Stoplicht rapportage inclusief output van 15 Aug 2016 10:06
Uw s electie:

Aantal ins panningen: 72

Periode: 1 april - 30 juni 2016
Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
2015

Z wangere vrouwen

Valt onder 1.1.

gezonde leefs tijl

Stedelijk

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

Groei-App en Groei-Gids

- De officiële ev

1000 dagen

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

bevatten op doelgroep

leefs tijladviezen

aanpak

jaar en hun ouders

ouders /opvoeders

gerichte informatie

app is nog niet

verlos kundigen/kraamzorg

- tweedejaars

een s nelle s can

jeugdverpleegkundigen en-

de pos tcodege

arts en s cholen in het geven

3 focus wijken t

van voorlichting over voeding,

zwangeren op d

oa conform de vuis tregels van zijn geabonnee
de AAGG.

ouders van kin

- Aandacht functionaris s en

jaar. Deze cijfe

bors tvoeding, zijn ges choold

dan in werkelijk

in het geven van voorlichting

alleen gebruike

over voeding, oa conform de

(correcte) pos t

vuis tregels van de AAGG. Z ij

ingevuld, meeg

vers preiden deze informatie in kunnen worden
het team van jeugdarts en en

telling.

jeugdverpleegkundigen.

- Het informatie

- Voorlichting gegeven

introductieprog

(themamiddag) in alle buurten JGZ arts en en

waar ris ico op overgewicht en verpleegkundig
obes itas bij kinderen hoog is

aangepas t: de

aan zwangere moeders in

richtlijnen zijn t

over en s upport bij het geven

inwerk arts en e

van bors tvoeding.

verpleegkundig

- Samen met

door het reguli

VoorZ orgverpleegkundigen

s cholings progr

zijn ten mins te 2 ins trumenten hieronder) bijge
ontwikkeld om waardoor zij

volgens de AAG

hun doelgroep ook op het

In de s choling v

gebied van Gezond Gewicht

JGZ arts en en

(beter) kunnen onders teunen

19 is meer ruim

- De 1000 dagen aanpak geeft voor aandacht

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

input voor een nieuwe curs us
Afgesproken resultaat eind
die ‘Rondom de Geboorte’
2015
gaat ontwikkelen in een aantal

jongs te kindere
Gerealiseerd
inhoudelijk prog

ris icogebieden waar veel lage

aandacht voor

SES zwangere vrouwen

overgewichts (b

wonen.

de jongs te kind

- Evaluatie en eventuele

AAGG richtlijne

aangepas t, er

verbetering van s creening van toegevoegd. He
JGZ op gezonde leefs tijl en

van de opfris s c

het s timuleren van gezonde

arts en en verp

voedings - en

die langer dan

leefs tijlgewoonten t.b.v.

GGD werkzaam

doorverwijzing naar Health

aangepas t en v

Pregnancy for all; HP4ALL

de AAGG richtli

project A)

- Er is een

- Afs praak is geeffectueerd

s cholings progr

dat JGZ tijdens het s creenen

ontwikkeld voor

op ris icofactoren na de

Voorzorgverple

geboorte ook (on)gezonde

ze beter toe te

leefs tijl meeneemt als

begeleiden van

ris icofactor t.b.v.

op de gebieden

doorverwijzing Health

gezondheids be

Pregnancy for all, HP4ALL

overgewichtbes

project B)

s choling wordt

- Plan van Aanpak s timuleren

uitgevoerd.

bewegen heel jonge kinderen

- In het aanbod

vas tges teld en in uitvoering

de Geboorte (R

- beweeginterventies en/of

eerder voorlich

voorlichtings over hoe je het

dan voorheen a

heel jonge kind meer

vrouwen en hu

uitgedaagd kan worden tot

deze vroege vo

bewegen, is onderdeel van

aandacht voor

s tads pas aanbod

een gezonde le

- minimaal 10

moeder en kind

beweeginterventies en/of

boods chap wor

voorlichtings bijeenkoms ten

onders teund m

over hoe het heel jonge kind

wekelijks bewe

meer uitgedaagd kan worden

een groeps bije

tot bewegen zijn uitgevoerd

een diëtis t. Dit

Rondom de Ge

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

deelneme
Afgesproken resultaat eind voor
Gerealiseerd
2015

focus wijken van
dagen aanpak.

implementatiem

die buurten gaa

verlos kundigen

om vrouwen ge
leiden naar dit
- Er is een

ris icotaxatieins

ontwikkeld in h
HP4All, gericht
2 maanden en
omgeving. Het

zorgpad “gewic

ontwikkeling, d

dagen” is hierb

De pilot, gecom

onderzoek door

(Eras mus unive

in s eptember m

training en de u

de focus wijken

- s amen met cl

gezonde armoe

het eers t bewe

ouders met kin

jaar opgenome

Stads pas -aanb

Kids gids voorh

Stadpas gids ko

augus tus uit en

eers t ook vers t

aan alle 22 OKT
toelichting hoe

onder de aanda
brengen bij de

Meer zwangere vrouwen Valt onder 1.1.

Stedelijk

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

- vrouwen met ongezond

In alle bes taan

met ongezond gewicht
Naam
ontvangen de juis te

1000 dagen
Inspanning
aanpak

Gebied

maanden tot 2,5
Doelgroep
jaar en hun ouders

zorg

aanpak
Ouderen kindteams
Samenwerkingspartners
Cluster
ouders /opvoeders
verlos kundigen/kraamzorg

Planning 2015

gewicht krijgen huis bezoeken
Afgesproken resultaat eind
van verlos kundigen ??
2015
- het onderwerp gezonde

Gewicht focus b
Gerealiseerd
afs praken gem

leefs tijl wordt als integraal

verlos kundigen

is om gemotive

onderdeel van het huis bezoek als netwerkpar
van verlos kundigen ?? in het

hen gericht con

protocol opgenomen.

haalbare doele

- Verlos kundigen uit de

daar waar kans

bes taande en nieuwe

de wijk om zwa

focus buurten s luiten aan bij

benaderen en z

de lokale Pact Gezond Gewicht
s amenwerkings netwerken
Leeroplos s ing

Valt onder 1.1

s emiprofes s ionals

Stedelijk

kinderen van -9

GGD/JGZ

1000 dagen

De s amen met partners

- over het tiene

1000 dagen

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

aanpak

(doelgroep zelf, betrokken

onderzoek word

aanpak

jaar en hun ouders

ouders /opvoeders

community, profes s ionals , de

gerapporteerd

verlos kundigen/kraamzorg

zorgverzekeraars én in

actieplan 12+.

s amenwerking met de

- Het s ociale m

collega’s uit de G4)

onderzoek over

opges telde s trategie om de

kinderen van 0

onders teuning en zorg in én

Q3 opgeleverd

buiten de s preekkamer

gerichte bijeen

excellenter te maken, is volop relevante profe
in uitvoering.

worden getoon

bes proken. Red

uitkoms ten kun

vers preiding m

verband worde

In het actieplan

dagen zal dit ee

krijgen zodat w
Ams terdams e
kennis kunnen

- Het actie-bege

onderzoek in en

community in Z
de afrondende

klankbordgroep

uitkoms ten zijn
het ges prek is

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

met vrouwen e
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
workers (gevol
2015
geanimeerde g

borrel!). De def
rapportage en

proces evaluatie
Aantal s cholen in Jump-

valt onder 1.2

Stedelijk

ouders

bes tuurs commis s ies

Scholenaanpak

1a) 84 bas is s cholen in het

-in Q2 krijgen 8

in programma

Scholenaanpak

s tads deel Wes t

profes s ionals /s chool GGD

Jump-in verbeter traject

onders teuning

s tads deel Nieuw-

profes s ionals /s port

GGD/E& G

Wes t

profes s ionals /zorg

GGD/JGZ

2a) 8 Jump-in s cholen zijn

-gedurende Q2

s tads deel Noord

Ouder- en kindteams

s ucces vol uitges troomd en

nieuwe s cholen

s tads deel Oos t

ouders /opvoeders

hebben daarbij alle doelen

-gedurende Q2

s tads deel Z uidoos t

RVA Onderwijs

behaald.

s cholen uitges t

Waterlandpleinbuurt

RVA Sport/Bos

Indis che Buurt

s cholen

2b) De 8 s ucces vol

s cholen in de a

Trans vaalbuurt

s choolbes turen

uitges troomde Jump-in

aanpak gewees

Kolenkitbuurt

s port

s cholen hebben Certificering

-eind Q2 hebbe

Slotermeer

s portverenigingen

Gezonde Scholen

s cholen het Jum

Bijlmer-Centrum

s t. Jeugdtandverzorging

(deelcertificaat voeding en

certificaat.

Oud-Noord

Ams terdam

s port& bewegen).

van hun verbet

-eind Q2 zijn er

Voors cholen
welzijns organis aties

3) Toolkit is bes chikbaar.

Wetens chappelijke
(onderzoeks ) ins tellingen
Schooljaarplannen s port valt onder 1.2

Stedelijk

profes s ionals /s chool GGD

en beweging voor alle

s tads deel Wes t

wetens chap

225 PO-s cholen

Scholenaanpak

Scholenaanpak

- s chooljaarplan s port en

-alle s cholen di

GGD/E& G

bewegen is voor alle 225

verbetertraject

s tads deel Nieuw-

ouders /opvoeders

s cholen (BO en SBO)

actieve begelei

Wes t

RVA Onderwijs

opges teld.

beweegmanage

s tads deel Noord

RVA Sport/Bos

- op 185 van de 225 s cholen

organis eren va

s tads deel Oos t

s cholen

zijn promotieles s en onder

beweegaanbod

s tads deel Z uidoos t

s choolbes turen

s chooltijd aangeboden.

en advis ering m

Waterlandpleinbuurt

s port

-op alle s cholen, die in een

motoris che ach

Indis che Buurt

s portverenigingen

verbetertraject zitten en

remedial teach

Trans vaalbuurt

Voors cholen

s cholen die het Jump-in

Kolenkitbuurt

certificaat behaald hebben zijn - In afs temming

Slotermeer

nas chools e s portactiviteiten

coaches hebbe

Bijlmer-Centrum

georganis eerd

beweegmanage

Oud-Noord

-op 56 s cholen, die in een

aandacht voor

verbetertraject zitten en

die in een verb

s cholen die het Jump-in

zitten => Beha

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

certificaat
behaald
hebbeneind
is
Afgesproken
resultaat
Gerealiseerd
Gym+ voor groep 3,4
2015

- s tarten met o

aangeboden.

s chooljaarplan

-op 16 s cholen, die in een

bewegen => B

verbetertraject zitten en

-op 185 s chole

s cholen die het Jump-in

promotieles s en

certificaat behaald hebben is

s chooltijd aang

een kleuterprogramma voor

Voors prong op

groep 1 en 2 aangeboden
-op 10 s cholen, die in een

-op alle s cholen

verbetertraject zitten en

verbetertraject

s cholen die het Jump-in

s cholen die het

certificaat behaald hebben is

certificaat beha

een s tart gemaakt met het

zijn nas chools e

aanbieden van Jump-in Fit

s portactiviteite

activiteiten voor groep 5 tm 8

georganis eerd

- -op 37 s cholen waar de
s portparticipatie van de

-op 56 s cholen

meis jes <25% is , zijn

verbetertraject

nas chools e activiteiten

s cholen die het

georganis eerd s peciaal voor

certificaat beha

meis jes uit de bovenbouw

Gym+ voor gro

aangeboden =>
- rapportage en evaluatie pilot behaald***
"extra gym Z uidoos t" is
opgeleverd

