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1. Inleiding
‘Integraal is in 2025 het nieuwe normaal’. De titel van ons jaarplan 2022 is veelzeggend. Het
moet anders, bovenal ook: sámen. Eerste lijn, tweede lijn, sociaal domein en informele basis:
we zullen moeten samenwerken, integraal, over alle scheidslijnen heen, zodat we elkaars kennis en expertises benutten en elkaar versterken in het belang van en voor de inwoner. Het
thema van ons jaarplan vertelt ook dat onze inzet is gebaseerd op een meerjarenperspectief.
Alle programma’s en projecten waar Elaa zich voor inzet, zijn gericht op het langere termijnperspectief. Dat is noodzakelijk want voor het realiseren van een transitie van én in de zorg is
ruim tijd nodig. En die transitie is essentieel gezien de onvermijdelijke stijgende zorgvraag die
gepaard gaat met een toenemende arbeidskrapte in de zorg. Dat leidt tot een enorm continuïteitsvraagstuk waarop we als samenleving met elkaar een antwoord moeten vinden.
Samen is niet langer genoeg, er moet ook moet een omslag komen waarin niet langer de ziekte
centraal staat maar preventie van zorg. De sleutel daartoe zit in de beweging van ZZ naar GG
naar MM. Ofwel: van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag naar mens & maatschappij. Met
als doel het vergroten van de gezondheid en het versterken van zelfregie, in de eigen leefomgeving. Dat past in onze werkwijze vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Niet
groots en meeslepend maar met een praktische aanpak, namelijk: klein beginnen in de wijk en
vervolgens opschalen naar stadsdeel, stad of regio. Waarom? Omdat wij er juist in geloven dat
met lokale coalities, over alle scheidslijnen heen, veel gezondheidswinst te behalen is. Bij onze
inzet blijft er uiteraard aandacht voor de kwetsbare groepen binnen onze thema’s jeugd en gezin, ouderen en mentaal vitaal. En voor alle kwetsbare groepen willen we dat zij ‘Positief gezond
en wel in de wijk’ leven, ons vierde thema. De inzet daarbij is mét de inwoners. Hun stem moet
een plek hebben in de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Dat gaan we als Elaa
oppakken, door hen te betrekken en te vragen of we het juiste doen en burgerinitiatieven in de
wijk te stimuleren. Juist dergelijke initiatieven zijn gebaseerd op vragen en behoeften van wijkbewoners.
Onze ambities, strategische doelen en inspanningen voor 2022 staan in dit document. Algemeen, uitgewerkt per thema en afgestemd met onze opdrachtgevers. Nu is plannen maken niet
zo moeilijk, het gaat om de uitvoering. Om die te toetsen hebben we indicatoren opgesteld,
zodat we kunnen volgen of onze inspanningen leiden tot het realiseren van onze strategische
doelen en ambities. Bij deze uitkomsten geldt: deze zijn nooit een doel op zich, maar vormen
altijd een bijdrage aan het realiseren van onze missie: Iedereen gezond en wel in Amsterdam
en Almere. Wij kijken er naar uit om samen met onze opdrachtgevers te werken aan de verschillende programma’s, projecten en initiatieven voor een betere gezondheid en welzijn van
de inwoners van Amsterdam en Almere.
Fimke Wiersma,
bestuurder Elaa
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2. Meerjarenperspectief voor integrale aanpak zorg en welzijn
De maatschappelijke opgave om gezondheidsverschillen te verkleinen, waarin levensjaren toenemen met een hoog ervaren kwaliteit van leven kan niet vanuit één domein opgepakt worden.
Dit moet in verbinding, samenwerking en integraal over de domeinen heen zodat we elkaar
versterken en elkaars expertises benutten. Alleen dan lukt het om de Triple/Quadruple-Aim
methode te laden en invulling te geven.
We weten dat gewoontes, tradities en patronen niet zomaar ontstaan en tijd nodig hebben
voordat iets gemeengoed is geworden. Daarom gaan we werken met een meerjarenperspectief
voor de komende 3 jaar en hebben we strategische doelen geformuleerd van 2022 tot en met
2025. Daarvan afgeleid bekijken we jaarlijks wat er nodig is om deze strategische doelen te behalen en formuleren we ons jaarplan. Met andere woorden, de programma’s en projecten die
we doen tellen samen op naar de realisatie van het meerjarenperspectief.
In de toekomstbeelden over zorg en welzijn zien we dat het vertalen van landelijk beleid naar
de regio de rode draad is. In de regio dient sprake te zijn van een gedragen regiobeeld, zijn de
regionale opgaven leidend, worden lokale coalities gevormd en ambities geformuleerd en
wordt een gebieds- en/of wijkgerichte aanpak de norm voor uitvoering. Zo ook in Amsterdam
met Amsterdam Vitaal & Gezond en in Almere met de Zorgalliantie i.o. Ook Elaa heeft dat in
haar visie als zodanig geformuleerd.

2.1 ROS-basistaken
De ROS’en adviseren en begeleiden de eerste lijn én betrokken partijen bij het realiseren van
samenhangende zorg in de wijk. Een belangrijke maatschappelijke opdracht met als doel iedereen positief gezond en wel in de wijk, met aandacht voor preventie.
De ROS-basistaken 2022 zijn onder andere:
• Communiceren en kennis delen met het veld middels websites, nieuwsbrieven, specials,
blogs, podcasts, LinkedIn en in persoonlijke gesprekken. Landelijk wordt binnen het ROSnetwerk samengewerkt op communicatie.
• Onderhouden van contacten met stakeholders, signaleren van onderwerpen en knelpunten
die spelen in de (para)medische zorg en welzijn. En deze aan de orde stellen in gesprekken
en op de zorgagenda zetten.
• Digitale zorg en e-health
• D3 data-dialoog-doen
• Ontwikkeling kennis en inspiratie
• Monitoring samenwerken
• Netwerken onderhouden
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2.2 ROS-projecten: onze thema’s en activiteiten
De vier thema’s worden via de programmatische aanpak ingestoken met aandacht voor de volgende vier aandachtsgebieden:

Op de volgende pagina een totaalbeeld van onze ambities, strategische doelen en inspanningen per thema die we in 2022 gaan leveren. Centraal hierbij staat: begeleiden van processen;
opzetten van projecten; projectleiderschap; verkennen van kansen; voorzitten van platforms,
netwerken en (bestuurlijke) overleggen; onderzoeken van vraagstukken. Onze rol hierbij kan
die zijn van programmamanager, projectleider, procesbegeleider, adviseur, voorzitter, aanjager of trekker.
Voor een compleet overzicht en gedetailleerdere uitwerking verwijzen wij naar onze bijlagen.
Per thema staan alle inspanningen nader beschreven en indicatoren benoemd.
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Iedereen gezond en wel in Amsterdam en Almere
AMBITIE
Jeugd en gezin

Mentaal Vitaal

Ouderen

Alle kinderen groeien gezond
en veilig op. Ook als ze opgroeien in een kwetsbaar gezin.

GGZ-patiënten krijgen zorg
op maat én op tijd en er wordt
meer ingezet op het voorkomen en verergeren van
psychische klachten door het
versterken van de mentale
weerbaarheid in de populatie.

Ouderen ontvangen de juiste
zorg op de juiste plek.

Positief gezond en wel
in de wijk
In de wijk wordt de gezondheid
en het welzijn van de inwoners
van Amsterdam en Almere
verbeterd.

