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Uw selectie:
Periode: 1 juli - 30 september 2014

Aantal inspanningen: 89

Naam

Inspanning

A1a-1 Transitie Jump-in

Transitie Jump-in nieuwe stijl

Doelgroep

Stadsdeel /
Buurt
• stadsbreed

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

Setting / Subsetting

• scholen en leerlingen van
groep 1 t/m 8

•
•
•
•
•

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

• nvt

A1a-2 Uitvoering Jump-in
nieuwe stijl

Samenwerkingspartners

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

/

/

/

Afgesproken resultaat

Planning

Gerealiseerd

Toelichting

Transitie naar Jump-in
nieuwe stijl is afgerond eind
2014

De taakverdeling binnen de
Programma organisatie van
Jump in is afgerond. De
instrumenten van Jump in zijn
vernieuwd of aangepast en
beschikbaar via de
vernieuwde website.

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

Van alle basisscholen in
Amsterdam (ruim 200) richt
Jump in zich op de Top 152,
nl. de scholen met het
hoogste gemiddelde BMI. De
overige scholen worden
geholpen via helpdesk
ondersteuning. In september
2014 zijn er 74 scholen die
deelnemen aan het
vernieuwde Jump-in. Hiervan
komen 18 scholen uit de top
25. Met 3 scholen uit de top
25 zijn al gesprekken
geweest en zijn afspraken
gemaakt wanneer de aanpak
van start gaat. Op de overige
2 scholen uit de top 25 heeft
de directie na gesprekken
aangegeven (voorlopig) niet
te willen starten. Daarnaast
hebben 9 nieuwe scholen uit
de top 100 zich gemeld voor
een intake gesprek. 1 school
buiten de Top 100 maakt al
gebruik van de helpdesk en
met 6 andere scholen van
buiten de top 100 vindt
binnenkort een
helpdeskgesprek plaats.

4 van de 64 scholen die in
2013 al deelnamen hebben
aangegeven niet of niet
volledig mee te willen werken
aan de nieuwe aanpak. Met
deze scholen hebben we
daarom geen verbeterplan
kunnen opstellen. Eind juni
telden we 79 deelnemende
scholen, eind september 74.
De reden daarvoor is dat we
in juni ook scholen meetelden
als er een intake gesprek was
gevoerd, bij nader inzien
beschouwen we scholen pas
als deelnemer vanaf het
moment dat er een plan voor
de school is opgesteld.

In oktober 2014 is Jamie
Oliver's Kookklas door Fifteen
gestart op de negende
school. Alle scholen liggen in
Noord, Oost, West en
Nieuw-West. Het gehele
traject voor deze negen
scholen zal afgerond zijn in
voorjaar 2015.

Hoewel het traject nog niet is
afgerond, zijn betrokken
partijen al begonnen aan de
evaluatie. Deze evaluatie zal
worden afgerond in voorjaar
2015. Zes scholen hebben al
laten weten deel te willen
nemen aan een mogelijk
vervolg van de pilot.

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

Q3: september start 1e
school project Fifteen.

A1c - Gezonde Schoolpleinen

Gezonde Schoolpleinen
realiseren.

• stadsbreed
• nvt

A1d - Gezonde VVE

Gezonde VVE.

• stadsbreed

• 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

• nvt

A1e - Pilot Zuidoost

Pilot Zuidoost extra gym op
basisschool.

• Zuidoost

/

/

/

• nvt

A2a - Aanpak zwaarste
kinderen

Aanpak zwaarste kinderen.

• stadsbreed
• nvt

/

Eind 2014 6 Schoolplein14
geopend.

19 scholen voeren de
integrale aanpak
PLAYgrounds uit.
Op slechts 3 Jump in scholen
is Schoolplein 14
gerealiseerd.

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

De voorbereidingen voor het
opstellen van het PvA voor
de VVE is gestart en loopt op
dit moment volgens schema.

Eind schooljaar 2013/'14 pilot
afgerond en daarna worden
de resultaten geanalyseerd
en een besluit genomen over
de continuering in 2014/'15.

De resultaten van de eerste
meting geven een duidelijke
indicatie dat de kinderen met
extra gymlessen een betere
motorische ontwikkeling
hebben gehad dan kinderen
van de controle groep. De
periode van onderzoek is nog
te kort voor stevigere
conclusies. De pilot wordt
voortgezet met 3 groepen 4
die vier lessen gym krijgen
per week en uitgebried met 3
nieuwe groepen 3 die drie
keer gym krijgen in de week.

Opstellen plan van aanpak
zwaarste kinderen

In de zomer is een audit
uitgezet. Ruim 30
medewerkers hebben aan de
hand van ruim 600 dossiers
vragen beantwoord. De
respons was 100% .Tijdens
en na het invullen hebben
veel JGZ’ers vervolgacties
uitgezet. In augustus is
gestart met een eerste grove
analyse. Deze analyse is
gedeeld tijdens het
stuurgroep overleg PACT.
Om de analyse verder te
verfijnen worden vervolgens
enkele jeugdartsen
betrokken. Het streven is om
de analyse begin november
te bespreken binnen de
AAGG.
Op geleide van de eerste
resultaten wordt eind
december een scholing
“Zorgstandaard obesitas”
georganiseerd voor de
jeugdartsen, kinderartsen ,
huisartsen.

De uitvoering heeft ernstige
vertraging opgelopen. Onder
andere omdat scholen
maatwerk vragen en dat past
vaak niet in het concept
Schoolplein 14, maar
daarnaast kost de
afstemming met alle
verschillende partijen op
gebied van ontwerp,
aanbesteding, vergunningen,
inspraak, realisatie veel meer
tijd dan we konden voorzien.

Het voortgang van de pilot en
het onderzoek in 2015 staat
onder druk vanwege de
beschikbaarheid van de gym
accommodatie. Er wordt
gezocht naar een passende
oplossing.

A2b - Aanpak kinderen met
ondergewicht

Aanpak kinderen met
ondergewicht.

• stadsbreed

• kinderen met ondergewicht
• professionals

• alle partners van de aanpak
Gezond Gewicht

• Zorg

• alle kinderen vanaf dreigend
overgewicht en hun ouders

• Achmea
• professionals

• Zorg

/

• nvt

A2c1 - AV Pact GG - Norm
aanbod

Norm aanbod Gezond
Gewicht (Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• stadsbreed

/

• nvt

Studie naar omvang
ondergewicht bij kinderen in
Adam. Plan van aanpak
'aanpak ondergewicht bij
kinderen'.

vanwege de prioritering in
doelgroepen wordt deze
inspanning getemporiseerd.

Norm Aanbod Gezond
Gewicht, voor alle
risicotreden en stadia van
behandeling, vastgesteld
door Gemeente Amsterdam
en Achmea.

> Achmea heeft toegezegd
vanaf 1.1.16 GLI-aanbod
voor kinderen met ongezond
gewicht en hun ouders te
vergoeden. In overleg is
besloten dat de AAGG en
Achmea gezamenlijk een
integraal toetsingskader
ontwikkelen dat zowel door
de gemeente als door
Achmea gebruikt gaat
worden bij de inkoop van
aanbod van ondersteuning en
zorg voor kinderen met
ongezond gewicht in
Amsterdam. Dit
toetsingskader bevat oa
criteria voor de inkoop van de
GLI.
> Achmea en AAGG maken
nu afspraken hoe dit
ontwikkeltraject eruit ziet en
hoe de reeds binnen de
AAGG opgeleverde input van
de experttafels hier een rol in
krijgt.

A2c2 - AV Pact GG - Zelf meer
aanbod inkopen

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

• zwaarste buurten
• nvt

• alle kinderen vanaf dreigend
overgewicht en hun ouders

• Zorg
/

# plekken meer aanbod voor
kind met ongezond gewicht
en ouder per focusbuurt. #
doorverwijzingen matcht met
# meer plekken per
focusbuurt.