-op 16 s cholen

verbetertraject

s cholen die het

certificaat beha

een kleuterprog

groep 1 en 2 a

=>Behaald****

- op 10 s cholen

verbetertraject

s cholen die het

certificaat beha

een s tart gema
aanbieden van

activiteiten voo

=> Niet behaal

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
-op 37 s cholen
2015

s portparticipati
meis jes <25%

nas chools e act
georganis eerd
meis jes uit de

Voors prong op
planning******

Deel-ins panningen

valt onder 1.2

Stedelijk

profes s ionals /s chool GGD

gezond eten en drinken, Scholenaanpak

s tads deel Wes t

wetens chap

s port en bewegen en

Scholenaanpak

eind s chooljaar 2015/2016

Elke s chool die

RVA Onderwijs

wordt op 60 s cholen alleen

verbetertraject

s tads deel Nieuw-

RVA Sport/Bos

nog water (of melk)

onders teuning

motoris che

Wes t

s cholen

gedronken bij het 10-uurtje

Advis eur Jump-

ontwikkeling

s tads deel Noord

s choolbes turen

-eind s chooljaar 2015/2016

gebied van gez

s tads deel Oos t

s port

wordt op 60 s cholen alleen

drinken op s ch

s tads deel Z uidoos t

Voors cholen

nog fruit of groenten (of een

Waterlandpleinbuurt

Wetens chappelijke

bruine boterham) gegeten bij

Indis che Buurt

(onderzoeks ) ins tellingen

het 10-uurtje

Trans vaalbuurt

-eind s chooljaar 2015/2016

Kolenkitbuurt

zijn op 70 s cholen afs praken

Slotermeer

over gezonde traktaties

Bijlmer-Centrum

-eind s chooljaar 2015/2016

Oud-Noord

wordt op 30 s cholen alleen
nog water (of melk)
gedronken bij de lunch
-eind s chooljaar 2015/2016
wordt op 30 s cholen alleen
nog bruinbrood en groenten
en fruit gegeten bij de lunch
-in s chooljaar 2015/2016 is op
alle s cholen voor regulier
bas is onderwijs die in de
aanpak zitten, of in de aanpak
zijn gewees t, een extra
meetmoment lengte en
gewicht uitgevoerd in groep 4.
-in s chooljaar 2015/2016 zijn
op 80 s cholen gas tles s en
over gezonde voeding

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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uitgevoerd
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
-in s chooljaar 2015/2016 zijn
2015
op 60 s cholen works hops /
voorlichtingen voor ouders
uitgevoerd (excl. interactief
theater)
-in s chooljaar 2015/2016 is op
20 s cholen interactief theater
‘voor je het weet zijn ze groOt’
uitgevoerd
- in 2016 is de evaluatie van
de bes taande
voedings interventies afgerond
en zijn bes taande
doorontwikkeld e/o nieuw
ontwikkelde
voedings interventies
geimplementeerd.

Jump-in op VVE

valt onder 1.2
Scholenaanpak

Niet bekend

Niet bekend

nvt

niet ingevuld

- pilot voors choolprogramma

- Bij 4 grote VV

Jump In wordt uitgevoerd,

is ges tart met

geevalueerd en afgerond

van een pilot m

op bas is daarvan wordt

voors choolprog

voors choolprogramma Jump

organis atie doe

In al dan niet aangepas t en

tot 7 locaties m

vervolgens ges tart bij andere

pilot

locaties van reeds

- Per organis at

aangehaakte VVE organis aties advis eur Jumpen nieuwe organis aties

onders teuning

worden betrokken.

creëren van dr

implementeren

van gezond ete
op s chool

- Per organis at

advis eur Jumponders teuning
creëren van dr

implementeren

van beweegkrie

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
Scholenaanpak

s chool.
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
2015
- eind s chooljaar 2015/2016

Advies en

valt onder 1.2

Stedelijk

onders teuning:

Scholenaanpak

s tads deel Wes t

GGD/E& G

hebben 20 s cholen alle doelen verbetertraject

s tads deel Nieuw-

GGD/leefomgeving en

van buitens pelen behaald en

onders teuning

Wes t

milieu

de PLAYgrounds aanpak in

Advis eur Jump-

s tads deel Noord

Ruimte en Duurzaamheid

hun s chool geborgd.

gebied van de

s tads deel Oos t

Ruimtelijke Ordening

s tads deel Z uidoos t

RVA Onderwijs

- gedurende s chooljaar

Waterlandpleinbuurt

RVA Sport/Bos

2015/2016 hebben 20 s cholen - de s amenwer

Indis che Buurt

s cholen

voor alle groepen tas s en met

HvA en de Gem

Trans vaalbuurt

s choolbes turen

leeftijds adequaat

Ams terdam voo

Kolenkitbuurt

s port

buitens peelmateriaal

uitvoeren van P

Slotermeer

Voors cholen

ontvangen.

binnen Jump-in

buitens pelen

profes s ionals /s chool GGD

Planning 2015

- Elke s chool di

aanpak.

Bijlmer-Centrum

in het convenan

Oud-Noord

- 21 s cholen met s ubs idie

gemeente Ams

voor verbeteren s choolplein

HvA. Het conve

hebben verbeteringen

nog niet geteke

gerealis eerd.

met vertraging
onderdelen.

Onders teuning

Valt onder 1.3.1

Community aanpak

Buurtaanpak Noord Waterlandpleinbuurt jeugd van 12 jaar en buurtorganis aties

Noord

s tads deel Noord

Oud-Noord

buurtorganis aties

bes tuurs commis s ies

Buurtaanpak

Fres h in de les wordt in de

- de eers te

waterlandpleinbuurt

publieks bijeenk

georganis eerd

was op 14 juni

ouder uit

Culturele ins tellingen

ris icogroepen

maats chappelijk

(thema gedrag

kinderen 2,5 - 12

middenveld

- De evaluatieg

jaar

MEE organis aties

uitges teld tot s

kinderen met

Mens en uit de buurt

- Op 6 s eptemb

(morbide) obes itas

ondernemers (-vereniging)

volgende publie

kinderen van -9

Ouder- en kindteams

(thema gezond

maanden tot 2,5

Religieuze ins tellingen

jaar en hun ouders

Samen Doen teams

ondernemers

s cholen

ouders

s portverenigingen

profes s ionals /s chool Vrijwilligers organis aties
profes s ionals /s port

welzijns organis aties

profes s ionals /zorg
Bewoners Noord

Valt onder 1.3.1.

s tads deel Noord

kinderen 2,5 - 12

Buurtaanpak Noord Waterlandpleinbuurt jaar

bes tuurs commis s ies
buurtorganis aties

Buurtaanpak

nntb

Naar aanleiding

Roads how bew

Naam

Inspanning

Oud-Noord
Gebied

kinderen
van -9
Doelgroep

Culturele
ins tellingen
Samenwerkingspartners
Cluster

maanden tot 2,5

ondernemers (-vereniging)

jaar en hun ouders

Ouder- en kindteams

Planning 2015

Banne zijn er d
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
beweeginitiatie
2015
de Banne.

Religieuze ins tellingen
Partners Noord

Valt onder 1.3.1.

s tads deel Noord

kinderen 2,5 - 12

Buurtaanpak Noord Waterlandpleinbuurt jaar
Oud-Noord

s tads deel Noord

Buurtaanpak

nntb

De

buurtorganis aties

s amenwerkings

kinderen van -9

Culturele ins tellingen

van de Waterla

maanden tot 2,5

ondernemers (-vereniging)

krijgt een upda

jaar en hun ouders

Ouder- en kindteams

zorgpartners u

Religieuze ins tellingen

s luiten ook aan

Overige ins panningen

Valt onder 1.3.1.

Noord

Buurtaanpak Noord Waterlandpleinbuurt jaar
Oud-Noord

bes tuurs commis s ies

kinderen 2,5 - 12

bes tuurs commis s ies

Buurtaanpak

nntb

Fres h in de les

buurtorganis aties

juni/s eptember

kinderen van -9

Culturele ins tellingen

waterlandpleinb

maanden tot 2,5

ondernemers (-vereniging)

In november is

jaar en hun ouders

Ouder- en kindteams

in de les in Oud

Religieuze ins tellingen

Er wordt gewer

netwerk toeleve

de voeds elpakk

s tructureel gez
maken.

In het najaar w

gezondheids ma

georganis eerd.
Waterlandplein
Molenwijk.

In s eptember w
vervolg netwer

Bewegen in de

georganis eerd.
Onders teuning

Valt onder 1.3.2

s tads deel Nieuw-

buurtorganis aties

bes tuurs commis s ies

Community aanpak

Buurtaanpak

Wes t

ondernemers

buurtorganis aties

Geuzenveld-Slotermeer

Geuzenveld-

Slotermeer

profes s ionals /s chool Culturele ins tellingen

Slotermeer

Geuzenveld (Nieuw- profes s ionals /s port
Wes t)

profes s ionals /zorg

Buurtaanpak

Betrekken meer bewoners en

- gezonde leefs

buurtpartijen bij het

thema bij grote

s timuleren van een gezonde

iftarmaaltijd

ondernemers (-vereniging)

leefs tijl

- themabijeenk

Ouder- en kindteams

- (vernieuwde) netwerkanalys e leefs tijl bij meid

Religieuze ins tellingen

opges teld s amen met

- ges proken me

gebieds team. Output:

over verbinding

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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benoemen
belangrijks
te eind bewus
twording
Afgesproken
resultaat
Gerealiseerd
actoren
2015 en bijbehorende

bewoners initiat

acties

Actie:gezamenl

- Met minimaal 8

organis eren.

buurtpartners worden
afs praken gemaakt over het
s timuleren van een gezonde
leefs tijl
- Minimaal 8
buurtinitiatieven/evenementen
worden verbonden met
gezonde leefs tijl
- Regiegroepen
bewoners initiatieven worden
voorgelicht en betrokken
- Verduidelijken rol/
mogelijkheden
gezondheids ambas s adeurs bij
AAGG

Betrekken s tads deel intern bij
de AAGG
- Buurtaanpak blijft onderdeel
van de gebieds plannen
- Meer kennis in gebieds team
van gezonde leefs tijl en AAGG
- Gebieds team wordt eigenaar
van onderdelen van de
aanpak

- Verduidelijken en uitwerken
rol van ambas s adeurs in de
AAGG
- Integreren gezonde leefs tijl
bij coaching jonge meis jes in
nieuw wes t, verbinding met
1000-dagen aanpak.
- 120 migranten vrouwen
leren verantwoordelijkheid en
regie te nemen voor hun

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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eigen gezondheid
Afgesproken
resultaat eind Gerealiseerd
2015

Health coins is ges tart in
Slotermeer.
Bewoners Geuzenveld-

Valt onder 1.3.2

s tads deel Nieuw-

kinderen 2,5 - 12

bes tuurs commis s ies

Slotermeer

buurtaanpak

Wes t

jaar

Geuzenveld-

Slotermeer

kinderen van -9

Slotermeer

Betrekken meer bewoners en

- ambas s adeur

buurtorganis aties

buurtpartijen bij het

moment betrok

Culturele ins tellingen

s timuleren van een gezonde

eenzaamheids a

Geuzenveld (Nieuw- maanden tot 2,5

ondernemers (-vereniging)

leefs tijl

Aans luiten bij W

Wes t)

Ouder- en kindteams

- (vernieuwde) netwerkanalys e Kraan-kraam a

Religieuze ins tellingen

opges teld s amen met

was nog te vro

gebieds team. Output:

- er is een wate

benoemen belangrijks te

gehouden voor

actoren en bijbehorende

ambas s adeurs

acties

- Kookgroepen

- Met minimaal 8

van de wijk wor

buurtpartners worden

benaderd voor

afs praken gemaakt over het

Kopen Gezond

s timuleren van een gezonde

- Bewoners heb

leefs tijl

ook dit jaar

- Minimaal 8

Gezondheids fe

jaar en hun ouders

Buurtaanpak

buurtinitiatieven/evenementen organis eren
worden verbonden met

- Health Coins :

gezonde leefs tijl

bij vers chillend

- Regiegroepen

buurtactiviteite

bewoners initiatieven worden

door bewoners

voorgelicht en betrokken

achter.

