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We beginnen het uitvoeringsplan met de inhoudelijke 
wijzigingen binnen het programma. Vervolgens lees 
je per programmaonderdeel op hoofdlijnen waar we 
in 2017 op inzetten. In de online uitvoeringsmonitor 
kun je per kwartaal de voortgang bekijken.

Vanwege de stuurbaarheid is het programma in 
clusters van samenhangende inspanningen ingedeeld. 
De programmaonderdelen bestaan niet los elkaar maar 
werken in samenhang. De volgorde van de hoofdstukken 
in dit uitvoeringsplan komt overeen met onderstaande 
illustratie. Hierin zie je op welke leeftijdscategorie de 
programmaonderdelen zich richten.

OPBOUW VAN HET 
UITVOERINGSPLAN
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Figuur: Programmaonderdelen en de leeftijdscategorieën waar deze zich op richten

http://uitvoeringgezondgewicht.nl
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Zo blĳven wĳ gezond, jĳ toch ook?

Voor meer tips en advies:
amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/
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Als ik kijk naar de resultaten en maatschappelijke 
effecten die we samen met onze partners hebben 
bereikt, lijken we op de goede weg. Waar over-
gewicht en obesitas bij kinderen in de rest van 
het land toeneemt of hooguit stabiliseert, laat 
Amsterdam een significante daling zien: van 21% 
in 2012 naar 18,5% in 2015. Wat veelbelovend is, 
is dat dit juist ook het geval is in de zwaarste 
buurten van de stad onder de doelgroepen waar 
overgewicht het meest voorkomt: kinderen uit 
gezinnen met een lage sociaaleconomische status 
en met een niet-westerse culturele achtergrond.

We zijn er alleen nog lang niet. Ondanks de daling 
hebben nog steeds naar schatting 24.500 kinderen 
overgewicht of obesitas in onze stad; hiervan 
hebben meer dan 2000 kinderen morbide obesitas. 
Deze kinderen komen veelal uit gezinnen met 
een lage sociaaleconomische status en zijn ook 
daarom extra kwetsbaar. De urgentie blijft daardoor 
onverminderd hoog. De versnellende buitenboord-
motor die de aanpak Gezond Gewicht is, blijft 
daarom ook de komende jaren nodig. Om te zorgen 
dat de sprint wordt doorgetrokken naar een 
marathon en de daling van overgewicht een 

robuuste daling is, doorzet en duurzaam wordt. 
Zodat in 2033 daadwerkelijk alle Amsterdamse 
kinderen op gezond gewicht zijn. Daarom heb ik 
de aanpak Gezond Gewicht opdracht gegeven om 
dit jaar een meerjarenprogramma voor de periode 
2018-2021 te maken.

Maar laten we ons nu eerst richten op 2017. Zoals 
u kunt lezen in dit uitvoeringsplan gaat de aanpak 
Gezond Gewicht in volle vaart verder en wordt flink 
ingezet op kwaliteitsverbetering. Ook is er meer oog 
voor de onderhoudende factoren van overgewicht 
en obesitas. In 2017 is extra aandacht voor laag-
opgeleide jongeren, kinderen die op het speciaal 
onderwijs zitten en ouders van heel jonge kinderen. 

Ik wens u veel leesplezier en kijk er erg naar uit 
om ook dit jaar weer samen u aan de slag te gaan 
en resultaten neer te zetten voor de Amsterdamse 
jeugd.

Eric van der Burg
Wethouder Zorg, Sport en Ruimtelijke Ordening

VOORWOORD
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Voorwoord 5
Inhoudelijke wijzigingen binnen het programma 11

1. Actieplan De eerste 1000 dagen 13
• Kernboodschap en vuistregels ontwikkelen
• Gedragsinzichten inzetten om ouders te stimuleren tot gezonde leefstijl
• Verbinden van formele en informele netwerken in de buurt
• Excellentere uitvoering JGZ-richtlijn Overgewicht 0-2 jaar
• Verbeteren van het aanbod voor (aanstaande) ouders
• Opschalen actieplan De eerste 1000 dagen

2. Scholenaanpak Jump-in 17
2.1 Jump-in op de voorschool 17

• Uitbreiding Jump-in naar voorscholen: in twee jaar tijd alle locaties gezond
• Samen met voorscholen werken we aan vijf doelen gezond gewicht
• Toolkit en helpdesk voor alle voorscholen
• Gezondheid als structureel onderdeel van de Inspectie Voorscholen

2.2 Jump-in op de basisschool 19
• Actieve begeleiding van huidige en nieuwe Jump-in scholen
• Scherper sturen op de afronding van de begeleiding na drie jaar
• Scholen begeleiden in behalen van landelijke vignetten Gezonde School  

naast Jump-in certificaat
• Jump-in verbeteren door inhoudelijke doorontwikkeling 
• Intern borgingsplan Jump-in periode 2018 - 2020
• Vernieuwing convenanten Jump-in met schoolbesturen

3. Actieplan jongeren 23
• Ontwikkelen basisboodschap en huisstijl jongeren
• Jongeren zelf betrekken bij het actieplan
• Participatief onderzoek naar jongens en gezonde leefstijl
• Rolmodellen inzetten die jongeren inspireren tot een gezondere leefstijl
• Een gezonde middelbare school creëren

o Scholen ondersteunen en begeleiden vanuit het programma Gezonde School
o Inactieve jongeren in beweging krijgen met sportstimuleringsprogramma  

Topscore Fit

4. Kinderen op het speciaal onderwijs 27
• Inzetten op bewustwording, kennisdeling en creëren van draagvlak
• Ondersteuning bieden en ontwikkeling van specifieke materialen en interventies
• Zorgen dat het zorgteam effectief signaleert en doorverwijst 
• Werkwijze met een centrale zorgverlener uitbreiden naar het speciaal onderwijs
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5. Buurtaanpak 29
• Bewoners betrekken bij activiteiten en projecten
• Buurtaanpak verstevigen en verankeren
• Prioriteiten in Noord 
• Prioriteiten in Nieuw-West
• Prioriteiten in Oost 
• Prioriteiten in Zuidoost
• Prioriteiten in West

6. Actieplan Inactieve Jeugd 35
• Roadshows Bewegen in Osdorp en Zuidoost
• Fietsprojecten in drie focusbuurten
• Bewegend leren in de klas 
• Interne borging actieplan

7. Gezonde voedselomgeving 37
• Gezondere voedselomgeving ‘afdwingen’ via onze eigen regelingen  

en beleid
• Ondernemers betrekken voor een gezondere omgeving
• Actieve rol nemen in het maatschappelijke voedseldebat

8. Gezondheid van kinderen in armoede 39
• Jeugdverpleegkundige heeft oog voor armoede
• Verbetering gezondheidsvaardigheden van kwetsbare Amsterdammers
• Armoedethema’s in interactieve theatervoorstelling ‘Voor je het weet zijn ze groOt’
• Cursus Gezond kopen, gezond koken
• Informatiekraam tijdens uitgiftedagen kindbonnen voor minimagezinnen
• Slimme verbindingen leggen met armoedebestrijding

9. Aanpak kinderen met overgewicht en obesitas (KmOO) 43
• Impuls centrale zorgverlener: meer kinderen in zorg en betere  

zorgcoördinatie
• Landelijke proeftuin ketenaanpak: pionieren voor het organiseren van goede  

ondersteuning en zorg
• Aanbodversterking: zorgen voor meer en beter aanbod voor kinderen met  

overgewicht en obesitas
o Interventies inkopen die gedragsverandering ondersteunen
o Sturen op kwaliteitsontwikkeling van de ingekochte interventies
o Zorgen dat kinderen succesvol worden doorverwezen naar geschikte interventies

• Excellente netwerken Pact Gezond Gewicht: meer eigenaarschap en onderlinge  
uitwisseling
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• Leerexpedities Buurtaanpak: studenten, religieuze leiders &  

Fresh in de Les-betrokkenen
• Leerexpedities Actieplan Jongeren: Jongerenwerkers & Topscore trainers
• Leerexpedities KmOO: Gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN & OKT
• Leerexpeditie Actieplan De eerste 1000 dagen
• Leerexpedities Scholenaanpak: combinatiefunctionarissen &  

oudercontactmedewerkers VVE 
• Leerexpeditie Gezonde voedselomgeving: vrijwilligers die lokale  

voedselondernemers helpen
• Leerexpeditie programma Bewegende Stad: ontwerpers van de stad
• E-learning om langdurige leerresultaten te boeken
• Bestaande leerexpedities borgen zodat het duurzaam wordt ingezet

11. Interventieontwikkeling Gezond Slaapgedrag 49
• Afronding twee systematische literatuurreviews en de concept  

mapping studie 
• Start met de dataverzameling
• Voorlichting over het belang van slapen 

12. Communicatie 51
• Verbinden, faciliteren en inspireren van professionals en vrijwilligers
• Inzetten op bewuste en onbewuste gedragsbeïnvloeding
• Communicatieadvies binnen het programma verzorgen
• Borging communicatie over gezonde leefstijl

13. Programmabreed 53
• Outcome monitor 2017 
• Effectmetingen, evaluaties, literatuurreviews en onderzoeken
• Meerjarenprogramma 2018-2021
• Borging: met audits afwegen of er (al) geborgd kan worden
• Gezond Gewicht Academie
• Vliegwiel van de aanpak Gezond Gewicht benutten voor andere  

doelstellingen van de stad
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Ontwikkelingen binnen het programma en 
voortschrijdend inzicht brengen een aantal 
wijzigingen voor uitvoeringsjaar 2017 met zich mee 
ten opzichte van het meerjarenprogrammaplan en 
eerdere uitvoeringsplannen. De belangrijkste 
wijzigingen lichten we hieronder kort toe.

‘Zo blijven wij gezond’
Sinds medio 2016 gebruiken wij in het publieke deel 
van onze communicatie de term ‘gezonde leefstijl’ 
in plaats van ‘gezond gewicht’. We hebben gemerkt 
dat praten over gewicht, zelfs als dat positief 
geformuleerd is als ‘gezond gewicht’, averechts 
uitwerkt bij onze doelgroep. Het kan kinderen 
onzeker maken en dat werkt de ongezonde keuze 
juist in de hand. Beter is het om te praten in termen 
van gezonde leefstijl. Op onze communicatie-
middelen noemen we onze website daarom 
amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond - in plaats van 
amsterdam.nl/aanpakgezondgewicht. Het stedelijk 
programma behoudt de naam Amsterdamse 
Aanpak Gezond Gewicht.

Meer aandacht voor onbewuste gedrags-
verandering (‘nudging’)
Vaak heerst de misvatting dat het geven van kennis 
direct aanzet tot gedragsverandering. Zelfs als je 
volledig bewust en overtuigd bent van het belang 
van gezond gedrag, maak je alsnog vaak ongezonde 
keuzes. Dit komt omdat ons gedrag grotendeels 
automatisch verloopt. Hoewel kennis verschaffen 
over een gezonde leefstijl zeker nodig is, is dit dus 
niet voldoende. Daarom maken we in ons beleid en 
uitvoering meer dan voorheen gebruik van gedrags-
inzichten over het onbewuste gedrag. Via ‘nudging’ 
proberen we kinderen onbewust een duwtje in de 
gezonde richting te geven. Bijvoorbeeld door een 

watertappunt te versieren of een kassa gezond in 
te richten. Zo proberen we de gezonde keuze 
de makkelijke keuze te maken, zonder dat de 
keuzevrijheid in geding komt.

Programmaonderdelen waar geen inzet meer 
nodig is vanuit de aanpak Gezond Gewicht
Een aantal programmaonderdelen is inmiddels  
dusdanig geborgd binnen de gemeentelijke  
organisatie, dat je ze niet meer terug vindt in ons 
uitvoeringsplan:
• Gezond Ingerichte Stad: in haar programma  

Bewegende Stad heeft de rve Ruimte en  
Duurzaamheid onze doelen opgenomen over  
het belang om de stad zodanig in te richten dat 
de fysieke omgeving van het kind een gezonde 
leefstijl (bewegen) stimuleert. Ook de nieuwe 
Sportvisie 2025 ‘De Sportieve Stad’ besteedt 
met een nog op stellen ‘ruimtelijke sportnorm’ 
aandacht aan het belang van een gezond  
ingerichte stad.

• Gezond werkgeverschap binnen de gemeente: 
Deze doelen zijn opgepakt door de rve  
Personeel en Organisatie in het  
vitaliteitsprogramma ‘Krachtig naar 80’.

• Digitale Voorzieningen: we sluiten, net als  
voorheen, aan op relevante digitale apps en  
ontwikkelingen binnen de gemeente en  
formuleren hier geen eigen inspanningen  
voor binnen ons programma. 

INHOUDELIJKE 
WIJZINGEN BINNEN 
HET PROGRAMMA

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/bewegende-stad/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/sport-bos/sportbeleid/sportvisie-2017-2025/
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Waar gaan we voor dit jaar?

De focus van het actieplan ligt primair op een aantal 
risico-signalen die naar voren zijn gekomen uit de 
ABCD studie1: ongezonde leefstijl van de moeder, 
lager of juist hoger geboortegewicht, snellere groei 
in de eerste maanden en slechte eetregulatie door 
het kind. In 2017 ontwikkelen we voorlichtings-
materialen en maken we gebruik van gedrags-
inzichten om een gezonde leefstijl te stimuleren. 
Ook verbeteren we dit jaar samen met de Jeugd-
gezondheidszorg de uitvoering van de JGZ-richtlijn 
‘Overgewicht’ en zorgen we dat er goed aanbod is 
voor (aanstaande) ouders dat aansluit bij hun behoefte. 

1. Kernboodschap en vuistregels ontwikkelen
 Met input van partners stellen we een heldere 

kernboodschap op over het belang van de eerste 
1000 dagen. We vervatten deze in ‘vuistregels’ 
die als handvat dienen in gesprekken met ouders.

 Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt namelijk 
dat veel ouders onvoldoende weten welke zaken 
belangrijk zijn voor een gezonde leefstijl voor  
hun jonge kind. Dit komt ook omdat er veel  
tegenstrijdige informatie te vinden is. We weten 
ook dat ouders in de periode voor en na de  
geboorte vaak op zoek zijn naar goede en  
betrouwbare informatie en open staan voor  
advies. Reden genoeg om te zorgen dat zij 

heldere, eenduidige informatie krijgen. Het is 
bovendien van belang dat zij van hun omgeving 
dezelfde informatie krijgen; zowel van hun  
formele als informele netwerk.