> De plannen voor de
focusbuurten in Noord, Nieuw
West en Oost zijn in
uitvoering. In de focusbuurten
in Zuidoost en West is nog
geen plan in uitvoering.
Het stedelijke bestedingsplan
is klaar. De laatste uitvoering
van dit dit plan staat gepland
in Q4.
> Bij één aanbieder is aanbod
afgenomen en door AAGG
gestart in Q3. Dit aanbod is
gestart in drie focusbuurten in
Amsterdam. Het aanbod
wordt geëvalueerd, verbeterd
en waarschijnlijk in 2015
opnieuw ingekocht.
> Met zes externe aanbieders
lopen offertetrajecten voor
het inkopen en uitvoeren van
aanbod. Beoogde start van
dit aanbod is Q4.

> De AAGG heeft in
G4-verband input geleverd
tbv verschillende landelijke
trajecten mbt vergoeding
en/of financiering van zorg.
Deze input stemmen we af
met zorgverzekeraar
Achmea. > De G4 heeft een
reactie ontvangen van ZINl
op de in Q2 geleverde input.
De G4 en ZINl gaan hier, met
betrokken anderen, verder
over in gesprek. > Eind
augustus heeft het
beleidsatelier 'ondersteuning
& zorg' plaatsgevonden.
Vertegenwoordigers van alle
stuurgroepleden van het Pact
GG waren hierbij actief
aanwezig, inclusief
zorgverzekeraar Achmea.
Besproken onderwerpen zijn
'kwaliteit van zorg' en
passend aanbod voor
kinderen en ouders met een
niet-Nederlandse culturele
achtergrond.
Vanuit een vraag van 2
stadsdelen is een
veelbelovende werkwijze
voor het (laten) ontwikkelen
van nieuw aanbod ontstaan.
Er is een literatuuronderzoek
(naar wetenschappelijke en
'grijze' literatuur) laten
uitvoeren naar een mogelijke
aanvulling op het huidige
aanbod; buddy/maatjes voor
kinderen met ongezond
gewicht en hun gezin. Op
basis hiervan is een PvE voor
dit type aanbod opgesteld. Er
waren veel Amsterdamse
partijen geïnteresseerd in dit
traject en uiteindelijk zijn er
een aantal goede offertes
ingediend. In Q4 start het
aanbod dat ontwikkeld is op
basis van het opgestelde
PvE. Deze werkwijze is
gedeeld met de leden van de
Stuurgroep Pact Gezond
Gewicht en zij waren
enthousiast over werkwijze
en opgeleverde inzichten en
PvE. De AAGG past deze
werkwijze inmiddels toe op 2
andere ideeën mbt mogelijk
nieuw aanbod.

A2c3 - AV Pact GG Eetspreekuur

Eetspreekuur
(Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• stadsbreed

• kinderen met ongezond
gewicht + ouders

• professionals

• Zorg
/

• nvt

Minimaal 600 kinderen met
ongezond gewicht + ouders
zijn bij het eetspreekuur
geweest en/of hebben
deelgenomen aan
cursus/workshop Gezond
Opgroeien (+).

Realisatie van de
eetspreekuren in de
stadsdelen t/m oktober 2014:
Totaal stad: 65%
Noord: 61%
Nieuw West: 88%
West: 88%
Oost: 44%
Zuidoost: 61% (registratie
september nog niet
meegenomen)
Zuid: 20%

Aanmeldingen verschillen per
stadsdeel. Succesfactoren
zijn goede zichtbaarheid en
aansluiting bij de doelgroep.
Knelpunten zijn wisselingen
in personeel (ook bij
partnerorganisaties) en in
sommige gevallen geeft de
DgA aan dat het meespeelt
dat het bericht is gekomen
dat de eetspreekuren zullen
stoppen. Rapportage wordt in
oktober besproken.

Stad en stadsdelen hebben
vanaf de eerste helft van
2014 actief bijgestuurd op de
uitvoering van kwaliteit en
kwantiteit van het aanbod van
Cordaan (vanaf medio feb
2014 Dietisten Groep
Amsterdam). Eind juni is
besloten dat er per januari
2015 wordt ingezet op inkoop
cq ontwikkeling van ander
aanbod.
Er is besloten om het
spreekuur van Familie
Lekkerbek te implementeren
in Amsterdam. Hier toe heeft
het eerste gesprek
plaatsgevonden.
A2c4 - AV Pact GG Aanbevelingen
inkoopafspraken 2015 ev

Aanbevelingen
inkoopafspraken 2015 ev.
(Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• stadsbreed
• nvt

• aanbieders / inkopers
aanbod GG

•
•
•
•
•
•

Achmea
jeugd
OKC
Om het Kind
sport
welzijn

• Zorg
/

Input leveren voor
inkoopafspraken aanbod
Gezond Gewicht vanaf 2015,
ten behoeve van inkopende
partijen intern ('zelf inkopen')
en extern ('laten inkopen').

Start gemaakt met
bestedingsvoorstel voor extra
aanbod voor jeugd met
(dreigend) overgewicht. Dit in
samenwerking met de
buurtprogrammamanagers en
Om het Kind. Een deel wordt
ingekocht via Om het Kind.
Een ander deel wordt in 2015
vanuit de aanpak zelf
ingekocht.
We zijn gestart met de
actualisatie van de Quick
scans, zowel qua aantallen
kinderen als qua aanbod. De
recente gegevens mbt de
kinderen met (morbide)
obesitas worden daarbij
betrokken.

Een van de grote uitdagingen
is om ouders en kinderen te
matchen bij aanbod dat
passend is bij de
ondersteuning en zorg die het
kind nodig heeft en bij de
culturele achtergrond,
interesses etc van kind en
gezin. Er is een stagiair
gestart die oa in de
Waterlandpleinbuurt het
beschikbare aanbod
beschrijft aan de hand van
'zachte' factoren (itt 'harde'
factoren als waar, wanneer,
beschrijving inhoud etc). Doel
van deze opdracht is om te
verkennen of doorverwijzers
met meer 'gevoels'informatie
een betere match tussen
kind, ouder en aanbod
kunnen maken.

A2c5 - AV Pact GG Projectontwikkeling aanbod
GG

Projectontwikkeling aanbod
Gezond Gewicht
(Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• stadsbreed

• aanbieders
• professionals

• professionals (de
"community")

• Zorg
/

• nvt

6 projecten van
veelbelovende initiatieven
voor meer (en beter) aanbod
zijn ontwikkeld. Minstens 3
van deze projecten met
uitvoering gestart.

> Bij één aanbieder is aanbod
afgenomen en door de
Aanpak zelf gestart in Q3. Dit
aanbod is gestart in drie
focusbuurten in Amsterdam.
Het aanbod wordt
geëvalueerd, verbeterd en
waarschijnlijk in 2015
opnieuw ingekocht.
> Met zes externe aanbieders
lopen offertetrajecten voor
het uitvoeren van aanbod.
Beoogde start van dit aanbod
is Q4.
> Met nog zes externe
aanbieders staan daarnaast
gesprekken gepland over hun
aanbod voor Q1 2015
> In Q4 wordt op twee
onderwerpen onderzoek
uitgevoerd om te bepalen
waar aanbod op deze
onderwerpen aan moet
voldoen. Ook dit aanbod kan
in Q1 2015 worden
ingekocht.

De G4 is inhoudelijk
opdrachtgever voor een
onderzoek naar
aanbevelingen etc voor een
aanpak 'het jonge kind',
JOGG financiert dit
onderzoek. Eind september is
een eerste concept
opgeleverd dat half oktober
besproken wordt met
onderzoeksbureau en G4.
Ihkv het programma AAGG
15-18 gaat voor de
ontwikkeling van de '1000
dagen aanpak' geput worden
uit de uitkomsten en
aanbevelingen van dit
onderzoek. > Onderzoek in
Q3 heeft tot resultaat dat er
bijna geen aanbod direct in te
kopen is dat aan de
standaard van de Aanpak
voldoet. De ontwikkeling van
bestaand/nieuw aanbod kost
tijd en wordt (deels) in co
creatie met ketenpartners en
andere organisaties gedaan.
Dit lijdt ertoe dat er in Q4
meer focus is op deze
ontwikkeling.

