Stoplicht rapportage inclusief output van 25 Mar 2016 10:18
Aantal inspanningen: 45

Uw selectie:
Periode: 1 april - 30 juni 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

- Met input van gemeentelijke en externe betrokkenen is het
plan van aanpak geschreven en vastgesteld. Een goede
basis voor het plan van aanpak is gelegd tijdens een atelier
waar verschillende experts aanwezig waren en (
wetenschappelijk onderbouwde) focus aanbrachten.
- Het social marketing onderzoek vanuit de G4-JOGG is van
start gegaan.
- Ook is er aangesloten bij bestaande initiatieven; zoals
HP4ALL (Health Pregnancy for All).

- Het onderzoek van de G4-JOGG is toegekend aan een
partij. Pharos is aangehaakt. Als G4 hebben we input
geleverd aan het traject, dat nu van start is gegaan en
waarvan we in augustus de eerste resultaten verwachten. Er is een projectteam geformeerd waarin de eerstelijnszorg,
SAG en JGZ is vertegenwoordigd. Er zijn al veel
verbindingen gelegd met gemeentelijke partners en
externen.

Tussenresultaten
Q2:
Plan van aanpak

De focus komende periode zal de zwangerschap zijn, met
name in stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West.

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) 5 nieuwe scholen hebben al wel toegezegd om in te
stromen in de verbeteraanpak. Maar deze scholen zijn nog
niet gestart met de uitvoering.
1b) Jump-in wordt momenteel uitgevoerd op 79 scholen.

1a) De opstart van de extra scholen is gaande, maar
uitvoering start pas na de zomer. 1b) Op dit moment 79
scholen in de uitvoering. Eén school is dit kwartaal (tijdelijk)
gestopt.

Sport en Bewegen

valt onder 2.1
Scholenaanpak PO
(Jump-in)

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

• Scholenaanpak

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

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

1a) Op 44 Jump-in scholen wordt Gym+ aangeboden.
1b) Op 72 Jump-in scholen worden onder schooltijd
kennismakingslessen aangeboden.
1c) Op alle 79 Jump-in scholen worden naschoolse
activiteiten georganiseerd.
2a) Het besluit over vervolg Pilot extra uren
bewegingsonderwijs is genomen.

1a) De vraag van scholen naar Gym+ blijft groeien, het bleek
moeilijk om geschikte mensen te vinden (interesse en
competenties) om deze activiteit uit te voeren. Drie
activiteiten zijn daardoor niet van start gegaan. De groei van
Gym+ wordt in 2015-2016 mogelijk gemaakt door de inzet
van eigen gymdocenten van scholen en andere trainers met
een ALO achtergrond. 2a) De pilot extre uren
bewegingsonderwijs wordt voortgezet.

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.

1a) Het besluit over verder samenwwerking met Fifteen is
genomen.

1a) In samenspraak met Fifteen is er een nieuwe
samenwerking tot stand gekomen.

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.

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.1
Buurtaanpak Noord

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

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

Tussenresultaten
Q1:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q1-2015
Tussenresultaten
Q2:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q2-2015
Tussenresultaten
Q3:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q3-2015
Tussenresultaten
Q4:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q4-2015

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

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

- Kamp-0 heeft in de krokus- en meivakantie
plaatsgevonden.
- Laatste 2 van de 25 waterpunten worden gerealiseerd
- Fresh in de les heeft in de waterlandpleinbuurt
plaatsgevonden.
- Brugfunctie zorg-sportaanbod is verder uitgebreid.

Ontwikkelen
community aanpak
Noord
(Waterlandpleinbuurt
en Oud-Noord)

