2013

Oktober 2013.

Start Lindsey Griffioen
september/oktober
afhankelijk van DMO/Sport
service.

Vet fitte kids wordt
gecontinueerd in september
2013.

Maart 2013

September 2013.

Gezondverstandtafel om dit
te bewerkstelligen (2e
bijeenkomst op 15 augustus)
Behalen van doelstelling is
afhankelijk van Achmea.

Vanaf 2014 wordt Vet fitte
kids structureel gefinancierd.

Maart 2013

Januari 2014.

Gezondverstandtafel om dit
te bewerkstelligen (2e
bijeenkomst op 15 augustus)
Behalen van doelstelling is
afhankelijk van Achmea.

Vanaf september 2013
kunnen alle uitstromers van
Vet fitte kids direct
deelnemen aan gym+.

September 2013

November 2013.

Vanaf januari wordt een
gezond opgroeien plus
gekoppeld aan het
beweegprogramma van Goed
Bezig.

November 2013

Alle betrokken zorgverleners
kennen de Amsterdamse
zorgstandaard obesitas.

September 2013

Januari 2014.

Amsterdamse standaard
'vertalen' voor de Noordse
situatie in samenwerking met
Marianne v/d Velde.
Implementatie in
samenwerking met adviseur
1e lijn Amsterdam (Riet
Kemp).

Alle zorgverleners werken
volgens de Amsterdamse
zorgstandaard obesitas.

September 2013

April 2014.

Amsterdamse standaard
'vertalen' voor de Noordse
situatie in samenwerking met
Marianne v/d Velde.
Implementatie in
samenwerking met adviseur
1e lijn Amsterdam (Riet
Kemp).

Vanaf …. zijn alle kinderen
met morbide obesitas in
beeld en krijgen een passend
aanbod.
Vanaf november is er één
wekelijks extra eetspreekuur.

/
• Cordaan

• Buurten
/

• nvt

April 2013

/

• Waterlandpleinbuurt

A3c-08-4 Vet fitte kids

In 2013-2014 hebben alle
scholen een watertappunt op
het schoolplein.

Er wordt vanaf januari elk
kwartaal een cursus gezond
opgroeien aangeboden.

Wat wordt de tijdsplanning
hiervan?

September 2013

November 2013.

Vanuit budget 2e
contactmoment VO.

A3c-12-1 JIP (Jeugd Informatie
Punt)

12a In kaart brengen van
gezondheidsvragen

• Noord

• kinderen 0 - 23 jaar

• JIP

• Banne
• Buiksloot
A3c-12-2 JIP (Jeugd Informatie
Punt)

12b Extra voorlichting

• Noord

/

• kinderen 0 - 23 jaar

• JIP

• Banne
• Buiksloot
A3c-13-1 Watercampagne in
de wijk

13 Aanleg watertappunten in
de wijk

• Noord

• Noord

• alle doelgroepen

• Waternet

14 uitrollen van de
vreedzame wijk

• Noord

• alle doelgroepen

• Waternet

• Noord

Watercampagne tijdens
Purmerplein voetbaltoernooi

A3c-15-2 Actief GA!
boodschap communiceren bij
evenementen die gemeente
organiseert en subsidieert

15b Gezondheidsmarkt

A3c-15-3 Actief GA!
boodschap communiceren bij
evenementen die gemeente
organiseert en subsidieert

15c Sportevenement

A3c-16 Uitdragen van GA! door
gesubsidieerde instellingen

16 Elke gesubsidieerde
instelling die werkt met jeugd
kent de aanpak gezond
gewicht en draagt actief bij
om de doelstellingen van de
aanpak gezond gewicht te
realiseren

• Noord

17 stimuleren van gebruik
van regelingen om kinderen
uit lage SES lid te laten
worden van een
sportvereniging