STRATEGISCHE DOELEN
1 Betrokken professionals zien
het als kerntaak om kwetsbaarheden in een vroeg stadium
te signaleren en zijn hiertoe
geëquipeerd.
2 Medische zorgverleners weten de weg naar het sociaal- en
jeugdhulpdomein en vice versa
te vinden.
3 Professionals die met kinderen, jongeren en ouders te maken hebben koppelen relevante
informatie aan elkaar terug.

1 Huisartsen en GGZ-partners
zijn beter in staat om prioriteit
te bieden aan patiënten die de
zorg het meeste nodig hebben.
2 Zorg in de wijk (huisarts,
sociaal domein, GGZ-aanbieder
en apotheek) rondom de GGZ
patiënt is beter afgestemd.
3 Er is meer aanbod met focus
op preventie, veerkracht en
weerbaarheid.
4 Tijd op de wachtlijst wordt
zinvoller ingezet.
5 Beter gebruik van de capaciteit van de vrijgevestigde
psychologen en psychotherapeuten.

1 Meer mensgerichte aandacht
voor kwetsbare ouderen en hun
naasten.
2 Meer aandacht voor tijdige
proactieve zorg bij ouderen
door de domeinen van zorg en
welzijn heen.
3 Verbreden van deskundigheid
professionals .
4 Meer aandacht voor structurele samenwerking zorg, welzijn
en informele zorg.

1 Professionals uit de eerste lijn
en het sociaal domein werken
integraal samen aan gezondheid in de wijk.
2 Professionals uit de eerste lijn
en het sociaal domein zetten in
op het verkleinen van gezondheidsverschillen.
3 Positieve gezondheid is het
uitgangsunt van iedere professional uit de eerste lijn en het
sociaal domein.

INSPANNINGEN
• AHa thema jeugd
• AV&G coalitie jeugd
• Babyconnect
• Beleidsondersteuning ONE Almere
• Groot Stedelijk Verloskundig Platform
van VSV’s
• Kansrijke Start Almere
• Kansrijke Start Amsterdam
• Kraamzorgoverleg Amsterdam
• Ondersteuning lokale coalities
Gezonde en Kansrijke Start
• Onderzoek naar samenwerking
huisartsen en Ouder- en Kindteams,
jeugdhulp en jeugd GGZ
• Optimalisatie duurzame jeugd GGZ in
Almere

• Actualiseren en toetsen Transmurale
Ketenafspraken chronische
GGZ-patiënten
• AV&G coalitie GGZ
• Amsterdamse Huisartsen alliantie GGZ
• Netwerk GGZ Almere
• Regiotafel GGZ Almere
• Stimuleren juist gebruik consultatie
POH-GGZ module
• Verkenning includeren EPA-patiënten
in de cvrm-keten
• Vormgeven samenwerking buurtteams
en GGZ-instellingen
• Werkgroep GGZ

•
•
•
•

wijkgericht werken
samenwerking bevorderen
positieve gezondheid aanjagen
inwonersparticipatie faciliteren

• AHa Adviesgroep Ouderen
• AV&G coalitie ouderenzorg
• Basisteam Waterlandplein
• Beter Oud in Amsterdam
• Context gebonden en cultuur sensitieve zorgnetwerken ouderen
• Hackaton ouderen
• Herstel keten dementie
• In gesprek met de burger
• Intervisiebegeleiding POH-Ouderen
• JZOJP Ouderen Nieuw-West
• Kleurrijke Ouderenzorg Almere
• Nachtzorg Amsterdam
• Netwerk Specialisten Ouderengeneeskunde Amsterdam
• Platform wijkverpleegkundige zorg
Amsterdam
• Valpreventie Almere
• Valpreventie Amsterdam

• Aansluiten apthekers bij wijkgroepen
in Amsterdam
• AV&G coalitie chronische zorg
• Amsterdams Rookalarm
• Basisset Afspraken Samenwerking
Sociaal-Medisch domein Buurtteam/
Huisarts evaluatie
• Coördinatie hometeams/basisteams
in Amsterdam
• Coördinatie Wijkgroepen (N=6)
Amsterdam
• GLI in Amsterdam
• Intervisiebegeleiding POH-S
• Leefstijlloket Amsterdam UMC
• Leefstijlmarkt Almere
• Netwerken Oncologische zorg
• Netwerkvorming Paramedi
• Ontwikkelruimte Inwonersparticipatie
• Ontwikkelruimte Positieve Gezondheid
• Paramedisch Platform
• Pilot Beweegketen
• Positieve Gezondheid in Almere
• Preventieakkoord Almere
• Preventiecoalitie Provincie Flevoland
• Regiocoördinatie Krachtige Basiszorg
• Samenwerking Sociaal-Medisch
domein: Buurtteam en eerstelijnszorgverleners (naast de huisarts)
• Stuurgroep Integrale Wijkgerichte
Samenwerking
• Valpreventie Netwerken
• WEL in Almere
• Welzijn op Recept Almere
• Welzijn op Recept Boost Amsterdam
• Wijkmanagement Almere
• Wijktours Amsterdam

2.3 Overige projecten en mogelijke opdrachten
Naast de inspanningen die we doen binnen de thema’s hebben wij nog een aantal andere projecten die niet direct vallen binnen een thema.
AHa | Amsterdamse Huisartsen alliantie bestuurssecretariaat
De AHa is het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger voor en namens de huisartsen in Amsterdam, Diemen, Duivendrecht en Badhoevedorp, waardoor samenwerking wordt verbeterd
ten behoeve van goede, doelmatige zorg voor de inwoners van Amsterdam e.o. en ten behoeve
van een efficiënt gebruik van zorg. Elaa ondersteunt bij het functioneren van de AHa en het
behalen van de doelstellingen uit het regioplan van de AHa door:
• het organiseren en faciliteren van het AB, DB en overige relevante overleggen;
• het optimaal afstemmen van de activiteiten van de AHa en Elaa op elkaar en op Amsterdam
Vitaal & Gezond;
• de verschillende onderdelen van de AHa (thema’s, stuurgroepen, initiatieven, etc) te richten
naar de opgestelde doelen.
Amsterdam Vitaal & Gezond Communicatiewerkgroep
De communicatiewerkgroep houdt zich bezig met externe communicatie gericht op: naamsbekendheid; urgentie; inspireren. In eerste instantie gaat dit om de direct betrokken partijen in
Amsterdam. In tweede instantie komt er ook aandacht voor professionals, beleidsmakers en de
Amsterdammer. Met als doel dat alle (direct) betrokkenen het verhaal van AV&G kunnen vertellen en vertalen naar een handelingsperspectief voor de eigen organisatie
AOF | Achterstands Ondersteunings Fonds
Het AOF ondersteunt huisartsen in achterstandswijken in Amsterdam en Almere en beoogt
daarmee de werkdruk te verlagen. We werken aan betere zorg voor patiënten in achterstandswijken. Het aanbod richt zich op: sociale maatschappelijke problematiek, taal-/cultuurbarrières
en beperkte gezondheidsvaardigheden.
Inventarisatie & Makelpunt huisvestingsproblematiek huisartsen
Huisartsen in Amsterdam ervaren al langere tijd problemen met huisvesting. Eén van de oplossingsrichtingen is het beter afstemmen van vraag en aanbod. Hiervoor is een actueel beeld nodig van actuele huisvestingsproblematiek. Elaa brengt dit in kaart en fungeert in samenwerking
met de gemeente als makelpunt: brengt aanbiedende en vragende partijen bij elkaar.
Transmurale wondzorg Amstelland
Verbeteren van de complexe wondzorg door optimale samenwerking in de regio (VVT-instellingen, regionale eerstelijnsorganisaties, ziekenhuis) te verbeteren met behulp van de implementatie van het Zorgpad.
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Vorming Zorgalliantie Almere
Na een verkenning onder zorg- en welzijnsorganisaties in Almere naar de behoefte, ideeën en
mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken om de uitdagingen in Almere aan te gaan, volgt
de fase waarin Elaa de deelnemende partijen begeleidt om te komen tot gedeelde speerpunten, afspraken, visie en manier van samenwerken.
Verder zijn er nog een aantal (vervolg)projecten in afstemming met de potentiële opdrachtgevers en zal nadere opdrachtomschrijvingen nog dienen plaats te vinden. Het gaat hierbij om
de volgende projecten:
• ACP en thuiszorg
• Amsterdam Vitaal & Gezond Zuidoost
• Doorontwikkelen GGZ FTO's
• Gezond ouder worden voor mensen met migratie achtergrond
• Inventarisatie JZOJP Almere
• Toolkit mantelzorgers