> Er is tot slot een lijst met 15
aanbieders samengesteld.
Deze aanbieders hebben
mogelijk kansrijk aanbod. Met
hen worden in Q4 en Q1
afspraken gepland.
A2c6 - AV Pact GG - Pilots
LEFF

LEFF (Aanbodversterking
Implementatie Pact GG)

• stadsbreed
• nvt

• kinderen met ongezond
gewicht + ouders

• PON (Partnerschap
Overgewicht Nederland)

• Zorg
/

Minimaal 20 kinderen met
ongezond gewicht + ouders
hebben deelgenomen aan
pilot LEFF. Pilot LEFF geldt
als haalbaarheidsstudie
(landelijk) voor ontwikkeling
en uitvoering specifiek
aanbod.

- Werving door JGZ,
kinderartsen, dietisten,
huisartsen en andere
zorginstellingen is afgerond.
Alle groepen hebben
voldoende aanmeldingen om
te starten.
- Locaties zijn rond
- Alle LEFF coaches en
assistenten zijn aangenomen
en getraind
- LEFF is 23 en 24 september
van start gegaan in de
Indische buurt,
Waterlandpleinbuurt en
Slotermeer
- Vanaf de start van LEFF
zullen er 10 weken lang twee
keer 2 uur in de week LEFF
-sessies zijn op de drie
LEFF-locaties
- Er wordt gekeken naar
verschillende opties voor een
vervolgtraject voor de
LEFF-deelnemers
- Stagiaire is bezig met de
fun-factor in beeld te brengen

LEFF is van start gegaan!

A2d1 - Sluitende Zorgketen
Pact GG - Proeftuin OKA met
BIG

Proeftuin OKA met BIG
(Sluitende Zorgketen
Implementatie Pact GG)

• zwaarste buurten

•
•
• Waterlandpleinbuurt•
•

kinderen met obesitas
ouders
professionals
samenwerkingspartners

• professionals

• Zorg
/

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.

- De functiebeschrijving van
de OKA met BIG is afgerond
en is in lijn met de
functieprofielen van de Ouder
Kind Adviseur die is
opgesteld in de Proeftuinen
Om het Kind.
- Er bleken minder
aanknopingspunten in de
reguliere werkwijzen van
betrokken partners om te
komen tot een gezamenlijk
'hefboomprotocol' dan
verwacht. Een eerste versie
van dit protocol wordt Q4
opgeleverd.
- Ook het doorverwijsprotocol
(leidraad) heeft vertraging
opgelopen. Alle betrokkenen
(HKA, JGZ en alle
kinderartsen) zijn betrokken
bij het opstellen hiervan, olv
projectleider 1e lijn
Amsterdam. In Q4 worden
Samen Doen en Jbra ook
betrokken.
- Het bleek niet opportuun om
de proeftuin in de
oorspronkelijke vorm uit te
voeren. Er is nu afgesproken
om de geplande ervaring
volledig op te doen aan de
hand van de OKA - BIG
trajecten die JGZ
verpleegkundigen, die de
leerexpeditie AAGG volgen,
uitvoeren. In deze leerlijn
wordt de JGZ geschoold op
nieuwe elementen zoals het
bepalen van Gezondheid
gerelateerde risico’s (GGR),
het maken van een Actie- en
Leefplan en het buurt- en
gezin gerelateerd werken. In
Q4 volgt een eerste
tussenevaluatie van de OKA
met BIG. Momenteel zijn 52
OKA trajecten in uitvoering.
De verwachting is dat eind dit
jaar ruim 70 trajecten lopen.
-Pilot bloeddruk meten is
afgerond.

Pilot Bloeddrukmeten: De
resultaten uit de
focusgroepen van alle
deelnemende
JGZ-organisaties zijn
verwerkt. De belangrijkste
conclusies en aanbevelingen
zijn: • Ouders zijn meer
gemotiveerd om het
overgewicht van hun kind aan
te pakken • er is nader
onderzoek nodig om te
bepalen of er meer tijd nodig
is binnen een consult voor
kinderen met overgewicht om
de bloeddruk te meten, en
wat de mogelijkheden zijn om
een consult te verlengen • in
scholing over gezond gewicht
moet de achtergrond van
overgewicht in kinderen en
de relatie met hypertensie
een plaats krijgen Afhankelijk
van het onderzoek naar de
benodigde consulttijd en
financiering daarvan, kan het
meten van de bloeddruk in
het takenpakket van JGZ
opgenomen worden.

A2d2 - Sluitende Zorgketen
Pact GG - Lokale
samenwerkingsovereenkomsten

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

• kinderen
• ouders

• lokale
samenwerkingspartners (alle
lokale professionals)

• Zorg
/

Noord:
- de
samenwerkings-overeenkomst
is voorbereid met partners uit
de welzijn, sport, civil society
en eerste lijn professionals.
De overeenkomst wordt 30
oktober getekend.

Met alle focusbuurten
getekende lokale
samenwerkingsovereenkomsten
voor implementatie Pact, met
prioriteit
Noord/Oost/Nieuw-West.

Oost:
- samenwerkings-bijeenkomst
is in voorbereiding.
Nieuw-West, West en
Zuid-Oost:
- werving van
implementatiemanager Pact.
- volgend kwartaal wordt start
gemaakt met lokale
implementatie.
A3c-06-1 Watertappunten op
scholen

6a Watertappunten op
scholen

• Noord

• basisscholen

• basisscholen
• Waternet

• Waterlandpleinbuurt

A3c-08-2 Vet fitte kids

8b Structurele continuering
Vet fitte kids

• Noord

• kinderen met overgewicht

/

• Achmea
• MCN

• Waterlandpleinbuurt
A3c-08-3 Vet fitte kids

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

• Noord

• kinderen met overgewicht

• 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

12a In kaart brengen van
gezondheidsvragen

• Noord
• Banne
• Buiksloot

• kinderen 0 - 23 jaar

• Buurten
• Zorg
/

• zorg professionals

• Waterlandpleinbuurt

A3c-12-1 JIP (Jeugd Informatie
Punt)

April 2013

Op 7 basisscholen staat een
watertappunt op het
schoolplein. Twee
basisscholen volgen nog.

Vanaf 2014 wordt Vet fitte
kids structureel gefinancierd.

Maart 2013

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

September 2013

Er is een brug geslagen
tussen Vet fitte kids en het
structurele aanbod.
Dit is uitgerold naar de 2
andere GLI's.

De beweegmanager bezoekt
de cursus en bespreekt met
ouders hoe de kinderen
structureel kunnen blijven
sporten.

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

November 2013

Er is geprobeerd om van
Goed Bezig ook een GLI te
maken. Dit is nog niet gelukt.

De ouders van Goed Bezig
bezoeken de cursus gezond
opgroeien plus niet of
nauwelijks. Er wordt gezocht
naar een oplossing hiervoor.

Alle betrokken zorgverleners
kennen de Amsterdamse
zorgstandaard obesitas.

September 2013

op 25 september 2014 vond
een bijeenkomst plaats
waarin gezamenlijke doelen
en intenties zijn
geformuleerd. Op 30 oktober
wordt de
samenwerkingsovereenkomstdoor
ruim 20 partijen ondertekend.

Alle zorgverleners werken
volgens de Amsterdamse
zorgstandaard obesitas.

September 2013

Vanaf oktober 2014 werken
de professionals conform
samenwerkingsovereenkomst.

De implementatiemanager
controleert of er conform de
gemaakte afspraken wordt
gewerkt.

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

Mei 2013

Vragen met betrekking tot
(over)gewicht worden
bijgehouden door het JIP.