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.1
Buurtaanpak Noord

Valt onder 3.2
Buurtaanpak Oost

• 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

• stadsdeel Oost
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt

• 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

• 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

Tussenresultaten
Q2:
NTB

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

Tussenresultaten
Q3:
NTB
Tussenresultaten
Q4:
NTB

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

- Een groep van 15 op gezonde tour ambassadeurs heeft
hun training afgerond en het certificaat behaad daarnaast
zijn de voorbereidingen in gang gezet om in het najaar met 3
nieuwe ambassadeurs groepen in verschillende buurten te
starten.
- Op gezonde tour ambassadeurs zijn actief in de wijk met
eigen buurtacties.
- Op 8 van de 9 scholen in de focuswijken in Oost zijn
naschoolse speelplein activiteiten geweest met het thema
gezond gewicht. Dit wordt in het na jaar herhaald dan
worden alle 9 scholen meegenomen.
- diverse kookinitiatieven maken regelmatig een gezonde
maaltijd voor de buurt.
- VVE aanbieder Partou heeft voor de ouders van een van
haar voorscholen drankenborden workshops georganiseerd.
- Buurtvrouwen zijn getrained in het geven van
drankenborden workshops in hun eigen netwerk. Kennis
overdracht voor eigen achterban.
- Start gemaakt met onderzoeken mogelijkheden om gezond
gewicht in beleids/subsidieregels op te nemen.
- Gezond gewicht betrokken bij buurt vakantiekamp.
- Focuspunten gezond gewicht Oost zijn door bestuurder
omarmd.
- Start gemaakt met onderzoeken of er mogelijkheden zijn
om met de kracht van de buurt een gezonder
voedsdelaanbod bij voedselbank te creeren.
- Afsrpaken gemaakt met vaste buurtdietiste om
buurtinitiatieven te faciliteren bij gezonde voeding.
- Groep 8 school focuswijk heeft op eigen initiatief samen
met studenten en i.s.m Jump-in spelbelijning op schoolplein
aangebracht.

1) Community
aanpak in uitvoering

- start community aanpak light versie is in voorbereiding in
alle focuswijken.

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

Ontwikkelen
community aanpak
Oost (Indische Buurt)

Valt onder 3.2
Buurtaanpak Oost

• stadsdeel Oost
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt

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

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

De eerste bijeenkomst voor de community aanpak in
Oud-Noord én Noord-Oost is gepland. De uitnodigingen zijn
verstuurd

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

2) Uitbreiding
buurtaanpak naar
Transvaalbuurt en
Dapperbuurt

Noord-Oost start 3 september Oud-Noord start 8 september

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.3
Buurtaanpak
Zuidoost

• stadsdeel
Zuidoost
• Bijlmer-Centrum

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

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

Tussenresultaten
Q1:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q1-2015

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

- Het veld naast BS de Schakel wordt ingericht door Nike en
ontworpen door de kinderen. Aanleg na de zomervakantie
Spelactiviteit van Sportbuurtwerk gericht op gezondheid. Is
al gestart en moet na de zomer geëvalueerd worden.
- Voorlichting voor ouders tijdens evenementen van Jumpin.
Er moet een selectie van evenementen gemaakt worden, na
de zomer starten.
- Gezonde buurthuizen. Eerste oriënterende gesprekken zijn
geweest met uitbater PBAZO. Na de zomer is duidelijk waar
ze zich op gaan richten.
- Gezonde buurtkamers. De buurtkamers zijn in kaart,
gesprekken worden gepland.
- KDV's en BSO's dragen de gezonde boodschap uit. Er
wordt een selectie gemaakt tussen VVE en niet VVE. Deze
laatste groep moet benadert worden.
- Kansrijk (en buurtschool+) doen meer aan gezondheid. Het
eerste gesprek met Kansrijk is gevoerd, er volgt nu een
trainingsdagdeel door de GGD vanuit daar wordt gekeken
waar nog meer behoefte aan is.
- Sportvouchers voor kinderen die aangemeld worden voor
de VVE. Er zijn afspraken gemaakt met collega's van de
VVE. 2 van de 3 sportorganisaties worden voor augustus
nog benadert, de derde is al mee.

Community aanpak
in uitvoering

- 2 publieksbijeenkomsten waarvan 1 met bijscholing voor
de partijen.
- 9 projecten zijn gehonoreerd, 2 daarvan zijn al gestart.
- Eerste bezoeken activiteiten staan al gepland

Overzicht van de in
2015 uitgevoerde
inspanningen en
interventies

Fresh in de les uitgevoerd
Publieksbijeenkomst is gewest er zijn 6 projecten
gehonoreerd, bijscholing is gestart.
Jump-in, afdeling sport en ouder- en kindteam werken
samen. Verbinding met speelgoedbank gelegd,
theatervoorstelling Kophonger heeft plaatsgevonden,
drankenbordspel in OKC uitgevoerd, informatiekraam tijdens
buurtfeest. Activerend onderzoek onder ouders gedaan
(ouderbetrokkenheid vergroten

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

Ontwikkelen
community aanpak
Zuidoost
(Bijlmer-centrum)