Jaarplan 2022

Pagina 8 van 16

20 januari 2022

3. Interne bedrijfsvoering
Door de pandemie zijn we in een stroomversnelling gekomen op het gebied van hybride werken. Om hier direct op in te spelen zijn alle medewerkers voorzien van de benodigde devices
om zowel op kantoor als thuis hun werk goed uit te kunnen voeren. We kunnen dan ook met
trots zeggen dat iedereen vrij snel zijn weg hierin gevonden heeft. In de toekomst zal deze hybride werkvorm dan ook zeker blijven bestaan.
Voor verdere professionalisering en efficiënter werken zijn we overgestapt op MS365 in de
cloud. Er is een ‘Elaa Workspace 365 Connect’ aangemaakt met toegang tot alle apps zodat elke
medewerker snel en direct toegang heeft tot alle werksystemen. Hier bevinden zich ook de
apps voor hrm en financiën. Zo kunnen we ook met deze extern ingehuurde bedrijfsonderdelen
goed samenwerken. Afgelopen jaar zijn we door trainingen bekend geworden met MS365. In
2022 gaan we dit voortzetten voor meer verdieping met als doel dat we de apps, die voor onze
werkprocessen een verbetering zijn, goed kunnen gebruiken.

3.1 Financiën
Afgelopen jaar zijn grote stappen gemaakt en de financiële rapportages zijn tijdig opgeleverd.
Besloten is om de controle van de jaarrekening door Verstegen Accountants te laten uitvoeren.
De wens is om de jaarrekening eerder gereed te hebben, gewoonlijk wordt dit vastgesteld in
mei. Dit betekent dat we in 2022 alles zo inrichten dat we het boekjaar op een eerder moment
kunnen afsluiten en de jaarrekening een maand eerder gereed hebben. Een ander aandachtspunt komend jaar is de projectadministratie. De wijze van tijdschrijven moet aansluiten op de
continue verschuiving tussen de verschillende financieringsbronnen. In 2021 zijn we gestart om
aan de hand van het huidige tijdschrijfsysteem analyses te maken van de urenproductie. In 2022
wordt het tijdschrijven geoptimaliseerd en worden de analyses verder uitgebreid. Het streven
is om de cijfers elke maand te rapporteren. Verder willen we het verkoopfactuurproces efficienter inrichten.

3.2 Personeelsmanagement
HR gaat uiteindelijk om het succesvol functioneren van de medewerkers van Elaa. Als medewerkers en afdelingen op de juiste wijze samenwerken en de juiste dingen doen, leidt dat tot
een succesvolle organisatie. Bij Elaa betreft de scope de totale organisatie, omdat het een organisatie is van 19 medewerkers. In 2022 willen we inzetten op:
• Tevreden medewerkers. We vinden het belangrijk om te blijven toetsen of onze medewerkers tevreden en betrokken zijn. Daarom vindt er in januari 2022 een nieuw onderzoek plaats.
In dit onderzoek komen ook vragen aan bod over het thuiswerken.
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• Verzuim. Doelstelling is om het verzuim blijvend laag te houden, op 2,5%. Per januari wordt
mogelijk een andere arbodienst aangesteld. Samen met de nieuwe arbodienst gaan we een
plan van aanpak maken om klachten van psychosociale aard sneller te herkennen zodat we
preventief actie kunnen ondernemen. Ook werkdrukmetingen krijgen een plaats.
• Opleiden en ontwikkelen. Blijven leren wordt ook in 2022 weer een thema. De gesprekscyclus is inmiddels aangescherpt en persoonlijke ontwikkeling zal hier onderdeel van uitmaken.
Ook voor komend jaar wordt er scholingsbudget gereserveerd voor teamsessies.
• Actualisering arbeidsvoorwaarden en functiehuis. De arbeidsvoorwaarden en het functiehuis
worden nog in 2021 hernieuwd vastgesteld, in lijn met de afspraken met de personeelsvertegenwoordiging. Ook in 2022 blijven we, samen met de personeelsvertegenwoordiging, sturen op actualiteit en verbetering.
• HR-jaaragenda. Voor het eerst wordt met de personeelsvertegenwoordiging een HR-jaaragenda afgestemd om de verantwoordelijkheden in de organisatie helder te beschrijven en
te borgen.
• Doorontwikkeling Kennys hrm-software. Het systeem is basaal in gebruik genomen. Volgend jaar gaan we meer functionaliteiten inrichten en gebruiken.

3.3 Personeelsvertegenwoordiging (pvt)
De pvt heeft voor komend jaar de volgende speerpunten benoemd:
• Oog voor de medewerkers vanwege terugkeer op kantoor/hybride werken
• Meedenken over doorontwikkeling POP-plannen en format jaargesprek
• Vastleggen taakverdeling verantwoordelijkheden hr en pvt
• Vormen nieuwe pvt en verdelen rollen binnen pvt
• Organiseren medewerkersbijeenkomst over nader te bepalen onderwerp

3.4 Informatie- en communicatietechnologie (ict)
In 2022 stappen we over op een nieuw CRM. Dit zorgt ervoor dat de huidige processen efficiënter worden ingericht en zoveel mogelijk geïntegreerd in één handzaam systeem. Het gaat hierbij om klantbeheer, projectadministratie, facturatie en tijdschrijven. Door deze informatie gecentraliseerd in een interface te verwerken verwerven we waardevolle inzichten ter ondersteuning aan het strategisch management. Dit vereist uiteraard wel goede training van de medewerkers in het gebruik. Voor deze scholing zullen we apart budget reserveren.
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3.5 Communicatie ‘De juiste informatie naar de juiste persoon’
De kracht van communicatie begint bij actief en aandachtig luisteren. Dat is onze visie op communicatie. Luisteren is een belangrijke communicatievaardigheid, die vaak wordt onderschat.
Door actief en aandachtig te luisteren naar elkaar, onze stakeholders en de zorgprofessionals
begrijpen we elkaar beter. Dan is er wederzijds begrip en respect en dat vormt de basis voor
goede verhoudingen en succesvol samenwerken.
In 2022 willen we nog beter luisteren naar onze doelgroepen en achterhalen in welke onderwerpen zij zijn geïnteresseerd. Dit doen we door ons adressenbestand (> 4000 actieve relaties)
te segmenteren op functie, werkgebied en interesses. Hiermee hopen we in de toekomst iedereen alleen nog die informatie te sturen die zij zelf hebben opgegeven als interessegebied. Voorwaarde hiervoor is dat alle geadresseerden zelf hun registratie aanpassen. Via een direct mailing en aandacht in de nieuwsbrief vragen we hier aandacht en medewerking voor.
Daarnaast gaan we in plaats van alles in geschreven content te delen aan de slag met het maken
van podcasts. De podcast zal in ieder geval een vast onderdeel worden van onze specials.
Verder is besloten om in plaats van twaalf komend jaar zes nieuwsbrieven te maken en minimaal vier specials.