- Verduidelijken rol/
mogelijkheden
gezondheids ambas s adeurs bij
AAGG

Betrekken s tads deel intern bij
de AAGG
- Buurtaanpak blijft onderdeel
van de gebieds plannen
- Meer kennis in gebieds team
van gezonde leefs tijl en AAGG
- Gebieds team wordt eigenaar

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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van onderdelen van de
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
aanpak
2015
- Verduidelijken en uitwerken
rol van ambas s adeurs in de
AAGG
- Integreren gezonde leefs tijl
bij coaching jonge meis jes in
nieuw wes t, verbinding met
1000-dagen aanpak.
- 120 migranten vrouwen
leren verantwoordelijkheid en
regie te nemen voor hun
eigen gezondheid

Health coins is ges tart in
Slotermeer.
Partners Geuzenveld-

Valt onder 1.3.2

s tads deel Nieuw-

kinderen 2,5 - 12

bes tuurs commis s ies

Slotermeer

Buurtaanpak

Wes t

jaar

Geuzenveld-

Slotermeer

kinderen van -9

Slotermeer

Betrekken meer bewoners en

Sezo: Inloopoch

buurtorganis aties

buurtpartijen bij het

s peel-o-theken

Culturele ins tellingen

s timuleren van een gezonde

om met s telling

Geuzenveld (Nieuw- maanden tot 2,5

ondernemers (-vereniging)

leefs tijl

bes preken ove

Wes t)

Ouder- en kindteams

- (vernieuwde) netwerkanalys e leefs tijl, te bew

Religieuze ins tellingen

opges teld s amen met

ouders en kind

gebieds team. Output:

praten. eers te

benoemen belangrijks te

van 2016 zijn (n

actoren en bijbehorende

breed) 2000 ou

acties

jonge kinderen

- Met minimaal 8

- afges proken o

buurtpartners worden

s luiten bij s por

afs praken gemaakt over het

mannengroepe

s timuleren van een gezonde

(agendering).

jaar en hun ouders

Buurtaanpak

leefs tijl
- Minimaal 8
buurtinitiatieven/evenementen
worden verbonden met
gezonde leefs tijl
- Regiegroepen
bewoners initiatieven worden

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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voorgelicht en betrokken
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
- Verduidelijken rol/
2015
mogelijkheden
gezondheids ambas s adeurs bij
AAGG

Betrekken s tads deel intern bij
de AAGG
- Buurtaanpak blijft onderdeel
van de gebieds plannen
- Meer kennis in gebieds team
van gezonde leefs tijl en AAGG
- Gebieds team wordt eigenaar
van onderdelen van de
aanpak

- Verduidelijken en uitwerken
rol van ambas s adeurs in de
AAGG
- Integreren gezonde leefs tijl
bij coaching jonge meis jes in
nieuw wes t, verbinding met
1000-dagen aanpak.
- 120 migranten vrouwen
leren verantwoordelijkheid en
regie te nemen voor hun
eigen gezondheid

Health coins is ges tart in
Slotermeer.
Overige ins panningen

Valt onder 1.3.2

s tads deel Nieuw-

kinderen 2,5 - 12

bes tuurs commis s ies

Geuzenveld-Slotermeer

Buurtaanpak

Wes t

jaar

Geuzenveld-

Slotermeer

kinderen van -9

Slotermeer

Betrekken meer bewoners en

- Op twee OKC

buurtorganis aties

buurtpartijen bij het

ges tart met he

Culturele ins tellingen

s timuleren van een gezonde

van armoedege

Geuzenveld (Nieuw- maanden tot 2,5

ondernemers (-vereniging)

leefs tijl

gezondheids pro

Wes t)

Ouder- en kindteams

- (vernieuwde) netwerkanalys e (indien nodig) t

Religieuze ins tellingen

opges teld s amen met

doorverwijzen n

gebieds team. Output:

inkomens voorz

benoemen belangrijks te

kinderen zijn al

actoren en bijbehorende

- 60 migranten

jaar en hun ouders

Buurtaanpak

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep
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acties
hebben geleerd
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
- Met minimaal 8
verantwoordeli
2015
buurtpartners worden
nemen voor hu
afs praken gemaakt over het
s timuleren van een gezonde
leefs tijl
- Minimaal 8
buurtinitiatieven/evenementen
worden verbonden met
gezonde leefs tijl
- Regiegroepen
bewoners initiatieven worden
voorgelicht en betrokken
- Verduidelijken rol/
mogelijkheden
gezondheids ambas s adeurs bij
AAGG

Betrekken s tads deel intern bij
de AAGG
- Buurtaanpak blijft onderdeel
van de gebieds plannen
- Meer kennis in gebieds team
van gezonde leefs tijl en AAGG
- Gebieds team wordt eigenaar
van onderdelen van de
aanpak

- Verduidelijken en uitwerken
rol van ambas s adeurs in de
AAGG
- Integreren gezonde leefs tijl
bij coaching jonge meis jes in
nieuw wes t, verbinding met
1000-dagen aanpak.
- 120 migranten vrouwen
leren verantwoordelijkheid en
regie te nemen voor hun
eigen gezondheid

en dat van hun

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
Health
2015 coins is ges tart in
Slotermeer.

Onders teuning

Valt onder 1.3.4

s tads deel Oos t

buurtorganis aties

community aanpak

Buurtaanpak Oos t

Indis che Buurt

jeugd van 12 jaar en buurtorganis aties

vaders , moeders met hele

ambas s adeurs

Trans vaalbuurt

ouder uit

Culturele ins tellingen

jonge kinderen en andere

2. 3 s eries vad

ris icogroepen

maats chappelijk

doelgroepen die we nog niet

afgerond

kinderen 2,5 - 12

middenveld

bereiken;

3. CA loopt ach

jaar

MEE organis aties

• nas chools e buurtactiviteiten

Juan Walter

kinderen met

Mens en uit de buurt

met het thema Gezond

4. vele s pin-off

(morbide) obes itas

ondernemers (-vereniging)

Gewicht gericht op kinderen

gaan zelf aan d

kinderen van -9

Ouder- en kindteams

en hun opvoeders ;

gezonde leefs ti

maanden tot 2,5

Religieuze ins tellingen

• s port- en s pelmogelijkheden

jaar en hun ouders

Samen Doen teams

leuker maken &

ondernemers

s cholen

beweegroutes creëren;

ouders

s portverenigingen

• aandacht op lokaal niveau

Oos t

bes tuurs commis s ies

Buurtaanpak

• bereiken van opvoeders o.a. 1. verdiepings t

profes s ionals /s chool Vrijwilligers organis aties

voor gezonde

profes s ionals /s port

voeds elomgeving;

welzijns organis aties

profes s ionals /zorg

• cons is tente boods chap
uitdragen in de buurten;
• onders teunen van de
community aanpak;
• co-creaties met en tus s en
buurtuitvoerders faciliteren

Bewoners Oos t

Valt onder 1.3.4

Dapperbuurt

kinderen 2,5 - 12

bes tuurs commis s ies

Buurtaanpak

• bereiken van opvoeders o.a. Divers e s pin-of

Buurtaanpak Oos t

s tads deel Oos t

jaar

buurtorganis aties

vaders , moeders met hele

gaan zelf met g

Indis che Buurt

kinderen van -9

Culturele ins tellingen

jonge kinderen en andere

leefs tijl aan de

Trans vaalbuurt

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

doelgroepen die we nog niet

jaar en hun ouders

ouders /opvoeders

bereiken;
• nas chools e buurtactiviteiten
met het thema Gezond
Gewicht gericht op kinderen
en hun opvoeders ;
• s port- en s pelmogelijkheden
leuker maken &
beweegroutes creëren;
• aandacht op lokaal niveau
voor gezonde
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voeds elomgeving;
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
• cons is tente boods chap
2015
uitdragen in de buurten;
• onders teunen van de
community aanpak;
• co-creaties met en tus s en
buurtuitvoerders faciliteren

Partners Oos t

Valt onder 1.3.4

Oud-Oos t

kinderen 2,5 - 12

bes tuurs commis s ies

Buurtaanpak

• bereiken van opvoeders o.a. 1. Samenwerki

Buurtaanpak Oos t

Dapperbuurt

jaar

buurtorganis aties

vaders , moeders met hele

buurtpartners o

s tads deel Oos t

kinderen van -9

Culturele ins tellingen

jonge kinderen en andere

Gezonde Leefs

Indis che Buurt

maanden tot 2,5

ondernemers (-vereniging)

doelgroepen die we nog niet

organis eren va

Trans vaalbuurt

jaar en hun ouders

Ouder- en kindteams

bereiken;

evenementen e

• nas chools e buurtactiviteiten

programma's .

met het thema Gezond
Gewicht gericht op kinderen
en hun opvoeders ;
• s port- en s pelmogelijkheden
leuker maken &
beweegroutes creëren;
• aandacht op lokaal niveau
voor gezonde
voeds elomgeving;
• cons is tente boods chap
uitdragen in de buurten;
• onders teunen van de
community aanpak;
• co-creaties met en tus s en
buurtuitvoerders faciliteren

Overige ins panningen

Valt onder 1.3.4

Oud-Oos t

jeugd van 12 jaar en bes tuurs commis s ies

Oos t

Buurtaanpak Oos t

Dapperbuurt

ouder uit

buurtorganis aties

vaders , moeders met hele

s tads deel Oos t

ris icogroepen

Culturele ins tellingen

jonge kinderen en andere

Indis che Buurt

kinderen van -9

ondernemers (-vereniging)

doelgroepen die we nog niet

Trans vaalbuurt

maanden tot 2,5

Ouder- en kindteams

bereiken;

jaar en hun ouders

Buurtaanpak

• bereiken van opvoeders o.a. Pilot ondernem

• nas chools e buurtactiviteiten
met het thema Gezond
Gewicht gericht op kinderen
en hun opvoeders ;
• s port- en s pelmogelijkheden

bij Gezond Gew

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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leuker
maken &
Afgesproken
resultaat eind Gerealiseerd
beweegroutes creëren;
2015
• aandacht op lokaal niveau
voor gezonde
voeds elomgeving;
• cons is tente boods chap
uitdragen in de buurten;
• onders teunen van de
community aanpak;
• co-creaties met en tus s en
buurtuitvoerders faciliteren

Onders teuning

Valt onder 1.3.5

Bos en Lommer

buurtorganis aties

bes tuurs commis s ies

Community aanpak

Buurtaanpak Wes t

s tads deel Wes t

ondernemers

Kolenkitbuurt

ouders

Wes t

Buurtaanpak

Er worden minimaal 3

1. Start 3 comm

buurtorganis aties

projecten uitgevoerd met de

projecten.

Culturele ins tellingen

community aanpak.

2. De evaluatie

profes s ionals /s chool maats chappelijk

zijn uitges teld t

profes s ionals /s port

middenveld

2016.

profes s ionals /zorg

MEE organis aties
Mens en uit de buurt
ondernemers (-vereniging)
Ouder- en kindteams
Religieuze ins tellingen
Samen Doen teams
s cholen
s portverenigingen
Vrijwilligers organis aties
welzijns organis aties

Bewoners Wes t

Valt onder 1.3.5

Bos en Lommer

kinderen 2,5 - 12

bes tuurs commis s ies

Buurtaanpak Wes t

s tads deel Wes t

jaar

Kolenkitbuurt

Buurtaanpak

Er wordt een s tart met het

Opleiding is afg

buurtorganis aties

opleiden van 42 (vrouwelijke)

de groep zijn e

kinderen van -9

Culturele ins tellingen

buurtbewoners zodat zij

activiteiten (zwe

maanden tot 2,5

ondernemers (-vereniging)

zelfs tandig beweegactiviteiten

fiets en en gym

jaar en hun ouders

Ouder- en kindteams

kunnen opzetten en uitvoeren

in s tads deel We

Religieuze ins tellingen

in s tads deel Wes t.

activiteiten wor
in Q3 en Q4.