Kwalitatieve
rapportage
inspanningen en
interventies

Valt onder 3.3
Buurtaanpak
Zuidoost

Valt onder 3.4
Buurtaanpak West

• stadsdeel
Zuidoost
• Bijlmer-Centrum

• 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

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

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

Tussenresultaten
Q1:
Kwalitatieve
Kwartaalrapportage
Q1-2015

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

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

5 scholen deden mee met FidL publiekbijeenkomst 30
aanwezigen theatervoorstelling 25 aanwezigen
buurtonderzoek rond 100 personen bereikt. 34 personen
hebben vragenlijst ingevuld, 2 diepte interviews

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

- 20 nieuwe ambassadeurs zijn gestart met de training om
met medebewoners te praten over gezondheid. Doel is
informatie verzamelen, bewustwording, ophalen
bewonersinitiatieven en gezamenlijk organiseren
gezondheidsfestival.
Er zijn tot nog toe 9 kinderen geworven.
- de 16 reeds opgeleide ambassadeurs blijven zich inzetten
voor gezondheid in de buurt en zullen, nu gezondheid
prioriteit is binnen de gebiedagenda, worden betrokken bij
het opstellen van de gebiedsplannen voor
Geuzenveld/Slotermeer
- op een vierde school zijn moeders gezamenlijk aan de slag
gegaan om voorlichting te geven en worskshops te geven.
- de speel-O-theken hebben subisidiering ontvangen voor
half uur verruiming van de
moedersontmoetenmoedersbijeenkomsten, om meer
aandacht te besteden aan beweegkriebels en gezonde
leefstijl.
- in schooljaar 2015/2016 worden voor de VVE-ouders 26
ouderbijeenkomsten georganiseerd, in aanvulling op eerder
beweegkriebels interventie.
- coachingstraject voor meiden (12-18 jaar) is afgerond: 23
meisjes zijn 4 uur per week gecoacht. Meisjes die deze
ondersteuning kunnen gebruiken, worden doorverwezen
door OKA's, zorgcoordinatoren en leger des heils. Hierin
worden door middel van thema-avonden aandacht besteed
aan gezonde leefstijl, sporten, armoede,
zelf/talentontwikkeling en toekomst.
- kinderen die via de voedselbank lidmaatschap voor een
sportvereniging hebben gekregen, krijgen een zomer
sportaanbod om door te kunnen blijven sporten
- sportaanbod voor peuters en kleuters is grotendeels
uitgvoerd, aanvullend heeft een student met ouders
gesproken over redenen om niet of juist wél met je peuter
samen te sporten/bewegen. evaluatie en informatie wordt
afgerond.aanbevelingen volgen
- FieldLab/ kijk een Gezonde wijk: door middel van
wijkschouwen/wijkwandelingen met bewoners worden
gezondheidsindicatoren voor een gezonde wijk
geinventariseerd. 3 gezondheidsscans zijn in Slotermeer
uitgevoerd.
- begin juni is een succesvolle netwerkbijeenkomst geweest
voor de partners in de wijk die binnen / met het
gezondheidsprogramma werken. Van welzijn tot
eerstelijnszorg, klantmanagers dwi. Groot enthousiasme en
draagvlak!

1) Community
aanpak in uitvoering

geiendsteams in Nieuw West zijn gevormd. Met de
gebiedscoordinator is agestemd en afgesproken dat er een
voorbereidend werkgroep wordt gevormd, we een analyse
maken van de sociale structuur en wie we nog niet bereiken,
en we in het najaar twee publieksbijeenkomsten willen
organiseren.

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

2) Uitbreiding
buurtaanpak naar
Osdorp-midden

Ontwikkelen
community aanpak
GG

3.6 ontwikkelen
community aanpak
GG

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

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

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

Community aanpak
in uitvoering

Werkplan 2015 community Aanpak Algemeen.
Planning 2015 Amsterdam Zuid Oost
Planning 2015 Amsterdam West
Planning 2015 Amsterdam Noord