Merendeel van
gezondheidsvragen gaat over
overgewicht. Wens is om aan
de slag te gaan met deze
vragen. De juiste vorm is
hiervoor nog niet gevonden

/

• Waterlandpleinbuurt

A3c-08-4 Vet fitte kids

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

• Buurten
• Zorg
/

• JIP

• Buurten
• Zorg
/

A3c-12-3 JIP Summercamp

JIP (Jeugd Informatie Punt)
Summercamp

• Noord
•
•
•
•
•
•
•

A3c-13-1 Watercampagne in
de wijk

13 Aanleg watertappunten in
de wijk

• kinderen met (ernstig)
overgewicht, 6 - 12 jaar

• Kids Actief

/

Banne
Buiksloot
IJplein
Molenwijk
Vogelplein
Volewijck
Waterlandpleinbuurt

• Noord

• alle doelgroepen

• Waternet

• alle buurten

• Noord

A3c-13-2 Watercampagne in
de wijk

14 uitrollen van de
vreedzame wijk

• Noord

• alle doelgroepen

• Waternet

• Noord

• professionals

• alle professionals

• Waterlandpleinbuurt

• Noord

• niet ingevuld

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

19a Fietscampagne?

• Noord

A3c-17 Beter gebruik van
jeugdsport en DWI regeling

A3c-19-2 Stimuleren van
fietsen in de wijk

• alle doelgroepen

• kinderen 0 - 23 jaar

fysiotherapeuten
huisartsen
JGZ
OKC
sportverenigingen

• Waterlandpleinbuurt

• professionals

• alle buurten

• professionals

• Buurten
• Gebied
/

•
•
•
•
•

15b Gezondheidsmarkt

• Buurten
• Gebied

• Buurten
• Gebied
/

• Buurten
• Gebied
/

•
•
•
•
•

Combiwel
Cordaan
DOCK
Doras
SPIN

• scholen
• sportverenigingen

• alle buurten

• Buurten
• Gebied
/

• Buurten
• Gebied
/

• kinderen 0 - 12 jaar

• basisscholen

• Buurten
/

• Waterlandpleinbuurt

Doel is om kinderen mentaal
en fysiek een 'boost' te geven
om structureel te blijven
sporten. Deelnemende
kinderen worden na afloop
intensief begeleid.

Eind 2013 zijn 15
watertappunten in Noord.

Juni 2013

Inclusief de waterpunten op
de schoolpleinen zijn er nu 19
waterpunten in Noord
geplaatst. Er volgen er nog 5.

Eind 2013 zijn er 25
watertappunten in Noord.

Juni 2013

Tijdens de
sport-evenementen
georganiseerd door het
stadsdeel is er aandacht voor
de watercampagne en de
boodschap over gezonde
voeding.

In 2014 is de
Waterlandpleinbuurt een
vreedzame wijk.

Januari 2013

Diverse partijen zoals politie,
voetbalverenigingen en
scholen krijgen de training
van de vreedzame wijk.

Het centrale thema op de
gezondheidsmarkt is aanpak
gezond gewicht.

Juni 2013

Op 6 september heeft er een
gezondheidsmarkt
plaatsgevonden in de
Waterlandpleinbuurt

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

April 2013

Bij alle evenementen is er
aandacht voor de
watercampagne en gezonde
voeding.

Bij straatsport,
vakantieactiviteiten,
naschoolse activiteiten, mini
damloop, ster van Noord et
cetera. Dit wordt vastgelegd
in de
samenwerkingsovereenkomst.

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

Juni 2013

De speerpunten van de
aanpak gezond gewicht zijn
opgenomen in de
subsidievoorwaarden bij
instellingen die werken met
jeugd.

Dit wordt opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst.

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

Juni 2013

Zoveel mogelijk ouders en
professionals worden
geïnformeerd over de
regeling van DWI en het
jeugdsportfonds.

/

• Waterlandpleinbuurt

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

• Buurten
• Gebied

In de zomer- en in de
herfstvakantie is er een
vakantiekamp voor kinderen
met overgewicht
georganiseerd.

Van 11 t/m 15 augustus
wordt Kamp-o georganiseerd
voor 12 kinderen met
overgewicht.

/

• alle buurten

A3c-14 Verhogen sociale
veiligheid

• Buurten

Indien kinderen veel met de
auto naar school gebracht
worden, wordt een
fietscampagne gestart.

De resultaten uit het
onderzoek worden
geïnterpreteerd en er wordt
gekeken naar een integrale
aanpak om meer kinderen te
laten fietsen/lopen naar
school.

Dit wordt vastgelegd in de
samenwerkingsovereenkomst.

De wens is om dit integraal
aan te pakken. Andere
trajecten in samenwerking
met de scholen worden eerst
opgepakt, waardoor er nog
geen concreet plan is om aan
de slag te gaan met de
resultaten uit het onderzoek.

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

• niet ingevuld

• Waterlandpleinbuurt

• alle doelgroepen

• Waterlandpleinbuurt

A3d-01-1 VVE's hebben een
gezondheid voedings- en
bewegingsbeleid

VVE's hebben een
gezondheid voedings- en
bewegingsbeleid

• Nieuw-West

A3d-01-2 VVE's hebben een
gezondheid voedings- en
bewegingsbeleid

VVE's hebben een gezond
voedings- en
bewegingsbeleid

• Nieuw-West

A3d-02-1 Gezondheidsbeleid
en bewegingsbeleid op
scholen

Gezondheidsbeleid en
bewegingsbeleid op scholen

• Nieuw-West

A3d-02-2 Gezondheidsbeleid
en bewegingsbeleid op
scholen

Gezondheidsbeleid en
bewegingsbeleid op scholen

A3d-02-3 Gezondheidsbeleid
en bewegingsbeleid op
scholen

Gezondheidsbeleid en
bewegingsbeleid op scholen

A3d-02-4 Gezondheidsbeleid
en bewegingsbeleid op
scholen

Gezondheidsbeleid en
bewegingsbeleid op scholen

•
•
•
•

• Buurten
• Gebied
/

• buurthuizen
• scholen
• winkeliers

• 2,5 tot 4 jarigen
• ouders

• Impuls

• 2,5 tot 4 jarigen

• niet ingevuld

• Buurten
• Gebied
/

• Scholen
/

Geuzenveld
Osdorp
Slotermeer
Slotervaart

• Scholen
/

• Slotermeer

• 4 tot 12 jarigen

• Slotermeer

• Nieuw-West

• 4 tot 12 jarigen

• Slotermeer
• Nieuw-West

• 4 tot 12 jarigen

• Slotermeer

• Nieuw-West
• Slotermeer

• 4 tot 12 jarigen

• OKA team Slotermeer
• OKC
• sportverenigingen

• Scholen

• OKA team Slotermeer
• OKC
• sportverenigingen

• Scholen

• AMOS
• Hevo
• STWT

• Scholen

• OKA team Slotermeer
• OKC
• sportverenigingen

• Scholen

/

/

Binnen buiten spelen wordt
wekelijks aangeboden.

Bewegen voor kinderen waar
op een speelse manier
gezonde voeding aandacht
krijgt.

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.

6 t/m 10 oktober heeft er een
fresh in de lesweek gedraaid
in de Vogel/ Ijpleinbuurt.

Week waar 3 thema's
centraal staan: - gezonde
voeding - voldoende
bewegen - op tijd naar bed
Zo veel mogelijk
professionals rondom het
kind dragen deze boodschap
uit.

VVE's hebben een gezond
voedings- en
bewegingsbeleid en handelen
daarnaar.

- De pedagogisch
medewerkers zijn getraind,
interventie is gestart. ieder
dagdeel VVE wordt
afgesloten met een kwartier
bewegen.
- Oudervoorlichtingen worden
dit najaar en begin volgend
jaar gegeven.
- Impuls heeft in
samenwerking met GGD
voedinsgbeleid opgesteld

In de winterperiode van
2013-2014 is eenmaal per
week een gymzaal open om
binnen buiten te spelen.

Oktober 2013

17 t/m 23 mei was fresh in de
les in de Waterlandpleinbuurt

VVE's hebben een gezond
voedings- en
bewegingsbeleid en handelen
daarnaar.