2. Gedragsinzichten inzetten om ouders te  
stimuleren tot gezonde leefstijl

 We benutten gedragsinzichten om ouders  
bewust en onbewust aan te zetten tot een  
gezondere leefstijl in het eerste levensjaar van  
hun kind. Vanuit een klantgerichte benadering  
(customer journey mapping) gaan we na hoe we 
ouders hierin het beste kunnen ondersteunen. 
Ten minste twee geschikte mogelijkheden  
werken we uit en testen we in de praktijk.  
We monitoren de uitvoering om te weten te 
komen wat wel en niet werkt. Indien succesvol 
zetten we het ook op andere plekken en op  
grotere schaal in. 

3. Verbinden van formele en informele  
netwerken in de buurt

 Ouders van heel jonge kinderen uit de  
risicogroepen hechten vooral veel waarde aan 
advies vanuit hun directe omgeving en eigen 
netwerk. Dit bleek uit het sociale marketing- 
onderzoek van iResearch (2015) en het  
participatief onderzoek van het VU/Athena  

1 ACTIEPLAN DE 
EERSTE 1000 DAGEN

Het actieplan ‘De eerste 1000 dagen’ richt zich op de periode vanaf de conceptie tot het 
kind twee jaar is. Deze eerste duizend dagen zijn een belangrijke fase in de ontwikkeling 
van het kind. Een gezonde leefstijl vanaf het eerste begin biedt de meeste kansen op een 
goede gezondheid. Bovendien vermindert daarmee het risico op overgewicht op latere 
leeftijd. Als een kind op jonge leeftijd al te zwaar is, is het risico dat hij of zij dat blijft groot; 
7 op de 10 vijfjarigen met overgewicht zal als volwassene kampen met overgewicht of 
obesitas. We zetten daarom in op een gezonde start voor het kind door een gezonde 
leefstijl te stimuleren bij (aanstaande) ouders.

1 De ABCD studie is een langlopend Amsterdams cohortonderzoek naar de gezondheid van 8.000 kinderen van verschillende 
 etnische afkomst. Zie ook http://abcd-studie.nl/.
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Instituut (2016). Het is daarom van belang om 
informatie en ondersteuning rondom gezonde 
leefstijl niet enkel via het formele netwerk van 
professionals te ontsluiten, maar juist ook  
via het informele netwerk: familie, buren en  
gemeenschap. We willen dit jaar daarom zorgen 
voor een goede verbinding tussen beide  
netwerken. Zodat (aanstaande) ouders zo goed 
mogelijk worden bereikt en bediend. Liefst al 
voordat de vrouw zwanger is, zodat de aan-
staande moeder al gedurende de zwangerschap 
gezond(er) leeft. We beginnen in een aantal 
focusbuurten in Nieuw-West en Zuidoost. Daar 
nodigen we onze bestaande netwerken uit om 
ook met betrekking tot de jongste jeugd (nog 
meer) een bijdrage te leveren aan een duurzaam 
gezondere leefstijl. Samen kijken we naar de 
manier waarop hun inzet het beste kan worden 
vormgegeven. 

4. Excellentere uitvoering JGZ-richtlijn  
Overgewicht 0-2 jaar

 Op 2-jarige leeftijd blijkt 8,1% van de kinderen 
(ernstig) overgewicht te hebben. Kinderen worden 
in deze periode regelmatig gezien door een 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts van het  
Ouder- en Kindteam (OKT). Samen met de 
Jeugdgezondheidszorg (JGZ) versterken we  
de uitvoering van de JGZ-richtlijn (incl.  
overbruggingsplan) ‘Overgewicht’ 0-2 jaar.  
Door kansen en belemmeringen in de uitvoering 
te identificeren als het gaat om signaleren van 
een (risico op) ongezond gewicht en de acties 
die daarop volgen. Bijzondere aandacht is er 
voor de risicosignalen uit het bovengenoemde 
ABCD-onderzoek die tijdens de JGZ-contacten 
relatief gemakkelijk opgemerkt kunnen worden. 

 Enerzijds richten we ons hierbij op werkprocessen  
en methodieken, bijvoorbeeld hoe je overgewicht 

kunt signaleren zonder BMI-afkapwaarden. Ook 
kijken we naar tools die behulpzaam kunnen  
zijn in de uitvoering van de richtlijn, zoals de 
vuistregels en adviezen voor het trainen van de 
eetregulatie van het kind. Anderzijds hebben  
we aandacht voor de kennis, houding en vaardig-
heden van jeugdverpleegkundigen en jeugd- 
artsen die essentieel zijn voor een excellente  
uitvoering. We starten een pilot met een  
methodiek voor jeugdverpleegkundigen om  
ouders beter te kunnen adviseren en  
ondersteunen rondom gezond opvoeden.

 Relevante actuele ontwikkelingen binnen en  
buiten de JGZ en OKT nemen we in dit proces  
mee. We organiseren in ieder geval een  
refereeravond over het actieplan en (vervolg)
scholing over de vuistregels van de eerste 1000 
dagen. Daarnaast zorgen we dat de adviezen van 
de groeigids en groei-app in lijn zijn met deze 
vuistregels. Ook stellen we tips op over hoe je 
in gesprek kunt gaan over borstvoeding en daar, 
indien gewenst, ondersteuning bij kunt bieden.

5. Verbeteren van het aanbod voor (aanstaande) 
ouders

 We willen (aanstaande) ouders beter  
ondersteunen om duurzaam een gezondere 
leefstijl voor hun kind te realiseren. Zeker omdat 
blijkt dat het hen vaak niet helemaal zelfstandig 
lukt. Er is al redelijk wat aanbod beschikbaar. 
Ouders uit risicogroepen weten het beschikbare 
aanbod echter niet altijd goed te vinden en soms 
sluit het onvoldoende aan bij de vraag. Ook is 
het beschikbare aanbod niet altijd even effectief. 
Aanleiding genoeg om het geheel aan inter-
venties eens kritisch te bekijken en waar nodig 
aan te passen. Allereerst in de focusbuurten in 
Nieuw-West en Zuidoost. 

 Samen met ouders, professionals en sleutel- 
figuren in de buurt kijken we of er wensen zijn 
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qua beweegaanbod voor de jongste jeugd (0-2 
jaar). Zo ja, dan starten we daarmee in de Banne 
(Noord), Osdorp (Nieuw-West) en de K-buurt 
(Zuidoost). Dit gebeurt onder de vlag van het 
actieplan Inactieve Jeugd (zie ook hoofdstuk 6).

6. Opschalen actieplan De eerste 1000 dagen
 Als je vanaf begin af aan rekening houdt met 

opschaling van interventies en methodieken, is 
de kans op succes daarvan het grootst. We willen 
daarom nu al kijken welke stappen nodig zijn om 
te zorgen dat het actieplan ‘eerste 1000 dagen’ 
straks goed geborgd kan worden; bij kennis- 
instituten, verzekeraars, andere overheden. Dit 
doen we samen met een groep (inter)nationale 
experts op dit thema.
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2.1 Jump-in op de voorschool

Jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt ook voor 
een gezonde leefstijl. Daarom breiden we het 
basisscholenprogramma Jump-in vanaf dit jaar uit 
naar alle voorscholen. Om nog eerder te kunnen 
beginnen met preventie van overgewicht. Op de 
voorschool zitten veel kinderen die behoren tot 
de risicogroepen van de aanpak Gezond Gewicht. 
We helpen voorscholen bij het invoeren van 
een gezond voedingsbeleid en het stimuleren 
van bewegen. Daarnaast bieden we opvoed-
ondersteuning via interactief theater en  
workshops voor ouders. 

Waar gaan we voor dit jaar?

1. Uitbreiding Jump-in naar voorscholen: in twee 
jaar tijd alle locaties gezond

 Vorig jaar hebben we in een pilot goede ervaring 
opgedaan op achttien voorscholen. Vanaf dit  
jaar breiden we Jump-in uit naar alle voorscholen 
in Amsterdam. Dit doen we via de voorschool-
aanbieder, in de meeste gevallen een welzijns- 
organisatie. De zes grote voorschoolaanbieders2 
maken dit jaar een start met Jump-in op de  
voorschool. Samen tellen zij 210 locaties,  
waarvan er 145 verbonden zijn aan een Jump-in 
basisschool. Zij hebben waarschijnlijk twee jaar 
nodig om de vijf doelen gezond gewicht voor 
voorscholen op al hun locaties te behalen. Het 

streven is dat in 2018 alle 260 voorscholen in 
Amsterdam aan de slag zijn gegaan met gezonde 
leefstijl.

2. Samen met voorscholen werken we aan vijf 
doelen gezond gewicht
1. De voorschool neemt gezondheid structureel 

op in haar beleid. Dat is van groot belang  
om resultaten te behalen, op korte én lange 
termijn. 

2. De voorschool en basisschool werken goed 
samen. Zodat er een doorlopende ontwikkel- 
lijn is als het kind doorstroomt naar de  
basisschool.

3. Ouders worden goed betrokken. Ouders  
hebben een grote invloed op gezonde  
voeding en beweging van hun kind. Om een 
gezonde leefstijl bij kinderen aan te leren is het 
daarom belangrijk dat de voorschool ouders 
hier bij betrekt.

4. Kinderen eten en drinken alleen gezond.  
De voorschool hanteert een gezond  
voedingsbeleid.

5. Kinderen worden gestimuleerd om te bewegen.  
Bewegen is goed voor de gezondheid en de 
totale ontwikkeling van een kind. 

 Vergelijkbaar met de methode op basisscholen, 
werken we bovenstaande doelen uit in een  
zogeheten preventiescan. Dit vormt het  
belangrijkste instrument in de sturing op  
de voortgang. 

2 SCHOLENAANPAK 
JUMP-IN

We werken samen met scholen om overgewicht en obesitas te voorkomen. Dit doen we 
met de scholenaanpak ‘Jump-in’. We helpen scholen om een gezonde leefstijl bij kinderen 
te stimuleren. Door in te zetten op gezond eten en drinken, bewegen en slapen. Hierbij 
betrekken we ouders. In dit hoofdstuk lees je wat we dit jaar gaan doen op voorscholen 
en in het basisonderwijs.

2 Welzijnsorganisaties Combiwel, Impuls, Swazoom, Akros, Dynamo en Partou

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/
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3. Toolkit en helpdesk voor alle voorscholen
 Halverwege 2017 komt een toolkit en helpdesk 

beschikbaar. Hier kunnen alle voorscholen  
gebruik van maken, ook als zij (nog) geen  
ondersteuning vanuit Jump-in krijgen. 

4. Gezondheid als structureel onderdeel van de 
Inspectie Voorscholen

 In overleg met het team VVE van Onderwijs is  
besloten om gezondheid op te nemen in het 
‘Profiel Jonge Kind’. Dit betekent dat gezondheid 
een structureel onderdeel wordt van de  
inspecties van de Voorscholen door de GGD. 

Hoe zit het met voorscholen in Amsterdam?

Amsterdam telt 260 voorscholen. Dit zijn peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met een 
VVE programma waar kinderen tussen 2,5 en 4 jaar spelend leren.

Een goede voorbereiding op de basisschool
Voorscholen werken met een speciaal educatief programma. Hierin is veel aandacht en tijd voor 
taalspelletjes, voorlezen, tekenen, luisteren, zingen en bewegen. Voorscholen zijn altijd gekoppeld aan 
een basisschool; in twee derde van de gevallen is dit een Jump-in basisschool.

Voorschoolindicatie
Kinderen met risico op (taal)achterstand krijgen een voorschoolindicatie. Zij kunnen vier dagdelen 
(12 uur) gratis gebruik maken van de voorschool. Kinderen zonder indicatie kunnen twee dagdelen (6 uur) 
gratis gebruik maken van dit aanbod. 

Kinderen op de voorschool behoren vaak ook tot de doelgroep van de aanpak gezond gewicht
De meeste kinderen op de voorschool hebben een indicatie. Zij komen vaak uit gezinnen met een lage 
sociaaleconomische status of een niet-westerse achtergrond; de twee belangrijkste risicofactoren voor 
overgewicht. Op de voorschool zijn daarom veel kinderen te vinden die horen tot de doelgroep van de 
aanpak Gezond Gewicht. 

Voorschoolaanbieders
De meeste voorscholen vallen onder een van de volgende zes grote welzijnsorganisatie in Amsterdam: 
Combiwel, Impuls, Swazoom, Akros, Dynamo en Partou. Samen verzorgen zij 80% van alle voorscholen. 
De overige 20% valt onder een kleinere organisatie of zijn zogenaamde ‘eenpitters’. 

VVE
Voorschoolprogramma’s worden in groep 1 en 2 van de basisschool voortgezet in zogeheten 
vroegschoolse programma’s. Samen wordt dit VVE genoemd: Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
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2.2 Jump-in op de basisschool

Voor kinderen die op een Jump-in basisschool  
zitten wordt een gezonde leefstijl iets dat  
vanzelfsprekend is. Gezond eten en bewegen is 
dagelijkse kost. In de broodtrommels zit bruin 
brood, dorst wordt gelest met kraanwater en  
bij verjaardagen trakteren kinderen gezond.  
Elke week gymmen zij onder begeleiding van  
een vakdocent en in de pauze wordt (buiten) 
gespeeld. Alle scholen – zowel regulier als  
speciaal basisonderwijs – kunnen gebruik maken 
van een online toolkit en telefonische helpdesk. 
De actieve begeleiding vanuit Jump-in zetten 
we met voorrang in op de 152 basisscholen waar 
het gemiddeld BMI hoger ligt dan het landelijk 
gemiddelde. Binnen drie jaar stroomt een school 
uit, klaargestoomd als gezonde school. Als alle 
doelen zijn behaald krijgt de school het Jump-in 
certificaat.

Waar gaan we voor dit jaar?