Tot nu toe zijn er van de 5 gebieden 2 van start gegaan,
Amsterdam Zuid Oost en Amsterdam West. Amsterdam
Zuid Oost, waren 24 aanvragen ingediend, waarvan 9
goedgekeurd zijn. Totaalbedrag: € 33.000.- . Amsterdam
West waren er 7 ingediend, waarvan 2 goedgekeurd en 3
nog in behandeling zijn, afhankelijk of ze akkoord gaan met
de aanbevelingen en het budget, zullen er voor dit jaar 5
projecten starten. Amsterdam Noord, gaat na de zomer
starten met publieksbijeenkomsten en bijscholingen. Start is
in september in de volgende buurten: Noord Oost 3
september en Oud Noord 8 september. Pas volgend jaar
kan de community aanvragen gaan indienen. We gaan
alvast starten met bijscholingen, zodat men voldoende
kennis en kunde heeft om te kunnen starten. Verder staan
bijeenkomsten en bijscholingen gepland voor Oud Noord, 29
oktober en 12 november. Noord Oost 27 oktober en 10
november. Na de bijeenkomsten in november gaat de
aanvraag periode open voor het indienen van projecten
2016. Amsterdam Oost: in overleg met actoren om planning
2015 rond te krijgen, en voorbereiding planning 2016
Amsterdam Nieuw West: Planning in voorbereiding.
Uitdaging: afstemming verschillende actoren. Delen van
netwerken actoren.

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

- 2e workshop Gezond Ingericht Centrumeiland: inhoudelijke
bijdrage stedenbouwkundig plan + aanbevelingen krijgen
vertaling in ontwerp
- gesprek over leerlijn
- voorbereiding minor HvA gericht op gezonde leef- en
beweegomgeving in 3 prioriteitsbuurten (start september
2015)
- gesprekken met externe experts over gezonde
leefomgeving
- verder concretiseren pilots in 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

Samenwerking met focusbuurten Oost en Zuid-Oost gestart;
menukaart zal samen met deze buurten ontwikkeld worden.
Start gemaakt met uitvraag externe partijen om menukaart
te ontwikkelen.

10 sportkantines zijn
gestart met de
aanpak gezonde
sportkantine

Symposium gezonde sportkantines op 1 juli ism YFM en VU
geweest

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

Op de dag voor duurzame sportverenigingen in de Arena is
er ook een bijdrage geweest over 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

Agenda Groen is vastgesteld door B&W en AAGG is
samenwerkingspartner.
Er is een themabijeenkomst AAGG / Agenda Groen
georganiseerd.
In 2015 er vanuit groengelden 215k toegekend aan
projecten die gericht zijn op het verbeteren van groen voor
kinderen.

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

Er is een samenwerking met Ahold en Jumbo

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
Analyse is uitgevoerd
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’.

Advies moet nog worden opgesteld

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

Paul van der Velpen heeft een column geschreven over
kindermarketing van gezonde producten.

Pilot gezonde
winkelgebieden is
uitgevoerd in
Amsterdam Noord

Advies van ondernemersplatform over haalbaarheid
ontvangen.
Mogelijke samenwerking met RVE ecnomie onderzocht.

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’

Projectleider wordt momenteel gezocht, dan kan de
uitvoering weer worden opgepakt.

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

De projectgroep aanpak morbide obesitas heeft eind mei het
“actieplan morbide obesitas” opgeleverd. In dit actieplan zijn
samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de medische
driehoek (jeugdarts- huisarts-kinderarts), OKT (wo JGZ),
Samen Doen, JBRA en Veilig Thuis.
De OKA-JGZ is de centrale zorgverlener die de zorg mede
belegt in het OKT, Samen Doen en mede toeleidt naar
interventies en (professioneel) netwerk.
De voorbereiding voor de implementatie is direct gestart in
juni. Het gaat dan om
- het organiseren van verschillende kick-offs
- het voorbereiden en opzetten van een onderzoek
(procesevaluatie) over de inzet van de centrale zorgverlener
is gestart
- het voorbereiden van de deskundigheidsbevordering die
nodig zijn voor diverse partijen
- het aanpassen van registratiesystemen
- het in beeld brengen van het aantal kinderen met morbide
obesitas
Gedurende deze periode is de OKA- JGZ gestart met haar
nieuwe taak/rol als centrale zorgverlener. Bijna 280
kinderen/ gezinnen met (morbide) obesitas ontvangen
aanvullende begeleiding (148 obesitas graad 1, 79 graad 2,
51 graad 3). Per maand neemt dit aantal toe. Het streven is
om eind 2015 500 kinderen met morbide obesitas in beeld te
hebben. Bijna 60 OKA-JGZ (jeugdverpleegkundigen) volgen
de leerlijn morbide obesitas en of hebben deze afgerond.
Het actieplan is vastgesteld door de coordinerend bestuurlijk
opdrachtgever, de wethouder zorg; de wethouder jeugd is
geinformeerd. Het plan is eveneens besproken met de
programmadirecties OKT en Samen Doen.
De gesprekken met Zilveren Kruis over de financiering van
de centrale zorgverlener (voorwaarde) zijn gecontinueerd;
naar verwachting is in de zomer hier meer over bekend.