• Noord

A3c-17 Beter gebruik van
jeugdsport en DWI regeling

• professionals

• alle professionals

• kinderen 0 - 12 jaar

• Buurten
• Gebied
/

• Waternet

• Buurten

• Waterlandpleinbuurt

• Waterlandpleinbuurt

•
•
•
•
•

• Noord

• niet ingevuld

• alle doelgroepen

• kinderen 0 - 23 jaar

fysiotherapeuten
huisartsen
JGZ
OKC
sportverenigingen

• Waterlandpleinbuurt

19a onderzoeken hoe
kinderen van en naar school
gaan

• professionals

• alle buurten

• professionals

• Noord

• Buurten
• Gebied
/

• Buurten
• Gebied
/

•
•
•
•
•

Combiwel
Cordaan
DOCK
Doras
SPIN

• scholen
• sportverenigingen

• alle buurten

18 Actief communiceren over • Noord
A3c-18 Meer
gezondheidsbevorderingsprojectenmogelijkheden van
• alle buurten
aanvragen van Meedoen in
Noord en
bewonersinitiatieven subsidie
voor organisatie van
gezondheidsbevorderingsprojecten
A3c-19-1 Stimuleren van
fietsen in de wijk

• Buurten
• Gebied

/

• Noord

Mei 2013

Merendeel van
gezondheidsvragen gaat over
overgewicht.

Vanaf november 2013 is
wekelijks een diëtist
aanwezig op het JIP (bij
voldoende vraag).

November 2013

Spreekuren werken niet, een
andere vorm kiezen.

Eind 2013 zijn 15
watertappunten in Noord.

Juni 2013

December 2013.

4 geplaatst tot oktober 2013,
de rest is afhankelijk van
financiering van
beheerkosten.

Eind 2013 zijn er 25
watertappunten in Noord.

Juni 2013

December 2014.

4 geplaatst tot oktober 2013,
de rest is afhankelijk van
financiering van
beheerkosten.

In 2014 is de
Waterlandpleinbuurt een
vreedzame wijk.

Januari 2013

Januari 2015.

Tijdens het Purmerplein
voetbaltoernooi is aandacht
voor de watercampagne.

23 juni 2013

23 juni 2013

Goed geslaagd.

Het centrale thema op de
gezondheidsmarkt is aanpak
gezond gewicht.

Juni 2013

7 september 2013.

Kraam speciaal voor GA!

Bij elk sportevenement
georganiseerd door de
afdeling Sport is er aandacht
voor waterdrinken en
gezonde voeding.

April 2013

April 2013.

Bij straatsport,
vakantieactiviteiten,
naschoolse activiteiten, mini
damloop, ster van Noord et
cetera.

In elke vraagbrief van het
stadsdeel staat dat er actief
aan de doelstellingen van de
aanpak gezond gewerkt moet
worden.

Juni 2013

Januari 2014.

Alle professionals zijn op de
hoogte van de DWI-regeling
en het jeugdsportfonds.

Juni 2013

Juni 2014.

Motie Noord: € 20.000,- extra
voor jeugdsportfonds (kaders
bepalen).

In 2013 zijn er 3
gezondheidsprojecten
gehonoreerd in het kader van
Meedoen in
Noord/bewonersinitiatieven.

Juni 2013

Januari 2014.

Vanaf augustus op de
website.

Er wordt een onderzoek
gedaan naar de manier
waarop kinderen van en naar
school gaan.

Juni 2013

Februari 2014.

Onderzoeksopzet gemaakt
door 2 studenten, start in
september.

/

• Waterlandpleinbuurt
A3c-15-1 Actief GA!
boodschap communiceren bij
evenementen die gemeente
organiseert en subsidieert

• Buurten
• Gebied

Vanaf mei 2013 worden de
vragen van jongeren bij het
JIP met betrekking tot
overgewicht geregistreerd.