Onder regie van "gezonde
VVE". Buurtaanpak sluit aan.

Naschoolssportaanbod op
niet Jump in scholen in
combinatie met
voedingsbeleid en
ouderbetrokkenheid,
voorlichting over voeding en
opvoeding

De coordinator is gestart per
1 juli.
-er is een overzicht van het
beweegaanbod voor kinderen
0-12 jaar en inzicht in gaten
- meer aabod voor peuter en
ouder beweegactviteiten
- er is meer verbinding tussen
school (jump in) en aanbod
projecten in de wijk, en JGZ
- gesprekken met scholen in
het kader van Jump in zijn
gevoerd, 2 scholen hebben
aangegeven gezonde school
te willen worden (regie
gezonde scholen)

Gym + op niet Jump in
scholen

Onder regie van gezonde
scholen/ jump in

Nieuwbouw keuken

onvoldoende capaciteit en
duidelijkheid omtrent de
verwachte toegevoegde
waarde in bestrijding
overgewicht

/

/

Naschools sportaanbod op
nieuwe Jump in scholen in
combinatie met
ouderbetrokkenheid,
voorlichting over voeding en
opvoeding

- Onder regie van Jump in
wordt inmiddels naschools
aanbod aangeboden.
- op verschillende scholen
bieden
buurtsportverenigingen de
mogelijkheid tot sporten aan.
Voor turnen heeft dat geleid
tot twee volle groepen
kinderen. Succesvol!

A3d-03 Sport en Spel in de
buurt

Sport en Spel in de buurt

• Nieuw-West

• 6 tot 13 jarigen

• Slotermeer
A3d-04 Buiten Spelen

Buiten Spelen

• Nieuw-West

• kinderen 0 - 12 jaar

• OKA team Slotermeer
• OKC
• sportverenigingen

• Buurten

• niet ingevuld

• Buurten

/

/

Extra sport en spel in de
buurt.

doorgaand, tweewekelijks
sportprogramma en
vakantieaanbod.

Speeltuin Slotermeer wordt
opgeknapt en uitgebreid.

Participatietraject is afgerond.
verwachte oplevering begin
2015

• Slotermeer
A3d-05 Uitbreiding
gymaccommodatie

Uitbreiding
gymaccommodatie

• Nieuw-West

• kinderen 0 - 12 jaar

• Slotermeer

A3d-06-1 Implementatie Pact

Implementatie Pact

• Nieuw-West

• niet ingevuld

• Slotermeer

A3d-06-2 Implementatie Pact

Implementatie Pact

• Nieuw-West

• niet ingevuld

• AMOS
• Hevo
• STWT

• Scholen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Buurten
• Zorg

Achmea
Cordaan
diëtisten
Eigenwijks
ELA
fysiotherapeuten
huisartsen
JGZ
kinderartsen
Samen Doen
Sezo

• niet ingevuld

• Slotermeer

A3d-07 Versterking OKA team
Slotermeer

Versterking OKA team
Slotermeer

• Nieuw-West

Gezond Slotermeer

• Nieuw-West

• niet ingevuld

Gezond Slotermeer

• Nieuw-West

- In oktober is
implementatiemanager
aangesteld.

Aanbodversterking

- er is een overzicht van
aanbod en hiaten in aanbod
in Slotermeer
- er is een eerste concept
stakeholdersanalyse, wordt
komende maanden verder
uitgewerkt door
implementatiemanager
- meer beweegaanbod
doelgroep 2,5- 4 jaar

Uitbreiding capaciteit JGZ in
OKA team.

- De implementatiemanager
is aangesloten bij bespreking
van het OKA team ten
behoeve van agendering,
concretisering en verbinden

- er zijn vanuit OKA -team
gesprekken gaande om
JGZ-er (leerlijn gevolgd) mpg
in 2014 meer uren in te laten
zetten in OKA-team, om
vooruitlopend op 2015 in het
huidige team meer / beter
aandacht te kunnen geven
aan overgewicht en obesitas.
Nog onduidelijk of dat zinvol
is en doorgaat.

Gezond Slotermeer/
bewustwording en eigen
kracht.

- Bewoners zijn getraind,
- de gesprekken zijn gevoerd.
- de ambassadeurs hebben
een gezondhiedsfestival
georganiseerd
- opbrengsten van de
gesprekken worden nu
geanalyseerd
- het proces is door RIVM
vastgelegd

- nu worden afspraken
gemaakt over het vervolg RIVM evalueert het proces en
de uitkomsten (begin 2015)

Gezonde traktaties op
scholen in Slotermeer

- er is een samenwerking
gestart met
gezondheidscoach
- moeder worden geworven
- eerste
voorlichtingsbijeenkomsten
zijn in november gepland ism
dietiste en gezondheidscoach

/

• Buurten
• Zorg

• niet ingevuld

• Scholen
• Zorg

• bewoners Slotermeer

• ouders

•
•
•
•
•

Ahorn
BOOT
diëtisten
Eigenwijks
RIVM

• BMO

• Buurten
/

• Buurten
/

• Slotermeer

Implementatie Pact

/

• Slotermeer

A3d-08-2 Gezond Slotermeer

Bij de nieuwbouw van de
Immanuel en Vlugtschool
wordt een grote sportzaal
gebouwd.

/

• Slotermeer

A3d-08-1 Gezond Slotermeer

/

A3d-09 Actief GA! Boodschap
communiceren bij door
gemeente
georganiseerde/gesubsidieerde
evenementen

• Nieuw-West
Actief GA! Boodschap
communiceren bij door
• alle buurten
gemeente
georganiseerde/gesubsidieerde
evenementen

A3d-10 Water uit de kraan

Water uit de kraan

• Nieuw-West

• ouders

• niet ingevuld

/

• bewoners Slotermeer

• Waternet

• Slotermeer
A3d-11 Versterking aanbod zwangere vrouwen

Versterking aanbod zwangere vrouwen

• Nieuw-West

• niet ingevuld

• Buurten
• Scholen

Versterking aanbod - gezond
opgroeien

• Nieuw-West

• zwangere vrouwen in
Slotermeer

• Verloskundige praktijk
GROEI

• Zorg

• Slotermeer

• Cordaan
• OKA team Slotermeer
• OKC

• Zorg

•
•
•
•

• Buurten
• Zorg

• Slotermeer

A3d-13 Versterking
beweegaanbod - 2,5 tot 4jarigen

Versterking beweegaanbod 2,5 tot 4- jarigen

A3e-01 Buurtplannen 'gezond
leven'

Buurtplannen 'gezond leven'

• Nieuw-West

• Slotermeer

• Slotermeer

• Oost

/

diëtisten
OKA team Slotermeer
sport
VVE's Slotermeer

/

/

• kinderen
• ouders

• samenwerkingsverband
Samen Indische Buurt

• Community

• basisscholen

• basisscholen

• Community

/

• Indische Buurt

A3e-02 Schoolplannen 'gezond
leven'

Schoolplannen 'gezond leven'

• Oost

/
• Indische Buurt

A3e-03 'Op Gezonde Tour' Buurtbeweging van onderop

'Op Gezonde Tour' Buurtbeweging van onderop

• Oost
• Indische Buurt

- 8 drankenborden zijn
verspreid onder dietiste,
fysiotherapeut, meidenwerk,
studiezalen, schooltuin,
welzijnswerk, verloskundige
praktijk. In minimaal vier
gevallen in combinatie met
workshops
- bewoners hebben een
geoznhdiedsfestival
georganiseerd

Waterpunten.

nog drie waterpunten
gerealiseerd (in totaal 6),plus
1 waterpunt vernieuwd.

