Stoplicht rapportage inclusief output van 25 Mar 2016 10:16
Aantal inspanningen: 33

Uw selectie:
Periode: 1 januari -31 maart 2015

Naam

Inspanning

Ontwikkelen 1000
dagen aanpak

Ontwikkelen 1000
dagen aanpak (ntb)

Gebied

• Stedelijk

Doelgroep

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

Samenwerkingspartners
Cluster

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

Planning 2015

Afgesproken
resultaat eind 2015

Gerealiseerd

Toelichting

Tussenresultaten
Q1:
Analyse
focusgroepen en
focusbuurten

Uitvoeringsplan
1000 dagen aanpak

Op basis van uitgebreide desk-research en gesprekken is
een goed beeld ontstaan wat de kritische periodes in het
leven van ongeboren of heel jonge kinderen zijn als het gaat
om over het risico op overgewicht of obesitas op 5-jarige
leeftijd. Het Interne Expertteam van de AAGG heeft de
notitie hierover vastgesteld.

- Met een divers publiek aan gemeentelijke collega's is een
goede hei-werkdag gehouden. We hebben toen onder
andere het G4-JOGG onderzoeksrapport 'Het Jonge Kind'
naar de context van de Amsterdamse aanpak Gezond
Gewicht vertaald en uitgewerkt. - de voorbereidingen voor
het atelier met externe gasten uit wetenschap en praktijk zijn
in (volle) gang gezet. - De G4 en JOGG hebben een
opdracht opgesteld om gezamenlijk onderzoek uit te laten
voeren naar hoe verschillende doelgroepen binnen de
1000-dagenaanpak (met verschillende etnische
achtergronden) het beste benaderd kunnen worden. Dit
onderzoek wordt betaald door landelijk JOGG.

Tussenresultaten
Q2:
Plan van aanpak

Uitvoering Jump-in

valt onder 2.1
Scholenaanpak PO
(Jump-in)

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

ouders
professionals/school
professionals/sport
professionals/zorg

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

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

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

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

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

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

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

3) Toolkit is
beschikbaar.

1a) Er zijn 5 scholen succesvol ingestroomd.
1b)We leveren vanuit de aanpak ondersteuning aan in totaal
79 scholen, daarmee lopen we precies op de planning.

De uitvoering van de aanpak op de scholen verloopt goed.
Vóór de zomervakantie zullen de eerste scholen de aanpak
helemaal af kunnen ronden omdat alle doelen behaald zijn.

Sport en Bewegen

valt onder 2.1
Scholenaanpak PO
(Jump-in)

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

• Scholenaanpak

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

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

De voortgang Pilot extra uren bewegingsonderwijs op twee
scholen in ZO is gerapporteerd.

Voeding &
gezondheid

valt onder 2.1
Scholenaanpak PO
(Jump-in)

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

• Scholenaanpak

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

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

PLAYgrounds en
schoolpleinaanpak

valt onder 2.1
Scholenaanpak PO
(Jump-in)

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

• Scholenaanpak

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

Ontwikkelen
community aanpak
Noord
(Waterlandpleinbuurt
en Oud-Noord)

Valt onder 3.1
Buurtaanpak Noord

• stadsdeel Noord • buurtorganisaties
• Waterlandpleinbuurt• jeugd van 12 jaar en
• Oud-Noord
ouder uit
risicogroepen
• kinderen 2,5 - 12
jaar
• kinderen met
(morbide) obesitas
• kinderen van -9
maanden tot 2,5 jaar
en hun ouders
• ondernemers
• ouders
• professionals/school
• professionals/sport
• professionals/zorg

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

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

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

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

Voorbereidende gesprekken met diverse zelforganisaties
worden gevoerd.

Q2 voorbereiding Q3 starten

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.4
Buurtaanpak West

• stadsdeel West
• Kolenkitbuurt

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• kinderen 2,5 - 12
jaar
• kinderen met
(morbide) obesitas
• kinderen van -9
maanden tot 2,5 jaar
en hun ouders
• ondernemers
• ouders
• professionals/school
• professionals/sport
• professionals/zorg

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

Tussenresultaten
Q1:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q1-2015

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

Netwerk zorg en verbinding met lokale partners netwerk is
opgezet. Fresh in de les voorbereidingen gestart.
Draagvlak voor community aanpak gerealiseerd. Vebinding
gelegd tussen jump-in en ouder- en kindteam.
Bewonersinitiatieven geinventariseerd

Community aanpak
in uitvoering

Draagvlak voor community aanpak gerealiseerd.
Sleutelfiguren zijn benaderd en in gesprek met de
achterban, bewonersinitiatieven.