/

• alle buurten

A3c-14 Verhogen sociale
veiligheid

• Buurten
• Zorg
/

• alle buurten

A3c-13-2 Watercampagne in
de wijk

• Buurten
• Zorg

• Buurten
• Gebied
/

• Buurten
• Gebied
/

• bewoners Noord

• niet ingevuld

• Buurten
• Gebied
/

• kinderen 0 - 12 jaar

• Waterlandpleinbuurt

• basisscholen

• Buurten
• Gebied
/

A3c-19-2 Stimuleren van
fietsen in de wijk

19a Fietscampagne?

• Noord

• kinderen 0 - 12 jaar

• basisscholen

• Buurten
/

• Waterlandpleinbuurt

A3c-20 Binnen buiten spelen

A3c-21 GA! week (fresh in de
les)

Openstellen van een gymzaal
om het binnen buiten spelen
te stimuleren

• Noord

In het voorjaar is er een GA!
week

• Noord

• kinderen 0 - 12 jaar

• Waterlandpleinbuurt

• alle doelgroepen

Ontwikkelen en uitvoeren
Leerplan Gezond Gewicht

• stadsbreed
• nvt

A5a - Leidraad Gezond
Ingerichte Stad

Gezond Ingerichte Stad.

• stadsbreed

A6b - Uitvoeringsmonitor Sport

Gezonde Sportkantine,
vaststellen norm,
inventariseren en
implementeren (+ wie gaat
het uitvoeren)

• stadsbreed

Monitoren sportinspanningen.

• stadsbreed

/

• Buurten
• Gebied

• JGZ artsen en
verpleegkundigen
• professionals van de
nulde-eerstelijn
• sportmedewerkers
• VVE medewerkers in
voorscholen en basisonderwijs

• eerste lijn Amsterdam
• JGZ artsen en
verpleegkundigen
• JOGG
• OKC
• professionals van de
nulde-eerstelijn
• Samen Doen
• sportmedewerkers
• VVE medewerkers in
voorscholen en basisonderwijs

• Excellente professionals

• gemeente

•
•
•
•
•

• Gezond Ingerichte Stad

• nvt

A6a - Gezonde Sportkantine

• Buurten
• Gebied

• buurthuizen
• scholen
• winkeliers

• Waterlandpleinbuurt

A4a - Excellente professionals

• niet ingevuld

• sportverenigingen

• Bullewijk /
Bijlmer-Centrum
• Indische Buurt
• Kolenkit
• Slotermeer
• Waterlandpleinbuurt
• professionals

bedrijfsleven
gemeente
professionals
publieke partijen
VU

/

/

/

• DMO Sport
• sportkantines
• Sportservice Amsterdam

• Gezonde Sport

• DMO Sport

• Gezonde Sport

/

/
• nvt

?

Indien kinderen veel met de
auto naar school gebracht
worden, wordt een
fietscampagne gestart.
In de winterperiode van
2013-2014 is eenmaal per
week een gymzaal open om
binnen buiten te spelen.

Oktober 2013

November 2013.

In het voorjaar van 2014 is er
een week waarbij allerlei
activiteiten worden
georganiseerd in het teken
van de GA! aanpak (fresh in
de les). In september wordt
fresh in de les georganiseerd
in de Vogel/IJpleinbuurt.

Mei 2014.

Ontwikkelen en uitvoeren
Leerplan Gezond Gewicht
voor medewerkers JGZ, VVE,
Sport en nulde & eerstelijn.

Vooronderzoek is gestart:
Uitvoer audit bij JGZ is
afgerond. Verslaglegging van
dossieronderzoek vindt
momenteel plaats. Ronde
tafelsessie voor input van
verschillende doelgroepen
wordt nu in gang gezet. Het
vooronderzoek bij VVE is
gestart. Opstellen van een
leerplan start in
november/december.
Planning van ontwikkeling en
uitvoering verschilt per
doelgroep.