1. Actieve begeleiding van huidige en nieuwe 
Jump-in scholen

 Het Jump-in traject start met een ‘preventiescan’, 
waaruit blijkt hoe de school er voor staat. Samen 
met de school stellen we een verbeterplan  
op dat gericht is op het behalen van de  
acht Amsterdamse doelen Gezond Gewicht.  
Eind 2017:
• zijn in totaal minstens 132 scholen bezig aan 

een Jump-in traject of hebben deze afgerond;
• zijn minimaal 21 nieuwe scholen met Jump-in 

gestart;
• ronden nog eens minstens 35 scholen het 

Jump-in traject af, totaal komt hiermee op 63 
 We streven er naar dat eind 2018 alle 152 scholen 

met een hoger BMI dan het landelijk gemiddelde 
van start zijn gegaan met Jump-in of deze hebben 
afgerond. Het is de bedoeling dat de laatste van 
de 152 scholen in 2021 uitstromen.

  Uitstroom
Instroom  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2014 80 2 9 17 35 17   
2015 10  0 1 1 6 2  
2016 21   0 0 5 13 3 
2017 21    0 0 5 13 3
2018 20     0 0 5 15
         
 Uitstroom dat jaar: 2 9 18 36 28 20 21 18
 Uitstroom totaal: 2 11 29 65 93 113 134 152
        
Bezig aan een Jump-in traject 
(een deel van) dat jaar: 80 88 100 103 87 59 39 18
Bezig aan een Jump-in traject 
of afgerond:  80 90 111 132 152 152 152 152

Werkelijke realisatie t/m 2016 
Verwachte realisatie vanaf 2017 

Tabel: In- en uitstroom van basisscholen binnen Jump-in

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump-toolkit/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/723803/preventiescan_2015-2016.pdf
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/amsterdamse-aanpak/scholenprogramma/jump/
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2. Scherper sturen op de afronding van de  
begeleiding na drie jaar

 Het verbetertraject dat uiteindelijk moet leiden 
tot het behalen van een Jump-in certificaat duurt 
drie jaar. In de praktijk blijkt het soms lastig om 
de begeleiding af te ronden, bijvoorbeeld als nog 
net niet alle beoogde resultaten volledig behaald 
zijn. Daar zullen we in 2017 scherper op sturen. 
Zodat andere scholen die graag een Jump-in 
traject willen starten niet lang hoeven te wachten.

3. Scholen begeleiden in behalen van landelijke 
vignetten Gezonde School naast Jump-in  
certificaat

 In het kader van het landelijk project Gezonde 
School kunnen alle scholen in Nederland een  
vignet Gezonde School aanvragen op een of 
meer van de negen verschillende gezondheids-
thema’s. Jump-in adviseurs ondersteunen hun 
scholen ook bij het behalen en aanvragen van  
de vignetten op de thema’s Voeding en Sport  
en Bewegen. 

 In mei 2017 organiseert we samen met de  
KVLO – de vakvereniging voor gymleraren –  
een feestelijke uitreiking voor alle Amsterdamse 
scholen die het themavignet Sport en Bewegen 
hebben behaald. 

4. Jump-in verbeteren door inhoudelijke  
doorontwikkeling 

 Gezonde voeding: niet alleen op school,  
maar ook thuis

 We willen ervoor zorgen dat we via de  
schoolsetting ook het voedingsgedrag in de 
thuissituatie verbeteren. Het doel is uiteindelijk 
immers dat kinderen gezond eten, waar ze ook 
zijn. Op basis van gesprekken met focusgroepen 
en literatuurstudies passen we de voedings- 
interventies van Jump-in aan. We gaan dit jaar 
verder aan de slag met de aanbevelingen om  

a) beloningssystemen van kinderen uit te breiden,  
b) overlegstructuren en scholing van docenten 
aan te passen en c) communicatiematerialen te 
ontwikkelen en aan te passen.

 Daarnaast werken we vanuit Jump-in mee aan 
een aantal grotere ontwikkelopgaven binnen de 
GGD:
• Doorlopende leerlijn voedseleducatie  

kinderen opzetten, op basis van landelijk  
beschikbare methoden. Samenwerking  
hierin tussen Jump-in en schooltuinwerk  
Amsterdam. 

• Doorontwikkeling ‘Voor je het weet zijn ze 
groOt’ (interactieve theatervoorstelling voor 
ouders).

• Ontwikkelen interactieve theatervoorstelling 
voor kinderen.

• Ouderbetrokkenheid vergroten via workshops 
en voorlichting op basis van de nieuwe  
voedingsinzichten. 

• Onderzoek naar inzetten van een app voor 
ouder-school (buddy-systeem).

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402313
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402313
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 Jump-in voedingsinterventies: hoe effectief 
zijn deze?

 Vorig jaar is een driejarige wetenschappelijke  
studie van start gegaan die kijkt naar de  
effectiviteit van Jump-in als het gaat om  
voedingsgedrag. In 2017 worden hiervoor op 
tien deelnemende scholen data verzameld bij 
ouders, kinderen en docenten. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door onderzoekers van de  
VU universiteit en vindt plaats in opdracht van  
de aanpak Gezond Gewicht. 

 Pilot uitbreiding lesuren bewegingsonderwijs
 We faciliteren een pilot met de uitbreiding van 

het aantal uren bewegingsonderwijs op enkele 
scholen in Zuidoost. De HvA onderzoekt het 
effect van extra bewegingsonderwijs op de  
motorische vaardigheden. In juni ronden de 
scholen de pilot af. Daarna evalueren we de pilot 
en volgt een eindrapportage met conclusies en 
aanbevelingen.

 Pilot signaleren en doorverwijzen bij  
motorische achterstanden

 We voeren een pilot uit in Zuidoost op een 
aantal scholen (andere scholen dan hierboven). 
Vakleerkrachten bewegingsonderwijs testen de 
motorische vaardigheden van de leerlingen. Bij 
vermoeden van motorische achterstand wordt 
in overleg met het zorgteam doorverwezen naar 
de schoolarts. Vervolgens bepaalt de schoolarts 
wat verder nodig is. De HvA is betrokken bij de 
procesevaluatie.

 
 Onderzoek naar resultaten Gym+
 In de loop van 2017 is het onderzoeksrapport 

klaar over de kwaliteit, effectiviteit en werkzame  
elementen van Gym+. Dit is een speciale  
naschoolse beweegactiviteit voor kinderen uit 
groep 3 en 4 die niet (makkelijk) meekomen in 
de gymles. Zij lopen een h0ger risico lopen op 

het ontwikkelen van een motorische achterstand 
en sociaal-emotionele problemen. Gym+ wordt 
sinds enkele jaren uitgevoerd, en is na een  
kleinschalige start in een paar jaar explosief 
gegroeid. 

 Onderzoek door Hogeschool van Amsterdam 
naar relatie tussen bewegen, motoriek en 
overgewicht

 De HvA voert een vierjarige onderzoek uit onder 
de naam Gymmermansoog (2015-2019). Wij zijn 
medeaanvrager en partner bij het onderzoek. In 
2017 publiceert de HvA over haar deelonderzoek  
naar de betrouwbaarheid en validiteit van de  
gebruikte motoriek-test. Dit jaar worden de 
afkapwaarden voor deze test bepaald. Daarnaast 
vindt een literatuuronderzoek plaats naar  
effectieve behandeling voor leerlingen die  
uitvallen bij de test van de motoriek.

5. Intern borgingsplan Jump-in periode  
2018 - 2020

 Dit jaar wordt gewerkt aan het verankeren van 
de scholenaanpak Jump-in in de gemeentelijke 
organisatie. We maken afspraken over beleid en 
uitvoering met onder meer de GGD en de  
afdelingen Onderwijs en Sport. 

6. Vernieuwing convenanten Jump-in met  
schoolbesturen

 Met schoolbesturen en schooldirecties sluiten  
we dit jaar nieuwe convenanten waarin we  
afspreken binnen welke kaders er aan Jump-in 
wordt gewerkt en welke rollen, taken en  
verantwoordelijkheden de verschillende  
partners hebben.

 

J m niu p

J m niu p

J m niu p
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Waar gaan we voor dit jaar?

Met het actieplan jongeren willen we zorgen dat 
meer jongeren een gezondere leefstijl en groter zelf-
vertrouwen hebben. De focus ligt op jongeren uit 
gezinnen met een lage sociaaleconomische status. 
Naast de jongeren zelf richten we ons op VMBO- en 
praktijkscholen en andere professionals die met 
deze jongeren werken. We betrekken jongeren bij 
de (door-)ontwikkeling van de projecten. Naast 
eigen projecten haakt het actieplan jongeren vooral 
aan bij wat er vanuit de andere programmaclusters 
gebeurt; in de betreffende hoofdstukken zie je dat 
terug.

1. Ontwikkelen basisboodschap en huisstijl  
jongeren

 Het is belangrijk dat partners dezelfde  
boodschap uitdragen op gebied van jongeren  
en gezonde leefstijl en gewicht. We baseren 
deze boodschap we op onze vuistregels gezond  
gewicht. Omdat de term ‘gewicht’ gevoelig ligt 
bij jongeren, spreken we in termen van ‘je fit  
voelen’. De boodschap wordt ontwikkeld in 
co-creatie met jongeren en partners als scholen, 
specialisten en jongerenwerkers. Hierdoor  
krijgen we inzicht in hoe de boodschap er uit 
moet zien en hoe we deze het beste kunnen 
overbrengen. Op basis van de basisboodschap 
ontwikkelen we een huisstijl en communicatie-
middelen voor jongeren. 

2. Jongeren zelf betrekken bij het actieplan
 We vinden het belangrijk om jongeren zelf te 

betrekken. Hierdoor willen we de effectiviteit van 
de projecten vergroten en daarmee de kans dat 
een gezonde leefstijl voor steeds meer jongeren 
normaal wordt, ook op de langere termijn. We 
zijn nog op zoek naar een goede manier om dit 
te doen en leggen deze vraag ook voor aan de 
jongeren zelf. Mogelijk mondt dit uit in een  
‘jongeren(redactie)raad’.

3. Participatief onderzoek naar jongens en  
gezonde leefstijl

 In opdracht van het actieplan jongeren voert  
de Vrije Universiteit (Athena instituut) een  
participatief onderzoek uit naar hoe jongens 
gezondheid ervaren en wat zij hierin belangrijk 
vinden. Dit is een vervolg op het vergelijkbare 
VU-onderzoek naar en met meiden, genaamd 
´Gezelligheid, gezondheid en gewicht .́ De  
inzichten van beide onderzoeken gebruiken we 
om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij 
jongeren.

4. Rolmodellen inzetten die jongeren inspireren 
tot een gezondere leefstijl

 Onderzoek laat zien dat rolmodellen effectief 
kunnen worden ingezet om een sociale norm  
te veranderen en gedrag te beïnvloeden.  
Rolmodellen kunnen peers zijn of mensen uit de 

3 ACTIEPLAN 
JONGEREN

Een vijfde van de 50.000 Amsterdamse jongeren (12-18 jaar) heeft overgewicht of obesitas. 
Dit brengt lichamelijke en psychosociale gezondheidsrisico’s met zich mee. Jongeren  
bevinden zich in een belangrijke overgangsfase tussen kind zijn en volwassen worden.  
Tal van verleidingen en prikkels strijden om hun aandacht: Youtube, Instagram, Snapchat, 
vlogs, reclames, vrienden, school en ga zo maar door. Middenin deze turbulente context 
zijn ze op zoek naar zichzelf: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe kan ik een leuk leven 
hebben, me gelukkig voelen, vrienden hebben en er goed uitzien? Vaak zijn het zelfbeeld, 
zelfvertrouwen en gewicht van jongeren op elkaar van invloed. 

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/746413/orig/vouwfolder_voor_op_de_site.png
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/746413/orig/vouwfolder_voor_op_de_site.png
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/830916/rapportage_meidenproject_aagg_zuidoost_en_noord_athena_vu_juli_2016.pdf
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School

buurt waar jongeren zich mee identificeren. Dit 
jaar gaan we samen met de buurtmanagers op 
zoek naar lokale rolmodellen die we in kunnen 
zetten om jongeren te stimuleren tot gezonder 
gedrag.

5. Een gezonde middelbare school creëren
 Scholen hebben een grote potentiële rol in het 

verbeteren van de gezondheid van jongeren. 
Scholen, jongeren, ouders, community en  
andere professionals hebben hierin een  
gedeelde verantwoordelijkheid. De onder- 
steunende rol van de school willen we zo goed 
mogelijk laten bijdragen aan een gezonde 
leefstijl van jongeren. Vanuit de aanpak Gezond 
Gewicht versterken we daarom de samenwerking  
met het programma Gezonde School en  
Topscore. Beide programma’s sluiten aan op de 
Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde 
Leefstijl. In 2017 gaan we het volgende doen op 
middelbare scholen:

5.1 Scholen ondersteunen en begeleiden vanuit 
het programma Gezonde School

 Het programma Gezonde School intensiveert de  
aandacht voor de thema’s gezond voedingsgedrag, 
bewegen en slaap en helpt scholen om hier 
structureel aandacht aan te besteden. Adviseurs 
Gezondheid en Leefstijl ondersteunen en  
begeleiden scholen hierin. Aan de hand van 
schoolgezondheidsprofielen gaat de adviseur 
met scholen in gesprek over hoe de school nog 
meer kan bijdragen aan een goede gezondheid 
en gezonde leefstijl van leerlingen. Dit doet  
de school in samenwerking met de  
jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 

 Ter ondersteuning van de scholen wordt er 
gewerkt aan de toolbox Gezonde School die 
voorjaar 2017 gereed is. Scholen kunnen hierin 
informatie en instrumenten vinden om een  
Gezonde School te worden. 

https://www.gezondeschool.nl/over-ons/achtergrondinformatie-leefstijlprogrammas/onderwijsagenda-sport-bewegen-en-een-gezonde
https://www.gezondeschool.nl/over-ons/achtergrondinformatie-leefstijlprogrammas/onderwijsagenda-sport-bewegen-en-een-gezonde
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 De inzet in 2017 van Gezonde School op gezond 
gewicht per pijler:
• Beleid: In schooljaar 2016/17 wordt op alle 

scholen een Gezonde School scan uitgevoerd. 
Als een school zwak scoort op het thema 
voeding en bewegen, stimuleert de adviseur 
de school hiermee aan de slag te gaan en dit 
op te nemen in het schoolbeleid. Voor het 
schooljaar 2016/17 streven we ernaar dat het 
aantal scholen met een vignet voeding en/of 
bewegen toeneemt van zes naar twaalf.  
De school betrekt leerlingen en ouders bij 
de beleidsvorming en evalueert het beleid 
jaarlijks.