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

Ontwikkelen
community aanpak
West (Kolenkitbuurt)

Valt onder 3.4
Buurtaanpak West

• stadsdeel West
• Kolenkitbuurt

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• kinderen 2,5 - 12
jaar
• kinderen met
(morbide) obesitas
• kinderen van -9
maanden tot 2,5 jaar
en hun ouders
• ondernemers
• ouders
• professionals/school
• professionals/sport
• professionals/zorg

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

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

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.5
Buurtaanpak
Nieuw-West

• stadsdeel
Nieuw-West
• Slotermeer

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• kinderen 2,5 - 12
jaar
• kinderen met
(morbide) obesitas
• kinderen van -9
maanden tot 2,5 jaar
en hun ouders
• ondernemers
• ouders
• professionals/school
• professionals/sport
• professionals/zorg

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

Tussenresultaten
Q1:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q1-2015

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

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

Ontwikkelen
community aanpak
Nieuw-West
(Slotermeer)

Valt onder 3.5
Buurtaanpak
Nieuw-West

• stadsdeel
Nieuw-West
• Slotermeer

• buurtorganisaties
• jeugd van 12 jaar en
ouder uit
risicogroepen
• kinderen 2,5 - 12
jaar
• kinderen met
(morbide) obesitas
• kinderen van -9
maanden tot 2,5 jaar
en hun ouders
• ondernemers
• ouders
• professionals/school
• professionals/sport
• professionals/zorg

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

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

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

- Er worden op dit moment 20 nieuwe volwassen
bewonersambassadeurs geworven om binnen hun netwerk
met minimaal 10 andere bewoners over gezondheid te
praten; doel is informatie verzamelen, bewustwording,
ophalen bewonesrinitiatieven en gezamenlijk organiseren
gezondheidsfestival. Daarnaast wordt een groep van 10
kinderen geworven om ook als ambassadeur te starten.
- op drie scholen zijn moeders gezamenlijk aan de slag
gegaan om voorlichtingen en workshops te geven over
gezonde traktaties. Op twee scholen heeft dat in combinatie
met jump in geleid tot invoeren van gezond traktatiebeleid.
Twee moeders gaan als gezondheidsambassadeurs verder.
Op twee andere scholen zal dit traject ook starten.
- 16 reeds opgeleide ambassadeurs geven aan door te
willen gaan om voorlichting te geven over de sociale kaart,
en thema avonden te organiseren over gezondheid. 1
ambassadeur is lid geworden van de regiegroep, een groep
bewoners die aanvragen voor bewonersinitiatieven
beoordeelt.
- pedagogisch medewerkers van drie speel-O-theken
hebben een verkorte cursus "Beweegkriebels" gekregen.
Tijdens hun moederontmoetingsochtenden wordt zoveel
mogelijk samen-- met moeders en dreumesen
Beweegkriebels gedaan. Opvoedadviseurs zijn regelmatig
aanwezig. Voor dit onderdeel van speel-O-theek is een
subsidieaanvraag voor uitbreiding onder behandeling
stadsdeel.
- binnen een coachingstraject voor meiden (12-18jr) is door
middel van thema avonden aandacht oor gezonde leefstijl
en wordt de mogelijk voor sporten (topscore activiteiten)
onder de aandacht gebracht
- medewerkers van sport staan bij de voedselbank om gratis
lidmaatschap bij sportvereniging aan te bieden aan kinderen
van bezoekers voedselbank
- uitvoerders van Leff hebben aanvullend sportaanbod voor
peuters, met gelijkertijd fitness voor moeders. Daarnaast
werven ze vaders om te komen sporten, aangevuld met
informatie over een gezonde leefstijl
- er worden wekelijks ouder/ peuter speelochtenden in de
natuurspeeltuin natureluur georganiseerd, waarbij extra
aandacht wordt gegeven aan samen buiten spelen, gezond
eten en drinken
- gezondheid en overgewicht zijn binnen de gebiedsagenda
Slotermeer/Slotermeer opgenomen als prioriteit voor de
komende jaren
- implementatiemanager is gestart in Slotermeer, eerste
afspraken met zorgpartners worden vormgegeven. Groot
draagvlak onder deelnemers.
Voor de community aanpak is actieve medewerking nodig
vanuit het gebiedsteam en personele inzet van
gebiedsteammedewerkers. Binnen de nieuwe organisatie is
dit team in Geuzenveld Slotermeer nog niet ingevuld. Op dit
moment worden medewerkers geworven, wanneer deze
geïnstalleerd zijn, kan en start worden gemakt met de
communityaanpak.