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
De lokale samenwerkingsovereenkomsten Pact Gezond
Gewicht in Bijlmer Centrum en Indische buurt zijn feestelijk
ondertekend. In de Kolenkit en Slotermeer zijn de
voorbereidingen hiervoor getroffen. In Noord is een brede
netwerkbijeenkomst geweest waarbij de inzet en voorlopige
Tussenresultaten
2)
resultaten van elke netwerkpartner in 2015 is
Q2:
Samenwerkingsovereenkomsten
geinventariseerd.
1) PvA Borging pact
met lokale partners
gezond gewicht in
getekend en
STEDELIJKE IMPLEMENTATIE
Ouder-Kind Teams
operationeel in 4
1. De programmamanagers/directies hebben de
(OKTs) en Samen
zwaarste buurten
samenwerkingsafspraken tussen Samen Doen, het Ouder
Doen (SD) gereed
en Kind team Amsterdam en de AAGG definitief vastgesteld.
2a) Ondertekende
3) # kinderen
Vanuit Samen Doen zijn 14 aandachtsfunctionarissen
samenwerkingsovereenkomst
hebben OKAGezond Gewicht benoemd.
en plan van aanpak
begeleiding
voor implementatie,
2. Het Stedelijk Verwijsschema JGZ/huisarts/kinderarts is
uitvoering,
definitief vastgesteld. Het implementatieplan wordt afgerond
monitoring en
in Q3.
borging van de
overeenkomst door
3. 280 kinderen hebben begeleiding ontvangen van de
het netwerk in Noord
ouder- en kindadviseur JGZ.
(Waterlandpleinbuurt)
2b) Ondertekende
4. De Theia subsidie-aanvraag 'Predictietool in de zorg voor
samenwerkingsovereenkomst
kinderen met overgewicht en obesitas' ism Zilveren Kruis,
met partners in
Erasmus MC en gemeente Rotterdam predictiemodel is
Zuidoost
goedgekeurd. De uitvoering van het project start in
(Bijlmer-Centrum)
september.
2c) Ondertekende
samenwerkingsovereenkomst
5. AAGG en Zilverenkruis hebben met VWS gesproken over
met partners in Oost
knelpunten in de financiering van de centrale zorgverlener
(Indische Buurt)
en het gezamelijk inkoopmodel van ZK en de AAGG. Dit
3) # kinderen
gesprek wordt vervolgd in augustus.
hebben OKADe AAGG wordt één van de vier casussen in het VWS
begeleiding
project 'preventie in het zorgstelsel, n.a.v. een gezamelijke
presentatie van ZK en de AAGG bij een regionale
Tussenresultaten
bijeenkomst van dit project.
Q3:
2a) ondertekende
6. In het bestuurlijk overleg van de gemeente Amsterdam en
samenwerkingsovereenkomst
ZK is opnieuw bevestigd dat overgewicht een van de
en plan van aanpak
speerpunten is en blijft in het convenant tussen beiden.
voor implementatie,
uitvoering,
7. Samen met Den Bosch heeft de AAGG actief
monitoring en
meegeschreven aan de subsidieaanvraag van Care for
borging van de
Obesity voor VWS. Daarbij is afgesproken dat Amsterdam
overeenkomst door
de tweede landelijke proeftuin wordt.
het netwerk (NW.,
W, ZO)
8. Amsterdam heeft namens de G4 feedback en input
3) # kinderen
gegeven op de Handleiding ketenfinanciering van het ZIN en
hebben OKAde PON rapportages over positionering en financiering van
begeleiding
de centrale zorgverlener. Allen zijn Q2 opgeleverd.
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