Leidraad gezond ingerichte
omgeving. De gebouwde
omgeving van Amsterdam zó
inrichten dat het uitnodigt tot
een gezonde leefstijl en het
maken van gezonde keuzes.
Dit betekent een omslag in de
benadering van de openbare
ruimte en het leggen van een
verbinding tussen het sociale
domein en het fysieke
domein.
Eind 2014 zijn 10
sportkantines waar
doelgroepkinderen sporten
gezond.

Q4 2013, start

Monitoren van de
inspanningen in de
uitvoeringsmonitor Sport,
signaleren en agenderen van
kansen en knelpunten
(periodiek inbrengen in
AAGG Agenda??, na
monitormomenten??) focus
op de volgende
sportinspanningen: life time
beweegparticipatie,
sportparticipatie, ...

-

A6c - Sportverenigingen
specifiek aanbod voor
zwaarlijvigen/inactieven

Specifiek aanbod voor
mensen met
overgewicht/obesitas, bij
sportaanbieders en
sportverenigingen.

• zwaarste buurten

B1 - Digitaal platform Gezond
Gewicht

Digitaal platform Gezond
Gewicht opzetten.

• stadsbreed

B3a - Samenwerken met
externe partijen binnen AAGG

B3b Interne samenwerking

• sportaanbieders
• Sportservice Amsterdam
• sportverenigingen

• Gezonde Sport

• kinderen
• ouders
• professionals

• Om het Kind

• nvt

• niet ingevuld

• nvt

• nvt

B2 - Front office

• sportverenigingen

Een systeem waarin alle
binnenkomende vragen en
verzoeken etc. worden
geregistreerd en opgevolgd
en waarin de resultaten
worden bijgehouden.

• stadsbreed
• nvt

•
•
•
•
•

bedrijfsleven
particulieren
scholen
stadsdelen
zorginstellingen

Samenwerken met of
faciliteren van externe
partijen binnen AAGG met als
doel het verbreden
Community Gezond Gewicht.

• stadsbreed

• professionals

Interne samenwerking

• stadsbreed

/

/

• nvt
/

• professionals

• nvt
/

• nvt

• bestuurscommissies
• gemeentelijke diensten

• bestuurscommissies
• gemeentelijke diensten

• nvt

• professionals

• professionals

• nvt

/

• nvt

B3c Bijeenkomsten Gezond
Gewicht

Bijeenkomsten Gezond
Gewicht

• stadsbreed

/
• nvt

C1 - Stadsbrede
publiekscampagne Gezond
Gewicht

Publiekscampagne Gezond
Gewicht maken.

D1a - Staat van gezond
gewicht

Staat van gezond gewicht - in
het kader van monitoring en
onderzoek.

• stadsbreed

• niet ingevuld

• niet ingevuld

• nvt
/

2014 inventarisatie welk
aanbod waar, ambitie
formuleren. Uitvoering vanaf
2015. Jaarlijks minimaal 3
sportverenigingen erbij met
dit specifieke aanbod. Start in
de focusbuurten/verenigingen
waar doelgroepkinderen
sporten.
Eind 2014 is het digitale
platform operationeel (en dus
online). Het online platform
AAGG wordt onderdeel van
de bestaande website
gezond gewicht en ingeplugd
in het digitale platform cluster
sociaal 3.0.
Alle binnengekomen zaken
worden behandeld via het
front office.

Er is een postlijst een
procesbeschrijving waarmee
gewerkt wordt.

Eind 2014 voeren ten minste
20 partijen zelf activiteiten uit
die direct bijdragen aan de
doelen van de Amsterdamse
Aanpak Gezond Gewicht.
100 partijen dragen bij aan
het creëren van een gezonde
omgeving voor kinderen
(door middel van kennis en
kunde delen, faciliterende rol
spelen, etc.).
3 extra gemeentelijke
diensten en alle stadsdelen
zijn aan de aanpak
verbonden.
Jaarlijks wordt er minimaal 1
thematische bijeenkomst
georganiseerd, dan wel
aansluiting gezocht bij
relevante bijeenkomsten.
Publiekscampagne Gezond
Gewicht lanceren.