Uitvoering programma
Gezond Ingerichte
Stad (ntb)

Valt onder 4.1
Gezond Ingerichte
Stad

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

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

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

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

- Eerste workshop Gezond Ingericht Centrumeiland IJburg
plaatsgevonden
- Start gemaakt met kansenkaart prioriteitsbuurten

Amsterdamse
menukaart gezonde
voeding

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

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

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

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

Amsterdamse
menukaart is
ontwikkeld en
geimplementeerd

Lijst met mogelijke oplossingen voor voedselpartijen is
beschikbaar.

10 sportkantines zijn
gestart met de
aanpak gezonde
sportkantine

27 sportkantines verdeeld over 5 stadsdelen werken aan
een gezondere sportkantine.

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

Gezonde kantines

Valt onder 4.2
Gezonde
Voedselomgeving

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

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

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

Gezonde
voedselbank

Valt onder 4.2
Gezonde
Voedselomgeving

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

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

Tussenresultaten
Q1:
nvt
Tussenresultaten
Q2:
nvt

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

Tussenresultaten
Q3:
Plan van aanpak
gezondere
voedselbank

Tussenresultaten
Q4:
Opstellen
inspanningen en
ondersteuningspakket
gezondere
voedselbank

Gezonde
buurtmoestuinen

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

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

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

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

AAGG staat in de (concept) groenagenda die in maart 2015
door wethouder Choho is gepresenteerd.

Pact Gezonde
Voedselomgeving
Amsterdam

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

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

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

Tussenresultaten
Q1:
ntb
Tussenresultaten
Q2:
ntb

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

Tussenresultaten
Q3:
ntb
Tussenresultaten
Q4:
ntb

Inkooprichtlijnen
gezonde voeding

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

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

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

nvt (start 2016)

nvt (start 2016)

Gezond
vestigingsbeleid

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

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

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

Tussenresultaat Q1:
nvt

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

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

Conferentie gezonde
voeding Maatschappelijke
debatten
voedselomgeving en
gezond gewicht

Pilot gezonde
winkelpleinen
(Waterlandpleinbuurt
Noord)

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

Valt onder 4.2
Gezonde
voedselomgeving

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

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

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

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

Tussenresultaat Q1:
Plan van aanpak
maatschappelijk
debat; politieke
discours

Er heeft een
voedseldebat
plaatsgevonden

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

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

Pilot gezonde
winkelgebieden is
uitgevoerd in
Amsterdam Noord

- workshop 'marketing, marge en gezonde voeding' is
ontwikkeld.
- 2 voedselondernemers aan het waterlandplein hebben
advies gekregen over herinrichting van de winkel.

Projectcoördinatie ontbreekt.

Actieplan morbide
obesitas

5.1. Actieplan
morbide obesitas

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

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

Tussenresultaten
Q1:
PVA opgesteld
samen met partners

PvA morbide
obesitas wordt
uitgevoerd

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

- Half februari is de brede, multi-disciplinaire projectgroep
‘Actieplan morbide obesitas’ van start gegaan.
- JGZ heeft een start gemaakt met de audit waarbij de
dossiers gelicht zijn van de kinderen met morbide obesitas
graad 2 en graad 3 die in de periode 2011- 2014 zij gezien
en gewogen en gemeten zijn. Momenteel start een analyse
van de gegevens van bijna 1000 kinderen.
- Samenwerkingsafspraken over sociaal – en medische
zorgpartners zijn in de conceptversie klaar. De
jeugdverpleegkundige ( OKA- JGZ) is de centrale
zorgverlener, generalisten van Samen Doen spelen en
overige ouder-en kindadviseurs spelen mede een
belangrijke rol in de uitvoering van het casemanagement.
Een eerste start is gemaakt voor de kinderen met morbide
obesitas graad 3 . Er worden nog scenario’s ontwikkeld over
de verschillende rollen.
- Er lopen gesprekken met Achmea om de inzet van de
centrale zorgverlener voor deze groep kinderen in
Amsterdam te financieren.
- De voorbereidingen voor de aangepaste leerexpedities
voor jeugdverpleegkundigen die gericht zijn op de
begeleiding van kinderen met morbide obesitas zijn gereed.
Zij starten in april en in mei.
- De voorbereidingen voor de leerexpidities voor de
generalisten van Samen Doen is gestart.