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 hebben we samen met Zilveren Kruis een
inkoopkader voor aanbod Gezond Gewicht (op hoofdlijnen)
opgesteld. De eerder opgehaalde input van de
uitvoerders/professionals op het gebied van sport/bewegen,
opvoeding/systeem en voeding is hierin verwerkt.
Het kader wordt in Q3 nader uitgewerkt en gedeeld met
partners in de stad. We starten vanaf 2016 een pilot met
Zilveren Kruis op dit onderwerp.
Samen met Zilveren Kruis hebben we bij een
regiobijeenkomst van het VWS project 'preventie in het
zorgstelsel' deze 'casus' gepresenteerd.
We hebben via een 'buurtcarrousel' gezamenlijk met de
collega's die werkzaam zijn in de focusbuurten een
gezamenlijke planning gemaakt voor het aanbod voor Q3 en
Q4. Dit leidt ertoe dat de toeleiding naar het lokale aanbod
Gezond Gewicht beter loopt. Ook hebben we de behoefte
per buurt hiermee beter in kaart gebracht.
In oktober 2015 staat een vervolgafspraak met alle
betrokken gepland om het aanbod voor 2016 op dezelfde
wijze te plannen.
De opdrachtformulering voor het preventieve aanbod is
opgesteld in afstemming met de andere betrokken
AAGG-clusters (mn buurt/community en school) en in
uitvoering. Er is een inventarisatie en beschrijving gemaakt
van al het preventieve aanbod dat beschreven is in de
verschillende databases.

- Het procesvoorstel voor het ontwikkelen van aanbod
Gezond Gewicht wordt Q3 opgeleverd. - In september staat
het conceptplan voor de realisatie van aanbod 2016 op de
planning. - Oplevering aanbodfoto's ook Q3

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 & Q2
(cumulatief):
A: 35
B: 2
C: 163
Aantal interventies:
Aanbod afgerond: 08
Aanbod in uitvoering: 03
Aanbod startdatum gepland in 2015: 26
Aanbod in ontwikkeling: 03
Aanbod in verkenningsfase: 03

In Q2 is verschillend aanbod afgerond en nieuw aanbod
gepland voor de zomer en om te starten in Q3 en Q4. Voor
2015 zullen we (bijna) geen extra aanbod plannen. Behalve
als er zich grote kansen voordoen. 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.

Leerexpeditie 2 is uitgevoerd en (succesvol) afgerond op 24
juni jl. Ook deze expeditie wordt geevalueerd. Na het
zomerreces worden de gegevens geanalyseerd en zal er
een rapportage opgesteld worden.

Er wordt nog een vijfde leerexpeditie ontwikkeld speciaal
voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in het VO. Deze
start na het zomerreces.

Leerexpeditie 3 en 4 worden uitgevoerd volgens planning.
Tussenresultaat Q2:
Aanpassen inhoud
leerexpeditie tbv 3
en 4 met focus op
Morbide Obesitas
Tussenresultaat Q3:
Voorbereiding treffen
voor uitvoering
leerexpeditie 3 en 4
(externe trainers
benaderen,
programma per
bijeenkomst invullen,
e.d.)
Tussenresultaat Q4:
Evalueren
leerexpeditie 3 en 4

Leertraject excellente
professionals OKA
zonder Big en Samen
Doen

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

SD: er ligt een leertraject klaar voor een groep SD
professionals. Deze groep (14 generalisten) worden DE
aandachtsfunctionarissen tav Gezond Gewicht en zij gaan
na het zomerreces de leermodule volgen (start in
september)
Tav OKA: het leertraject ligt klaar. Na de zomer (eind
september) start de eerste groep in Noord.

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?

Leertraject voor
professionals
Sport/School is
uitgevoerd

Het leerplan voor Gym+ ligt klaar. Na de zomer zal hier
uitvoering aan gegeven worden.
Het leertraject voor Jump-In coaches en Beweegmanagers
zit in de afrondende fase.

SD; vanuit het programmteam SD/OKA en AAGG is geld
beschikbaar gesteld voor de scholingsuren voor deze SD
professionals.

Inzicht tav
leerbehoeften overige
(zorg) professionals

Valt onder 6.1
Excellente
professionals

• 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
Tussenresultaat Q2:
voorbereiding

Inzicht in
leerbehoeften door
het organiseren van
gesprekken en
rondetafelsessies

er is een leertraject ontwikkeld voor de speeltuinleiders in
Noord. Uitvoering is gestart in mei en loopt door t/m
september.

Na de zomer wordt er iemand van de Amsterdamse School
ingezet die leertrajecten voor de overige professionals gaat
ontwikkelen. We zijn momenteel ook in gesprek met BIA om
te kijken wat zij voor ons kunnen betekenen. Zo kunnen we
meer doelgroepen in kortere tijd bedienen.