• Tijdig signaleren van (risico’s op) problemen 
bij individuele leerlingen: Gezonde School 
Amsterdam gaat na wat scholen nodig hebben 
om ongezond voedings-, beweeg- en sport- 
gedrag te signaleren, bespreekbaar te maken en 
de juiste hulp in te schakelen. Ook vinden er 
verdiepingsscholingen plaats voor alle centrale 
zorgverleners die op de scholen actief zijn. 

• Gezondheidseducatie: in de toolbox is  
onder andere het aanbod opgenomen op het 
gebied van voeding, bewegen en slaap. In 
2017 gaan we na of de scholen hiermee uit de 
voeten kunnen of dat er nog een aanvullende 
behoefte is om met deze thema’s aan de slag 
te gaan. 

• Schoolomgeving: We streven ernaar dat het 
aantal scholen in schooljaar 2016/17 met een 
Gezonde Schoolkantine Schaal van het  
Voedingscentrum toeneemt van 24 naar 30. 
Ook stimuleren we scholen om fris- en snack- 
automaten te weren of te zorgen dat deze 
gezonder gevuld zijn. Daarnaast stimuleren  
de adviseurs dat de gymzalen voldoen  
aan de normen van de KVLO en dat dat de 
buitenruimte van de school beweegvriendelijk 
is ingericht. En dat er toegankelijke watertap-
punten zijn.

• Ouders: in de toolbox vinden scholen  
informatie waarmee zij ouders kunnen  
informeren (via de website, schoolgids of 
ouderbrief), betrekken (via de ouderraad of 
medezeggenschapsraad) en voorlichten (via 
een ouderbrief of ouderbijeenkomst). Daar 
waar deze informatie nog niet compleet is, 
wordt dit aangevuld. 

5.2 Inactieve jongeren in beweging krijgen met 
sportstimuleringsprogramma Topscore Fit

 Speciaal voor inactieve jongeren die zich niet 
aangetrokken voelen tot de reguliere activiteiten 
van Topscore bestaat Topscore Fit. Topscore wil 
het aantal scholen dat hier aan meedoet dit  
jaar uitbreiden van 20 naar 30. In totaal doen  
47 scholen mee aan het reguliere Topscore  
programma. De Topscore Fit coach maakt in 
samenspraak met jongeren een beweeg- 
programma op maat waardoor ze meer plezier 
in bewegen krijgen. Ook organiseren we een 
bijscholingstraject over gezonde leefstijl voor 
Topscore trainers. In de reguliere lessen komt  
het onderwerp gezonde leefstijl namelijk ook 
regelmatig ter sprake. Zie ook hoofdstuk 10  
(Excellente Professionals).

 Daarnaast verkennen we samen met Gezonde  
School hoe Topscore doorontwikkeld kan  
worden in lijn met het Maki/Alla programma, een 
combinatie van de succesvolle landelijke aanpak 
‘VMBO in Beweging’ en ‘Alle leerlingen actief 
Noord-Holland’. Maki/Alla heeft als doel om  
inactieve leerlingen te motiveren meer te  
bewegen, water te drinken en groente en fruit  
te eten. 

http://gezondeschoolkantine.voedingscentrum.nl/nl.aspx
http://beheer.nisb.nl/cogito/modules/uploads/docs/11741420543395.pdf
https://www.amsterdam.nl/sport/scholen/topscore-amsterdam/
https://www.netwerkinbeweging.nl/interventies/overzicht/21819
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Wat gaan we dit jaar doen?

1. Inzetten op bewustwording, kennisdeling en 
creëren van draagvlak

 Verandering begint met bewustwording en  
draagvlak. Daarom organiseren we dit jaar een 
roadshow met kinderarts Edgar van Mil over  
de oorzaken en achtergronden van overgewicht-
problematiek bij kinderen op het speciaal  
onderwijs én wat belangrijk is in een effectieve 
aanpak. De roadshow richt zich op scholen,  
schoolbesturen, jeugdartsen, zorgpartners en  
andere partijen die een bijdrage kunnen leveren. 
We maken een convenant waarin we met de  
schoolbesturen vastleggen wat de gezamenlijke 
doelstellingen en gemaakte afspraken met alle 
betrokken zorgpartners en andere partijen zijn.

2. Ondersteuning bieden en ontwikkeling van 
specifieke materialen en interventies

 We starten hiermee op drie SO scholen en breiden 
dit na de zomervakantie uit naar tien. Een adviseur  
Leefstijl en Gezondheid komt beschikbaar en 
informeert deze scholen over de mogelijkheden 
en ondersteunt bij de uitvoering. Scholen geven 
vaak namelijk aan belangstelling te hebben voor 
materiaal en programma’s, maar zijn niet (genoeg) 
op de hoogte van de mogelijkheden of kunnen het 
niet alleen. Indien nodig ontwikkelen we specifieke 
materialen en interventies. Ook starten we met een 

impuls om scholen te helpen om Gezonde School  
te worden op de thema’s gezonde voeding en  
sport en bewegen en daarvoor de vignetten te  
halen. De adviseur Gezondheid en Leefstijl  
ondersteunt de scholen hierbij. 

3. Zorgen dat het zorgteam effectief signaleert  
en doorverwijst 

 Binnen de scholen in het SO is een breed team  
van zorgprofessionals aanwezig. We starten een 
pilot op een aantal scholen om zorgteams te  
ondersteunen zodat zij beter overgewicht en  
obesitas kunnen signaleren en doorverwijzen  
naar preventieve en curatieve interventies die  
binnen of buiten de school plaatsvinden. 

4. Werkwijze met een centrale zorgverlener  
uitbreiden naar het speciaal onderwijs 

 Net als al gebeurt in het reguliere onderwijs,  
willen we er in het speciaal onderwijs voor zorgen 
dat gezinnen met kinderen die overgewicht of  
obesitas hebben ondersteuning krijgen van een 
centrale zorgverlener3. De bestaande zorgstructuur 
in het speciaal onderwijs is nu namelijk niet ingericht 
om de problematiek van obesitas aan te pakken.  
De Jeugdgezondheidzorg maakt daar dit jaar  
een plan voor, in samenspraak met de aanpak  
Gezond Gewicht. 

4 KINDEREN OP HET 
SPECIAAL ONDERWIJS 

Overgewicht en obesitas komt relatief vaker voor bij kinderen in het speciaal onderwijs dan 
bij hun leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs. Op sommige SO scholen gaat het zelfs 
om meer dan de helft van de kinderen. Omdat de problematiek van de kinderen zo groot 
en divers van aard is, is een generieke (scholen)aanpak niet geschikt. Samen met de scholen 
en zorgpartners kijken we hoe we maatwerk kunnen leveren.

3 De rol van centrale zorgverlener wordt meestal vervuld door een jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kindteam. Zie ook 
hoofdstuk 9 ‘aanpak Kinderen met overgewicht en obesitas’.
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5 BUURTAANPAK

Overgewicht is ongelijk verdeeld over de stad; met name in buurten waar relatief veel  
mensen met een lage sociaaleconomische status wonen, komt overgewicht vaker voor.  
Vanuit de aanpak Gezond Gewicht richten we ons vooral op de zwaarste buurten van de 
stad. Vanuit een gebiedsgerichte insteek leggen de lokale buurtmanagers in deze focus-
buurten slimme verbindingen tussen het stedelijke programma en de buurt. Aansluiten bij 
de energie in de buurt, vooral die van betrokken bewoners, is het belangrijkste ingrediënt 
van de buurtaanpak. Naast interne samenwerking, betrekken de buurtmanagers daarom 
vooral de buurt zelf: buurtinstanties, zelforganisaties, sportclubs, scholen, professionals, 
ondernemers en bewoners. Samen zorgen zij voor gezonder gedrag in een gezondere buurt. 

Stadsdeel
Oost 

Stadsdeel 
Zuidoost 

Stadsdeel Noord 

Stadsdeel West

Stadsdeel
Nieuw-West 

Oud-Noord

Waterlandpleinbuurt

Noord-West

Bos en Lommer

Dapperbuurt

Transvaalbuurt

Indische Buurt

Bijlmer-Oost

Bijlmer-Centrum

Slotervaart

Osdorp

Geuzenveld- Slotermeer

Figuur: Focusbuurten van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
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De urgentie van het voorkomen en bestrijden van 
overgewicht is geborgd in de gebiedsplannen en 
gebiedscyclus van de verschillende stadsdelen. 
Binnen de buurtaanpak kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen buurt-specifieke  
inspanningen en generieke inspanningen die voor 
alle buurten gelden. Bij beide zorgen de buurt-
managers voor een goede aansluiting bij de buurt. 
Elke buurt heeft immers een andere samenstelling 
van bewoners en sociale infrastructuur. Hieronder 
lees je waar de buurtmanagers dit jaar, bovenop de 
reguliere buurtaanpak, vooral op inzetten. Eerst in 
algemene zin, daarna per stadsdeel.

Waar gaan we dit jaar 
buurtaanpak-breed voor?

Bewoners betrekken bij activiteiten en projecten
Enerzijds doen we dit door activiteiten voor 
bewoners te organiseren waar zij voorlichting krijgen 
en met elkaar in gesprek gaan over gezonde leefstijl. 
Ook bieden we bewoners aan om een traject tot 
gezondheidsambassadeur te volgen. Anderzijds 
door organisaties uit de community te betrekken: 
we vragen (zelf)organisaties om een gezonde leefstijl 
te stimuleren in hun achterban. De grootste kracht is 
dat deze activiteiten voor en door de doelgroep zelf 
worden georganiseerd.

Buurtaanpak verstevigen en verankeren
Naast doorontwikkeling van de buurtaanpak ligt de 
focus op borging van wat er buurtaanpak-breed is 
opgebouwd. Activiteiten die in de ene buurt  
succesvol zijn gebleken, voeren we ook in andere 
buurten uit, al dan niet in aangepaste vorm. Zowel  
in de buurt als binnen de stadsdeelorganisatie 
investeren we in eigenaarschap en kennisoverdracht. 
We gaan intensiever samenwerken met de  
gebiedsteams om die groepen te bereiken, die nog 
niet bereikt zijn.  

Via terugkerende evenementen als Fresh in the Les 
en Gezondheidsfestivals binden we nieuwe partijen 
aan de buurtaanpak en verstevigen we de lokale 
borging.

Waar gaan we dit jaar per 
stadsdeel voor?

1. Prioriteiten in Noord 
 Focusbuurten: Waterlandpleinbuurt,  

Oud-Noord en Noord-West
• We betrekken (zelf)organisaties via de  

methode community aanpak.
• Themamaand Fresh in de Les in Oud-Noord 

en Noord-Oost. 
• Actieve bewoners opleiden tot gezondheids-

ambassadeurs. Als sluitstuk van de training 
organiseren de ambassadeurs een activiteit 
tijdens Fresh in de Les.

• We organiseren gezondheidsmarkten in 
Noord-Oost en Noord-West.

• Uitvoering van het plan van aanpak ‘Banne in 
Beweging’, voortgekomen uit de Roadshow 
Bewegen van vorig jaar. Een van de deel- 
projecten is heel Banne fietst. Daarnaast  
worden het Melchiotplein en de speelplaats 
aan het Staghof heringericht volgens de  
beweeglogica van de Bewegende Stad.

• Zorgen dat de voedselpakketten structureel 
gezonder worden, in samenwerking met  
de vrienden van de voedselbank in  
Amsterdam-Noord.

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/bewegende-stad/
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2. Prioriteiten in Nieuw-West 
 Focusbuurten: Geuzenveld-Slotermeer,  

Osdorp en Slotervaart
• Dit jaar gaat speciale aandacht uit naar  

jongeren, eerste 1000 dagen, opvoeding en 
armoede. 

• In de nieuwe focusbuurt Slotervaart starten  
we de buurtaanpak op.

• In januari start de Roadshow Bewegen in  
Osdorp om bewoners in beweging te krijgen. 

• We organiseren vaderdebatten over een  
gezonde leefstijl en trainen sleutelfiguren.

• We ondersteunen het netwerk van gezondheids-
ambassadeurs in Geuzenveld-Slotermeer om  
op bredere gezondheidsthema’s actief te  
blijven; zij krijgen extra training en  
ondersteuning om workshops te kunnen  
geven over een gezonde leefstijl. Ook  
organiseren zij dit jaar een gezondheidsfestival.  
In Osdorp leiden we twee groepen buurt- 
bewoners op tot gezondheidsambassadeurs 
met de methodiek van “Op Gezonde Tour”.  
Ook in Slotervaart werven we gezondheids- 
ambassadeurs.

• Na de zomer volgen leerlingen van een aantal 
Jump-in scholen een programma rondom  
voedseleducatie op de Stadsboerderij Osdorp. 
Ook met het programma “tuin tot bord” zetten 
we in Osdorp vanaf mei in 2017 in op natuur-  
en voedseleducatie. Hieraan kunnen 40  
kinderen (6 t/m 8 jaar en 9 t/m 11 jaar) mee-
doen; hun ouders worden actief betrokken.

• We organiseren debatavond(en) voor en  
met jongeren over gezonde leefstijl, in  
samenwerking met Young New West en een 
jongerenadviescommissie. Dit vormt gelijk een 
eerste verkenning van het netwerk van  
jongeren in Nieuw-West. We maken gebruik 
maken van elkaars expertise, netwerken en  
inventariseren welke kansen er zijn om jongeren 
te binden aan het thema gezonde leefstijl. 
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3. Prioriteiten in Oost 
 Focusbuurten: Indische Buurt en Transvaal-

buurt-Dapperbuurt
• We zetten bewoners in hun kracht door te 

investeren in kennis en vaardigheden. We 
organiseren terugkomdagen, nascholings-
bijeenkomsten en verdiepingscursussen om 
maatschappelijke activatie en persoonlijke 
ontwikkeling te (blijven) stimuleren.

• In Oud Oost wordt de community-aanpak  
in 2017 verder voortgezet. We koppelen  
projecten vanuit de eerste 1000-dagen  
aanpak en actieplan Jongeren aan  
buurtactiviteiten. Daarnaast geven we,  

soms in samenwerking met welzijns- 
organisaties, op kleine schaal naschoolse  
workshops voor jongeren.