/

• Slotermeer

A3d-12 Versterking aanbod gezond opgroeien

Gezondheid tijdens sport- en
buurtevenementen

• communities
• ouders

• afdeling Buurtregie
• buurtorganisaties
• Dynamo

• Community
/

Er staan 5 extra waterpunten
in de planning voor dit jaar

najaar 2014 opnieuw
gesprekken

Stadsdeel gaat in gesprek
met verloskundige praktijk
over wenselijkheid en
haalbaarheid van
bewustwordingsaanbod voor
zwangere vrouwen.
6 VOLLE workshops Gezond
Opgroeien voor ouders van
kinderen 0-1 jaar en 2,5-4
jaar.

idem

Plan opstellen voor een
beweegaanbod, aangevuld
met elementen voeding en
opvoeding.

- wekelijks ouder/peuter
buiten spelen in de natureluur
(in samenwerking met dietiste
en opvoedkundige)
- danslessen voor peuters
- tuimelen (start in 2015)

(Minimaal) 2
bewonersinitiatieven, gericht
op een gezonde leefstijl en
gezond gewicht bij kinderen,
zijn uitgevoerd.

* 7 initiatieven (met advies
vanuit AAGG) toegekend
door burgerjury
* uitvoering is gestart

In Q4 volgt de 2e ronde. De
buurt kan dan nieuwe
gezonde buurtplannen
indienen.

Basisscholen hebben
plannen uitgevoerd die
bijdragen aan een gezonde
leefstijl en gezond gewicht bij
hun leerlingen.

Niet alle scholen hebben
gehoor gegeven aan de
mogelijkheid tot indienen van
een gezond schoolplan. Wel
is bekend dat alle scholen
aan de slag willen met
gezonde schoolpleinen. Dit
wordt opgepakt in
samenweking met Jump-In.

Met Jump-In worden in Q4
afspraken gemaakt over
financiering van de gezonde
schoolplannen.

Minimaal 5 buurtorganisaties
(ouders en jongeren) volgen
een training gezonde leefstijl,
treden op als ambassadeur
en bereiken gezamenlijk 75
ouders met hun activiteiten.
Met als doel meer bewustzijn
bij ouders over de gezonde
leefstijl en gezond gewicht.

* diverse acties in de buurt
uitgevoerd
* het programma is
aangepast n.a.v. de
tussenevaluatie en
onderzoek student HvA
* onderzoeksopdracht voor
professionele evaluatie van
het project uitgezet

In oktober is de 2e groep
sleutelpersonen van start
gegaan met de training.
Studenten van BOOT
(opleiding voeding en
dietitiek) ondersteunen de
training en de deelnemers
met het voorbereiden en
uitvoeren van de gezonde
acties in de buurt.

A3e-04 Betrokkenheid van
lokale ondernemers

Betrokkenheid van lokale
ondernemers

• Oost

• professionals

• ondernemers

• Community
/

• Indische Buurt

A3e-05 Gezonde Indische
Buurt weekend (ipv 'Fresh in
de les')

Gezonde Indische Buurt
weekend (ipv 'Fresh in de
les')

• Oost

• sociale omgeving

• Indische Buurt

• kinderen
• ouders
• sociale omgeving

A3e-06 Gezonde voeding bij
buurtactiviteiten, naschoolse
activiteiten en
sportevenementen

Gezonde voeding bij
buurtactiviteiten, naschoolse
activiteiten en
sportevenementen

• Oost

• professionals

• afdeling Sport
• buurtorganisaties
• Dynamo

• Community

A3e-07 Gezonde
sportkantines

Gezonde sportkantines

• Oost

• lokale ondernemers

• Sport

• Indische Buurt

• professionals

• Community
/

/

/
• nvt

A3e-08 Water Uit De Kraan op
het OKC

Water Uit De Kraan op het
OKC

• Oost
• IJburg
• Indische Buurt
• Oud-Oost

• kinderen
• ouders

• Dynamo
• Partou

• Community
/

Doordat de teamleiders AH
niet nog niet zijn getraind,
kan het project
'supershopper' niet starten.
Verwachting is dat in Q1
2015 de training alsnog kan
plaatsvinden.

(a) 2 lokale ondernemers zijn
betrokken bij de aanpak; (b)
het pilotproject
'supershopper' ism Albert
Heijn is uitgevoerd en
geëvalueerd

Afspraken met AH, Jump-In
en Voedingscentrum over de
training van het AH personeel
zijn gemaakt
Door ziekte bij
Voedingscentrum kan de
training dit najaar niet
plaatsvinden.

Een gezond Indische Buurt
weekend met activiteiten voor
jong en oud, in
samenwerking met
organisaties uit de buurt.

* Netwerkbijeenkomst op 4
september met deelname van
meer dan 90
buurtorganisaties, scholen,
zorg- en
welzijnsprofessionals,
ondernemers en
sportmensen.
* Het Samen Indische Buurt
festival heeft plaatsgevonden
en stond helemaal in het
teken van de gezonde
leefstijl. Ruim 140 ouders en
kinderen zijn bereikt met
specifieke activiteiten vanuit
de Buurtaanpak Gezond
Gewicht (gezonde bingo,
weegschaal, shakefiets,
drankenbord workshop)
* Ruim 100 ouders en
kinderen met voornamelijk
een Turkse, Marokkaanse of
andere niet-westerse
achtergrond zijn bereikt op de
gezonde ouder- en kinddag
op Jeugdland. Betrokkenheid
van 4 buurtorganisaties bij de
opzet en uitvoering van de
dag.

(a) in de
subsidiebeschikkingen 2014
zijn afspraken opgenomen
tav gezonde voeding bij de
naschoole buurtactiviteiten;
(b) gezond eten en water bij
sportevenementen
(georganiseerd of
gesubsidieerd door stadsdeel
en waarbij een cateraar wordt
ingehuurd); (c) bij naschoolse
activiteiten aanbod (Dynamo)
wordt gezond voedings- en
beweegbeleid toegepast

Met Dynamo zijn de eerste
gesprekken gevoerd over
specifieke aandacht voor de
gezonde leefstijl binnen de
reguliere NSA activiteiten.

In Q4 en Q1 2015 worden de
gesprekken voortgezet en
worden verdere afspraken
gemaakt.

2 kantines van sporthallen
voeren aanpassingen door in
hun voedingsassortiment en
er zijn afspraken gemaakt
over het toewerken naar de
(tzt ontwikkelde) 'norm'
gezonde sportkantine.

Nog niet gestart met de
uitvoering.

Vanwege tijdsgebrek en
prioriteitsstelling is de start
van de uitvoering
opgeschoven naar Q4.

Op alle OKC locaties wordt
Water Uit De Kraan actief
beschikbaar gesteld.

Op alle drie de OKC locaties
in Oost zijn watercoolers
en/of bekerhouders bij de
kranen geplaatst.

In Q4 worden op de OKC
locaties drankenborden
'hoeveel suiker zit
erin?'geplaatst.

A3e-09 Ouder- en
kindsportactiviteiten op de
voorschool

Ouder- en
kindsportactiviteiten op de
voorschool

• Oost

A3e-10 Pilot module 'gezonde
leefstijl' binnen natuur- en
milieueducatie aanbod

Pilot module 'gezonde
leefstijl' binnen natuur- en
milieueducatie aanbod

• Oost

A3e-11 Watertappunten
openbare ruimte

Watertappunten openbare
ruimte

• Oost

• kinderen
• ouders

• Dynamo
• Partou

• Scholen

• kinderen

• ANMEC
• basisscholen

• Scholen

• basisscholen
• Waternet

• Gezond Ingerichte Stad

• kinderen
• ouders

• stichting Postzegelpark

• Gezond Ingerichte Stad

• kinderen 0 - 12 jaar

•
•
•
•
•

/

• nvt

/

• Indische Buurt

• kinderen

/

Kinderen en ouders van 20
VVE groepen hebben
meegedaan aan het ouderen kindsport programma.

In de zomermaanden zijn
geen ouder- en kindsport
activiteiten uitgevoerd. In Q4
wordt de activiteiten weer
uitgevoerd.

Gezonde leefstijlmodule NME
ontwikkeld + 1 pilot
uitgevoerd en geëvalueerd.