Partners Wes t

Valt onder 1.3.5

Bos en Lommer

kinderen 2,5 - 12

bes tuurs commis s ies

Buurtaanpak Wes t

s tads deel Wes t

jaar

Kolenkitbuurt

Buurtaanpak

1. Gezonde welzijns - en

Op 6

buurtorganis aties

s portorganis aties

s peeltuinen/s p

kinderen van -9

Culturele ins tellingen

Speeltuinen in Bos en

beheert door d

maanden tot 2,5

ondernemers (-vereniging)

Lommer zijn actief met het

Sport wordt ee

jaar en hun ouders

Ouder- en kindteams

organis eren, coachen en

beweegaanbod

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Religieuze ins tellingen
Samenwerkingspartners
Cluster
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s timuleren vanresultaat
Afgesproken
s port- en eind Gerealiseerd
georganis eerd
beweegaanbod op pleinen in
2015

gezonde boods

Bos en Lommer. Z ij hanteren

uitgedragen (w

een waterdrinkbeleid.

kraan en gezon

2.Jongerenwerk Bos en

Stichting IJdock

Lommer heeft de gezonde

uiteenlopende

leefs tijl op de agenda s taan

betrekking tot g

en wordt een vas t onderdeel

leefs tijl.

van de vas te werkwijze. Ook
worden er activiteiten met

Tijdens finale E

betrekking tot gezonde leefs tijl jongeren heeft
georganis eerd.

Sloterdijk een g

kantinebeleid g
3.Er worden 2 s portkantines

Q3 wordt het b

gezonder.

benaderd om v

s tappen te nem
4.Er wordt een bijdrage

In Q3 wordt akc

geleverd door(buurtmanager)

benaderd om s

AAGG aan de s tructurele

maken naar ee

s amenwerking tus s en s port,

kantine.

welzijn en zorg.
In dit kwartaal
5.Bij alle s port(evenementen)

uitvoerings nive

/ NSA georganis eerd door

gemaakt. Uitbr

afdeling Sport is er aandacht

overleg met aa

voor waterdrinken en het

ouderkindadvis

Jeugds portfonds .

buurtmakelaar,

en s peeltuinme

Afdeling s port h

waterdrinkbele

Alle (s port)prof

op de hoogte v

jeugds portfond

s taat om ouder

informeren ove

aanvraag van d

en koppelen de

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
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aan de ouder.
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
2015

Overige ins panningen

Valt onder 1.3.5

Bos en Lommer

kinderen 2,5 - 12

bes tuurs commis s ies

Buurtaanpak

1. Watertappunten: er worden

Wes t

Buurtaanpak Wes t

s tads deel Wes t

jaar

buurtorganis aties

2 watertappunten geplaats t bij Gibraltarbuurt

Kolenkitbuurt

kinderen van -9

Culturele ins tellingen

s peelplekken in de gebieden

gerealis eerd. In

maanden tot 2,5

ondernemers (-vereniging)

Kolenkit en

zijn voorbereidi

jaar en hun ouders

Ouder- en kindteams

Gibraltarbuurt.

voor het watert

Religieuze ins tellingen

Watertappunt in

Kolenkitbuurt.

2.Gezondheids ambas s adeurs : Opdrachtformu
er wordt een s tart gemaakt

opleiden

met het opleiden van

gezondheids am

gezondheids ambas s adeurs .

zal in Q3 klaar

3.Fres h in de Les wordt

4x inzet waterk

uitgevoerd

Konings s pelen,

Ek voetbal en S
Funtoer.

Fres h in de Les

Lokale s portaa

aangehaakt en

s tappen richtin

ondernemers z
Onders teuning

Valt onder 1.3.6.

Bijlmer-Centrum

wetens chap

Buurtaanpak

Een onderzoek naar zwangere 1. Start 12 com

Community aanpak

Buurtaanpak

Bijlmer-Oos t

vrouwen in Z uidoos t, hoe

Z uidoos t

Z uidoos t

(Z uidoos t)

cultuur van invloed is op de

projecten

keuzes die gemaakt worden

2. De bijs cholin

en wie invloedrijk zijn als het

gedrags verand

gaat om de leefs tijl van deze

Community Aan

vrouwen

3. Tus s enevalu

ges prekken Co
Aanpak

4. Onders teund

advis erend bet

gezondheids pro

kerken in Z uido

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep
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Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
2015

5. Eers te 1000

onderzoek onde

(aans taande) m

moeders met h
kinderen
Partners Z uidoos t

valt onder 1.3.6.

Bijlmer-Centrum

Buurtaanpak
Z uidoos t

profes s ionals /zorg

nvt

Buurtaanpak

1. Diëtis ten voor

Swazoom heeft

Bijlmer-Oos t

buurtinitiatieven

reorganis atie m

(Z uidoos t)

10 buurtinitiatieven bieden

ges prekken wo

gezonde voeding aan tijdens

opgepakt in Q3

hun activiteiten

Z uidoos t Unite
2. Gezonde welzijns - en

voor het nieuw

s portorganis aties

benaderd om t

Alle activiteiten die Swazoom

voldoende vrijw

uitvoert waar kinderen bij

om verder te g

betrokken zijn, zijn gezond en
wordt de gezonde boods chap

Met de buurthu

uitgedragen (water uit de

planning gema

kraan, gezonde

gezonde kantin

tus s endoortjes , beperkte

s tarten. Uitvoe

beelds chermtijd en voldoende akkoord van dir
bewegen)

buurthuizen in

De s portkantine van Z uidoos t
United heeft gezond aanbod

Advis eren en o

De buurthuizen hebben

van het FAMILI

gezondheids beleid voor al hun AMC.
buurthuizen

Training over h

bes preekbaar m

leefs tijl problem

bewoners advis

De gezonde bu

ges tart met les

gezonde voedin

theatervoors te
opvoedtheater

voor de ouders

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster
Buurtaanpak
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Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
2015
1. Watertappunten: Er worden

Overige ins panningen

Valt onder 1.3.6

s tads deel Z uidoos t Niet bekend

bes tuurs commis s ies

Z uidoos t

Buurtaanpak

Bijlmer-Centrum

buurtorganis aties

4 watertappunten geplaats t bij gemaakt voor e

Z uidoos t

Bijlmer-Oos t

Culturele ins tellingen

s peelveldjes in de gebieden

tappunt. Rondo

(Z uidoos t)

nvt

Bijlmer Oos t en Bijlmer

zal onderzocht

ondernemers (-vereniging)

Centrum

nudging leidt to

Ouder- en kindteams
Religieuze ins tellingen

Er zijn dit kwart

watercons umti

2. Gezondheid promotie team: ges prekken me
Een promotieteam bezoekt

gevoerd.

Kwakoe Fes tival om daar met

deelnemers aan het fes tival in De opdrachtfor
ges prek te gaan over leefs tijl

het promotiete

gemaakt worde
3. Opvoedonderdeel
Gezondheids beurs Z uidoos t:

De opdracht vo

Tijdens de gezondheids markt

gezondheids be

wordt 'Voor je het weet zijn ze

rond, Q3 zal de

groot ingezet' om ouders

klaar zijn.

bewus t te maken van de rol
die opvoeding heeft binnen

Onders teuning

een gezonde leefs tijl

onderzoek Spe
buurt.

Onders teuning

traplopen H-bu
flats .

Organis atie van

JeugdSportBeg

curs us (JSB) s p

Community Aan

Opdracht vers t

s peelplekken b

gebruik te onde

ouders met kin
Ams terdams e
Vogeltjes wei

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep
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tijl onde
Afgesproken resultaat eind **Leefs
Gerealiseerd
2015

3 keer inzet wa

tijdens particip
Konings s pelen

s choolvoetbalc
Samenwerking De

Valt onder 1.5

Stedelijk

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

2 openbare plekken zijn

De s peelatlas i

Bewegende Stad

Aanpak Gezonde

s tads deel Wes t

ondernemers

milieu

omgeving

beweegvriendelijker ingericht

in Z uidoos t heb

Omgeving

s tads deel Nieuw-

ondernemers (-vereniging)

van de Achts pr

Wes t

Ruimte en Duurzaamheid

Rozemarn de s

s tads deel Noord

Ruimtelijke Ordening

hun buurt beoo

s tads deel Oos t

drooms peeltuin

s tads deel Z uidoos t

input wordt me

Waterlandpleinbuurt

een plan voor d

Indis che Buurt

ruimte voor de

Trans vaalbuurt

Onderzoek naa

Kolenkitbuurt

mogelijkheid om

Slotermeer

flats (h-buurt in

Bijlmer-Centrum

nudging het tra

Oud-Noord

bevorderen is o

door de HvA, d
van ideeën en

loopt. Ontwikke

Breedveld in No
uitvoering.
Actieplan Bewegen

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

In 2 buurten is ges tart met

Uitvoering actie

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

het actieplan bewegen

Banne ges tart.

Omgeving

Slotermeer

ondernemers (-vereniging)

met Nieuw-Wes

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

een roads how

Os dorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

Roads how gaat

Wes t)

plaats vinden in

Bijlmer-Oos t

(Q3). Daarna ka

(Z uidoos t)

uitvoering s tart

ges prekken ge
Oos t over een

Indis che Buurt/

Oos t geeft aan

kunnen beginne

financiering hie

Naam

Inspanning

Planning 2015

nog gezocht.
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Uitwerking Alliantie Stop Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

In 2016 hebben we een
2015

Kindermarketing

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

s trategie in uitvoering die zich jeugdwelzijns ac

Omgeving

Slotermeer

ondernemers (-vereniging)

richt op het kindermarketing

s portevenemen

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

proof maken in de domeinen

voorwaarden o

Os dorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

s port en openbare ruimte.

zodat gezonde

In de s ubs idiev

Wes t)

gepromoot wor

Bijlmer-Oos t

s pons ordeals m

(Z uidoos t)

voedings bedrijv

kindermarketin

ongezonde pro
te s luiten. Het

voeds eleducati
hanteert in de

beoordelings cr

voeds eleducati

nu ook het kind
criterium.

We leverden ee

het weghalen v

kindermarketin
s upermarkten.

heeft zich actie

de dis cus s ie ov
'Vinkje'(Ik Kies

waarmee een b

geleverd aan h

bes luit dat van

2017 het Vinkje

Bewus t' volledi

kindermarketin
Maats chappelijk

Valt onder 1.5

Banne

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

we voeren 2 publieke

Ams terdam be

voeds eldebat

Aanpak Gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

omgeving

debatten uit met als

actief met dis c

Omgeving

Slotermeer

ondernemers (-vereniging)

onderwerpen labelling,

Vinkje.

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

portiegrootte en

Os dorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

products amens tellingen. Dit

Wes t)

doen we ter verbreding van

Bijlmer-Oos t

de lobbys trategie over de

(Z uidoos t)

voeds elomgeving.