• We bouwen verder aan een gezonde voedsel- 
omgeving door ondernemers te stimuleren  
en ondersteunen om de gezondere keuze  
makkelijker te maken voor hun klanten. We 
bouwen voort op best practices uit 2016. 
Buurtorganisaties betrekken ondernemers voor 
dialoogavonden en -maaltijden waarin  
bewoners en ondernemers samen in gesprek 
gaan over een gezonde leefstijl.

• Samen met de afdeling sport willen we in- 
actieve jeugdigen meer in beweging te krijgen.

Healthy Habits: € 2,5 miljoen voor onderzoek naar gezondheidsgedrag in 
Amsterdam Oost

De Hartstichting investeert samen met ZonMw in totaal 7,5 miljoen euro in onderzoek naar het volhouden 
van een gezonde leefstijl. Het doel is om nieuwe manieren te vinden om gezonde keuzes te maken en 
gezond gedrag beter vol te houden. Dagelijks worden we verleid om gezonder te leven. Met gezonde 
kookboeken, gezondheids-apps of speciale leefstijlcoaches. Ondanks al deze hulpmiddelen houden veel 
mensen het in de praktijk niet vol om gezond te eten en voldoende te bewegen. Hoe zorg je er nu voor 
dat mensen het wél volhouden om gezond(er) te leven? De Hartstichting daagt de drie geselecteerde 
onderzoeken uit om toegankelijke en bewezen effectieve manieren te vinden om dit voor elkaar te krijgen.

‘Healthy Habits - Gezonde gewoontes jong aanleren’ is een van de drie geselecteerde onderzoeken en 
wordt de komende vier jaar uitgevoerd in Oost. Prof. dr. Karien Stronks van het AMC leidt samen met de 
aanpak Gezond Gewicht en GGD Amsterdam een onderzoek naar nieuwe manieren om jongeren gezond 
gedrag aan te leren. Het gaat hierbij om voeding, bewegen en zitgedrag en slaapgedrag. Zij onderzoeken 
dit onder Amsterdamse jongeren (10-14 jaar) uit lagere sociaaleconomische groepen. Bij deze groepen 
komt overgewicht vaker voor. De onderzoekers brengen veranderingen aan in de omgeving van deze 
jongeren, die gezond gedrag moeten stimuleren en ongezond gedrag proberen te ontmoedigen.  
Het onderzoek loopt vier jaar. De onderzoekers meten welke effecten de interventies hebben op het 
gezondheidsgedrag van de jongeren. En ze kijken naar veranderingen in de risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten, zoals overgewicht, cholesterolgehalte en hoge bloeddruk. De onderzoekers hopen het  
programma later uit te breiden naar andere steden. Healthy Habits start in de zomer van 2017.
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4. Prioriteiten in Zuidoost
 Focusbuurten: Bijlmer-Centrum en  

Bijlmer-Oost
• We betrekken (zelf)organisaties via de  

methode community aanpak; de activiteiten 
zijn deels gericht op (aanstaande) ouders met 
heel jonge kinderen.

• Inspiratiesessie ‘gezond koken’ in de K-buurt 
(Bijlmer-Oost). Naast inspireren, dagen  
verschillende kookinitiatieven elkaar en 
anderen uit om meer te doen met gezonde 
voeding.

• Jongeren uit zuidoost actief betrekken bij 
projecten vanuit het actieplan jongeren.

• Gezonder aanbod in kantines van sportver-
enigingen en buurthuizen.

• Buurtdiëtist: na een succesvolle pilot in  
2016, krijgt elke buurt een vaste voedings- 
deskundige waar bewoners en buurt- 
organisaties terecht kunnen voor advies om 
hun activiteiten gezonder te maken. 

5. Prioriteiten in West
 Focusbuurt: Bos en Lommer

• Themamaand Fresh in de Les. Dit jaar  
besteden we extra aandacht aan het  
betrekken van (zelf)organisaties die niet  
eerder meededen. Ondernemers en  
sportaanbieders vragen we ook om tijdens 
de themaweken een bijdrage te leveren. Met 
alle partijen bouwen we aan een structurele 
samenwerking.

• Buurtdiëtist: in navolging van Zuidoost krijgt 
Bos en Lommer een vaste voedingsdeskundige  
die buurtinitiatieven en bewoners op  
weg helpt bij het gezonder maken van de 
activiteiten. 

• We brengen het sportaanbod beter onder de 
aandacht. Eens per maand gaat een groep 
professionals de straat op om ouders en 
kinderen te informeren over de beweeg- 
mogelijkheden in de buurt en het belang van 
een gezonde leefstijl onder de aandacht te 
brengen. 
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Waar gaan we voor dit jaar?

We richten ons dit jaar op drie focusbuurten:  
Noord-West (de Banne), Osdorp (Midden/De Punt) 
en Bijlmer-Oost (K-buurt). Doel is dat minstens 5% 
meer kinderen en jongeren in deze buurten volgend 
jaar lichamelijk actief is, ofwel dat zij minimaal 1 uur 
per dag matig intensief bewegen. 

In de drie focusbuurten gaan we dit jaar:
• beweegaanbod organiseren dat exclusief  

bedoeld is voor inactieve jeugd; 
• beweegactiviteiten in groepsverband organiseren  

gericht op alle jeugd;
• professionals, ouders, kinderen en jongeren  

informeren over het belang van bewegen voor 
de gezondheid en ontwikkeling. 

Een aantal projecten uitgelicht:

1. Roadshows Bewegen in Osdorp en Zuidoost
 In navolging van de Banne, organiseren we dit 

jaar roadshows Bewegen in focusbuurten Osdorp 
(Nieuw-West) en Bijlmer-Oost (Zuidoost). Dit doen  
we in samenwerking met onze boegbeelden  
als Erik Scherder en Johan Wakkie. Doel van  
de roadshows is om bewustwording bij  
wijkinstanties en professionals over belang van 
bewegen te vergroten, verbindingen te leggen 
en concrete afspraken te maken over vervolg-
stappen tussen partijen om te investeren in het 
bewegen van kinderen.

2. Fietsprojecten in drie focusbuurten
 Na een veelbelovende start gaan we door met  

het project “Heel Banne Fietst”. Indien de  
betreffende stadsdelen dat ondersteunen, voeren 
dit concept in 2017 ook uit in Nieuw-West en 
Zuidoost. Dit doen we in samenwerking met de 
rve Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR).

 Daarnaast zetten we in op de ontwikkeling van 
een fiets-app met een beloningssysteem. Deze 
app is met name gericht op VMBO leerlingen,  
die relatief weinig de fiets pakken en bewegen. 
We testen de app op minimaal twee scholen.

3. Bewegend leren in de klas 
 We informeren scholen over bewegend leren  

en bieden trainingen aan om scholen te helpen 
hier lesprogramma’s voor te ontwikkelen. Door 
onder lestijd meer te bewegen halen kinderen 
makkelijker de beweegnorm en verbeteren zij hun 
leerprestaties.

4. Interne borging actieplan
 De afdeling Sport is nauw betrokken bij het  

actieplan Inactieve Jeugd. Dit jaar staat in het  
teken van verankering van de doelen in de  
reguliere uitvoering. Enerzijds door sport- 
stimuleringsactiviteiten aantrekkelijker te maken 
voor inactieve jeugd. Anderzijds door naast sport-
stimulering ook in te zetten op het stimuleren van 
actief bewegen; denk aan buitenspelen en fietsen.

 

6 ACTIEPLAN 
INACTIEVE JEUGD

Veel kinderen in Amsterdam bewegen te weinig. De beeldschermen lonken en buitenspelen  
legt het af tegen gamen. Om inactieve kinderen en jongeren letterlijk in beweging te krijgen  
zijn we vorig jaar gestart met het actieplan Inactieve Jeugd. Het gaat hierbij naast 
structureel sporten, vooral om meer dagelijks bewegen: buitenspelen, lopen, fietsen en  
bewegen in de klas. We sluiten aan bij wat er al is in de stad en kijken samen met onze  
partners naar wat we extra kunnen doen. 

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/830916/amsterdam_actieplan_inactieve_jeugd_webversie.pdf
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Waar gaan we voor dit jaar?

Enerzijds steken we als gemeente de hand in eigen 
boezem. Gedeeltelijk gaan we er immers zelf over 
wat er in de stad gebeurt. We nemen onze eigen 
regelingen en beleid onder de loep; wat kunnen we 
doen via onze subsidies, vergunningen, inkoop en 
vestigingsbeleid? Anderzijds stimuleren we anderen 
om bij te dragen aan een gezondere omgeving. 
Daarom betrekken we bedrijven en ondernemers 
in de buurt. Ook mengen we ons actief in het 
maatschappelijk debat. Daarbij richten we ons 
vooral op kindermarketing, ‘suikertaks’ en 
etikettering.

1. Gezondere voedselomgeving ‘afdwingen’ via 
onze eigen regelingen en beleid

 We zoeken intern de samenwerking op om te 
zorgen dat er gemeentebreed wordt ingezet 
op een gezonde voedselomgeving. We kijken 
samen wat nodig is om dit te verankeren in onze 
inkoopregels, vergunningverlening, subsidie- 
verstrekking en gemeentelijke beleid voor de 
inrichting van de openbare ruimte. Mogelijk 
benutten we het instrument van een bestuurlijke 
opdracht. Het eigenaarschap blijft nadrukkelijk  
bij de verantwoordelijke rve liggen. Om het  
samenwerkingsproces te ondersteunen  
ontwikkelen we een set aan gezonde voedsel-
voorwaarden en organiseren we presentaties en 
workshops.

  
Ook leveren we input voor de lokale inpassing 
van de Omgevingswet, die in 2019 van kracht 
gaat. Deze nieuwe wet biedt kansen om  
gezondheid een standaard onderdeel te laten 
zijn bij alle afwegingen die gemaakt worden 
bij de inrichting van de openbare ruimte. De 
Omgevingswet kan op die manier bijdragen aan 
het gezonder maken van de leefomgeving van 
kinderen.

2. Ondernemers betrekken voor een gezondere 
omgeving

 We zetten de samenwerking met Ahold,  
Albert Heijn, Amsterdam Health & Technology 
Institute (AHTI) en de Vrije Universiteit voort in 
een breder voedselnetwerk. Ten minste twee 
grote voedselpartijen sluiten daar dit jaar bij aan. 
Aangesloten partners committeren zich aan het 
gezonder maken van hun eigen bedrijf. Denk 
aan het weghalen van snoep bij de kassa’s of 
een gezonder kindermenu. Zowel op een online 
platform als tijdens netwerkbijeenkomsten  
wisselen partijen kennis en ervaringen uit. Het 
is de bedoeling dat dit voedselnetwerk na 2017 
voor een groot deel zelfstandig gaat functioneren. 

 Ook kleinere ondernemers stimuleren we om  
een bijdrage te leveren aan een gezondere  
omgeving. We reiken buurtwinkels in onze  
focusbuurten hiervoor concrete handvatten  

7 GEZONDE 
VOEDSELOMGEVING

Een grote stad maakt het kinderen niet makkelijk om de gezonde keuze te maken.  
Ongezonde verleidingen liggen overal op de loer. Op elke straathoek is voor een habbekrats 
een lekkere snack te scoren. Aan snoep- en frisdrankautomaten is geen gebrek en in het 
zwembad is aan een patatje haast niet te ontkomen. Om nog maar te zwijgen over alle  
kindermarketing die dagelijks op kinderen wordt afgevuurd. Je moet dus stevig in je schoenen 
staan om dit telkens te weerstaan. Een Turkse pizza is nu eenmaal verleidelijker dan de  
gezonde boterhammen in je broodtrommel. Daarom werken we aan het gezonder maken 
van de voedselomgeving. Om het kinderen makkelijker te maken om gezond te leven.
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aan; we borduren hierbij voort op een  
succesvolle pilot vorig jaar in Oost.

 Tot slot gaan we met de rve Economie aan  
de slag rondom het programma sociaal  
ondernemerschap. Partijen uit het voedsel- 
netwerk haken we hier op aan. 

3. Actieve rol nemen in het maatschappelijke 
voedseldebat

 Een gezonde voedselomgeving kunnen we als 
gemeente niet alleen voor elkaar krijgen.  
Zeker zolang de voedselindustrie haar  
verantwoordelijkheid niet neemt kunnen we 
onze doelen niet halen. We mengen ons daarom 
actief in het maatschappelijk voedseldebat en 
bepleiten betere wet- en regelgeving. Dit doen 
we onder meer door onze standpunten te delen 
via reguliere en sociale media en bijeenkomsten 
te organiseren. Ook leveren we stellingen aan 
voor het Nationale Kieskompas voor de Tweede 
Kamerverkiezingen.
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Waar gaan we voor dit jaar?

De focus ligt dit jaar op het verbeteren van gezond-
heidsvaardigheden, bewustwording en voorlichting 
van ouders over gezonde leefstijl en inkomens- 
voorzieningen die daarbij kunnen helpen. Daarnaast 
zoeken we naar kansen voor verbinding. Zodat we 
elkaars interventies, intermediairs en evenementen 
kunnen versterken. 

1. Jeugdverpleegkundige heeft oog voor armoede
 In de zomer 2016 zijn we in Geuzenveld- 

Slotermeer gestart met extra inzet van  
jeugdverpleegkundigen om aan armoede  
gerelateerde gezondheidsproblemen te  
signaleren en warm door te verwijzen naar 
maatschappelijke dienstverlening. Op basis van 
de ervaringen werken we dit jaar een methode 
uit om deze aanpak in te bedden in de reguliere 
werkwijze in Geuzenveld-Slotermeer. Het doel is 
te komen tot een breder inzetbare methodiek. 

2. Verbetering gezondheidsvaardigheden van 
kwetsbare Amsterdammers

 In Amsterdam hebben 70.000 mensen lage  
gezondheidsvaardigheden. Vaak zijn dit  
mensen met een lage opleiding, laaggeletterd 
en woonachtig in achterstandswijken.  

Gezondheidsvaardigheden zijn de cognitieve en 
sociale vaardigheden die iemand nodig heeft 
voor het verkrijgen, begrijpen en toepassen van 
informatie om een goede gezondheid te  
behouden. Voor zichzelf, maar ook voor hun  
kinderen. We zetten in op het verbeteren van 
deze vaardigheden:

2.1 We maken toegankelijke communicatie- 
materialen voor laaggeletterden

 Dit doen we samen met experts. In de  
communicatiematerialen geven we tips voor  
een gezonde leefstijl die weinig geld kosten.