3.6 Scholing: kennis en inspiratie
Het Elaa Scholingsbureau is in zijn huidige hoedanigheid gestopt. Om projectdoelen te bereiken en/of versterken biedt Elaa gerichte kennis- en inspiratiebijeenkomsten. Verder kunnen
we scholingen verzorgen in opdracht van stakeholders, mits deze passen binnen onze speerpunten.
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4. De organisatie
Bij de uitvoering van onze activiteiten is een goede samenwerking essentieel, zowel onderling
als met het veld. Wij zijn dan ook makkelijk benaderbaar en een onafhankelijke transparante
gesprekspartner. We betrekken onze stakeholders en (zorg)professionals bij de ontwikkeling
en uitvoering van programma’s en projecten, waarbij we volop ruimte bieden om met ons de
dialoog aan te gaan. Wij hebben een uitgebreid netwerk en zijn goed in verbinden van het
(para)medisch en sociaal domein. Wij zijn sterk in de tactische uitvoering om tot resultaten te
komen en zijn van het ‘denken naar doen’. Onze aanpak kenmerkt zich door groots te denken
maar klein te beginnen in de wijk en successen op te schalen naar andere wijken en delen van
Amsterdam en Almere. Dichtbij de (zorg)professionals en rondom de inwoners.

4.1 Landelijk ROS-netwerk
Elaa is een regionale ondersteuningsstructuur, een ROS. Samen
met veertien andere ROS’en vormen wij het landelijk dekkend
ROS-netwerk. Elke ROS heeft haar eigen regio. Ons werkgebied
is Amsterdam en Almere. Onze maatschappelijke opdracht is
om de eerstelijnszorg in de buurt te versterken en innovatie te
stimuleren voor de inwoners van Amsterdam en Almere. Om die zorg voor de inwoners te verbeteren, is het van belang dat we niet alleen beter samenwerken binnen de eerste lijn, maar
ook daarbuiten. Met de nulde, tweede en derde lijn, het sociaal domein, overheden, zorgverzekeraars en het bedrijfsleven. De ROS’en worden gefinancierd vanuit de NZa ‘Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijns- zorg en kwaliteitsontwikkeling’.
Landelijk trekken we samen op en zijn wij georganiseerd in verschillende portefeuilles. We
wisselen kennis en best practices uit wat ons helpt bij de uitvoering van onze regionale programma’s en projecten.
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4.2 Organisatiestructuur
Elaa is een platte organisatie bestaande uit een bestuurder (1), adviseurs (11), communicatieadviseur (1), managementassistent (1), medewerker ict (1) en projectmedewerkers (4). De
Raad van Toezicht (5) ziet onder meer toe op de continuïteit en de bestuurlijke kwaliteit van
Elaa.

Organogram november 2021

Naast het uitvoeren van de algemene ROS-taken zijn de activiteiten geordend naar drie doelgroep thema’s en een overkoepelend thema. Elk thema heeft een themaleider die functioneel
verantwoordelijk is voor de projectenportefeuille. De stafondersteuning (kennisdeling, communicatie, informatie- en datamanagement) is volgend op de ontwikkelingen van de thema’s
en ondersteunen de thema’s. De bestuurder stuurt de medewerkers aan en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
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4.2.1 Regioadviseurs
Zeven adviseurs hebben een regio als aandachtsgebied. Binnen die regio kent de regioadviseur
de belangrijkste stakeholders op het gebied van (stadsdeel)bestuur, (huisartsen)zorg en het
sociaal en maatschappelijke domein. De regioadviseur vormt een belangrijke rol in de verbinding tussen zorg, welzijn en het publieke domein en is voor zorg- en hulpverleners de ingang
naar en het gezicht van Elaa. Vanuit het regioadviseurschap speelt Elaa een belangrijke rol in
de verbinding tussen de brede eerste lijn met zorg en welzijn en met het sociaal domein.
4.2.2 Accountmanagers
Voor een aantal accounts zijn adviseurs aangewezen die op deze onderwerpen kennis verwerven, nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden en gevraagd en ongevraagd meedenken en
advies geven. Zo houden we de kennis geborgd en kunnen we van toegevoegde waarde zijn
voor onze opdrachtgevers.

Anne Annegarn
Themaleider Jeugd en gezin
Regio Amsterdam-Oost
Account Verloskunde

Anne-Marieke van der Veldt
Account Huisartsen
Bestuurssecretaris AHa

Hiske Stokvis
Regio Amsterdam-Zuidoost
Projectleider AOF

Kirsten van der Klein
Account Apothekers
Regio Amsterdam-West

Mathilde Dijk
Themaleider Ouderen
Regio Amsterdam-Noord
Account Wijkverpleging

Mirjam Kohinor
Themaleider Mentaal Vitaal
Regio Amsterdam-Centrum
Account 1e lijns psychologen

Nione Imanuel
Regio Almere

Sabina Mak
Regio Amsterdam-Zuid

Stefan Wigger
Themaleider Positief gezond
en wel in de wijk
Regio Amsterdam Nieuw-West
Account Paramedi
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Bijlagen
• Een greep uit onze stakeholders
• Jaarplannen 2022:
- Jeugd en gezin (A3 papierformaat)
- Mentaal Vitaal (A3 papierformaat)
- Ouderen (A3 papierformaat)
- Positieve gezondheid en wel in de wijk (A2 papierformaat)
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Een greep uit onze stakeholders
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Iedereen gezond en wel in Amsterdam en Almere
- jaarplan jeugd en gezin 2022 AMBITIE

Alle kinderen groeien gezond en veilig op.
Ook als ze opgroeien in een kwetsbaar gezin.
STRATEGISCHE DOELEN

1 Betrokken professionals zien het

2 Medische zorgverleners weten

3 Professionals die met kinderen,

als kerntaak om kwetsbaarheden
in een vroeg stadium te signaleren
en zijn hiertoe geëquipeerd.

de weg naar het sociaal- en
jeugdhulpdomein en vice versa
te vinden.

jongeren en ouders te maken hebben koppelen relevante informatie
aan elkaar terug.

INSPANNINGEN

•wijkgericht werken •samenwerking bevorderen •positieve gezondheid aanjagen •inwonersparticipatie faciliteren
AHa thema jeugd
Strategische doelen 1-2-3

Trekker
Opdrachtgever AHa
Financiering ROS-project
Rol Elaa

We adviseren beleidsmakers over de meest
kansrijke manier om samenwerking tussen
medische en sociale professionals vorm te
geven. Site ikzoekjeugdhulp.nl zó inrichten
dat huisartsen makkelijk de lichtst mogelijke
hulp kunnen vinden. Ontwikkelen van een
toetsgroep over verwijsgedrag naar jeugdhulp
die door alle wijkgroepen één keer is geagendeerd in 2022.