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

Interne expertgroep
(i.e)

Valt onder 6.2
lerende aanpak

• gemeente
• Regio
Amsterdam
• Stedelijk
• Landelijk
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

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

ntb

resultaat eind 2015:
# bijeenkomsten

doorlopende inspanning;

Externe
wetenschappelijke
expertgroep

valt onder 6.2.
Lerende aanpak

• Regio
• gemeente
Amsterdam
• Stedelijk
• Landelijk
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

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

ntb

resultaat eind 2015 #
bijeenkomsten

23 april jl is de wetenschappelijke expertgroep
bijeengekomen. Deze groep heeft als doel om gevraagd en
ongevraagd te adviseren over de AAGG. Deze
wetenschappelijke expertgroep komt 2 x per jaar bijeen.

Op 23 april jl is het volgende besproken: - Uitkomsten
evaluatie wetenschappelijke expertgroep en bespreken
vervolgstappen. Iedereen is het ermee eens dat deze
werkgroep nuttig is en moet blijven voortbestaan. De vorm
en inhoud wordt wel wat aangepast, zodat alle experts
vanuit hun rol en expertise beter kunnen adviseren.
Daarnaast is het uitvoeringsplan 2015 en programmaplan
2015-2018 besproken waarbij speciaal aandacht was voor
de thema's: - Bewegen - Armoede en relatie met AAGG;
(wat vraag je aan armoedebeleid vanuit visie AAGG en visa
versa) - 1000 dagenaanpak Als laatste heeft Lex Veldboer
een presentatie gehouden over Nudging. En werd
gediscuseerd over het spanningsveld waar AAGG soms zit
tav de normerende aanpak van AAGG en de eigen
verantwoordelijk van burgers: wat betekent dit voor de
uitvoering van het programma AAGG? Donderdag 26
november staat de volgende bijeenkomst gepland.

Publicatie essayboek

"Collegetour" GG /
actualiteitencolleges

Valt onder 6.2
Faciliteren proces
Lerende aanpak

Valt onder 6.3
Kennismanagement

• gemeente
• Regio
• overige
Amsterdam
• Stedelijk
professionals
• Landelijk
• wetenschap
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

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

Tussenresultaat Q1:
voorbereiding

• Regio
• gemeente
Amsterdam
• overige
• Stedelijk
professionals
• Landelijk
• wetenschap
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

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

Tussenresultaten
Q1:
1 actualiteitencollege
(Jutka Halberstadt)

Essayboek
wickedness
problematiek og&ob

Het essayboek is bij nader inzien niet de vorm waarin we de
'wickedness' van het probleem van ongezond gewicht van
kinderen breed onder de aandacht willen brengen. We
zoeken naar een andere, effectievere vorm die een groter
bereik heeft onder de professionals die met kinderen en
ouders werken.

Tussenresultaat Q2:
proces redactie,
editing etc.
Tussenresultaat Q3:
eindredactie en
uitgave

Tussenresultaten
Q2:
1 actualiteitencollege
Tussenresultaten
Q3:
1 actualiteitencollege
Tussenresultaten
Q4:
1 actualiteitencollege

4 bijeenkomsten

actualiteitencollege in Q1 door Jutka Halberstadt (VU)

Actualiteitencolleges e.d.krijgen een plaats op de
inspiratiedag van 1 oktober a.s. Tijdens deze dag zullen
meerdere college-achtige bijeenkomsten georganiseerd
worden.

Beleids-/kennisateliers

Valt onder 6.3
Kennismanagement

Onderzoeksprogramma Valt onder 6.4
AAGG
Effectmetingen,
evaluaties,
onderzoeken

• gemeente
• Regio
• overige
Amsterdam
• Stedelijk
professionals
• Landelijk
• wetenschap
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

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

• gemeente
• Regio
Amsterdam
• overige
• Stedelijk
professionals
• Landelijk
• wetenschap
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

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

Tussenresultaten
Q1:
1 beleidsatelier
georganiseerd (1000
dagen aanpak)

6 bijeenkomsten

Er zijn drie beleidsateliers georganiseerd.