Voor dit project is een breed samengestelde projectgroep
ingericht, met vertegenwoordiging van het OKT (wo MEE
Amstel en Zaan, JGZ) , Samen Doen, JBRA, Veilig Thuis,
kinderartsen, huisartsen. De projectgroep komt gemiddeld
om de twee weken bij elkaar. Men is positief over de aanpak
omdat de medische aanpak meer verbonden wordt met de
psychosociale zorg. Een verbetering bewerkstelligen van de
kwaliteit van leven van het gezin staat centraal.

Implementatie Pact
Gezond Gewicht

5.2 Implementatie
Pact Gezond
Gewicht

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

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

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

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

LOKALE IMPLEMENTATIE
Noord: gestart met uitvoering samenwerkingsovereenkomst,
ieders bijdrage en resultaat geconcretiseerd.
Nieuw-West: stakeholdersanalyse en probleemanalyse
afgerond, start gemaakt met werkafspraken
Zuid-Oost: idem
Tussenresultaten
2)
Oost: samenwerkingsovereenkomst voorbereid met zorg- en
Q2:
Samenwerkingsovereenkomsten
welzijnspartners. Ondertekening gepland op 20 mei.
1) PvA Borging pact
met lokale partners
West: plan van aanpak afgerond en eerste
gezond gewicht in
getekend en
netwerkbijeenkomst heeft plaatsgevonden.
Ouder-Kind Teams
operationeel in 4
(OKTs) en Samen
zwaarste buurten
STEDELIJKE IMPLEMENTATIE
Doen (SD) gereed
1. Het projectteam 'borging pact GG' is gestart. Deelnemers
2a) Ondertekende
3) # kinderen
zijn het Ouder en Kind team Amsterdam, Samen Doen in de
samenwerkingsovereenkomst
hebben OKABuurt en Jeugd, en namens de AAGG clusters school en
en plan van aanpak
begeleiding
'kinderen met overgewicht en obesitas'. Aan de hand van
voor implementatie,
een groslijst met aandachtspunten is geprioriteerd en
uitvoering,
worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Eerste resultaat
monitoring en
van het projectteam is een overzicht van de rollen en taken
borging van de
van de betrokken partners bij de implementatie en uitvoering
overeenkomst door
van het pact gezond gewicht. Een concept-versie is
het netwerk in Noord
opgeleverd.
(Waterlandpleinbuurt)
2b) Ondertekende
2. In de Stuurgroep Pact Gezond Gewicht van maart is de
samenwerkingsovereenkomst
concept stedelijke werkwijze/Leidraad
met partners in
JGZ/huisarts/kinderarts vastgesteld. De laatste aangedragen
Zuidoost
wijzigingen worden verwerkt. Het vastgestelde stuk is versie
(Bijlmer-Centrum)
1.0 en een groeimodel. Dit is een co-productie van stedelijke
2c) Ondertekende
vertegenwoordigers van OKT Amsterdam, Huisartsenkring
samenwerkingsovereenkomst
(HKA) en Kinderartsen Overleg Groot Amsterdam, de
met partners in Oost
Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht en Achmea. De
(Indische Buurt)
Stuurgroep heeft de voorkeur uitgesproken voor een
3) # kinderen
stedelijk implementatieplan. Belangrijk onderdeel daarvan
hebben OKAwordt het op basis van ervaringen uit de praktijk toetsen,
begeleiding
bijstellen en onderhouden van de leidraad.
Tussenresultaten
Q3:
2a) ondertekende
samenwerkingsovereenkomst
en plan van aanpak
voor implementatie,
uitvoering,
monitoring en
borging van de
overeenkomst door
het netwerk (NW.,
W, ZO)
3) # kinderen
hebben OKAbegeleiding
Tussenresultaten
Q4:
1) uitvoering lokale
samenwerkings-overeenkomst
is geborgd in lokale
netwerk (N)
2) # kinderen
hebben OKAbegeleiding
3) Monitoring en
evaluatie
OKA-begeleiding
ism lerende aanpak