••

Amsterdam Vitaal & Gezond
coalitie jeugd
Strategische doelen de ambitie

Trekker
Opdrachtgever AV&G
Financiering ROS-project
Rol Elaa

AV&G biedt de context voor een brede bestuurlijke coalitie jeugd en gezin om partners
in zorg en welzijn (preventief en curatief)
te committeren rond een optimale start en
ontwikkeling van alle kinderen in Amsterdam,
vanaf preconceptie tot volwassenheid. Binnen
AV&G jeugd en gezin worden taaie vraagstukken vanuit andere gremia ingebracht om op te
lossen.

••••
Babyconnect
Strategische doelen 3

Projectleider
Opdrachtgever VWS
Financiering Extern
Rol Elaa

Voor een veilige geboortezorg hebben ruim
80 zorgorganisaties uit Amsterdam, Amstelland en Almere de krachten gebundeld om de
komende jaren digitale gegevensuitwisseling
te realiseren.

•

• Elke wijkgroep heeft minimaal 1 ontmoeting
met het OKT.
• Toetsgroep verwijsgedrag SJGGZ heeft in
50% van de huisartswijkgroepen plaatsgevonden.

Beleidsondersteuning ONE
Almere

Kansrijke Start Amsterdam

Strategische doelen 1-2-3

Rol Elaa

Strategische doelen 1-2-3

Projectleider
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Financiering Extern

Ondersteuner
Opdrachtgever Gemeente Almere
Financiering Extern
Rol Elaa

Ondersteuning van netwerkgroep en ONE
overleg, maken nieuwsbrieven, organiseren
conferentie.

Deelname trainingen Leerlijn Gezonde en
Kansrijke Start stimuleren en evalueren. Ontwikkelen en implementeren zorgpakket sociale verloskunde. Leiden van denktank GKS.

•

•••

Groot Stedelijk Verloskundig
Platform van VSV’s

Kraamzorgoverleg Amsterdam

Strategische doelen 3

Rol Elaa

Strategische doelen 1-2-3

Procesbegeleider
Opdrachtgever KSVA
Financiering ROS-project

Projectleider
EVAA
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Opdrachtgever

Begeleiding bij het opzetten en ondersteunen
van een grootstedelijk platform van VSV’s
waar overkoepelende onderwerpen worden
besproken en stedelijke afspraken gemaakt.

••••

Ketenoverleg geboortezorg, kraamzorg en jgz:
afstemmen over beleid, capaciteit en nieuwe
richtlijnen en werkwijzen.

•••

Ondersteuning lokale coalities
Gezonde en Kansrijke Start

Kansrijke Start Almere

Strategische doelen 1-2-3

Procesbegeleider
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Financiering Extern

Strategische doelen de ambitie

Rol Elaa

Deel-projectleider
Opdrachtgever Gemeente Almere
Financiering Extern
Rol Elaa

Pilot Kansrijke Start wordt afgerond en
adviezen voor implementatie van MDO en
ondersteuningsplan worden geformuleerd.
Door monitoring weten we hoeveel kwetsbare
zwangeren worden gevonden en doorstromen
naar welke hulp of ondersteuning. Nieuwe
aanbevelingen voor fase na zwangerschap zijn
geformuleerd door de netwerkgroep onder
leiding van Elaa.

Onderzoek naar samenwerking
huisartsen en Ouder- en Kindteams,
jeugdhulp en jeugd GGZ
Strategische doelen 1-2-3

Projectleider
Gemeente Amsterdam
Financiering Extern
Rol Elaa

Opdrachtgever

Onderzoek naar verwijsgedrag van huisartsen
en doen van aanbevelingen om verwijzingen
naar specialistische jeugdhulp te verminderen.

••

Optimalisatie duurzame jeugd GGZ
in Almere
Strategische doelen 1-2

Projectleider
Opdrachtgever ReHA
Financiering Extern
Rol Elaa

De POH-GGZ Jeugd doet in 3 stadsdelen de
jeugd GGZ verwijzingen in plaats van de huisarts. Elaa maakt een werkwijze waarmee dit
verder in de stad kan worden uitgerold.
Effect hiervan is dat er 20% minder verwijzingen aankomen bij specialistische jeugd GGZ
omdat deze door de POH-GGZ Jeugd en het
wijkteam worden ‘afgehandeld’.  

••••

Administratieve ondersteuning bij kwartaaloverleggen in alle focusgebieden. Ondersteuning bij starten, implementeren en onderhouden van samenwerking in de focusgebieden
van Gezonde en Kansrijke Start (Noord,
Zuidoost en Nieuw West).

••••

••••

INDICATOREN
• 50% verloskundigen gebruikt de ‘vijf vroegsignaleringsvragen’ bij alle zwangeren en
betrekt daarna adequate ondersteuning.
• Op de modules leerlijn wordt door verloskundigen, kraamzorg en jgz tenminste voor

5% ingeschreven.
• Grootstedelijk platform is opgericht en
intentie is ondertekend door verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en jgz.
• Ondersteuningsplan en MDO wordt door

80% verloskundigen gebruikt.
• In de 3 gezondheidscentra die Elaa begeleidt
worden 15% minder kinderen verwezen naar
SJGGZ.

Iedereen gezond en wel in Amsterdam en Almere
- jaarplan mentaal vitaal 2022 AMBITIE

GGZ-patiënten krijgen zorg op maat én op tijd en er wordt meer ingezet op
het voorkomen en verergeren van psychische klachten door het versterken
van de mentale weerbaarheid in de populatie.
STRATEGISCHE DOELEN

1 Huisartsen en GGZ-part-

2 Zorg in de wijk (huisarts,

ners zijn beter in staat om
prioriteit te bieden aan
patiënten die de zorg het
meeste nodig hebben.

sociaal domein, GGZ-aanbieder en apotheek) rondom de
GGZ-patiënt is beter
afgestemd.

3 Er is meer aanbod met

4 Tijd op de wachtlijst wordt

5 Beter gebruik van de capa-

focus op preventie, veerkracht en weerbaarheid.

zinvoller ingezet.

citeit van de vrijgevestigde
psychologen en psychotherapeuten.

INSPANNINGEN

•wijkgericht werken •samenwerking bevorderen •positieve gezondheid aanjagen •inwonersparticipatie faciliteren
Actualiseren en toetsen Transmurale
Ketenafspraken chronische
GGZ-patiënten

Amsterdamse Huisartsen alliantie
(AHa) GGZ

Stimuleren juist gebruik consultatie
POH-GGZ module

Werkgroep GGZ

Strategische doelen 1-2-3

Rol Elaa

Strategische doelen 1-2-3

Strategische doelen 1-2-4-5
Rol Elaa

Projectleider
AHa
Financiering ROS-project

Rol Elaa

Rol Elaa

Opdrachtgever

Opdrachtgever

De gemaakte afspraken transmurale ketenafspraken Chronische GGZ-patiënten worden
getoetst en waar nodig geactualiseerd en
opnieuw onder de aandacht gebracht.

Thuiswonende (kwetsbare) cliënten met GGZproblematiek ontvangen goede, toegankelijke
diagnostiek en zorg in hun nabije omgeving,
waar mogelijk verzorgd door de huisarts en/of
POH-GGZ en, indien nodig, door professionals
uit de (basis en specialistische) GGZ.

Huisartsen kunnen consultatie vanuit de POHGGZ module aanvragen van een psychiater,
psychotherapeut, eerstelijns GZ-psycholoog,
klinisch psycholoog of een kaderarts GGZ.
Elaa zet in op het beter gebruik van deze
mogelijkheid.