Naam
Doorontwikkeling

Inspanning
Valt onder 1.5

Gebied
Banne

Doelgroep
gemeente

Samenwerkingspartners Cluster
GGD/leefomgeving en
Aanpak gezonde

verdienmodel ‘gezonde

Aanpak gezonde

Slotervaart

ondernemers

milieu

winkelpleinen’ en

omgeving

Slotermeer

ondernemers (-vereniging)

voeds elondernemers worden

‘gezonde

Bijlmer-Centrum

Ruimte en Duurzaamheid

uitgedaagd om een s ucces vol

s portkantines ’

Os dorp (Nieuw-

Ruimtelijke Ordening

verdienmodel te ontwikkelen

omgeving

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
We hebben een challenge
2015
uitges chreven waarbij

Wes t)

en tegelijk gezondere

Bijlmer-Oos t

producten te verkopen

(Z uidoos t)

Uitvoering gezonde

Valt onder 1.5

s tads deel Noord

winkelpleinen en

Aanpak Gezonde

Waterlandpleinbuurt jeugd van 12 jaar en milieu

gezonde

Omgeving

voeds elpakketten

gemeente

GGD/leefomgeving en

Aanpak gezonde

In 2016 is de aanpak in 3

Eindrapport van

omgeving

winkelgebieden in uitvoering

gezond waterla

ouder uit

Partijen uit Pact Gezonde

en zien we

opgeleverd.

ris icogroepen

Voeds elomgeving

bij ondernemers zichtbare

Project gericht

kinderen 2,5 - 12

Ruimte en Duurzaamheid

veranderingen in de winkel

intens ivering va

jaar

Voeds elindus trie

ten behoeve van een beter

voeds elpakkett

ondernemers

Voeds elleveranciers

voeds elgedrag van de

Noord.

Ams terdams e jeugd.

Project ges tart

s ucces factoren

ondernemers o

te delen, in Oo

ondernemers t

gezonder aanb
s amenwerking
vers terken.
Samenwerkings platform Valt onder 1.5

Stedelijk

gemeente

Aanpak gezonde

We bouwen de s amenwerking

Samenwerking

gezonde voeding

Aanpak Gezonde

s tads deel Wes t

jeugd van 12 jaar en milieu

omgeving

met Ahold, Albert Heijn,

met Ahold, Albe

Ams terdam

Omgeving

s tads deel Nieuw-

ouder uit

Partijen uit Pact Gezonde

Ams terdam Health &

Ams terdam He

Wes t

ris icogroepen

Voeds elomgeving

Technology Ins titute en de

Technology Ins

s tads deel Noord

kinderen 2,5 - 12

Ruimte en Duurzaamheid

Vrije univers iteit uit tot een

Gemeente Ams

s tads deel Oos t

jaar

Voeds elindus trie

Ams terdams e netwerk

ges loten.

Voeds elleveranciers

gezonde voeding.

s tads deel Z uidoos t ondernemers
Waterlandpleinbuurt
Indis che Buurt
Trans vaalbuurt
Kolenkitbuurt
Slotermeer
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

GGD/leefomgeving en

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Voeds elbanken

Valt onder 1.6

Aandachts wijken

kinderen in arme

gemeente Ams terdam

Armoedebes trijding

2015
hoe kunnen we de

Armoedebes trijding gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijns organis aties

en AAGG

voeds elbank als plek benutten

en AAGG

ouders

Wetens chappelijke

voor het s timuleren van een

(onderzoeks ) ins tellingen

gezonde leefs tijl

Verbinding met

Valt onder 1.6

buurtaanpak en
gezonde

SES

Aandachts wijken

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd

kinderen in arme

gemeente Ams terdam

Armoedebes trijding

- Inventaris eren mogelijke

8 curs us s en zij

Armoedebes trijding gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijns organis aties

en AAGG

koppelingen per buurt, indien

uitgevoerd, 4 s

en AAGG

ouders

Wetens chappelijke

relevant realis eren

op korte termij

(onderzoeks ) ins tellingen

- Start project gezonde

SES

voeds elomgeving

voeds elomgeving en
onders teunen van
ondernemers
Elkaars intermediairs

Valt onder 1.6

inzetten en benutten

Aandachts wijken

kinderen in arme

gemeente Ams terdam

Armoedebes trijding

Armoedebes trijding gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijns organis aties

en AAGG

en AAGG

ouders

Wetens chappelijke

SES

(onderzoeks ) ins tellingen

nntb

blijvende verbin

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Vinden en verbeteren

Valt onder 1.6

Aandachts wijken

kinderen in arme

gemeente Ams terdam

Armoedebes trijding

2015
- Onderzoek: werken

Gezondheid en

gezondheids interventies Armoedebes trijding gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijns organis aties

en AAGG

interventies voor kinderen in

op twee OKC lo

voor arme kinderen

ouders

Wetens chappelijke

arme gezinnen op zoek naar

eers te ges prek

(onderzoeks ) ins tellingen

de werkzame bes tanddelen

kinderen en ou

- Onderzoek: beter aanbod

gevoerd: 189 k

voor kinderen in

bes proken

en AAGG

SES

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd

achters tands wijken;
proces bes chrijving/
kwaliteits verbetering
- 360 graden onderzoek: leren
van verhalen van kinderen die
ondanks hun armoede toch
een gezondere leefs tijl
hebben bereikt.
Armoedetrajecten verrijken
met gezonde leefs tijl:
- 20 curs us s en gezond kopen
gezond koken
- AAGG -ins trumenten en
communicatiemiddelen
koppelen aan het kindpakket
- Inventaris eren mogelijkheid
gezondheids cafe’s in kader
van meedoen werkt
Z org en collectieve

Valt onder 1.6

zorgverzekering Minima

Aandachts wijken

kinderen in arme

gemeente Ams terdam

Armoedebes trijding

- Project armoede en

Armoedebes trijding gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijns organis aties

en AAGG

gezondheid van kinderen:

en AAGG

ouders

Wetens chappelijke

extra inzet JGZ

(onderzoeks ) ins tellingen

- Welke mogelijkheden biedt

SES

CZ M voor het bevorderen van
gezond gewicht
- Convenant: welke afs praken
kunnen we maken in het
kader van convenant
- Vers terken van
gezondheids vaardigheden
Stads pas (Goedkoop en Valt onder 1.6
Gezond)

Aandachts wijken

kinderen in arme

gemeente Ams terdam

Armoedebes trijding

- we koppelen kennis ,

Armoedebes trijding gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijns organis aties

en AAGG

netwerk, interventies en

en AAGG

ouders

Wetens chappelijke

SES

ins trumenten met (onderdelen

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

(onderzoeks
) ins tellingen
Samenwerkingspartners
Cluster

Planning 2015

van)
de s tads pas
Afgesproken
resultaat eind Gerealiseerd
- Benutten
2015
communicatiekanalen en
momenten voor voorlichting,
bewus twording en om
s pecifiek aanbod onder de
aandacht te brengen.

Sport en Bewegen

Valt onder 1.6

Aandachts wijken

kinderen in arme

gemeente Ams terdam

Armoedebes trijding

Armoedebes trijding gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijns organis aties

en AAGG

en AAGG

ouders

Wetens chappelijke

SES

nntb

(onderzoeks ) ins tellingen

Verbinding en

Valt onder 1.6

vindplaats Scholen

Aandachts wijken

kinderen in arme

gemeente Ams terdam

Armoedebes trijding

Welke interventies en

Er zijn goede -i

Armoedebes trijding gebieden met lage

gezinnen en hun

welzijns organis aties

en AAGG

bijeenkoms ten met ouders

afs praken gem

en AAGG

ouders

Wetens chappelijke

zijn ges chikt om bij aan te

in over noodon

(onderzoeks ) ins tellingen

s luiten om bv

Ouderbetrokke

minimaregelingen onder de

een odnerdeel

SES

aandacht te brengen.
Plan van Aanpak voor

Valt onder 1.7 12+ Niet bekend

jeugd van 12 jaar en Clus ters AAGG

12+

Aanpak

ouder uit
ris icogroepen

12+ aanpak

1) Analys e doelgroep en

- Start-up bijee

GGD

s takeholders

met belangrijks

GGD/JGZ

- inzicht kennis en beleving,

s takeholders . O

profes s ionals /s chool OKT

behoefte en dagelijks e

hiervan doelgro

profes s ionals /zorg

Ouder- en kindteams

realiteit jongeren

aangevuld en m

wetens chap

RVA Sport/Bos

- inzicht vindplaats en jongeren ins panningen v

Sport en Bos

en

- Start gemaak

Tops core

beïnvloedings mogelijkheden

aanpak. Res ult

- zicht op belangrijks te

'meiden in zorg

s takeholders

meegenomen i
aanpak.

2) Uitvoering onderzoek

- Met GGD afs p

Meiden in Z org

over inzet expe

Onderzoek naar kennis ,

en bewegen en

beleving en behoefte

interventieontw

kwets bare meiden. Z icht op
de boods chap die jonge
meiden hebben voor elkaar en
voor profes s ionals en

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

beleids makers (wat moeten
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
ze vooral wel en niet doen en
2015
welke vernieuwing is nodig?
Leerervaring en
empowerment van kwets bare
meiden.

3) Plan van aanpak 12+
Opges teld in s amenwerking
met s takeholders en
doelgroep zelf.

4) Realis eren quick wins
(doorlopend)
Gedurende het ops tellen van
het plan van aanpak worden
eventuele quick wins alvas t
uitgevoerd.

5) Start uitvoering plan van
aanpak
Meiden met zorg(en):

Valt onder 1.7 12+ Niet bekend

jeugd van 12 jaar en Clus ters AAGG

Jong, kwets baar,

Aanpak

ouder uit

GGD/JGZ

Z uid-Oos t is af

ris icogroepen

kennis ins tellingen

eindproduct he

RVA Sport/Bos

meiden 2 filmp

s cholen

over hun belev

Tops core

gezondheid en

Wetens chappelijke

ze wonen. De m

(onderzoeks ) ins tellingen

Noord hebben

ongezond en (s traks )
zwanger

12+ aanpak

nntb

Het traject met

een tijds chrift v

leeftijds genote

In totaal hebbe
aan het thema

leefs tijl gewerk

Het concept

onderzoeks rap

opgeleverd. We
zicht gekregen

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

van de meiden
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
gezondheid voo
2015
en hoe daarbij
kan worden in

interventies . In

zijn concrete ad

gezondheids int

jonge meiden o

Met de VU hebb

gedachten gew

een mogelijk ve

wordt uitgewer

Implementatie Pact

Valt onder 2.

Oud-Oos t

jeugd van 12 jaar en Cliëntenbelang Ams terdam Aanpak kinderen

Tus s enres ultaten Q1:

Gezond Gewicht

Aanpak kinderen

Oud-Noord

ouder uit

met overgewicht
en obes itas

LOKALE IMPLEM

diëtis ten

met overgewicht

2a) # kinderen met mo

1) Verdere borging Pact

Geuzenveld (Nieuw- ris icogroepen

eers te lijn Ams terdam

en obes itas

hebben OKA- begeleiding

Gezond Gewicht in Ouder-Kind implementatiem

Wes t)

kinderen 2,5 - 12

Fit!Vak

Os dorp (Nieuw-

jaar

fys iotherapeuten

Wes t)

profes s ionals /s chool gemeente Ams terdam

Teams (OKTs ) en Samen

- In de Indis che

Pact overgedra

Tus s enres ultaten Q2:

Doen (SD). Overdracht aan de OKT. Ook in de

1) PvA Borging pact gezond

Ouder en Kindteams in de

Waterlandpleinb

eers te vijf focus buurten

Slotermeer en

Bijlmer-Oos t

GGD

gewicht in Ouder-Kind Teams

(Z uidoos t)

Gilde Ams terdam

(OKTs ) en Samen Doen (SD)

Landelijke Huis arts en

gereed

2) Uitbreiding Pact Gezond

voorbereiding.