• nvt
• stadsbreed
• nvt

• bestuur
• professionals

• GGD
• O+S

• niet ingevuld
/

(Vooralsnog) eenmalige
verdiepende publicatie over
de problematiek van
overgewicht in Amsterdam
(grootstedelijke situatie), op
basis van nieuwe koppeling
van verschillende bronnen en
bestanden en inzichten breed
de achtergronden
doorgronden. Waardoor we
(nog) beter gaan weten aan
welke knoppen te draaien.

Q4: start

Opdrachtverlening in Q4
2013, opleveren rapportage
Q1 2014.

D1d - Uitvoeringsmonitor

D1e - Outcome-monitor
(maatschappelijk effect)

D2 - Interne expertgroep

Uitvoeringsmonitor Gezond
Gewicht (output) in het kader
van Monitoring en
Onderzoek.

• stadsbreed

Outcome-monitor - Monitor
maatschappelijke effecten
AAGG

• stadsbreed

Interne expertgroep.

• stadsbreed

• nvt

• nvt

• bestuur
• burgers
• professionals

• GGD

• bestuur
• burgers
• professionals

• GGD

• andere betrokkenen van de
aanpak

• G4
• JOGG
• PON (Partnerschap
Overgewicht Nederland)
• Sarphati Institute

• nvt

• andere betrokkenen van de
aanpak

• alle partners van de aanpak
Gezond Gewicht

• nvt

• niet ingevuld

• Sarphati Institute

• nvt

• nvt

D3 - Externe expertgroep

Externe expertgroep.

• stadsbreed

• nvt
/

• nvt
/

/

/

• nvt

D4 - Sarphati Institute

Sarphati Institute

• stadsbreed

/

Elk kwartaal een update van
de Uitvoeringsmonitor
publiceren. Inclusief een
kwalitatieve
voortgangsrapportage.

Q2 t/m Q4 2013, doorlopend.

In Q4 van ieder jaar wordt
een outcome (effectmeting)
monitor uitgevoerd.

Q4: monitor gereed.

De leden van de interne
expertgroep toetsen en
adviseren over zowel
wetenschappelijke basis als
niet-wetenschappelijke en
meer populairdere
publicaties. Relevante
bevindingen en publicaties
worden opgepakt en indien
nodig wordt er actie op
ondernomen.
Er is een wetenschappelijke
expertgroep ingesteld dat als
doel heeft om het
programmateam gevraagd en
ongevraagd te adviseren.
Deze expertgroep komt 2
keer per jaar bijeen.
Kruisbestuiving expertise SI
en gebruik "proeftuin AAGG".

• nvt
D4a - Procesevaluatie
interventies

Procesevaluatie interventies

• stadsbreed

• professionals

• nvt

E - Communicatie

Communicatie ter
ondersteuning van de
doelstellingen van AAGG.

• stadsbreed
• nvt

• alle doelgroepen

• alle professionals
• O+S
• Sarphati Institute

• nvt

• alle partners van de aanpak
Gezond Gewicht

• nvt

/

/

Voor alle interventies in het
kader van de Aanpak Gezond
Gewicht worden (indien
mogelijk qua budget)
procesevaluaties uitgevoerd;
in ieder geval bij Jump-in en
schoolpleininterventies.
Er is een
communicatietoolkit, up to
date website en maandelijks
een nieuwsbrief. Er is een
communicatiekalender.

Q2/2013 opdracht
uitvoeringsmonitor en
outcome gegeven; Q2/2013
eerste versie
uitvoeringsmonitor online;
Q3/2013 uitvoeringsmonitor
verbeterd en aangescherpt;
Q4 hernieuwde versie
uitvoeringsmonitor online, dat
betekent dat in derde
kwartaal geen update van de
uitvoeringsmonitor is
uitgevoerd en dus ook niet
online gegaan is.