3. Ouder- en kindadviseur begeleiding:
In maart zijn we gestart met de OKA begeleiding van
morbide obese kinderen die in 2014 gezien zijn en morbide
obesitas graad 3 hebben.
4. aanvraag predictiemodel: Achmea en de gemeenten
A’dam en R’dam zijn met kinderarts E. vd Akker, van
Erasmus MC in gesprek over het ontwikkelen van een
gezamenlijk predictiemodel. Er wordt nagegaan hoe zich dit
verhoudt tot het VROEGG-project, een ZonMw TOP
Preventieproject dat ook een predictiemodel ontwikkeld en
wat de mogelijkheden zijn om subsidie aan te vragen bij het
Stichting Achmea Gezondheidsfonds (SAG) of Theia fonds.
Gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid mbt het thema
en de samenwerking rondom dit thema wil Achmea hierin
zowel inhoudelijk als financieel met Amsterdam en
Rotterdam optrekken.
5. Het gesprek, half april, tussen Rieta van Staalduine (sr
manager ZIEL Achmea) en Paul van Velpen (dir GGD) is
voorbereid. Op de agenda: financiering van de centrale
zorgverlener en aandacht vragen voor de borging van het
thema overgewicht na de reorganisatie binnen Achmea.

Strategie en kaders
aanbod GG

Valt onder 5.3
Aanbodversterking

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

• Achmea
• GGD/E&G
• maatschappelijk
middenveld

• Aanpak kinderen
met overgewicht en
obesitas

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

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

- Namens de G4 stellen we samen met Achmea een
toetsingskader (inkoopvoorwaarden) op waar aanbod voor
onze doelgroep aan moet voldoen. Het eerste concept is
gemaakt en behoeft nog verdere aanpassing voordat het
door zowel Achmea, als de gemeente Amsterdam in gebruik
kan worden genomen.
- Er is ook gestart met het preventieve aanbod, dit stuk is Q2
2015 klaar.
- Er is gestart met de 'aanbodfoto's'. Hierin wordt de opgave
in de stad per focusbuurt uitgewerkt Deze kan gebruikt
worden als sturingsinstument. Het nog op te stellen
toetsteam aanbod GG kan hiervan gebruik maken. Zij geven
advies op aanbod, zowel inhoudelijk, als in afstemming met
de keten.
- Het eerste concept-voorstel mbt het toetsteam aanbod
Gezond Gewicht is besproken in de Stuurgroep Pact
Gezond Gewicht.

- We zijn gestart met een procesvoorstel voor het
ontwikkelen van aanbod gg. - We hebben gepland om het
toetsingskader op te leveren voor 1 mei 2015. - Net als in
2014 hebben de AAGG en de andere Grote Steden en
Achmea de input tav landelijke expertmeetings en
onderzoeken inhoudelijk met elkaar afgestemd en zijn we zo
veel mogelijk ook gezamenlijk geinterviewd. De AAGG trekt
deze samenwerking. Het ging om: - onderzoek iov C4O over
de Centrale Zorgverlener - onderzoek iov C4O over
knelpunten in de keten voor kinderen met obesitas

Ontwikkelen aanbod
Gezond Gewicht
(GG)

Valt onder 5.3
Aanbodversterking

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

• Achmea
• GGD/E&G
• maatschappelijk
middenveld

• Aanpak kinderen
met overgewicht en
obesitas

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

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

Unieke deelnemers aan interventies die afliepen in Q1:
A: 10
B: 0
C: 0
Aantal interventies:
Aanbod afgerond: 01
Aanbod in uitvoering: 05
Aanbod in ontwikkeling: 13
Aanbod in verkenningsfase: 07