Vereniging (LHV)

2a) Ondertekende

Gewicht naar vijf nieuwe

betrokkenheid

Netwerk Eers telijns

s amenwerkings overeenkoms t focus buurten

huis arts en is in

Dietis ten Ams terdam

en plan van aanpak voor

buurten een aa

OSA

implementatie, uitvoering,

Partijen uit Pact Gezond

monitoring en borging van de begeleiding, zie ins panning

zijn de netwerk

Gewicht

overeenkoms t door het

opges tart. Geu

SIGRA

netwerk in Noord

s t. Jeugdtandverzorging

(Waterlandpleinbuurt)

4) Het Stedelijk

Noord lopen op

Ams terdam

2b) Ondertekende

Verwijs s chema

Oos t loopt acht

Vereniging

s amenwerkings overeenkoms t JGZ /huis arts /kinderarts is

planning. De pl

Oefentherapeuten

met partners in Z uidoos t

geïmplementeerd en de

ambitieus en h

Vrijwilligers centrale

(Bijlmer-Centrum)

uitvoering is geborgd bij de

wegens drukte

Ams terdam

2c) Ondertekende

betrokken beroeps groepen.

actief meedoen

Vrijwilligers organis aties

s amenwerkings overeenkoms t
met partners in Oos t

5) Verhogen van

STEDELIJK

(Indis che Buurt)

betrokkenheid met s tedelijke

- de implement

Lommer is de o

3) Kinderen hebben OKA-

morbide obes itas 54 2.2.

- In de nieuwe

Os dorp, Bijlme

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

3) # kinderen hebben OKAPlanning 2015
begeleiding

Pact partners , in het bijzonder
Afgesproken resultaat eind
het contact met de
2015
beroeps groepen door het

s tedelijk verwij
Gerealiseerd
huis arts en loop

Tus s enres ultaten Q3:

initiëren van een s tedelijk

heeft s tedelijke

2a) ondertekende

netwerk.

plaats gevonden

achter. Ten beh

s amenwerkings overeenkoms t

beperkt aantal

en plan van aanpak voor

naar toe gekom

implementatie, uitvoering,

Belangrijk inzic

monitoring en borging van de

dat het thema

overeenkoms t door het

bij lokale nas ch

netwerk (NW., W, Z O)

huis arts en. Aan

3) # kinderen hebben OKA-

wens elijk bij ini

begeleiding

organis atie lok
bijeenkoms ten

Tus s enres ultaten Q4:

huis arts en in tw

1) uitvoering lokale

2016.

s amenwerkings -

- ophalen ervar

overeenkoms t is geborgd in

implementatie

lokale netwerk (N)

s tedelijk netwe

2) # kinderen hebben OKA-

in Q3.

begeleiding
3) Monitoring en evaluatie
OKA-begeleiding is m lerende
aanpak
Actieplan morbide

Valt onder 2.

Bos en Lommer

kinderen met

GGD

Aanpak kinderen

Tus s enres ultaten Q1:

1) 2300 kinderen met

1. 1272 kindere

obes itas : centrale

Aanpak kinderen

Regio Ams terdam

(morbide) obes itas

Jeugdbes cherming

met overgewicht

PVA opges teld s amen met

(morbide) obes itas zijn in zorg met (morbide)

zorgverlener

met overgewicht

Oud-Oos t

ouders

MEE organis aties

en obes itas

partners

bij een centrale zorgverlener

hun ouders heb

en obes itas

Stedelijk

profes s ionals /s chool Ouder- en kindteams

2) Proces evaluatie centrale

begeleiding van

Landelijk

Samen Doen teams

Tus s enres ultaten Q2:

zorgverlener opgeleverd

zorgverlener. D

G4

Veilig Thuis

1) Rapportage Kinderen in

3) Innovatie digitale tools

200 kinderen m

JoGG Gemeenten

Beeld

4) Leerlijnen:

voorgaande kw

s tads deel Wes t

2) Bes chrijving s cenario's

a. totaal 120 OKA-JGZ

aantal is minde

Dapperbuurt

centrale zorgverlener

ges choold

hebben geplan

s tads deel Nieuw-

3) Start uitvoering actieplan

b. OKA (regulier): 30 OKA

o.a. een verloo

Wes t

Morbide Obes itas /

hebben de leerlijn gevolgd

jeugdverpleegk

s tads deel Noord

implementatie

wordt extra ins

s tads deel Oos t

s amenwerkings afs praken

geleverd in het

s tads deel Z uidoos t
Waterlandpleinbuurt

opleiden van
Tus s enres ultaten Q3:

jeugdverpleegk

Naam

Inspanning

Trans vaalbuurt

1) Start lerend ontwikkelen
Planning 2015
CZ

Kolenkitbuurt

2) Start aangepas te leerlijn

Slotermeer

morbide obes itas

Indis
che Buurt
Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
2. De proces ev
2015
centrale zorgve

Ins troom van h

kinderen gaat l

Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Tus s enres ultaten Q4:

loopt achter op

Geuzenveld (Nieuw-

1) uitvoering lerend

Acties zijn onde

Wes t)

ontwikkelen CZ

ins troom te ver

Os dorp (Nieuw-

2) uitvoering leerlijn morbide

Voorbereidinge

Wes t)

obes itas

onderzoek naar

Bijlmer-Oos t

zorgverlener is

(Z uidoos t)

Kruis en

Noord-Wes t (Noord)

(onderzoeks )pa

getroffen. De e

ges prekken en

zijn verkend. In

gezamenlijk voo

gekeken naar f
daarvan.

3. Voor de decl

vergoeding van

de Centrale Z o

door Z ilveren K
wijzigingen in r

een nieuw decl

ontwikkeld. Sam
Z ilveren Kruis
aanpas s ingen
ingeregeld.

4. De zevende

inmiddels ges t

jeugdverpleegk

hebben nu de l

De achts te gro

s eptember. Ge

aanname van e

groep jeugd-ve

wordt een nege

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

voor ja
Afgesproken resultaat eind gepland
Gerealiseerd
2015

5. Een groep Je

verpleegkundig

zijn nauw betro

bij de ontwikke

digitaal actie en

praktijktes t me

juni/juli ges tart
Ams terdam is één van

Valt onder 2.

de proeftuinen

Aanpak kinderen

Stedelijk

kinderen met

Achmea

Aanpak kinderen

1) Projectplan van de

- Het landelijke

(morbide) obes itas

G4

met overgewicht

Ams terdams e VWS- proeftuin

proeftuinentraj

met overgewicht

JoGG

en obes itas

Ketenzorg is vas tges teld en

vertraging opge

en obes itas

kennis ins tellingen

ontvangt co-financiering van

Hierdoor is ook

Ouder- en kindteams

VWS

van de proeftui

Wetens chappelijke

2) Project A ‘Inhoud en

afgerond. Met o

(onderzoeks ) ins tellingen

financiering ketenzorg

VWS is afgepro

kinderobes itas middels

projectplannen

proeftuinen’ van C4O is

ingediend word

vas tges teld en in uitvoering

- koploper proe

3) Projectplan proeftuin

Ams terdam en

Ketenzorg is in uitvoering

hebben gezame

concept 'progra

voor beide proe

opges teld. Dez

ontvangen doo

Inkoop aanbod Gezond

Valt onder 2.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar en Achmea

Aanpak kinderen

1. We voeren 60 programma’s We hebben 30

Gewicht

Aanbodvers terking

s tads deel Wes t

ouder uit

GGD/E& G

met overgewicht

uit (benoemen per s tads deel). draaien/afgero

s tads deel Nieuw-

ris icogroepen

maats chappelijk

en obes itas

2. Aan de programma’s doen

Aan de program

Wes t

kinderen 2,5 - 12

middenveld

550 deelnemers mee.

lopen of zijn afg

s tads deel Noord

jaar

3. Vas ts tellen van de

doen/deden 29

s tads deel Oos t

profes s ionals /zorg

inkoops trategie voor 2017

mee.

s tads deel Z uidoos t
Waterlandpleinbuurt

Alle programm

Indis che Buurt

ontwikkeling zij

Trans vaalbuurt

onderbouwing

Kolenkitbuurt
Slotermeer

De licentiehoud

Bijlmer-Centrum

eers te helft van

Naam

Inspanning

Oud-Noord
Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

betrokken en in
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
gezet. Z ij zijn o
2015
om hun rol bet

Er is afges prok

inkoop voor 20
meegaat in de

inkoop van de g

Ams terdam. In

interventie de a
2017.
Kwaliteit aanbod Gezond Valt onder 2.4

Banne

jeugd van 12 jaar en Achmea

Aanpak kinderen

1. Inzichten uit onderzoek

-Subs idie-aanv

Gewicht

Bos en Lommer

ouder uit

GGD/E& G

met overgewicht

‘ouderparticipatie vanuit de

2 Theia onderz

Oud-Oos t

ris icogroepen

maats chappelijk

en obes itas

profes s ionals bekeken’ zijn

ingediend en a

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

s tads deel Wes t

jaar

Pact Gezond Gewicht en tools

bes loten het on

Dapperbuurt

profes s ionals /zorg

voor toepas s ing voor het

verder te finan

Waterlandpleinbuurt

beter aans preken, motiveren

-Vier proces ev

Indis che Buurt

en begeleiden van ouders van de afrondende

Trans vaalbuurt

een kind met ongezond

s eptember wor

Kolenkitbuurt

gewicht zijn ontwikkeld.

rapporten opge

Slotermeer

2. Uitvoering Theia-onderzoek

overige twee p

Bijlmer-Centrum

loopt conform

evaluaties bevi

Oud-Noord

(onderzoeks )plan

in de uitvoeren

Geuzenveld (Nieuw-

3. Op bas is van de uit te

daarvan wordt

Wes t)

voeren proces evaluaties

opgeleverd. Ov

Os dorp (Nieuw-

wordt bij zeven interventies

voortgang van

Wes t)

het programma aangepas t tbv evaluatie van d

Bijlmer-Oos t

het erkennings traject.

interventie wor

(Z uidoos t)

4. Stimuleren van

bes loten.

Noord-Wes t (Noord)

s amenwerking tus s en

-De opdracht vo

kennis ins tituten tbv

ops tellen van e

erkennings trajecten

kwaliteits kader

5. Alle interventies zetten een

vanuit Clus ter K

opvolgende s tap tbv

overgewicht en

erkennigs traject

uitgezet. Er is e

Aanbodvers terking

gedeeld met s tedelijk netwerk Theia commis s

gemaakt met d

des kres earch e

met s takeholde

ingepland. Ople

Naam

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

kwaliteits kader
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
2015

Q3.

-De uitwis s eling

afgerond. NJi e

nader tot elkaa

in Q3 worden c

afs praken over

gemaakt. De kn

analys e is in co
opgeleverd en

aangevuld met

geplande interv

uitwis s eling wo

partijen als een
gezien.

-In s amenwerk

programma arm
een aantal

begeleidings tra

aanbod ingezet
trajecten heeft

plaats gevonden

worden opgevr

-Vervolg/doors t

G4/JOGG onder

meer tijd in bes
gepland. Door

contact pers on
concretis ering

over de opdrac
hiervoor in Q2

begin onderzoe

-Onder begelei

projectleider zij

interventies ge

erkennings traje
Interventies is

ges tart met inp

Twee intervent

Inspanning

Gebied

Doelgroep

Impuls mbt motiveren

Valt onder 2.4

Bos en Lommer

jeugd van 12 jaar en Achmea

Aanpak kinderen

1. 2 kwalitatieve onderzoeken

-De opdrachtfo

en

Aanbodvers terking

Oud-Oos t

ouder uit

GGD/E& G

met overgewicht

naar motivatie van ouders en

afges temd met

Banne

ris icogroepen

maats chappelijk

en obes itas

kinderen en al dan niet

vas tges teld.

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

s ucces volle toeleiding zijn

Opdrachtgever

Dapperbuurt

jaar

opgeleverd.

AAGG en NEJA (

Waterlandpleinbuurt profes s ionals /zorg

2. Het op bas is van

effectieve jeugd

Indis che Buurt

vers chillende (kwalitatieve)

Ams terdam).