* aanbod opgenomen in
communicatie richting
scholen
* 12 groepen van 3 scholen
doen in schooljaar 2014/2015
mee aan de pilot
* 4 groepen van 2 scholen
hebben interesse om deel te
gaan nemen.

15 watertappunten bij sporten speelplekken in Oost.

In Q3 zijn geen nieuwe
watertappunten gerealiseerd.

1 onaantrekkelijke locatie is,
met participatie van kinderen,
getransformeerd tot een
aantrekkelijk postzegelpark.

* participatietraject met de
buurt is uitgevoerd
* het voorlopig ontwerp is
vastgesteld

Advies m.b.t. vergroten
beweeg- en speelruimte voor
kinderen in de openbare
ruimte + verkennen van
mogelijkheden tot borgen
kaders gezond gewicht
binnen het project 'Huisje
Klaar, Straatje Klaar'.

* Er is een concept wijkscan
met een overzicht van soften hardware op speel- en
sportgebied opgesteld.
* Onderzoek 'gezond
bewegen Indische Buurt' van
HvA studenten gestart. De
studenten doen onderzoek en
komen met aanbevelingen
t.a.v. het gebruik van
stoepen, sport- en
speelplekken in de Indische
Buurt: kwadranten Timorplein
en Sumatraplantsoen.

* In de loop van 2014 is een
stedelijke projectgroep
gestart op dit onderwerp.
Stadsdeel Oost participeert in
de stedelijke projectgroep
'Gezond Ingerichte Stad'.

1 extra
gymzaal/accommodatie
beschikbaar voor naschools
beweeg- en sportaanbod.

Er is een concept wijkscan
met een overzicht van soften hardware op sportgebied
opgesteld

De wijkscan wordt in Q1 2015
verder afgerond. Dit is de
basis om te komen tot een
advies m.b.t. (efficiënter)
gebruik accommodaties in de
Indische Buurt. Advies levert
input voor de vraag of er al
dan niet extra
binnenaccommodatie nodig
is.

• nvt

A3e-12 Postzegelpark

Postzegelpark

• Oost

/

• Indische Buurt

A3e-13 Beweeg- en
speelruimte in de openbare
ruimte

Beweeg- en speelruimte in de
openbare ruimte

A3e-14 Binnensportplekken

Binnensportplekken

• Oost
• Indische Buurt
• Oud-Oost

• Oost

• kinderen

AAGG Jump-In
Bureau Feld
DRO
Platform Gezond Ontwerp
TNO

• n.v.t.

• Gezond Ingerichte Stad
/

• Gezond Ingerichte Stad
/

• Indische Buurt
• Oud-Oost

Het opstarten van de
samenwerking met de
voorscholen en het werven
van de ouders duurt langer
dan voorzien. De verwachting
is dat er in Q4 nog 4-8
nieuwe VVE groepen gaan
starten met het aanbod.

De verwachting is dat in Q4
de resterende 14
watertappunten worden
geplaatst.

A3e-15 Implementatie Pact
Gezond Gewicht

Implementatie Pact Gezond
Gewicht

• Oost

• professionals

• ketenpartners in de zorg

• Zorg
/

• nvt

A3e-16 Preventieprogramma's
voor ouders

Preventieprogramma's voor
ouders

• Oost

• ouders

• Diëtisten Groep Amsterdam
• Dynamo
• Partou

• Zorg

• kinderen
• ouders

• diëtisten
• fysiotherapeuten
• opvoedadviseurs

• Zorg

• kinderen

• sportaanbieders
• sportverenigingen

• Zorg

• onbekend

• Zorg

• IJburg
• Indische Buurt
• Oud-Oost

A3e-17 Zorgaanbod voor
kinderen met overgewicht

Zorgaanbod voor kinderen
met overgewicht

• Oost
• Indische Buurt

A3e-18 Beweegaanbod jonge
kind

Beweegaanbod jonge kind

• Oost

/

/

/

Implementatie van het Pact
gezond gewicht is in het 1e
kwartaal in de Indische Buurt
van start gegaan.

* stuur- en werkgroep
implementatie Pact zijn actief
* concept verwijsschema
gezond gewicht Indische
Buurt opgesteld
* overzicht zorg- en
beweegaanbod opgesteld
* centrale zorgverlener voert
volgens nieuwe rol regie op 3
gezinnen met overgewicht
* werkgroep heeft
randvoorwaarden voor
implementatie LEFF
gecreëerd.

In Q4 volgt een evaluatie van
de implementatie Pact
Gezond Gewicht Indische
Buurt. Op basis van die
evaluatie en stedelijke
richtlijnen volgt de verdere
uitvoering van het Pact in
2015.

300 ouders worden
ondersteund met het
eetspreekuur; 20 workshops
'gezond opgroeien' (of
soortgelijk aanbod) voor
ouders met kinderen 0-1 /
2,5-4 jaar.

* Er zijn 120 ouders bereikt
met het eetspreekuur.
* 0-1 jaar: 2 workshops
uitgevoerd.
* 2,5-4 jaar: 2 workshops
uitgevoerd.

* Op dit moment vinden
gesprekken plaats met DgA
over het achterblijven dan de
resultaten. Op basis van
evaluatie is i.s.m. de
projectleider setting zorg
besloten om in 2015 het
eetspreekuur te vervangen
door een ander programma.
Inkoop vindt bovendien vanaf
2015 plaats vanuit AAGG/Om
het Kind. * De koppeling van
de workshops met de ouderen kind sportactiviteiten kon
niet eerder worden
gerealiseerd dan Q4.
Vandaar dat het aantal
uitgevoerde workshops naar
verwachting lager gaat
uitvallen.

De gecombineerde leefstijl
interventie 'gezonde pret'
voor 4 tot 12 jarigen is 2x
uitgevoerd.

Op basis van evaluatie is
besloten om geen 2e cursus
Gezond Opgroeien uit te
voeren. In plaats daarvan de
pijlen te richten op de
implementatie van de
evidence based interventie
LEFF.

* Oost heeft de LEFF
coaches geworven *
randvoorwaarden voor de
uitvoering zijn gerealiseerd *
LEFF is van start gegaan en
er doen 12 gezinnen uit de
Indische Buurt mee

Nieuw beweegaanbod voor
het jonge kind (2,5-4 jaar).

Afspraken gemaakt met een
turnsportvereniging over
uitvoering van kleuter
gym/turnen voor kinderen uit
de Indische Buurt (start in
Q4)

In Q4 staan gesprekken
gepland met andere
sportverenigingen (buiten
Indische Buurt) over
opstarten
buurtsportverengiging met
aanbod voor jonge kind.

Pilot (met een nader in te
kopen dan wel te
ontwikkelen) maatjesproject
is gestart en er is gestart met
de uitvoering.

i.s.m. stedelijke projectleider:
* inventarisatie van potentiele
programma's en aanbieders
* offerteverzoek is naar
potentiële aanbieders
uitgegaan
* beoordeling offertes
gerealiseerd
* opzet evaluatie is gemaakt

In Q4 gaat het maatjesproject
als pilot van start in Oost en
Noord. Het maatjesproject
wordt gekoppeld aan het
programma LEFF.

• Indische Buurt
• Oud-Oost

A3e-19 Maatjesproject

Maatjesproject

• Oost
• Indische Buurt
• Oud-Oost

• kinderen
• ouders

/

A4a - Excellente professionals

Ontwikkelen en uitvoeren
Leerplan Gezond Gewicht

• stadsbreed
• nvt

• 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
/

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

Bijeenkomsten:
Op 2 september en 30
september hebben in het
kader van de leerexpeditie
AAGG JGZ wederom 2
bijeenkomsten
plaatsgevonden (zie verder
bij toelichting).
Evaluatie:
er is een analyse gemaakt
van de tussenevaluatie die
voor de zomer heeft
plaatsgevonden onder de
deelnemers en hun
teamleiders. Bij deze
evaluatie is gekeken naar 1)
tevredenheid, 2) opgedane
kennis en vaardigheden 3) in
hoeverre het geleerde in de
praktijk is toegepast en 4) wat
de effecten zijn (tav het
ouder/kind,
samenwerkingpartners en
hun eigen handelen).
Voorsprong op planning:
Start voorbereiding
Leerexpeditie 2 voor JGZ en
voorbereiding
leeroplossingen voor
doelgroepen Om het Kind,
Samen Doen en Sport.