In Q1 zijn verschillende interventies gestart die in Q2
eindigen. Vanwege de duur van de programma's eindigen
deze interventies in april of later. Één programma is
geeindigd en goed geevalueerd. Hier deden 10 moeders
aan mee. De voortgangsrapportage van Q2 geeft ook de
deelnemers weer die gestart zijn in Q4 2014 en Q1 2015
waarvan het programma doorliep/-loopt tot in Q2 2015.
LEGENDA: A). Zelf doen: Interventie waarbij de gemeente
Amsterdam zelf de dagelijkse projectleiding (en de
uitvoering) van het programma op zich neemt. B). Zelf
(laten) helpen: Interventie waarbij de gemeente Amsterdam
actief helpt bij het ontwikkelen/vormgeven van de inhoud
van het programma of interventie waarbij een derde partij
(bijv. NJI, CGL, NISB) actief helpt bij het
ontwikkelen/vormgeven van het inhoud van het programma.
C). (laten) inkopen: Interventie waarvan het programma
geen fundamentele ontwikkeling behoeft en wordt ingekocht
door de gemeente Amsterdam (of een derde partij) en
gericht is op Amsterdamse kinderen en hun gezinnen.

Leerexpeditie
excellente
professionals OKA
met Big

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

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

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

• Lerende aanpak

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

Leerexpedities OKA
met BIG ontwikkeld,
uitgevoerd en
geevalueerd.

Tussenresultaat Q2:
Aanpassen inhoud
leerexpeditie tbv 3
en 4 met focus op
Morbide Obesitas

De evaluatie is afgerond en uitgevoerd door O&S
(rapportage is op te vragen).
Leerexpeditie 2 is op basis van de evalautie op sommige
punten aangepast en wordt momenteel uitgevoerd en loopt
volgens planning.

De inhoud van leerexpeditie 3 en 4 is aangepast;meer focus
op de aanpak van Morbide Obesitas.

Tussenresultaat Q3:
Voorbereiding treffen
voor uitvoering
leerexpeditie 3 en 4
(externe trainers
benaderen,
programma per
bijeenkomst invullen,
e.d.)
Tussenresultaat Q4:
Evalueren
leerexpeditie 3 en 4

Leertraject excellente
professionals OKA
zonder Big en Samen
Doen

Leertraject excellente
professionals School /
Sport (zie ook 2.1.4)

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

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

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

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

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

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

Voorbereiding heeft plaatsgevonden samen met SD
professionals, SD teamleiders, en vanuit het beleid SD
(leerlijnen).

Leertraject voor
professionals
Sport/School is
uitgevoerd

Er is een projectplan opgesteld, de doelgroepen zijn
benoemd en er is een start gemaakt met het inventariseren
van de leerbehoeften.

Tav OKA zijn er voorbereidingen getroffen met een groep
OKA professionals in Noord en een OKA teamleider van
Noord. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met
de projectleider OKA (centraal) tav leren en ontwikkelen

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

De eerste JGZ groep die de leerexpeditie AAGG heeft
gevolgd is geevalueerd door O&S. Doel van deze evaluatie
was om: - het effect te meten van de leerexpeditie (iets
geleerd, gedragsverandering), - de tevredenheid te meten
van de 14 JGZ-verpleegkundigen - te kijken of de
ondersteuning die ouders hebben ontvangen van de JGZ
van meerwaarde is geweest. De volgende doelgroepen zijn
betrokken bij de evaluatie: - de jgz verpleegkundigen. Zij
hebben een vragenlijst ontvangen over tevredenheid, wat ze
geleerd hebben en nu anders doen in de praktijk en hoe ze
de nieuwe werkwijze hebben ervaren). - hun teamleiders zijn
geinterviewd(groepsinterview) waarbij is ingegaan op welke
veranderingen zij hebben gezien bij de verpleegkundigen.
En of de leerexpeditie van meerwaarde is geweest voor de
JGZ organisatie (in samenhang met OKT). - en er heeft een
gesprek plaatsgevonden met 1 samenwerkingspartner en 1
ouder over hoe zij nieuwe werkwijze en ondersteuning van
JGZ hebben ervaren. De evaluatie is door alle betrokkenen
als zeer positief beoordeeld. Aan de hand van deze
uitkomsten is leerexpeditie 2 aangepast en wordt nu volgens
planning uitvoerd. Twee bijeenkomsten hebben inmiddels
plaatsgevonden en de deelnemers experimenteren in de
praktijk met nieuw gedrag (tav drie gezinnen).