Procesbegeleider
Opdrachtgever AHa
Financiering ROS-project

••

Amsterdam Vitaal & Gezond
coalitie GGZ

Projectleider
Taskforce wachtlijsten GGZ
Financiering ROS-project

••

••

Netwerk GGZ Almere

Verkenning includeren
EPA-patiënten in de cvrm-keten

Strategische doelen 3-5

Strategische doelen 2

Trekker
Opdrachtgever AV&G
Financiering ROS-project

Rol Elaa

In de trekkersgroep wordt de koers uitgezet
van de coalitie GGZ, bestuurlijk overleggen
voorbereid en teruggekoppeld. Beter gebruik
van de capaciteit van vrijgevestigde therapeuten. Anderstaligen en mensen met een
licht verstandelijke beperking hebben beter
toegang tot het aanbod.

Meer en betere samenwerking en afstemming tussen GGZ-aanbieders en verwijzers in
Almere.

Rol Elaa

••

Strategische doelen 1-2-3-4

Procesbegeleider
Opdrachtgever HKAA
Financiering ROS-project
Brengt landelijke ontwikkelingen en regionale
(ervarings)kennis en verbeterpotentieel samen
en vormt daarmee het schakelpunt tussen de
verschillende stakeholders.

••

Strategische doelen 2

Projectleider
Opdrachtgever ReHA
Financiering ROS-project

Projectleider
AHa
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Opdrachtgever

•

Verkennen hoe somatische zorg voor GGZpatiënten beter belegd kan worden resulterend in afspraken tussen GGZ-instellingen en
huisartsenpraktijken.

••

Regiotafel GGZ Almere
Strategische doelen 1-2-3-4

Vormgeven samenwerking buurtteams en GGZ-instellingen

Projectleider
Opdrachtgever ReHA
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Strategische doelen 1-2-3-4

Verbeteren van de samenwerking tussen
medisch en sociaal domein om een positieve
bijdrage te leveren aan de wachtlijstproblematiek.

••

Adviseur
Buurtteam Organisaties
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Opdrachtgever

Buurtteams en GGZ-instellingen werken
samen rondom een patiënt en zijn beter op de
hoogte van elkaars aanbod.

•••
INDICATOREN

• Stuurgroep komt 6 keer bij elkaar en leveren
agendapunten voor HKAA-werkgroep.
• Per jaar 2 bijeenkomsten voor netwerk GGZ
Almere.
• In 3 wijkgroepen worden de consultatie

mogelijkheden binnen de POH-GGZ module
besproken.
• In 50% van de wijkgroepen worden de consultatiemogelijkheden binnen de POH-GGZ
module besproken.

• Er zijn afspraken tussen GGZ en het buurtteam op stedelijk- en wijkniveau over waar
patiënten voor welke klachten terecht kunnen.
• In de afsluitbrief wordt standaard een

advies van de GGZ opgenomen over zinvolle
mogelijkheden in het sociaal domein voor de
patiënt.

Iedereen gezond en wel in Amsterdam en Almere
- jaarplan ouderen 2022 AMBITIE

Ouderen ontvangen de juiste zorg op de juiste plek.
STRATEGISCHE DOELEN

1 Meer mensgerichte aandacht

2 Meer aandacht voor tijdige pro-

3 Verbreden van deskundigheid

4 Meer aandacht voor structurele

voor kwetsbare ouderen en hun
naasten.

actieve zorg bij ouderen door de
domeinen van zorg en welzijn heen.

professionals.

samenwerking zorg, welzijn en
informele zorg.

INSPANNINGEN

•wijkgericht werken •samenwerking bevorderen •positieve gezondheid aanjagen •inwonersparticipatie faciliteren
AHa Adviesgroep Ouderen
Strategische doelen 4

Procesbegeleider en voorzitter
Opdrachtgever AHa
Financiering 50% ROS-project / 50% extern
Rol Elaa

Inhoudelijke denktank van zorginhoudelijk
geïnteresseerde kaderhuisartsen en de wetenschap.

•

Amsterdam Vitaal & Gezond
coalitie ouderenzorg
Strategische doelen 1-2-3-4

Trekker en aanjager
Opdrachtgever AV&G
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Ambitie Vitaal & Gezond.

•••

Basisteam Waterlandplein
Strategische doelen 3-4

Voorzitter
Opdrachtgever AOF
Financiering Extern
Rol Elaa

Context gebonden en cultuur
sensitieve zorgnetwerken ouderen
Strategische doelen 1-2-3

Intervisiebegeleiding POH-Ouderen
Strategische doelen 3

Voorzitter
Opdrachtgever ROHA
Financiering Extern
Rol Elaa

Projectleider
Raedelijn
Financiering Extern
Rol Elaa

Opdrachtgever

Beeldvorming, advies en best practices implementeren rond Indische en Molukse ouderen
in Amsterdam.

•

Begeleiden intervisiebijeenkomsten met een
aantal POH-Ouderen.

•

JZOJP Ouderen Nieuw-West
Strategische doelen 1-2-3-4

Hackaton ouderen

Projectleider
Opdrachtgever AV&G
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Strategische doelen 3-4

Deelnemer netwerk
Opdrachtgever AV&G
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Projectidee naar aanleiding van de hackathon
met en voor Amsterdamse ouderen: doorbreken van taboe onder ouderen om te praten
over behandelwensen laatste levensfase.

••

Voorkomen dat oudere Amsterdammers in
Nieuw-West (bewust of onbewust) op de SEH
komen wanneer andere zorg en/of ondersteuning uit de eerste lijn en/of het sociale domein
beter aansluit bij de hulpvraag.

••••

Kleurrijke Ouderenzorg Almere

Herstel keten dementie

Strategische doelen 1-3

Strategische doelen 1-2-3-4

Procesbegeleider
Opdrachtgever Zorggroep Almere
Financiering 75% ROS-project / 25% Extern
Rol Elaa

Deel-projectleider
AV&G
Financiering ROS-project

Netwerk Specialist Ouderengeneeskunde Amsterdam
Strategische doelen 1-2-3-4

Projectleider en procesbegeleider
AHa
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Opdrachtgever

Een stevig stedelijk netwerk van SO’s uit de
eerste lijn ter ondersteuning van huisartsen bij
de zorg voor kwetsbare ouderen.

•

Platform wijkverpleegkundige zorg
Amsterdam
Strategische doelen 1-2-3-4

Voorzitter en aanjager
Opdrachtgever Zorg in de Wijk
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Empowerment van wijkverpleegkundigen en
gevraagd en ongevraagd advies geven aan
thuiszorgorganisaties, Zorg in de Wijk en de
wethouder zorg.

••

Valpreventie Almere
Strategische doelen 2-3-4

Begeleiding van het basisteam om de samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners in de wijk te bevorderen én de verbinding te maken met professionals in het sociale
domein.

Rol Elaa

Beter Oud in Amsterdam

••

Nachtzorg Amsterdam

In gesprek met de burger

Rol Elaa

Strategische doelen 1-2

Projectleider en aanjager
Zorg in de Wijk
Financiering ROS-project

Valpreventie Amsterdam

Opdrachtgever

Strategische doelen 1-2-3-4

Realisatie van een ambulant team nachtzorg in
Amsterdam.

Opdrachtgever

••

Strategische doelen 1-2-3-4

Programmaleider
Opdrachtgever AHa
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Verbeteren van integrale zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen door een stapsgewijze aanpak en inzet van de POH-Ouderen
in alle huisartsenpraktijken in Amsterdam.

••

Opdrachtgever

Herstel keten dementie is een samenwerking
tussen huisartsen/POH-Ouderen, welzijn en
wijkverpleegkundigen/casemanager. Ambitie
is te komen tot geriatrische netwerken per
gebied.