Bijeenkomsten: 2 september:
'Empowerment van het kind':
Tijdens deze ochtend is
gekeken naar hoe de
deelnemers het kind en/of de
ouder kunnen ondersteunen
bij het ontwikkelen van de
kracht, ofwel empowerment,
van het kind. De deelnemers
gingen aan de slag met
diverse oefeningen gericht op
het vergroten van
zelfvertrouwen,
zelfwaardering en zelfrespect
van het kind. Doel hiervan is
om het kind het vertrouwen te
geven dat zijn/haar ideen en
gedachten het waard zijn,
ook als het even niet
helemaal lukt (in de aanpak
van overgewicht). En welke
acties je richting ouders kunt
ondernemen om de
empowerment van het kind
verder te stimuleren. 30
september: 'Ingrijpen; hoe,
waar, wie en wanneer'. De
deelnemers gingen aan de
slag met een (eigen) casus
waarbij ze niet verder komen,
waarbij het onvoldoende lukt
beweging te creëren. Ze
hebben stil gedaan bij hun
eigen dilemma’s en mogelijke
dilemma's bij kind/ouders.
Tevens hebben ze geoefend
met het voeren van
gesprekken met
ouders/partners in dit soort
situaties. Doel: wanneer is de
(en jouw) grens bereikt en
waarom? En wat zijn
vervolgopties en wie kan je
daarbij inschakelen?
Evaluatie: Uit de
tussenevaluatie blijkt dat de
deelnemers tevreden zijn
over de leerexpeditie en de
aangeboden stof. Quote:'De
lessen zijn afwisselend en
stimulerend en ik leer veel'.
Ook het sparren en
uitwisselen met elkaar werd
als positief beoordeeld. Voor
sommige onderdelen hadden
deelnemers meer tijd gewild
en 1 bijeenkomst:
'samenwerking in de buurt'
werd niet zo goed
beoordeeld. Ze geven de
gehele leerexpeditie (voor
zover gevolgd) als
gemiddelde cijfer een: 7,5.
Deelnemers geven aan dat
ze veel nieuwe kennis en
vaardigheden hebben
opgedaan en deze ook
toepassen in het werk. bv:
meer inzicht in culturele
achtergrond en toepassen
van systeemgericht
handelen, op een andere

A5a - Leidraad Gezond
Ingerichte Stad

Gezond Ingerichte Stad.

• stadsbreed

• gemeente

• nvt

A6a - Gezonde Sportkantine

A6b - Uitvoeringsmonitor Sport

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

• stadsbreed

Monitoren sportinspanningen.

• stadsbreed

• sportverenigingen

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

•
•
•
•
•

bedrijfsleven
gemeente
professionals
publieke partijen
VU

• Gezond Ingerichte Stad
/

• DMO Sport
• sportkantines
• Sportservice Amsterdam

• Gezonde Sport

• DMO Sport

• Gezonde Sport

/

/
• nvt

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

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

• sportverenigingen

• sportaanbieders
• Sportservice Amsterdam
• sportverenigingen

• Gezonde Sport

• Om het Kind

• nvt

• nvt

• kinderen
• ouders
• professionals

• stadsbreed

• professionals

• professionals

• nvt

/

/

• nvt
/

• nvt

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.

Twee werkgroepen gestart:
1) active routing
2) spelen, recreëren en
sporten. Doel: inbreng vanuit
breed veld op gebied van
effectieve ontwerpervaringen,
onderzoeksbehoefte en
beleid. Resultaten vervat in
programmaplan, breder dan
leidraad, gepland in Q1 2015.

Eind 2014 zijn 10
sportkantines waar
doelgroepkinderen sporten
gezond.

Q4 2013, start

Dit project is van start gegaan
in september 2014 en de
einddatum is juli 2015. Dan
worden 3 gezonde
sportkantines gerealiseerd in
Noord, Nieuw West en
Zuidoost.

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, ...

-

duidelijke afbakening doelen
voor sport en voor AAGG; dit
is ook zo weergegeven in de
het Doelen Inspanningen
Netwerk van sport en deze
uitvoeringsmonitor. De
wethouder Sport is op de
hoogte gesteld van de
huidige formulering van de
sport- doelen.

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.

We zijn nog bezig om de
gezamenlijke
afspraken/opdrachten uit te
werken. Naar verwachting
zijn deze in december
vastgelegd.

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.

E-learning wordt opgenomen
in de 2e pilot van de
leerexpeditie met de JGZ.

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.).

Diverse partijen zijn
gefaciliteerd bij het realiseren
van doelen gezond gewicht.
Pilot gezond winkelplein in
stadsdeel Noord is gestart.

Samenwerking in
werkgroepen verloopt goed,
multidisciplinair karakter
draagt bij tot goede discussie
en gedegen inbreng.

bestedingsvoorstellen zijn
nagenoeg afgerond;
vaststelling moet nog
plaatsvinden

Optimalisatie website wordt
onderdeel van nieuw
communicatieplan AAGG in
2015. Wordt niet in 2014
uitgevoerd.

B3b Interne samenwerking

Interne samenwerking

• stadsbreed

• bestuurscommissies
• gemeentelijke diensten

• bestuurscommissies
• gemeentelijke diensten

• nvt

• niet ingevuld

• niet ingevuld

• nvt

/

• nvt

• stadsbreed

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

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

• stadsbreed

Outcome-monitor - Monitor
maatschappelijke effecten
AAGG

• stadsbreed

Interne expertgroep.

• stadsbreed

D1d - Uitvoeringsmonitor

D1e - Outcome-monitor
(maatschappelijk effect)

D2 - Interne expertgroep

/

Samenwerkingsafspraken
voor 2015 met GGD,
Onderwijs, Sport en Zorg
worden voorbereid.

Publiekscampagne Gezond
Gewicht lanceren.

Na onderzoek en analyse is
gebleken dat een brede
publiekscampagne voor de
doelgroep van AAGG
onvoldoende effectief zal zijn.
De manier waarop invulling
wordt gegeven aan de
communicatie vanuit het
programma zal bij de verdere
ontwikkeling van het nieuwe
programma AAGG
2015-2018 verder
vormgegeven worden. Het
programmaplan zal in januari
2015 ter besluitvorming
worden voorgelegd.

• nvt

• bestuur
• professionals

• GGD
• O+S

• niet ingevuld

• bestuur
• burgers
• professionals

• GGD

• nvt

• bestuur
• burgers
• professionals

• GGD

• andere betrokkenen van de
aanpak

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

• nvt

Externe expertgroep.

• andere betrokkenen van de
aanpak

• alle partners van de aanpak
Gezond Gewicht

• nvt

/

• nvt

• nvt

• nvt

• nvt

D3 - Externe expertgroep

3 extra gemeentelijke
diensten en alle stadsdelen
zijn aan de aanpak
verbonden.

• stadsbreed
• nvt

/

• nvt
/

/

/

(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

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.

Q2 2014 online en
rapportage besproken in
stuurgroep.

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.

Op 3 december vindt de
volgende bijeenkomst plaats.
Agendapunten worden op dit
moment geinventariseerd.

D4 - Sarphati Institute

Sarphati Institute

• stadsbreed

• niet ingevuld

• Sarphati Institute

• nvt
/

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

/

/

Besluitvorming heeft
plaatsgevonden en BenW is
akkoord met de oprichting
van het Sarphati Institute.

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.

uitvoering
communicatieactiviteiten
loopt volgens planning.
Momenteel zijn we bezig de
communicatiestrategie voor
2015 ev. te bepalen.