2.2 We ontwikkelen een module gezonde leefstijl 
als onderdeel van Taaltrajecten

 De gemeente organiseert cursussen “taal en 
ouderbetrokkenheid”. In samenwerking met twee 
cursusaanbieders en experts, werken we bij een 
aantal trajecten een module uit waarbij gezonde 
leefstijl en gezondheidsvaardigheden worden 
geïntegreerd in de cursus. Als dit effectief blijkt, 
wordt de module onderdeel van alle trajecten en 
breiden we het aantal trajecten uit.

 

8 GEZONDHEID VAN 
KINDEREN IN ARMOEDE

Een kwart van de Amsterdamse kinderen groeit op in een gezin met een laag inkomen.  
De kans dat zij een ongezonde leefstijl en daarmee overgewicht ontwikkelen is groot. 
Mensen met een laag inkomen hebben vaak een slechtere gezondheid dan mensen met een 
hoger inkomen. Extra zorgelijk is dat de relatie tussen een lage sociaaleconomische status 
en ongezondheid wederzijds is: een slechte gezondheid verslechterd de maatschappelijke 
situatie. Het is dus van groot belang om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Vanwege de 
overlap tussen onze doelgroepen, werken we nauw samen met het Aanvalsplan Armoede4. 
Zodat de bestrijding van armoede en overgewicht hand in hand gaan.

4 Twee actielijnen uit het Aanvalsplan Armoede (2015) zijn direct verbonden met doelen van de Amsterdamse Aanpak: ‘Kansen voor 
kinderen’ en ‘Armoede en Gezondheid’. Hier zijn we vanuit de aanpak Gezond Gewicht nauw bij betrokken. We werken samen on-
der de noemer “Gezondheid van kinderen in Armoede”
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3. Armoedethema’s in interactieve theater- 
voorstelling ‘Voor je het weet zijn ze groOt’

 In 2017 nemen we thema’s als (zak)geld uitgeven 
aan ongezonde dingen op. ‘Voor je het weet  
zijn ze groOt’ is een ouderbijeenkomst over  
opvoeding, voeding en bewegen, waarin  
interactieve theaterscènes en groeps- 
besprekingen met elkaar afgewisseld worden. 
Uit evaluatie-onderzoek blijkt dat we hiermee 
drie keer zoveel ouders bereiken vergeleken met 
traditionele voorlichtingsvormen. Omdat we 
deze voorstelling inzetten in de focusbuurten van 
de aanpak Gezond Gewicht bereiken we ouders 
in de zwaarste en armste wijken van Amsterdam. 
Mogelijk werken we in de uitvoering samen met 
Stadspas. Daarnaast ontwikkelen we een speciale 
voorstelling voor kinderen.

 
4. Cursus Gezond kopen, gezond koken 
 De cursus richt zich vooral op vrouwen met een 

lage sociaaleconomische status. Vorig jaar  
bleken deze voorlichtingscursussen van grote 
toegevoegde waarde te zijn. Voor zowel  
bewonersgroepen uit de buurtaanpak gezond 
gewicht als uitkeringsgerechtigden met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt die door hun 
klantmanager op deze cursus zijn gewezen. 
Na afloop van de vier bijeenkomsten hebben 
deelnemers een eigen veranderplan voor gezond 
koopgedrag, gezonde bereidingswijzen en  
hoeveelheden opgesteld.

5. Informatiekraam gezonde leefstijl tijdens uit-
giftedagen Kindbonnen voor minimagezinnen

 Net als vorig jaar zijn we in 2017 met een  
informatiekraam opnieuw aanwezig bij de 
uitgiftedagen van de Kindbonnen. Gedurende 
een week worden zo’n 10.000 kledingbonnen 
opgehaald. We gaan met de aanwezige ouders 
en kinderen uit minimagezinnen in gesprek over 

(kraan)water drinken en gezonde leefstijl.  
Ook delen we gezonde goodie bags uit.

6. Slimme verbindingen leggen met armoede- 
bestrijding

 In de uitvoering van zowel interventies van  
de aanpak Gezond Gewicht als van armoede- 
bestrijding liggen kansen voor slimme  
verbindingen. Dat kunnen interventies zijn,  
vindplaatsen, intermediairs of evenementen.  
Voorbeelden hiervan zijn:
• Stadspas: We zoeken wederzijds naar  

structurele verbindingen tussen gezondheid 
en het aanbod van de Stadspas.

• Stadsscholen020: de gemeente ondersteunt 
dit jaar 12 basisscholen in aandachtswijken 
om de kansen van kwetsbare kinderen te 
vergroten. We gaan onder meer na of de 
ingediende plannen van de scholen binnen 
deze aanpak mogelijkheden bieden voor 
versterking vanuit “Gezondheid van kinderen 
in Armoede”.

• Noodontbijt: Omdat veel (vaak arme)  
kinderen zonder ontbeten te hebben op 
school verschijnen, heeft de gemeenteraad 
gevraagd om scholen een klein budget te 
geven waaruit zij een ‘noodontbijt’ kunnen 
betalen. Op aanvraag kunnen 150 Jump-in 
scholen daarom één jaar een vergoeding 
krijgen. De aanvraag verloopt via het Scholen-
programma Jump-in, zodat we daar eventueel 
inhoudelijke interventies voor ouders op  
kunnen afstemmen. We doen één jaar een 
pilot met parallel daaraan onderzoek om te 
kijken wat het effect is en om inzicht te krijgen 
in de problematiek.

• Food Event: In 2017 wordt een food event 
georganiseerd voor minimakinderen in  
Amsterdam. Dit gebeurt in samenwerking 
met het Elftal tegen Armoede, bestaande uit 
vooraanstaande bestuurders en  

https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/stadspas/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/onderwijs-leerplicht/stadsscholen020/
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directeuren in Amsterdam. Doel van het Food 
Event is meer kennis bij kinderen (en ouders) 
over gezonde voeding.

• Maatschappelijke activering en gezondheid / 
Meedoen Werkt: Gezondheid is een thema 
dat mensen kan motiveren en activeren.  
Maatschappelijke activering kan mensen  
helpen gezonder te leven. Ook in 2017 zoeken  
we actief naar kansen voor verbinding om 
maatschappelijke activering van mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt te  
versterken door het thema gezondheid te  
integreren. Ook zoeken we naar mogelijkheden 
om mensen die rond gezondheid actief zijn 
in de buurt (zoals gezondheidsambassadeurs) 
te ondersteunen bij hun maatschappelijke 
stappen.

 

School
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Waar gaan we voor dit jaar?

In 2017 willen we nog meer kinderen met overgewicht 
en (morbide) obesitas goede ondersteuning en zorg 
bieden. We versterken daarom wat de afgelopen 
jaren is opgebouwd. Extra aandacht geven we aan 
de jongste jeugd (-9 maanden tot 2 jaar) en jongeren 
(12 tot 18 jaar). We zetten in op betere samenwerking 
in de elf lokale Pact Gezond Gewicht netwerken en 
excellentere uitvoering door de hierbij aangesloten 
professionals en semi-professionals. Daarnaast 
verbeteren we de sturing op de kwaliteit van de 
ingekochte interventies en de afstemming met 
zorgverzekerde zorg. 

1. Impuls centrale zorgverlener5: meer kinderen 
in zorg en betere zorgcoördinatie

 We willen ervoor zorgen dat eind 2017 nog meer 
kinderen met morbide obesitas en kinderen met 
obesitas graad 1 en multi/systeemproblematiek 
in beeld en in zorg zijn. Dit betekent dat elk van 

hen een eigen centrale zorgverlener heeft, een 
digitaal Leef & Actieplan maakt en passende 
ondersteuning en zorg conform dit plan ontvangt. 
Deze begeleiding loopt gemiddeld drie jaar.  
Tegelijkertijd geven we een impuls aan de  
kwaliteit van de zorgcoördinatie door de centrale 
zorgverleners. 

9 AANPAK KINDEREN 
MET OVERGEWICHT 
EN OBESITAS

Ondanks de dalende trend, heeft nog steeds 18,5% van de Amsterdamse kinderen 
overgewicht of obesitas. Dat is één op de vijf à zes kinderen, ofwel 24.500 kinderen; 
daarvan zijn er ruim 2000 morbide obees. Deze kinderen komen meestal niet op gezond(er) 
gewicht zonder dat zij en hun ouders ondersteuning en zorg krijgen. Het is belangrijk dat 
deze aansluit bij de motivatie en interesses van het gezin en bij hun sociaal-culturele 
achtergrond. De ondersteuning en zorg moet kwalitatief goed zijn en wordt het liefst in 
de vertrouwde omgeving uitgevoerd. Essentieel onderdeel hierbij is de inzet van een 
centrale zorgverlener. Om overgewicht en obesitas effectief aan te pakken helpt het om 
oog te hebben voor de onderliggende problematiek.

5 Het principe van één centrale zorgverlener voor ieder kind met (morbide) obesitas (meestal een jeugdverpleegkundige) is in 2015 door- 
ontwikkeld en in uitvoering genomen. De centrale zorgverlener zorgt er voor dat alle professionals werken conform de samenwerkings-
afspraken en stroomschema en zodoende aan de Zorgstandaard Obesitas. Met ingang van 2016 worden de kosten van de centrale 
zorgverlener voor kinderen met (morbide) obesitas vergoed door Zilveren Kruis; dit is geregeld met een beleidsregel innovatie. Voor de 
groep kinderen met (morbide) obesitas geldt dat we ons op alle Amsterdamse kinderen richten, niet alleen in de focusbuurten

Figuur - Visie ketenaanpak 
overgewicht en obesitas jeugd
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Om dit te kunnen realiseren zetten we dit jaar in op:
• Zorgen dat professionals het zelfmanagement en 

de ondersteuning en zorg voor het kind met  
morbide obesitas en het gezin versterken volgens  
de visie ‘van smalle blik naar brede visie’.  
Door nog meer naast het kind en de ouders/ 
opvoeders te gaan staan en aan te sluiten bij  
hun wensen en ideeën.

• Ontwikkeling van een instrumentarium waarmee 
we beter kunnen beoordelen welke factoren van 
invloed zijn op het ontstaan en in stand houden 
van overgewicht en obesitas om vervolgens  
passende zorgroutes te kunnen bepalen6. Dit 
doen we samen met Jij en je Gezondheid van de 
GGD Amsterdam en de proeftuin ketenaanpak 
OLIC. 

• Jeugdverpleegkundigen die nieuw in dienst 
komen volgen de leerexpeditie centrale  
zorgverlener.

• Doorontwikkeling van de samenwerking met  
kinderartsen. Hierbij wordt zo veel mogelijk  
aangesloten bij de route die de cliënt volgt. 

• Versterking van de samenwerking met de  
specialistische jeugdhulp die in 2016 is gestart, 
om meer passende ondersteuning te bieden aan 
kinderen met (morbide) obesitas.

• Verankering van de samenwerking tussen de 
centrale zorgverlener, Ouder- en Kindadviseur, 
jeugdpsycholoog en jeugdarts in een kernteam 
obesitas in het Ouder- en Kindcentrum. Allereerst  
in de focusbuurten van de aanpak Gezond Gewicht.  
Indien nodig ontwikkelen we leerexpedities 
voor jeugdpsychologen en jeugdartsen (zie ook 
hoofdstuk Excellente Professionals).

• Tools voor de centrale zorgverlener om haar rol 
excellent uit te voeren.

• Zorgen dat de beleidsregel innovatie centrale 
zorgverlener (2016-2018) wordt geborgd in de 
Zorgverzekeringswet.

• Specifieke aandacht voor specifieke groepen 
kinderen met (morbide) obesitas waarvoor de 
implementatie van de centrale zorgverlener op 
dit moment nog onvoldoende is:
- het jonge kind (0-4 jaar)
- speciaal onderwijs
- kinderen die naar de middelbare school gaan 

of daarop zitten en jongeren die vervolgens 
naar het MBO gaan.

2. Landelijke proeftuin ketenaanpak: pionieren 
voor het organiseren van goede  
ondersteuning en zorg
Eind 2018 moet er een landelijk toepasbaar  
model voor ketensamenwerking klaar zijn  
waarmee gemeenten en zorgverzekeraars 
een ketenaanpak in lijn met de Zorgstandaard 
Obesitas kunnen realiseren. Hierdoor ontvangen 
kinderen met overgewicht en (morbide) obesitas 
en hun ouders goede ondersteuning en zorg.  
Samen met mede-voorloper Den Bosch heeft 
Amsterdam hiervoor een basismodel opgeleverd.  
Net als zes andere proeftuinen, passen we dit 
model in 2017 en 2018 toe en schaven we (onder 
leiding van Care for Obesity) het model aan op 
basis van de ervaringen die we opdoen7.  
We willen ervoor zorgen dat:

• het basismodel dekkend is voor alle leeftijds- 
categorieën jeugd met oog voor de overdracht 
naar volwassenondersteuning en -zorg.

6 In veel gevallen is het ongezond gewicht van een kind niet alleen een gezondheidsprobleem maar ook een symptoom van bij-
voorbeeld een tekort aan zelfmanagement, psychosociale- of systeemproblematiek. Door inzet van gevalideerde diagnostische 
instrumenten (vragenlijsten) kan de centrale zorgverlener / zorgcoördinator het juiste maatwerk in de meest effectieve volgorde 
bieden. Dit maakt een effectievere en efficiëntere inzet van professionals en interventies mogelijk zowel in het zorg- als het  
gemeentelijke domein.

7 We monitoren op effectindicatoren (cliëntgerichte uitkomsten en cliëntwaardering), procesevaluatie-indicatoren (logistiek,  
volume en financiële prestaties) en ketenontwikkeling-indicatoren

https://www.jijenjegezondheidinfo.nl
http://proeftuinovergewichtdenbosch.nl
https://www.nvk.nl/Portals/0/richtlijnen/obesitas%20zorgstandaard/obesitaszorgstandaard.pdf
https://www.nvk.nl/Portals/0/richtlijnen/obesitas%20zorgstandaard/obesitaszorgstandaard.pdf
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• er good practices beschikbaar zijn van efficiënte 
en effectieve vormen van ondersteuning en zorg 
in alle fasen van het landelijk model en op de 
factoren die overgewicht en obesitas in stand 
houden.