Realiseren van een kennisnetwerk met als doel
passende zorg, welzijn en ondersteuning voor
ouderen met een migratie achtergrond.

•

Strategische doelen 1-2-3-4

Projectleider
NPZA
Financiering Extern
Rol Elaa

Opdrachtgever

Bewustwording over mogelijkheden en onmogelijkheden van palliatieve zorg en behandeling in de laatste fase van het leven.

•

Deelnemer netwerk
Opdrachtgever ReHA
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Deelnemen aan een stuurgroep en werkgroep.
Maken van een inventarisatie van aanbod en
advies voor implementatie in sociaal en
medisch domein.

•••

Projectleider
AV&G
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Valpreventie wordt een logisch onderdeel van
de werkprocessen van de huisarts,
POH-Ouderen en eerstelijnsprofessionals.

•••

•••

INDICATOREN
• In 2022 wordt er bij tenminste 10 ouderen
opgehaald wat zij belangrijk vinden bij het
ouder worden. Deze input wordt ingezet ter
verbetering van het programma BOA.
• In 2022 vindt er oriëntatie plaats bij
(migranten) ouderen rondom bewustwording: behoeften in de laatste levensfase.
• In 2022 zijn alle POH-O voldoende deskundig met het in beeld brengen van kwetsbare

ouderen, doordat zij werken volgens het
protocol BOA.
• In 2022 worden bij alle in het programma
aangesloten huisartsenpraktijken ACP
gesprekken gevoerd en wordt gekeken hoe
deze op maat kunnen worden aangepast op
migranten ouderen.
• In 2022 worden er minimaal 10 gesprekken
gehouden met wijkverpleegkundigen en

POH-O/huisartsen om de samenwerking
rond proactieve zorg voor de ouderen te
optimaliseren.
• In 2022 wordt er door alle POH-O en huisartsen op een eenduidige manier kwetsbaarheid geregistreerd aan de hand van de
ICPC-code A.05.
• In 2022 is er tenminste 1 huisarts of POH-O
per huisartsenpraktijk geschoold om val-

risico’s te signaleren, vast te stellen en naar
het juiste aanbod door te verwijzen.
• In 2022 zijn er eenduidige praktische transmurale afspraken gemaakt conform BOA en
in de praktijk getoetst en bijgesteld. Deze
worden vastgelegd in een convenant tussen
ziekenhuizen en AHa.
• In 2025 zijn per stadsdeel herkenbare geriatrische netwerken van zorg en welzijn.

Iedereen gezond en wel in Amsterdam en Almere
- jaarplan positief gezond en wel in de wijk 2022 -

AMBITIE

In de wijk wordt de gezondheid en het welzijn van
de inwoners van Amsterdam en Almere verbeterd.
STRATEGISCHE DOELEN
1 Professionals uit de eerste lijn
en het sociaal domein werken
integraal samen aan gezondheid.

3 Positieve gezondheid is het uit-

2 Professionals uit de eerste lijn

gangsunt van iedere professional
uit de eerste lijn en het sociaal
domein.

en het sociaal domein zetten in
op het verkleinen van gezondheidsverschillen.

INSPANNINGEN

•wijkgericht werken •samenwerking bevorderen •positieve gezondheid aanjagen •inwonersparticipatie faciliteren
Aansluiten apothekers bij
wijkgroepen in Amsterdam

Coördinatie hometeams/
basisteams in Amsterdam

Leefstijlmarkt Almere

Strategische doelen 1

Strategische doelen 1

Rol Elaa

Rol Elaa

Coördinator
FBA
Financiering ROS-project

Rol Elaa

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Apothekers worden (periodiek) betrokken
en uitgenodigd voor huisarts-wijkgroepen,
met name ten behoeve van de zorg voor
kwetsbare ouderen en mensen met
chronische aandoeningen.

Begeleiding van een aantal hometeams en
basisteams om de samenwerking tussen
huisartsen en andere zorgverleners in de
wijk te bevorderen én de verbinding te
maken met professionals in het sociale
domein.

••••

••

Strategische doelen 1

••
Amsterdam Vitaal & Gezond
coalitie chronische zorg
Strategische doelen 1-2-3

Trekker
Opdrachtgever AV&G
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Samen met diverse partijen uit het
medische en sociale domein werken aan
een integrale aanpak om het aantal
mensen met een chronische aandoening
te verminderen.

••••
AV&G coalitie chronische zorg
Uitvoering activiteiten
Strategische doelen 1-2-3

Trekker
Opdrachtgever AV&G
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Samen met vertegenwoordigers/bestuursleden van diverse disciplines uit medisch
en sociaal domein de uitvoeringsagenda
van Bouwsteen 4 (Preventie-infrastructuur) uitvoeren.

••••
Amsterdams Rookalarm
Strategische doelen 1

Projectcoördinator
Opdrachtgever Amsterdams Rookalarm
Financiering Extern
Rol Elaa

Coördinatie van het Amsterdams Rookalarm.

•
Basisset Afspraken Samenwerking
Sociaal – Medisch domein
Buurtteam/Huisarts evaluatie
Strategische doelen 1-2-3

Projectleider
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Financiering ROS-project / Extern
Rol Elaa

Evaluatie van de (start van de) samenwerking tussen de 33 buurteams in Amsterdam
met de omliggende huisartsen.

•••

Voorzitter
AOF
Financiering Extern

Coördinatie Wijkgroepen (N=6)
Amsterdam
Strategische doelen 1

Coördinator
Opdrachtgever Zorggroepen
Financiering Extern
Rol Elaa

Begeleiding van zes huisartsenwijkgroepen.

••
GLI in Amsterdam
Strategische doelen 1-2-3

Projectleider
Opdrachtgever AHa
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Verbeteren van de samenwerking
tussen de verschillende zorgverleners om
zo de toestroom naar de GLI te verhogen.
Ontwikkelen van een kwaliteitsplan waarin
onder andere de borging voor de toekomst
van de GLI is opgenomen.

••••
Intervisiebegeleiding POH-S
Strategische doelen 1

Voorzitter
Opdrachtgever ROHA
Financiering extern
Rol Elaa

Begeleiden intervisiebijeenkomsten met
een aantal POH-S.

••
Leefstijlloket Amsterdam UMC
Strategische doelen 1

Adviseur
Opdrachtgever Amsterdam UMC / APP
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Adviseren van het Amsterdam UMC hoe
Amsterdamse paramedici aangehaakt
kunnen worden bij het leefstijlloket van
Amsterdam UMC, zodat patiënten die na
opname worden ontslagen bij eerstelijns
paramedisch zorgverleners terecht kunnen
voor revalidatie en leefstijladviezen.

Paramedisch Platform in Almere
en Amsterdam

Strategische doelen 1-3

Strategische doelen 1

Projectleider
Opdrachtgever ReHA
Financiering extern

Projectleider
Besturen APP & PPA
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Opdrachtgever

Onder de aandacht brengen van een
gezonde leefstijl in Almere door het
organiseren van twee leefstijlmarkten.

Netwerken Oncologische zorg
Projectleider
NORA / INOZA
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Verbeteren van de organisatiegraad door
het opzetten van een paramedisch platform in Amsterdam en Almere.

•••

••

Regiocoördinatie Krachtige
Basiszorg

Pilot Beweegketen (AV&G coalitie
chronische zorg bouwsteen 4)
Strategische doelen 1-2-3

Opdrachtgever

Projectleider
AV&G
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Ondersteunen van de oncologische
netwerken en hen verder helpen bij het
volwassen worden.