Tav SD: eind 2014 hebben er rondetafelsessies
plaatsgevonden met SD professionals en hun teamleiders
om de leerbehoeften tav gezond gewicht in kaart te brengen.
In Q1 heeft dit een vervolg gekregen en heeft er nog een
bijeenkomst plaatsgevonden. Er is nu genoeg inzicht in de
behoeften en er is een start gemaakt met het ontwikkelen
van een leeroplossing. Dit wordt samen met SD (en in
overleg met het Kernteam Zorg van AAGG) verder
vormgegeven. Tav OKA: eind 2014 hebben er
rondetafelsessies plaatsgevonden met OKA professionals
en hun teamleiders om de leerbehoeften tav gezond gewicht
in kaart te brengen. Noord gaf aan hier in 2015 over verder
te willen brainstormen. In Q1 heeft in Noord daarom een
vervolg bijeenkomst plaatsgevonden voor een groep OKA in
Noord die zich speciaal op dit thema gaan richten. Op basis
daarvan is een start gemaakt met het ontwikkelen van een
leeroplossing. Dit wordt samen met de OKT in Noord (en in
overleg met het Kernteam Zorg van AAGG) verder
vormgegeven.

Er is een projectplan opgesteld waarbij de doelgroepen
nader zijn gespecificeerd en de wensen en visie vanuit het
cluster scholen aanpak zijn geinventariseerd. Ook is een
start gemaakt met het inventariseren van de leerbehoeften
bij de: - Jump-In coaches, - beweegmanagers, - trainers die
Gym+ geven.

Inzicht tav
leerbehoeften overige
(zorg) professionals

Ontwikkelen digitale
voorzieningen

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

7.1 Ontwikkelen
digitale
voorzieningen

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

Tussenresultaat Q1:
voorbereiding

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

Tussenresultaten
Q1:
Voorbereiding

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

Tussenresultaat Q2:
voorbereiding

Inzicht in
leerbehoeften door
het organiseren van
gesprekken en
rondetafelsessies

Van sommige 'overige' professionals weten we dat er een
leerbehoefte is. Een aantal voorbeeld zijn: speeltuinleiders in
Noord, vrijwilligers en een aantal Zorgprofessionals.

Daar waar de urgentie groot is wordt gekeken of er op korte
termijn toch uitvoering aan gegeven kan worden. Er staat in
april (Q2) een gesprek gepland met de speeltuinleiders en
met de implementatiemanagers en buurtmanagers om de
leerbehoeften en urgentie verder te verkennen. Ook is een
gesprek ingepland met de Amstedamse School om te kijken
wat zij kunnen bieden.

NTB

Conceptopdrachtformulering opgeleverd en besproken in
kernteam.

Verder gesprek gevoerd met programmamanager en
ambtelijk opdrachtgever ihkv aanvaarding opdracht.

Communicatie
uitgevoerd ter
facilitering van
inspanningen binnen
de andere clusters

Uitvoering van communicatie taken gaat volgens planning.

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

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

Uitvoering van
communicatieplan
AAGG 2015

8.1 Uitvoering van
communicatieplan
AAGG 2015

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

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

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

Uitvoering van
communicatieplan
Scholenaanpak

8.2 Uitvoering van
communicatieplan
Scholenaanpak

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

• Clusters AAGG
• Communicatie
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam

Ontwikkelen toolkit
communicatiemiddelen
voor professionals

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

• Clusters AAGG
• Communicatie
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam

Realiseren van toolkit voor scholen heeft vertraging
opgelopen. Planning is om dit april/mei gereed en online te
hebben.

Tussenresultaten
Q1:
Ontwikkeling
middelen, zoals
beeldmateriaal,
audiovisueel

Voor vuistregels 'gezond eten, drinken; voldoende bewegen;
voldoende slapen' worden de iconen en beeldmateriaal dit
2) Nieuwe
semester ontwikkeld. Daarnaast ook diverse andere
communicatiemiddelen middelen met gezonde boodschap.
ontwikkeld voor
professionals
1)Toolkit online

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

Uitvoering
communicatie gezond
gedrag

8.4 Uitvoering
communicatie
gezond gedrag

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

• Clusters AAGG
• Communicatie
• Gedragswetenschappers
• gemeente
Amsterdam

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

Uitvoering corporate
Analyse rond gedragsbeïnvloeding is afgerond. Er is nu ook
communicatiestrategie een start gemaakt om de inzichten te verwerken in de
middelen.

Ook komt er een middel voor zorgprofessionals om met
ouders het gesprek aan te gaan over risico's
overgewicht/obesitas tijdens consulten.