Trans vaalbuurt

onderzoeken/trajecten

Slotermeer

opges telde uitvoerings plan

Kolenkitbuurt

tav de noodzakelijke impuls op concrete invulli

Bijlmer-Centrum

motiveren en doorverwijzen is

toeleidings onde

Oud-Noord

in uitvoering.

zeggen, ja doen

doorverwijzen/toeleiden

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

met s tappen te
Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
(bes chrijvingen
2015
voor indiening.

Naam

-Nadere afs pra

Geuzenveld (Nieuw-

gemaakt. In ve

Wes t)

zwangers chaps

Os dorp (Nieuw-

nieuwe onderzo

Wes t)

aanges teld. De

Bijlmer-Oos t

is ges tart en d

(Z uidoos t)

interventies zijn

Noord-Wes t (Noord)

Dataverzamelin

en oplevering r

- er zijn een aa
geindentificeer

uitvoering kom
Verbinding met

Valt onder 2.4

Bos en Lommer

jeugd van 12 jaar en Achmea

Aanpak kinderen

Er zijn valide s creenings tools

- er is afges pro

zorgpaden ‘Jij en je

Aanbodvers terking

Oud-Oos t

ouder uit

GGD/E& G

met overgewicht

op het gebied van ‘gezonde

focus de kome

Banne

ris icogroepen

maats chappelijk

en obes itas

leefs tijl’ en de bijbehorende

2 thema's ligt:

Slotervaart

kinderen 2,5 - 12

middenveld

klantroutes in ‘Jij en je

en motoriek/be

Dapperbuurt

jaar

gezondheid’

Waterlandpleinbuurt profes s ionals /zorg

gezondheid’ ontwikkeld en
geïmplementeerd.

- op beide them

Indis che Buurt

van aanbieders

Trans vaalbuurt

gekomen. Deze

Slotermeer

actief participe

Kolenkitbuurt

project.

Bijlmer-Centrum

Naam

Inspanning

Oud-Noord
Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Geuzenveld (Nieuw-

Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
2015

Wes t)
Os dorp (NieuwWes t)
Bijlmer-Oos t
(Z uidoos t)
Noord-Wes t (Noord)

Effectmetingen,

Valt onder 3.1

Bos en Lommer

gemeente

G4

evaluaties ,

Lerende aanpak

Regio Ams terdam

overige

Oud-Oos t
Banne

onderzoeken

Niet bekend

Tus s enres ultaat Q1:

afges proken res ultaat 2016 1)

interne RVE's

4) res ultaten evaluatie

Uitvoeren van cq

profes s ionals

JoGG

leerlijnen

opdrachtverlenen tot

wetens chap

kennis ins tellingen
regiogemeenten

Lerende aanpak

uitvoering van divers e
Tus s enres ultaat Q2:

monitorings onderzoeken,

Aandachts wijken

3) res ultaten Op de Gezonde

effectmetingen en

Stedelijk

Toer

anders oortige onderzoeken

Slotervaart

naar divers e ins panningen 8

gebieden met lage

Tus s enres ultaat Q3:

AAGG ins panningen binnen

SES

2) res ultaten Fres h in de Les

het clus ter KmO. Hiervan

Landelijk

worden voor 6 ins panningen

G4

Tus s enres ultaat Q4:

de rapportages in 2016

JoGG Gemeenten

1) res ultaten Implementatie

opgeleverd.

s tads deel Wes t

Pact

Dapperbuurt

2) Uitvoeren Evaluatie Fres h in

s tads deel Nieuw-

de Les (motie raad)

Wes t
s tads deel Noord

3) Start eers te fas e

s tads deel Oos t

Longitudinaal onderzoek

s tads deel Z uidoos t

Effectmeting Jump In Door VU

Waterlandpleinbuurt

. …..

Indis che Buurt
Trans vaalbuurt

4) 4 Literatuur reviews . :

Kolenkitbuurt

Verkennende literatuur

Slotermeer

onderzoeken die inzicht geven

Bijlmer-Centrum

in de (laats te) s tand van

Oud-Noord

(internationale) zaken rond

Geuzenveld (Nieuw-

(groepen) van interventies .

Wes t)
Os dorp (Nieuw-

5) Uitvoering Outcome

Wes t)

monitor 2016

Naam

Inspanning

Faciliteren proces

Valt onder 3.1

Lerende aanpak en

Lerende aanpak

Bijlmer-Oos t
Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd

(Z uidoos t)

6) Uitvoering Staat van
2015

Noord-Wes t (Noord)

Gezond Gewicht 2016

Niet bekend

wetens chap

kennis management

G4

Lerende aanpak

1. 2 bijeenkoms ten van

ad 1: externe

interne RVE's

Externe wetens chappelijke

wetens chappel

JoGG

expertgroep AAGG

expertgroep ov

kennis ins tellingen

beweegbeleid i

regiogemeenten

2. Ins piratiedag gezond

(s port- en bewe

gewicht 2016

2020; bewegen

aagg) heeft pla
3. 4 Beleids - e/o

ad 2: er zijn ge

kennis ateliers

beleids /kennis a
georganis eerd

4. 2 Gas t/actualiteitencolleges ins trument gee
voor brede doelgroep, in- e/o

behoefte bleek

extern gemeentelijke

de clus ters van

organis atie
Externe

valt onder 3.1

Regio Ams terdam

wetens chappelijke

Lerende aanpak

Stedelijk

Clus ters AAGG

Landelijk

G4

s ucces vol. De c

G4

Gedrags wetens chappers

AAGG en Sport

JoGG Gemeenten

gemeente Ams terdam

zinvolle aanvull

s tads deel Wes t

GGD/E& G

meegekregen o

s tads deel Nieuw-

GGD/JGZ

s portplan aan t

Wes t

JoGG

een goede verb

s tads deel Noord

Rijk

s tand te breng

s tads deel Oos t

Wetens chappelijke

doels tellingen v

s tads deel Z uidoos t

(onderzoeks ) ins tellingen

expertgroep

gemeente

App ontwikkelaars

Lerende aanpak

ntb

2 x per jaar een bijeenkoms t

De bijeenkoms

organis eren

plaats gevonden

Waterlandpleinbuurt
Indis che Buurt
Trans vaalbuurt
Kolenkitbuurt
Slotermeer
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Leerexpeditie excellente Valt onder 3.2

Stedelijk

profes s ionals /s chool Kans rijk Z uidoos t

profes s ionals School en Excellente

s tads deel Wes t

profes s ionals /s port

OKT

Lerende aanpak

Tus s enres ultaat Q1:

Leerexpeditie excellente

De leermodule

voorbereiding

profes s ionals School en Sport trainers , Advis e

Naam
Sport

Inspanning
profes s ionals

Gebied
s tads deel NieuwWes t

Doelgroep

Samenwerkingspartners
Cluster
SD

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
en Beweegman

Stads delen

Tus s enres ultaat Q2:

2015

afgerond en do

s tads deel Noord

Ops tellen uitvoerend

doelgroepen po

s tads deel Oos t

projectplan voor de

geëvalueerd.

s tads deel Z uidoos t

doelgroepen

Waterlandpleinbuurt

Organis eren van

Indis che Buurt

rondetafels es s ie met de

Trans vaalbuurt

uitvoerende doelgroepen en

Kolenkitbuurt

ontwikkelen leertrajecten

Slotermeer
Bijlmer-Centrum

Tus s enres ultaat Q3:

Oud-Noord

uitvoering leertraject

Tus s enres ultaat Q4:
evaluatie leertraject?
Profes s ionals Ouder en

Valt onder 3.2

Stedelijk

profes s ionals /s chool Kans rijk Z uidoos t

Kind Advis eurs en

Excellente

s tads deel Wes t

OKT

Samen Doen

profes s ionals

s tads deel Nieuw-

SD

Wes t

Stads delen

Lerende aanpak

Tus s enres ultaat Q1:

Profes s ionals Ouder en Kind

De leermodule

voorbereiding

Advis eurs en Samen Doen

groepen OKA's

over de vers ch
Tus s enres ultaat Q2:

de focus buurte

s tads deel Noord

Ops tellen (uitvoerend)

plaats gevonden

s tads deel Oos t

projectplan

afgerond.

Waterlandpleinbuurt

Tus s enres ultaat Q3:

Er lopen mome

Indis che Buurt

Organis eren van

ges prekken me

Trans vaalbuurt

rondetafels es s ies met SD en

OKT leerlijnen o

Kolenkitbuurt

OKA uitvoerenden

groepen OKA's

s tads deel Z uidoos t

Slotermeer

s tarten met de

Bijlmer-Centrum

Tus s enres ultaat Q4:

Oud-Noord

Ontwikkelen leertraject voor

Q3-Q4.

SD en OKA profes s ionals

Voor de Samen

Bes luit over uitvoering

aandachts funct

leertrajecten

op 9 juni jl een

terugkoms es s i

georganis eerd.

hierbij s tond he

'ges preks voeri
s amenwerking
JGZ .
Profes s ionals 1000

valt onder 3.2

Aandachts wijken

profes s ionals /s chool Kans rijk Z uidoos t

1000 dagen

Profes s ionals 1000 dagen

In Q2 is het uit

dagen
Naam aanpak

Excellente
Inspanning

Gebied

profes
s ionals /zorg
Doelgroep

profes s ionals

OKT
Samenwerkingspartners aanpak
Cluster
Stads delen

Lerende aanpak

Planning 2015

aanpak
de
Afgesproken resultaat eind voor
Gerealiseerd
2015

voorzorgverple

verder vormge

om hier een on

koppelen (nade
s taat hierover
dagen aanpak.

deze leermodu
Q4
Borgen van de

valt onder 3.2

vers chillende

Excellente

leerexpedities

profes s ionals

Niet bekend

profes s ionals /s chool Kans rijk Z uidoos t
profes s ionals /zorg

Lerende aanpak

OKT

Borgen van de vers chillende

Op 9 juni jl. von

leerexpedities

terugkomdag v

SD

Doen

Stads delen

Aandachts funct

plaats . Centraa

het thema 'ges

+ s amenwerkin
JGZ .

Op 16 juni jl vo

terugkomdag v

advis eurs Jump

Beweegmanag
trainers plaats

ochtend hebbe
concrete

s amenwerkings

gemaakt voor i

Daarnaas t s ton

'invloed' centra

Er lopen mome

ges prekken me

OKT leerlijnen o
groepen OKA's

s tarten met de
Q3-Q4.

Meten leerrendement

valt onder 3.2

van de leerexpedities

Excellente

Niet bekend

profes s ionals /s chool Kans rijk Z uidoos t
profes s ionals /zorg

OKT

Lerende aanpak

Meten leerrendement van de

nvt: geen finan

leerexpedities

geres erveerd.

Naam

profes s ionals
Inspanning

Ontwikkelen van een

valt onder 3.2

digitale leervorm

Excellente

activiteit t.a.v.

