
Iedereen gezond en wel in Amsterdam en Almere
- jaarplan jeugd en gezin 2022 - 

3 Professionals die met kinderen, 
jongeren en ouders te maken heb-
ben koppelen relevante informatie 
aan elkaar terug. 

2 Medische zorgverleners weten  
de weg naar het sociaal- en  
jeugdhulpdomein en vice versa  
te vinden.

1 Betrokken professionals zien het 
als  kerntaak om kwetsbaarheden 
in een vroeg stadium te signaleren 
en zijn hiertoe geëquipeerd.

STRATEGISCHE DOELEN

AHa thema jeugd

Strategische doelen 1-2-3
Rol Elaa  Trekker 
Opdrachtgever  AHa
Financiering  ROS-project

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 geagen-
deerd in 2022.

••
Amsterdam Vitaal & Gezond  
coalitie jeugd

Strategische doelen de ambitie 
Rol Elaa  Trekker 
Opdrachtgever  AV&G
Financiering  ROS-project

AV&G biedt de context voor een brede be-
stuurlijke 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 vraagstuk-
ken vanuit andere gremia ingebracht om op te 
lossen.

• • • •
Babyconnect

Strategische doelen 3  
Rol Elaa  Projectleider 
Opdrachtgever  VWS
Financiering  Extern

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

•

Beleidsondersteuning ONE  
Almere

Strategische doelen 1-2-3 
Rol Elaa  Ondersteuner 
Opdrachtgever  Gemeente Almere
Financiering  Extern

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

• 
Groot Stedelijk Verloskundig 
Platform van VSV’s

Strategische doelen 3
Rol Elaa  Projectleider 
Opdrachtgever  EVAA
Financiering  ROS-project

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

• • • •
Kansrijke Start Almere

Strategische doelen de ambitie 
Rol Elaa  Deel-projectleider 
Opdrachtgever  Gemeente Almere
Financiering  Extern

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. 

• • • •

Kansrijke Start Amsterdam

Strategische doelen 1-2-3 
Rol Elaa  Projectleider 
Opdrachtgever  Gemeente Amsterdam
Financiering  Extern

Deelname trainingen Leerlijn Gezonde en 
Kansrijke Start stimuleren en evalueren. Ont-
wikkelen en implementeren zorgpakket so- 
ciale verloskunde. Leiden van denktank GKS. 

• • •
Kraamzorgoverleg Amsterdam

Strategische doelen 1-2-3 
Rol Elaa  Procesbegeleider 
Opdrachtgever  KSVA
Financiering  ROS-project

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

• • •
Ondersteuning lokale coalities  
Gezonde en Kansrijke Start

Strategische doelen 1-2-3 
Rol Elaa  Procesbegeleider 
Opdrachtgever  Gemeente Amsterdam
Financiering  Extern

Administratieve ondersteuning bij kwartaal-
overleggen in alle focusgebieden. Ondersteu-
ning bij starten, implementeren en onderhou-
den van samenwerking in de focusgebieden 
van Gezonde en Kansrijke Start (Noord, 
Zuidoost en Nieuw West).

• • • •

Onderzoek naar samenwerking 
huisartsen en Ouder- en Kindteams, 
jeugdhulp en jeugd GGZ

Strategische doelen 1-2-3 
Rol Elaa  Projectleider 
Opdrachtgever  Gemeente Amsterdam
Financiering  Extern

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
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  ReHA
Financiering  Extern

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

• • • •

AMBITIE

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

INSPANNINGEN

•wijkgericht werken positieve gezondheid aanjagen• inwonersparticipatie faciliteren•samenwerking bevorderen•

INDICATOREN

• Elke wijkgroep heeft minimaal 1 ontmoeting 
met het OKT. 

• Toetsgroep verwijsgedrag SJGGZ heeft in 
50% van de huisartswijkgroepen plaats-
gevonden.

• 50% verloskundigen gebruikt de ‘vijf vroeg-
signaleringsvragen’ bij alle zwangeren en 
betrekt daarna adequate ondersteuning. 

• Op de modules leerlijn wordt door verlos-
kundigen, kraamzorg en jgz tenminste voor 

5% ingeschreven.
• Grootstedelijk platform is opgericht en  

intentie is ondertekend door verloskun-
digen, 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.