••
Netwerkvorming Paramedi in
Almere en Amsterdam
Strategische doelen 1

Projectleider
Opdrachtgever Besturen paramedi
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Verbeteren van de organisatiegraad van
de vijf paramedische beroepsgroepen
door het opzetten van monodisciplinaire
netwerken.

Opdrachtgever

Pilot in een nader te bepalen wijk (Noord,
Nieuw-West of Zuidoost) om een ‘beweegketen in de wijk’ op te zetten, samen met
stakeholders waaronder de GLI-coach, ALI,
WoR-coach, paramedi (diëtist/fysiotherapeut) en mogelijk een huisarts/POH.

••••
Positieve Gezondheid in Almere
Strategische doelen 1

Projectleider
ReHA
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Opdrachtgever

Het introduceren en implementeren van
het gedachtengoed rondom positieve
gezondheid.

••
Ontwikkelruimte Inwonersparticipatie
Strategische doelen 1-2-3

Projectleider
Opdrachtgever geen
Financiering ROS-project
Rol Elaa

te laten aansluiten bij de behoeften van
inwoners door professionals in het medisch en sociaal domein meer met elkaar
te verbinden. Met bijzondere aandacht
voor kwetsbare groepen en wordt het
gedachtengoed van positieve gezondheid
als uitgangspunt genomen.

Strategische doelen 1-2-3

Projectcoördinator
Opdrachtgever AOF
Financiering Extern
Rol Elaa

Kennisdelen en verbinding tussen de deelnemende praktijken aan krachtige basiszorg in Amsterdam faciliteren en eventuele
uitbreiding van deelnemende praktijken
begeleiden.

WEL in Almere
Strategische doelen 1-2-3

Projectleider
Opdrachtgever Provincie Flevoland
Financiering Extern
Rol Elaa

Almere wil graag, in navolging van WEL in
Flevoland, een lokaal platform voor
positieve gezondheid opzetten.

•••
Welzijn op Recept Almere
Strategische doelen 1-3

Procesbegeleider
De Schoor
Financiering Extern
Rol Elaa

Opdrachtgever

Stimuleren van WoR binnen de huisartsenpraktijken waar het loopt en uitbreiding
van WoR door huisartsen te informeren
over de verwijsprocedure.

••••

••••

Samenwerking Sociaal-Medisch
domein: Buurtteam en eerstelijnszorgverleners (naast de huisarts)

Welzijn op Recept Boost
Amsterdam

Strategische doelen 1-2-3

Projectleider
Gemeente Amsterdam / ZK
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Opdrachtgever

Opstarten van samenwerking tussen de
33 buurtteams in Amsterdam met wijkverpleegkundigen, paramedici, apothekers en
de GGZ in de buurt.

Strategische doelen 1-3

Projectleider
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Financiering Extern
Rol Elaa

Verdere implementatie van WoR, onder
andere door een impuls te geven aan de
verwijzing naar WoR door paramedici en
acties om het aantal verwijzingen door
huisartsen te vergroten.

•••

••••
Wijkmanagement Almere

Preventieakkoord Almere

Stuurgroep Integrale Wijkgerichte
Samenwerking

Strategische doelen 1-2-3

Strategische doelen 1-2-3

•••

Strategische doelen 1-3

Projectleider
ReHA
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Opdrachtgever

Adviseur
Gemeente Almere
Financiering ROS-project

Rol Elaa

Dit akkoord is gericht op preventie waarin
de samenwerking tussen het medisch en
sociaal domein binnen de regio Almere
wordt gestimuleerd. Elaa is deelnemer aan
dit preventieakkoord.

De Stuurgroep IWS heeft als doel de
integrale wijkgerichte samenwerking te
versterken, waarbij GLI, WoR, Krachtige
Basiszorg en samenwerking met het
sociaal domein belangrijke thema’s zijn.

Strategische doelen 1-2-3

•••

••

Projectleider
Opdrachtgever geen
Financiering ROS-project

Preventiecoalitie Provincie
Flevoland

Valpreventie Netwerken

Strategische doelen 1-2-3

Strategische doelen 1

Rol Elaa

Rol Elaa

Ontwikkelruimte om een plan van aanpak
te maken om inwoners van Amsterdam en
Almere te betrekken bij projecten.

•••
Ontwikkelruimte Positieve
Gezondheid
Rol Elaa

Ontwikkelruimte voor het maken van een
plan om positieve gezondheid beter in te
(laten) bedden in de praktijk van de eerstelijnszorgverleners in Amsterdam en Almere
en wat daar voor nodig is.

•••

••

Opdrachtgever

Strategische doelen 1

-2-3

Projectmanagement
Opdrachtgever Provincie Flevoland
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Provinciale samenwerking om krachtig in
te kunnen zetten op selectieve en geïndiceerde preventie om aandoeningen
te voorkomen door de weerbaarheid en
vitaliteit van inwoners te vergroten. De
preventiecoalitie stelt zich ten doel om
de organisatie van zorg en welzijn beter

Procesbegeleider
Opdrachtgever AHa
Financiering ROS-project

Projectleider
Gemeente Amsterdam
Financiering ROS-project
Rol Elaa

Opdrachtgever

Opzetten van netwerken valpreventie in
alle stadsdelen waarin diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, apothekers, wijkverpleegkundigen, optometristen
en POH-O participeren.

••

Begeleiden van de wijkzorgcoördinatoren
in Almere in het vormgeven en uitvoeren
van hun rol in de wijk. Hierin staat de
samenwerking tussen het medisch en
sociaal domein centraal.

••
Wijktours Amsterdam
Projectleider
Opdrachtgever Gemeente Amsterdam
Financiering Extern
In alle stadsdelen worden wijktours georganiseerd, met als doel om (met name)
medewerkers huisartsenzorg beter kennis
te laten maken met activiteiten en organisaties uit het sociaal domein. Nadruk ligt
op wijken in stadsdelen die nog niet eerder
hebben deelgenomen aan een wijktour.

•••

INDICATOREN
• In april 2022 zijn er minimaal 25
evaluatiebijeenkomsten geweest om de
samenwerking buurtteam/huisartsen te
bespreken. Deze input wordt gebruikt
om een verbeterplan te schrijven.
• In 2022 worden 2 GLI-webinars georgani-

seerd voor verwijzers en 1 webinar voor
toekomstige leefstijlcoaches/paramedici.
• In 2022 wordt in Amsterdam en Almere
een startbijeenkomst ‘Paramedisch Platform’ georganiseerd, met als resultaat

dat in beide steden een paramedisch
aanspreekpunt is.
• Zowel het APP als het PPA heeft minimaal 1 thema benoemd waar het APP in
2022 aan gaat werken.
• In 2022 worden voor de 33 buurtteams

bijeenkomsten georganiseerd waar medewerkers Buurtteams en omliggende
eerstelijnszorgverleners voor worden
uitgenodigd om de onderlinge samenwerking op te starten.
• In 2022 is er in elk Amsterdams stadsdeel

een netwerk valpreventie opgezet.
• In 2022 zijn er 2 inspiratiebijeenkomsten
met minimaal 30 deelnemers voor huisartsen en POH georganiseerd, met als
resultaat meer verwijzingen naar Welzijn
op Recept.

• In 2022 wordt er in elk Amsterdams
stadsdeel een wijktour met minimaal 10
deelnemers georganiseerd.