• kwantitatieve en kwalitatieve opschaling van  
lokale toepassing van het landelijk model direct 
na afronding van het implementatietraject  
mogelijk is.

• er good practices beschikbaar zijn van hoe de 
ketenaanpak gefinancierd kan worden binnen de 
verantwoordelijkheidskaders van de gemeenten 
en de zorgverzekeringswet. 

Vanuit onze expertrol dragen we op nationaal niveau 
bij aan het realiseren van de ketenaanpak; de cluster-
manager KmOO als gedetacheerd projectmanager 
bij het landelijk projectteam van Care for Obesity 
(VU) en KmOO-medewerkers als JOGG-expert bij 
de uitvoering van het landelijke ondersteuningsplan 
‘verbinding preventie en zorg’. 

3. Aanbodversterking: zorgen voor meer en  
beter aanbod voor kinderen met overgewicht 
en obesitas

 Naast een sluitende zorgketen is het belangrijk 
dat er passend aanbod is voor kinderen (en hun 

ouders) om structureel gezonder gewicht te krijgen.  
De ambitie is dat alle componenten van het  
modulaire inkoopmodel gevuld zijn met kwalitatief 
goed aanbod. We weten dat het bij onze specifieke,  
grootstedelijke doelgroep extra ingewikkeld is 
om kinderen en ouders te motiveren om een 
behandeling te starten en af te maken. Hetzelfde 
geldt om die zorg voor onze doelgroep effectief 
te maken. In 2017 blijven we hier aan werken door 
ondersteuning en zorg in te kopen en te sturen op 
de kwaliteit van dit aanbod. Daarnaast brengen 
we ontbrekende onderdelen in kaart en zorgen 
we dat daar – waar mogelijk – aanbod voor wordt 
ingekocht of ontwikkeld. 

3.1 Interventies inkopen die gedragsverandering 
ondersteunen

 Net als in voorgaande jaren kopen we conform 
het modulaire model zorg in voor kinderen (2-19 
jaar) met overgewicht of obesitas en hun ouders. 
De interventies zetten in op opvoeding en psycho- 
sociale ondersteuning, voedingseducatie en  
beweging. Doel van deze interventies is  
gedragsverandering ten behoeve van een  
gezondere leefstijl en gewicht. Dit jaar kopen we 
ook aanvullend aanbod in voor de (ouders van de) 
jongste jeugd (-9 maanden tot 2 jaar) en jongeren 
(12-19 jaar) met een ongezond gewicht. 

 In 2017 willen we weer minimaal 30 interventies 
laten uitvoeren en waarmee we ten minste 600 
kinderen en hun ouders bereiken. Daarnaast  
zorgen we dat er voor ten minste één lege  
module uit het modulair model aanbod wordt 
ontwikkeld en ingekocht. 

3.2 Sturen op kwaliteitsontwikkeling van de  
ingekochte interventies

 We adviseren interventieaanbieders hoe zij hun 
aanbod effectief en in samenhang met andere 
disciplines uit kunnen voeren en onderbouwen.  
Ook maken we in samenwerking met het  

Figuur - Proces ketenaanpak overgewicht en 
obesitas jeugd 

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/830916/12_tips_toeleiding.pdf
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Nederlands Jeugd Instituut en Loket Gezond 
Leven (RIVM) afspraken over het ondersteunen 
van aanbieders bij erkenningstrajecten.

 Ook verbeteren we dit jaar de kwaliteit van ons 
inkoopproces waardoor we beter kunnen sturen  
op de kwaliteit van het aanbod. Begin 2017 
leveren we het ‘kwaliteitskader inkoop aanbod 
Gezond Gewicht’ op. Deze is gebaseerd op  
de practice van de afgelopen jaren en de  
beschikbare evidence8. Idealiter is al het  
aanbod op termijn evidence based practice. 

3.3 Zorgen dat kinderen succesvol worden  
doorverwezen naar geschikte interventies

 In 2017 gaan we aan de slag met de vorig jaar 
opgedane inzichten over belemmerende en 
bevorderende factoren die een rol spelen in de 
toeleiding. Zodat we professionals handvatten 
kunnen geven om kinderen succesvol(ler) door 
te verwijzen naar interventies. Zo ontwikkelen 
we samen met het OKT een tool en workshops 
op basis van de ‘12 tips bij toeleiding’. In samen-
werking met Pharos maken we een beeldverhaal 
voor ouders en kinderen ter bevordering van 
toeleiding naar een gezonde leefstijl.

 Om te zorgen dat meer kinderen en hun ouders 
gebruik maken van het beschikbare aanbod 
organiseren we verschillende activiteiten. Tijdens 
buurtevents maken kinderen en ouders kennis 
met de verschillende leefstijlinterventies. Voor 
professionals maken we verwijsbundels over 
het beschikbare aanbod. Samen met de lokale 
professionals plannen we het in te zetten aanbod 
in voor 2017 tijdens buurtcarrousels. De inzichten 
over toeleiding passen we in deze activiteiten toe 
en evalueren we. We delen de werkzame factoren  
ook met de interventieaanbieders zodat zij hun 
wervingsstrategieën kunnen verbeteren.

4. Excellente netwerken Pact Gezond Gewicht: 
meer eigenaarschap en uitwisseling

 De coördinatie van de ketenaanpak-netwerken 
Pact Gezond Gewicht is in vrijwel alle focus-
buurten inmiddels overgedragen aan de lokale 
Ouder- en Kindteams (OKT). In de Transvaal- en 
Dapperbuurt (Oost) en Osdorp (Nieuw-West) 
gebeurt dit in de eerste helft van 2017. Het te 
bouwen netwerk in de nieuwe focusbuurt  
Slotervaart (Nieuw-West) volgt eind dit jaar.  
De OKT teamleider is daarmee lokaal  
verantwoordelijk voor het monitoren en  
op de agenda houden van de afspraken uit  
het Pact. Wij blijven betrokken vanuit een  
ondersteunende rol.

 In 2017 richten we ons met name op het  
versterken van het stedelijke netwerk; zowel 
op strategisch als tactisch niveau. Zodat de 
Pact-partners meer eigenaarschap voelen en 
onderling ervaring en kennis uitwisselen. We 
brengen de door OLIC ontwikkelde tools onder 
de aandacht bij verschillende beroepsgroepen  
binnen een ketenaanpak en gaan na wat zij nodig 
hebben om deze toe te passen. Ook evalueren 
we in het voorjaar van 2017 de mate waarin de 
betrokken partners werken conform het stedelijk 
verwijsschema. Eventuele actiepunten die hieruit 
voortkomen pakken we op met jeugdverpleeg-
kundigen, jeugdartsen, huisartsen, kinderartsen 
en betrokken paramedici.

 

8 Practice based: gebaseerd op kennis en ervaringen uit de praktijk. Evidence based: gebaseerd op kwantitatief en/of kwalitatief 
wetenschappelijk onderzoek. 

http://proeftuinovergewichtdenbosch.nl
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Waar gaan we dit jaar voor?

Naast borging van de bestaande leerexpedities, 
staat 2017 in het teken van nieuwe leerexpedities. 
Dit jaar voor het eerst ook voor het fysiek domein 
(Bewegende Stad). Voor elke aparte leerexpeditie 
geldt dat we maximaal twee groepen trainen. Op 
basis van een inventarisatie van de leerbehoefte 
ontwikkelen we een leerexpeditie die we vervolgens 
uitvoeren en evalueren. Als daar aanleiding voor  
is passen we het leertraject voor volgende  
leergroepen aan.

1. Leerexpedities cluster Buurtaanpak:  
studenten, religieuze leiders & Fresh in de 
Les-betrokkenen 

 In het kader van de buurtaanpak ontwikkelen we 
dit jaar leerexpedities voor studenten verbonden 
aan buurtprojecten (West), religieuze leiders 
(Zuidoost) en betrokkenen bij Fresh in de Les 
(Noord en West). Mogelijk gaan we dit jaar ook 
van start met leertrajecten voor gezondheids- 
ambassadeurs.

2. Leerexpedities Actieplan Jongeren:  
Jongerenwerkers & Topscore trainers

 Om de ondersteuning aan jongeren op het vlak 
van gezonde leefstijl en gewicht te verbeteren, 
zetten we in op bijscholing van jongerenwerkers en 
Topscore trainers. Jongerenwerkers ondersteunen 
jongeren in de buurt bij hun identiteits- en  
talentontwikkeling. Topscore trainers stimuleren 
jongeren om te sporten en bewegen op school.  
Het onderwerp gezonde leefstijl komt regelmatig ter 
sprake. De leertrajecten worden in samenwerking 
met actieplan jongeren (en Topscore) ontwikkeld. 

3. Leerexpedities cluster Kinderen met  
overgewicht: Gespecialiseerde jeugdhulp,  
Samen DOEN & OKT

 Op basis van de vorig jaar samen met Spirit  
geïnventariseerde leerbehoeften, ontwikkelen  
we dit jaar een leerexpeditie voor professionals  
die gespecialiseerde jeugdhulp verlenen. 

 De Samen DOEN teams hebben per stadsdeel  
twee aandachtfunctionarissen Gezond Gewicht.  
De afgelopen twee jaar hebben we 14 van hen  
getraind. Gezien het verloop, gaan we dit jaar  
mogelijk nieuwe aandachtsfunctionarissen  
bijscholen.

10 EXCELLENTE 
PROFESSIONALS

We bereiken onze doelgroep vooral via professionals die werken in de leefomgeving van 
het kind en gezin. Zij vervullen een belangrijk rol bij het stimuleren van ouder en kind om de 
gezonde keuze te maken en duurzaam gezond gedrag te vertonen. Om hen hierbij goed te 
ondersteunen zetten we in op bijscholing via ‘leerexpedities Excellente Professionals’. Naast 
kennis en inzicht, draait het in deze leertrajecten vooral om het (verder) ontwikkelen van 
vaardigheden: gespreksvaardigheden, oordeelsvorming, rolverdeling en (keten)samenwerking. 
Naast theorie is er veel ruimte voor oefenen, van elkaar leren en reflectie.
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 De leerlijnen die we in 2013 voor jeugd- 
verpleegkundigen en 2015 voor Ouder- en 
Kindadviseurs hebben ontwikkeld zijn inmiddels 
geborgd binnen de leerlijnen van het OKT.  
Daarom nemen we hier voortaan een adviserende  
en ondersteunende rol aan. Bijvoorbeeld in de 
doorontwikkeling van de leerexpeditie voor 
jeugdpsychologen, jeugdartsen en de centrale 
zorgverlener. 

4. Leerexpeditie Actieplan De eerste 1000 dagen
 In 2017 gaan we inventariseren welke professionals  

binnen de eerste 1000 dagen behoefte hebben 
aan een leerexpeditie. Op basis daarvan  
ontwikkelen we voor twee groepen een  
leertraject. 

5. Leerexpedities cluster Scholenaanpak:  
combinatiefunctionarissen & oudercontact- 
medewerkers VVE

 In het kader van de motie ‘Plezierig Bewegen’ 
ontwikkelen we een leerexpeditie voor de  
doelgroep combinatiefunctionarissen/ 
sportmakelaar. Zij zijn de verbindende schakel 
tussen de sportvereniging en school cq. wijk. 

 Daarnaast verkennen we of het wenselijk is  
om een leerexpeditie te ontwikkelen voor  
oudercontactmedewerkers binnen de VVE.

6. Leerexpeditie Gezonde Voedselomgeving: 
vrijwilligers die lokale voedselondernemers 
helpen

 We ontwikkelen een leerexpeditie voor  
vrijwilligers die de lokale voedselondernemers 
gaan ondersteunen en adviseren in het  
aanbieden van gezondere producten.  
Gezonde(re) buurtwinkels en eetgelegenheden 
dragen bij aan het creëren van een gezonde(re) 
voedselomgeving.

7. Leerexpeditie programma Bewegende Stad: 
ontwerpers van de stad

 De gemeente wil de stad zo inrichten dat we meer 
gaan bewegen. De ‘beweeglogica’ van het  
programma Bewegende Stad geeft stadsmakers  
houvast om bewegen op te nemen in een ontwerp. 
Aansluitend bij hun leerbehoefte, wordt dit jaar 
een leerexpeditie ontwikkeld voor stedebouw- 
kundigen en ontwerpers van de openbare  
ruimte. Vanuit onze expertise bieden we hierin  
een adviserende en ondersteunende rol.

8. E-learning om langdurige leerresultaten te  
boeken

 Onderzoek wijst uit dat het aanbieden van een 
mix van verschillende leervormen, waaronder  
‘online leren’ aanzienlijk betere leerresultaten 
oplevert. Daarnaast is een online leermodule 
een handige tool om makkelijk en snel kennis en 
vaardigheden op te doen en bij te houden. Ook 
bespaart het op termijn kosten. Daarom zetten 
we in 2017 in op de verdere ontwikkeling van de 
e-tool gesprekstechnieken en het onderzoek naar 
de mogelijkheden van e-learning. Dit doen we in 
samenwerking met de G4/Den Bosch en JOGG. 
We zorgen hierbij voor aansluiting bij de  
Landelijke Proeftuin Ketenaanpak. Onze ambitie  
in 2017 is om de e-tool gesprekstechnieken 
functioneel te maken voor (zorg)professionals als 
aanvulling op de leerexpedities. Ook willen we 
een start maken met de ontwikkeling van een 
e-learning module (over kennis en achtergronden 
van Gezonde Leefstijl) voor professionals in de  
0e, 1e, 2e en derde lijn. 

9. Bestaande leerexpedities borgen zodat het 
duurzaam wordt ingezet

 We gaan in 2017 kijken hoe we alle leerexpeditie 
zo goed mogelijk kunnen borgen binnen de 
bestaande lijnen waarbij we tevens gaan kijken  
wat landelijk mogelijk is.
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Waar gaan we voor dit jaar?