Profes s ionals

Gebied

Niet bekend

Doelgroep

SD
Samenwerkingspartners Cluster
Stads delen

profes s ionals /s chool Kans rijk Z uidoos t
profes s ionals /zorg

ges prekvoering met

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
2015

Lerende aanpak

Ontwikkelen van een digitale

Samen met inh

OKT

leervorm activiteit t.a.v.

des kundigen is

SD

ges prekvoering met gezinnen

de inhoud van

Stads delen

bes te vormgeg

gezinnen

worden. Dit op

ges preks techn
uiterlijk van de

randvoorwaard

certificaat als h
is uitgevoerd).
Inzicht leerbehoeften

Valt onder 3.2

overige profes s ionals

Excellente

s tads deel Z uidoos t profes s ionals /s chool Kans rijk Z uidoos t
profes s ionals /s port

profes s ionals

Lerende aanpak

OKT

Tus s enres ultaat Q1:

Inzicht leerbehoeften overige

De leermodule

voorbereiding

profes s ionals

medewerkers h

SD

plaats gevonden

Stads delen

Tus s enres ultaat Q2:

geevalueerd.

voorbereiding

Inmiddels is er
Tus s enres ultaat Q3:

gemaakt met h

Voors tel / advies voor aanpak

inventaris eren

vanaf 2016.

mogelijkheden

leertraject te o
Tus s enres ultaat Q4:

doelgroepen in

Evt. ontwikkelen van

aanpak.

leeroplos s ingen

Tevens zijn er m

Wes t afs praken

het ontwikkelen

leermodule voo

s tads deelmede

partners van Fr

(voor in het voo
Samenwerking JOGG en Valt onder 3.2
G4: onderzoek uit laten

Excellente

voeren naar invulling e-

Profes s ionals

Niet bekend

profes s ionals /s chool Kans rijk Z uidoos t
profes s ionals /zorg

learning Gezond

Lerende aanpak

Samenwerking JOGG en G4:

In afwachting v

OKT

onderzoek uit laten voeren

van JOGG en de

SD

naar invulling e-learning

gemeenten, zijn

Stads delen

Gezond Gewicht!

offertes opgevr

Gewicht!

onderzoeks bur

in Q3 plaats vin

City Health Challenge –

valt onder 3.3

Stedelijk

gemeente

App ontwikkelaars

Digitale

Tus s enres ultaten Q1:

Uitvoering pilot en o.b.v.

De uitvoering lo

Naam
City Health Coins

Inspanning
Ontwikkelen

Gebied
s tads deel Wes t

Doelgroep
overige

Samenwerkingspartners
Cluster
Digitaal platform clus ter
voorzieningen

Planning
2015
Voorbereiding

Afgesproken
resultaat
evaluatie pilot vervolg
in eind Gerealiseerd
aantal deelnem

digitale

s tads deel Nieuw-

profes s ionals

s ociaal

voorzieningen

Wes t

wetens chap

ondernemers (-vereniging)

Tus s enres ultaten Q2:

achter op begr

s tads deel Noord

verlos kundigen/kraamzorg

1) Inventaris atie onder

projectplanning

s tads deel Oos t

welzijns organis aties

profes s ionals tav wens en en

s tads deel Z uidoos t

Wetens chappelijke

kennis niveau

Waterlandpleinbuurt

(onderzoeks ) ins tellingen

2) Plan van aanpak met

2015
andere wijken.

Indis che Buurt

doelen en ins panningen

Trans vaalbuurt

2015/2016

partners loopt

Kolenkitbuurt
Slotermeer

Tus s enres ultaten Q3:

Bijlmer-Centrum

NTB

Oud-Noord
Tus s enres ultaten Q4:
NTB
(door)ontwikkeling

Valt onder 3.3.

Stedelijk

Leef& Actieplan app

Digitale
voorzieningen

Niet bekend

App ontwikkelaars

Digitale

Oplevering en implementatie

Tool is verder o

s tads deel Wes t

Digitaal platform clus ter

voorzieningen

digitaal leef- en actieplan tbv

bevind zich eind

s tads deel Nieuw-

s ociaal

begeleiding morbide obes e

fas e van tes ten

Wes t

ondernemers (-vereniging)

kinderen.

profes s ionals e

s tads deel Noord

verlos kundigen/kraamzorg

s tads deel Oos t

welzijns organis aties

s tads deel Z uidoos t
Waterlandpleinbuurt
Indis che Buurt
Trans vaalbuurt
Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Onderzoek naar

Valt onder 3.3.

Stedelijk

(mogelijk) gebruik

Digitale

digitale middelen onder

voorzieningen

doelgroepen AAGG

App ontwikkelaars

Digitale

Onderzoek gebruik digitale

In overleg met

s tads deel Wes t

Digitaal platform clus ter

voorzieningen

middelen – opzet vervolg

is de opdracht

s tads deel Nieuw-

s ociaal

toegepas t onderzoek

De onderzoeks

Wes t

ondernemers (-vereniging)

vragen) is in co

s tads deel Noord

verlos kundigen/kraamzorg

Doel is onderzo

s tads deel Oos t

welzijns organis aties

kwartaal te doe

s tads deel Z uidoos t
Waterlandpleinbuurt
Indis che Buurt
Trans vaalbuurt

Niet bekend

Naam

Inspanning

Kolenkitbuurt
Gebied

Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Bijlmer-Centrum

Planning 2015
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Oud-Noord

Inzet bes taande digitale

Valt onder 3.3

Stedelijk

middelen

Digitale
voorzieningen

Niet bekend

App ontwikkelaars

Digitale

Start beter en gericht

s tads deel Wes t

Digitaal platform clus ter

voorzieningen

benutten en inzetten van al

s tads deel Nieuw-

s ociaal

bes taande en goed

Wes t

ondernemers (-vereniging)

functionerende digitale

s tads deel Noord

verlos kundigen/kraamzorg

diens ten tbv doelgroep en

s tads deel Oos t

welzijns organis aties

doelen van AAGG, zoals die

s tads deel Z uidoos t

door AAGG kernpartners

Waterlandpleinbuurt

gebruikt worden. In 2016 te

Indis che Buurt

s tarten bij GGD.

Trans vaalbuurt
Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Digitale kennis deling

Valt onder 3.3

Stedelijk

jeugd van 12 jaar en App ontwikkelaars

Digitale

Invoeren en implementatie

Digitale

s tads deel Wes t

ouder uit

Digitaal platform clus ter

voorzieningen

interne digitale kennis deling

voorzieningen

s tads deel Nieuw-

ris icogroepen

s ociaal

Wes t

kinderen met

ondernemers (-vereniging)

s tads deel Noord

(morbide) obes itas

verlos kundigen/kraamzorg

s tads deel Oos t

kinderen van -9

welzijns organis aties

te beginnen TamTam

s tads deel Z uidoos t maanden tot 2,5
Waterlandpleinbuurt jaar en hun ouders
Indis che Buurt
Trans vaalbuurt
Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Overzicht bruikbare

Valt onder 3.3

Stedelijk

(effectieve) digitale

Digitale

middelen

voorzieningen

App ontwikkelaars

Digitale

Minimaal 10 gezondheids apps

s tads deel Wes t

Digitaal platform clus ter

voorzieningen

in GGD AppStore gericht op

s tads deel Nieuw-

s ociaal

doelgroepen en vuis tregels

Wes t

ondernemers (-vereniging)

AAGG.

s tads deel Noord

verlos kundigen/kraamzorg

s tads deel Oos t

welzijns organis aties

s tads deel Z uidoos t

Niet bekend

ook q2 conform

Naam

Inspanning

Waterlandpleinbuurt
Gebied
Doelgroep

Samenwerkingspartners Cluster

Indis che Buurt

Planning 2015

Afgesproken resultaat eind Gerealiseerd
2015

Trans vaalbuurt
Kolenkitbuurt
Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Verbinden, faciliteren,

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar en Clus ters AAGG

ins pireren van

Communicatie

s tads deel Wes t

ouder uit

s tads deel Nieuw-

ris icogroepen

Wes t

kinderen 2,5 - 12

verbonden met het onderwerp Facebookpagin

s tads deel Noord

jaar

en met elkaar. We hebben

die initiatieven

s tads deel Oos t

kinderen met

nieuwe

verbindt. Artike

s tads deel Z uidoos t (morbide) obes itas

s amenwerkings partners

en in digitaal p

Waterlandpleinbuurt kinderen van -9

toegevoegd aan ons netwerk,

over aanpak.

Indis che Buurt

maanden tot 2,5

zoals ondernemers en actieve

Kolenkitbuurt

jaar en hun ouders

buurtbewoners maar ook

profes s ionals

Communicatie

• Onze bes taande

Themalunch OJ

Gedrags wetens chappers

s amenwerkings partners

Gezond Gewich

gemeente Ams terdam

voelen zich nog meer

georganis eerd.

Slotermeer

collega’s van relevante

Bijlmer-Centrum

afdelingen binnen de

Oud-Noord

gemeente.
• Tien nieuws brieven
vers tuurd aan inmiddels ruim
duizend abonnees .

Veranderen norm in

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar en Clus ters AAGG

Communicatie

• In elke focus buurt een lokale Pers bericht ove

s amenleving

Communicatie

s tads deel Wes t

ouder uit

Gedrags wetens chappers

ambas s adeur ‘benoemd’.

te zware kinder

s tads deel Nieuw-

ris icogroepen

gemeente Ams terdam

• Vier keer dit jaar het

artikelen in gem

Wes t

kinderen 2,5 - 12

onderwerp gezonde leefs tijl in thema 'Sport'.

s tads deel Noord

jaar

de gemeentelijke huis -aan-

facebookpos t,

s tads deel Oos t

kinderen met

huis krant gezet.

tweet(s ).

s tads deel Z uidoos t (morbide) obes itas

• Webs ite heeft 2500 unieke

Waterlandpleinbuurt kinderen van -9

bezoekers per maand.

Indis che Buurt

maanden tot 2,5

• Vijf keer per week getweet

Trans vaalbuurt

jaar en hun ouders

over het onderwerp.

Kolenkitbuurt

profes s ionals /s chool

Bijlmer-Centrum
Oud-Noord

Gedrags beïnvloeding

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar en Clus ters AAGG

van kinderen en hun

Communicatie

s tads deel Wes t

ouder uit

Gedrags wetens chappers

Communicatie

Ontwikkeling en uitvoering van Alle AAGG-med
s trategie

hebben introdu

ouders
Naam

Inspanning

s tads deel NieuwGebied

ris icogroepen
Doelgroep

gemeente Ams terdam
Samenwerkingspartners
Cluster

Planning 2015

gedrags beïnvloeiding
Afgesproken
resultaat eind Gerealiseerd
onderwerp gek

Wes t

kinderen 2,5 - 12

s tads deel Noord

jaar

hele dag met B

s tads deel Oos t

kinderen met

Ins ights Team

2015

heidag. Kleiner

s tads deel Z uidoos t (morbide) obes itas

toegepas t op e

Waterlandpleinbuurt kinderen van -9

Afs praken gem

Indis che Buurt

maanden tot 2,5

experimenten m

Trans vaalbuurt

jaar en hun ouders

beïnvloeding in

Kolenkitbuurt

ruimte en buur

Bijlmer-Centrum

Z uidoos t. Eigen

Oud-Noord

middelen word
ges creend.

Onders teuning lobby

Valt onder 3.4

Stedelijk

jeugd van 12 jaar en App ontwikkelaars

voeds elomgeving

Communicatie

s tads deel Wes t

ouder uit

s tads deel Nieuw-

ris icogroepen

Wes t

Communicatie

We hebben de

Bijgedragen aa

Gedrags wetens chappers

voedings indus trie en andere

Alliantie Stop K

gemeente Ams terdam

betrokken partijen

op s ocial media

kinderen 2,5 - 12

aanges proken op hun

s upermarkten

s tads deel Noord

jaar

medeverantwoordelijkheid

Facebook toege

s tads deel Oos t

kinderen met

voor een gezonde leefs tijl bij

‘nudge’ naar

s tads deel Z uidoos t (morbide) obes itas

kinderen. We hebben

s uikerbomtoetj

Waterlandpleinbuurt kinderen van -9

organis aties die het ‘s lecht’

kinderen te ver

Indis che Buurt

maanden tot 2,5

doen uitgenodigd het beter te

winkels .

Trans vaalbuurt

jaar en hun ouders

doen en bedrijven die het

Kolenkitbuurt

goed doen en organis aties

Slotermeer

met wie we verwante doelen

Bijlmer-Centrum

hebben, in het zonnetje gezet.

Oud-Noord