1) outcome monitor
2) literatuur reviews

Onderzoeksprogramma is in uitvoering

Tussenresultaten
Q2:
2 beleidsateliers
georganiseerd
(onderwerpen:
outcome 2015 / jump
in )
Tussenresultaten
Q3:
2 beleidsateliers
georganiseerd
(onderwerpen ntb)
Tussenresultaten
Q4:
1 beleidsatelier
georganiseerd
(onderwerpen ntb)
Tussenresultaat Q1:
nvt
Tussenresultaat Q2:
nvt
Tussenresultaat Q3:
1) uitvoeren meting

Tussenresultaat Q4:
1a) rapportage
schrijven
ntb

Effectmetingen en
evaluaties

Ontwikkelen digitale
voorzieningen

Valt onder 6.4
Effectmetingen,
evaluaties,
onderzoeken

7.1 Ontwikkelen
digitale
voorzieningen

• gemeente
• Regio
• overige
Amsterdam
• Stedelijk
professionals
• Landelijk
• wetenschap
• G4
• JoGG
Gemeenten
• stadsdeel West
• stadsdeel
Nieuw-West
• stadsdeel Noord
• stadsdeel Oost
• stadsdeel
Zuidoost
• Waterlandpleinbuurt
• Indische Buurt
• Transvaalbuurt
• Kolenkitbuurt
• Slotermeer
• Bijlmer-Centrum
• Oud-Noord

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

Tussenresultaat Q1:
4) resultaten
evaluatie leerlijnen

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

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

Tussenresultaten
Q1:
Voorbereiding

Tussenresultaat Q2:
3) resultaten Op de
Gezonde Toer
Tussenresultaat Q3:
2) resultaten Fresh
in de Les

1) monitoring en
effectmeting
implementatie pact
2) monitoring en
effectmeting Fresh in
de Les
3) meting/onderzoek
Op de Gezonde
Toer
4) Evaluatie
leerlijnen

Evaluatie leerlijnen is uitgevoerd in Q1; resultaten Op de
Gezonde Toer zijn onderzocht en daarover is gerapporteerd

NTB

Inventarisatie onder professionals t.a.v. wensen en
kennisniveau gerealiseerd.
Verder:
-A) start gemaakt met ontwerp en concept digitaal
leef/actieplan tbv morbide obese kinderen. Doel is om van
het leef actieplan incl. doelen, acties etc een aan-trekkelijke
digitale tool van te maken waarbij de doelgroep blijvend
getriggerd een aangespoord wordt om te werken aan en
voor een gezondere leefstijl, kwaliteit van leven en gewicht.
Tool waarbij zowel zorgverlener als de client beiden wat aan
hebben.
B) Concept-projectplan opgezet tbv City Health
Challenge/Health coins met als doel dat deze per 1 oktober
als proef kan gaan starten.
C) Een voorstel ten behoeve van onderzoek ingediend bij
HVA. Doel is onderzoek te (laten) doen naar bezit en
gebruik digitale middelen (incl social media gebruik) door de
doelgroepen waar AAGG zich op richt. Met name de
prioritaire doelgroepen. Verder in het onderzoek meenemen
hoe we deze doelgroepen kunnen bereiken en kunnen
vasthouden met digitale middelen (incl social media) om
m.b.v. digitale interventies de aanpak goed te kunnen
ondersteunen.

Communicatie
uitgevoerd ter
facilitering van
inspanningen binnen
de andere clusters

Uitvoering alle communiatie taken volgens planning: zoals
maandelijks nieuwsbrief, communicatie rond mijlpalen van
de aanpak etc.

Tussenresultaat Q4:
1) resultaten
Implementatie Pact

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

Uitvoering van
communicatieplan
AAGG 2015

8.1 Uitvoering van
communicatieplan
AAGG 2015

• Stedelijk
• gemeente
• stadsdeel West
• overige
professionals
• stadsdeel
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

Het plan van aanpak zal uitgewerkt worden in augustus a.s.
Wens is om op 1 oktober al minimaal viable digitaal product
gereed te hebben ter presentatie.

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

De online Jump-in toolkit voor scholen is in volle gang.
Beeld, vormgeving, en opzet website zal eind augustus
gereed zijn. Communicatie rond belangrijke mijlpalen voor
de scholenaanpak; uitwerking plan.

Tussenresultaten
Q1:
Ontwikkeling
middelen, zoals
beeldmateriaal,
audiovisueel

De toolkit voor professionals, ouders en buurten is gereed
en staat online en wordt uitgebreid.
Website van de aanpak is heringericht: nu helder, duidelijk
2) Nieuwe
communicatiemiddelen gericht op doelgroepen.
De illustraties en iconen voor alle vuistregels voor een
ontwikkeld voor
gezonde leefstijl hebben vertraging opgelopen, maar zijn
professionals
voor 31 augustus gereed.
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
Bij het realiseren van communicatie activiteiten en -middelen
communicatiestrategie worden de inzichten van gedragsbeinvloeding gebruikt.