2017 is het tweede jaar in een vierjarig traject  
waarin we een slaapinterventie ontwikkelen9. Deze 
interventie wordt via de techniek Intervention 
Mapping ontwikkeld. De stappen zijn als volgt:  
1) we inventariseren het slaapgedrag van kinderen  
in Amsterdam, 2) we brengen in beeld wat de 
determinanten zijn van zowel gezond als ongezond 
slaapgedrag, 3) we ontwikkelen een meetinstrument  
om slaapgedrag van kinderen goed te kunnen  
meten, 4) we ontwikkelen de interventie, samen  
met kinderen en ouders, 5) we maken een  
implementatiestrategie en implementeren de  
interventie en 6) we bereiden een procesevaluatie 
en toekomstige effectstudie voor. Gelijktijdig met 
stap 2 brengen we door middel van een Concept 
Mapping studie in kaart welke factoren volgens  
kinderen, hun ouders en professionals zorgen voor 
(on)gezond slaapgedrag. In 2017 gaan we (verder) 
aan de slag met de eerste drie stappen.

1. Afronding twee systematische literatuur- 
reviews en de concept mapping studie 

 De eerste review brengt in kaart wat volgens de 
literatuur de determinanten zijn van gezond (on)

slaapgedrag bij kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. 
De tweede beschrijft wat er in de literatuur staat 
over betrouwbare, valide meetinstrumenten om 
het slaapgedrag te meten van kinderen in deze 
leeftijd. Beide reviews zijn van groot belang voor 
de ontwikkeling van de slaapinterventie. Daarnaast 
ronden we bovengenoemde concept mapping 
studie af. Alle bruikbare inzichten die we opdoen 
delen we met wetenschap en praktijk.

2. Start met de dataverzameling
 Het slaapgedrag wordt gemeten via het Sarphati 

Cohort. De dataverzameling gaat later dit jaar van 
start zodra we weten – dankzij de hierboven  
genoemde reviews – wat de beste manier is om 
het slaapgedrag van kinderen in Amsterdam in 
kaart te brengen.

3. Voorlichting over het belang van slapen
 Op aanvraag organiseren of geven we voorlichting  

over het belang van gezond slaapgedrag. Dit doen  
we in samenwerking met artsen en specialisten 
van het Slotervaart Ziekenhuis. 

 

11 INTERVENTIE-
ONTWIKKELING 
GEZOND SLAAPGEDRAG

Goed slapen is één van de drie vuistregels gezond gewicht. Kinderen die te weinig en slecht 
slapen hebben meer kans om overgewicht te krijgen. Dit komt omdat de eetlust toeneemt 
door een verstoorde stofwisseling. Bovendien bewegen kinderen die moe zijn minder. Gezond 
slaapgedrag is daarom van groot belang voor een gezond gewicht. We willen voorkomen dat 
basisschoolkinderen slaapproblemen ontwikkelen. Wereldwijd bestaat er echter nog geen 
geschikt interventie die we daarvoor kunnen gebruiken. Daarom zijn we vorig jaar  
begonnen om deze zelf te ontwikkelen; wetenschap, praktijk en beleid werken hierin samen. 

8 Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht en Sarphati Amsterdam zijn in 2016 een vierjarig onderzoek gestart om een interventie 
te ontwikkelen samen met een team van experts op het gebied van slaapgedrag (MC Slotervaart, UvA), epidemiologie (GGD 
Amsterdam, VU, VUmc) en interventie-ontwikkeling (Maastricht University, GGD Amsterdam, VU, VUmc).

https://sarphati.amsterdam/#sarphati-cohort
https://sarphati.amsterdam/#sarphati-cohort
https://www.amsterdam.nl/publish/pages/746413/orig/vouwfolder_voor_op_de_site.png
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Waar gaan we voor dit jaar?

Vanaf dit jaar gaan we vaker rechtstreeks  
communiceren met de doelgroep ouders en  
kinderen, onder meer via sociale media. Dit doen  
we onder de noemer ‘Zo blijven wij gezond’. Ook 
gaan we dit jaar werken aan de borging van onze 
communicatieactiviteiten. 

1. Verbinden, faciliteren en inspireren van  
professionals en vrijwilligers

 De communicatie van de aanpak Gezond  
Gewicht verbindt iedereen in Amsterdam met 
elkaar die werkt aan een gezonde leefstijl voor 
kinderen, zowel online en offline. We onder- 
steunen hen in hun werk, met informatie en  
praktische communicatiemiddelen. En we  
inspireren hen met verhalen uit de praktijk van  
de partners en van de doelgroep.
• Verdere verbetering website, met name het 

toevoegen van focusbuurtenpagina’s.
• Inzet van sociale media.
• Productie en verzending van acht nieuws-

brieven met mijlpalen, nieuwe inzichten en 
verhalen.

• Onze communicatiemiddelen beschikbaar 
stellen aan partners.

• Communicatie rond en tijdens de jaarlijkse 
Inspiratiedag.

2. Inzetten op bewuste en onbewuste gedrags- 
beïnvloeding

 We werken toe naar gezond leven als nieuwe 
norm, waarbij kinderen en ouders ‘automatisch’ de 
gezonde keuze maken. Naast de bewuste gedrags- 
beïnvloeding die al op allerlei manieren plaats-
vindt, gaan we in 2017 verder met onbewuste  
gedragsbeïnvloeding. Onder andere door elk 
communicatiemiddel langs de meetlat van onze 
gedragsinzichten te leggen. Daarnaast dragen  
we bij aan de maatschappelijke discussie over  
preventie en (het recht op) een gezonde leefstijl  
en een gezonde omgeving voor kinderen. 
• Adviseren over kansen en verbeteringen binnen 

de programmaclusters waar het gaat om de 
inzet van gedragsinzichten.

• Bijdrage leveren aan experimenten en aan 
ontwikkeling van het onderwerp in het stedelijk 
team gedragsbeïnvloeding.

• Ondersteuning van de lobby richting Rijk,  
Europa en industrie, waar het gaat om  
gedragsonderwerpen.

• Samen met bestuursvoorlichting het onderwerp 
gezonde leefstijl voor kinderen in de pers  
brengen.

• Tips en verhalen over gezonde leefstijl in  
de gemeentekrant, het gemeentelijk tv- 
programma en op sociale media. 

• Verspreiden animatiefilm over gezonde leefstijl, 
onder meer in wachtruimtes van huisartsen-
praktijken en Ouder- en Kindteams.

12 COMMUNICATIE

Amsterdam vindt dat iedereen medeverantwoordelijk is voor een gezonde omgeving  
voor kinderen, waarin de gezonde keuze een makkelijke keuze is. Dat werkt door in de  
communicatie van de aanpak Gezond Gewicht. Inzet is om al onze professionele en  
vrijwillige partners in de stad te ondersteunen, verbinden en inspireren met advies,  
middelen, boodschappen, verhalen en dialoog. Het team Communicatie verzorgt de  
programmabrede communicatie en faciliteert de communicatie van de inhoudelijke  
programmaclusters. Het gebruiken van gedragsinzichten en persoonlijke verhalen  
heeft daarbij speciale aandacht. 
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3. Communicatieadvies binnen het programma 
verzorgen

 We ondersteunen de programmaclusters en 
programmamanager met advies en, daar waar 
communicatie-expertise vereist is, in de uitvoering. 
We springen in op actualiteiten en markeren 
mijlpalen. Enkele voorbeelden: 
• Scholen die starten met Jump-in of het  

certificaat halen in het zonnetje zetten.  
Bijdragen aan het bereiken van nieuwe  
scholen. Advies over ontwikkelen van  
nieuwe middelen. 

• Activiteiten in de buurten belichten plus  
advisering.

• Communicatiestrategieën en middelen voor 
eerste 1000 dagen en actieplan jongeren 
helpen ontwikkelen.

• E-tool gespreksvaardigheden bekend maken.
• Berichten over nieuw te vormen netwerk 

voedselondernemers.
• Communicatie rond deelname informatie-

markt uitgiftedagen kledingbonnen (WPI) 
en andere stadsbrede evenementen rond 
armoede.

• Artikelen, columns en speeches schrijven voor 
ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgevers.

4. Borging communicatie over gezonde leefstijl
 Borging van de aanpak Gezond Gewicht is  

belangrijk en dat geldt ook voor de  
communicatieactiviteiten. In 2017 beginnen we 
met het onderbrengen van informatie, middelen 
en activiteiten bij partners binnen en buiten de 
gemeente. Idealiter nemen landelijke partners  
als JOGG, Voedingscentrum en Pharos de 
communicatiemiddelen van onze aanpak over 
en zetten zij deze landelijk in. Dat zou namelijk 
betekenen dat landelijk dezelfde boodschap 
uitgedragen wordt als in en door Amsterdam. 
• Huisstijlgids samenstellen voor stadsdeel- 

collega’s in de focusbuurten, zodat zij zelf 
lokale middelen kunnen (helpen) maken.

• Middelenmatrix opstellen voor collega’s en 
partners, om overzicht te hebben over alle 
beschikbare middelen van de aanpak en hoe 
die te bestellen en in te zetten zijn. 

• Bij communicatiecollega’s in de stadsdelen 
langsgaan om huisstijlgids en middelenmatrix 
toe te lichten en afspraken over lokale  
communicatie te maken. 

• Afstemming met landelijke partijen over onze 
communicatiemiddelen agenderen binnen 
aanpak en adoptie/adaptie van die middelen 
bewaken.
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Waar gaan we voor dit jaar?

1. Outcome monitor 2017 
 Jaarlijks meten we de ontwikkeling van de  

maatschappelijke effecten in de outcome monitor.  
De monitor rapporteert over de laatste stand  
van zaken met betrekking tot gewicht, voeding 
en bewegen van de Amsterdamse jeugd en 
signaleert trends. De monitor bestaat uit een 
algemeen deel (publicatie in maart) en een deel 
dat per focusbuurt ingaat op de trends en  
ontwikkelingen (publicatie in mei).

2. Effectmetingen, evaluaties, literatuurreviews 
en onderzoeken

 Om zo doeltreffend mogelijk te kunnen zijn  
is het van belang om (de effecten van) onze  
inspanningen te meten, onderzoeken en  
evalueren.
• Monitoring en effectmetingen van interventies  

(o.a. methode community aanpak)
• Literatuur reviews 

3. Meerjarenprogramma 2018-2021
 Dit jaar maken we een meerjarenprogramma 

voor de periode 2018-2021. Eind dit jaar moet  
dit door de bestuurlijk opdrachtgever  
vastgesteld zijn. In de loop van de volgende  
programmaperiode zullen telkens meer  
programmaonderdelen geborgd worden. Het 
ontwikkelen van een borgingsstrategie behoort 
daarom expliciet tot de opdracht van het  
Meerjaren-programma 2018-2021.

4. Borging: met audits afwegen of er (al)  
geborgd kan worden

 Een aantal onderdelen van de aanpak Gezond 
Gewicht zijn en worden in de lopende  
programmaperiode geborgd in lijnafdelingen  
en rve’s. Het onderdeel ‘Gezond Ingerichte Stad’ 
is geborgd in het programma Bewegende Stad 

en ‘gezond werkgeverschap’ is door de rve  
Personeel en Organisatie uitgewerkt in een  
vitaliteitsprogramma. Borging van andere  
programmaonderdelen is nu nog vaak een brug 
te ver; de ervaring leert dat het risico reëel is dat 
wanneer de aanpak Gezond Gewicht onderdelen 
‘loslaat’, zaken inzakken of zelfs niet meer  
gebeuren. We zoeken daarom naar een  
instrument dat helpt bij het maken van  
afwegingen over het (moment van) overdragen 
van programmaonderdelen naar de lijn of naar 
organisaties buiten de gemeente. Een audit op 
de mate waarin de principes en werkwijze van  
de aanpak Gezond Gewicht in de praktijk  
toegepast wordt en ‘business as usual’ is of aan 
het worden is, zou heel goed zo’n instrument 
kunnen zijn. In 2017 passen we dit toe op het 
onderdeel centrale zorgverlener.

5. Gezond Gewicht Academie
 Samen met landelijke koepelorganisatie JOGG 

willen we een ‘gezond gewicht academie’  
opzetten. Deze baseren we op onze opgedane 
ervaringen en kennis met de leerexpedities 
(excellente professionals). Zodoende wordt de 
Amsterdamse manier vanwerken steeds meer 
ook landelijk overgenomen.

6. Vliegwiel van de aanpak Gezond Gewicht  
benutten voor andere doelstellingen  
van de stad

 De energie en commitment die de aanpak  
Gezond Gewicht in Amsterdamse buurten 
teweeg brengt kan breder benut worden voor 
andere gezondheidsdoelen en gemeentelijke 
beleidsdoelen. In wezen doen we dit al door  
de samenwerking met armoedebestrijding  
(zie hoofdstuk 8). Een ander voorbeeld is dat  
volwassenen vorig jaar in Zuidoost tijdens de 

13 PROGRAMMA-
BREED

https://jongerenopgezondgewicht.nl
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health week gratis hun bloeddruk konden laten 
meten door AMC verpleegkundigen. Op kleine 
schaal en van onderop, willen we kijken of we in 
2017 vaker activiteiten en bijeenkomsten in  
onze focusbuurten (lage SES buurten) kunnen 
benutten voor het bevorderen van de gezond-
heid van volwassenen (de ouders, grootouders 
en buurtgenoten van ‘onze’ kinderen) met een 
lage sociaal economische status. Ofwel: slimme 
koppelingen maken vanuit de doelen uit de  
nieuwe nota volksgezondheid van Amsterdam.   

 

http://www.ggd.amsterdam.nl/beleid-onderzoek/beweging-voeding/nota-volksgezondheid/nota-volksgezondheid/
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Bijlage  

Regenboogmodel Amsterdamse 
Aanpak Gezond Gewicht
Onderstaand regenboogmodel laat zien op welke 
terreinen de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 
inzet en met welke domeinen het samenhangt. Dit 
model is gebaseerd op het model van Dahlgren en 
Whitehead (1991). Zij laten in hun model zien wat de 
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belangrijkste determinanten van gezondheid zijn. 
Centraal in het model staat het individu. De lagen 
eromheen beïnvloeden het individu: persoonlijke 
leefstijlfactoren, sociale factoren, beleidsfactoren  
en maatschappelijke factoren. De factoren in de  
verschillende lagen van het model hangen met 
elkaar samen.



Colofon

maart 2017

amsterdam.nl/zoblijvenwijgezond

Tekst Gemeente Amsterdam, Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
Fotografie Suzanne Blanchard, Edwin van Eis, George Maas, Henk Rougoor
Vormgeving Gemeente Amsterdam, Het Communicatiebureau


