
STRATEGISCHE DOELEN

AMBITIE

In de wijk wordt de gezondheid en het welzijn van 
de inwoners van Amsterdam en Almere verbeterd.

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

Strategische doelen 1
Rol Elaa  Coördinator
Opdrachtgever  FBA
Financiering  ROS-project

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

• • 
Amsterdam Vitaal & Gezond  
coalitie chronische zorg

Strategische doelen 1-2-3
Rol Elaa  Trekker
Opdrachtgever  AV&G
Financiering  ROS-project

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
Rol Elaa  Trekker
Opdrachtgever  AV&G
Financiering  ROS-project

Samen met vertegenwoordigers/bestuurs-
leden van diverse disciplines uit medisch 
en sociaal domein de uitvoeringsagenda 
van Bouwsteen 4 (Preventie-infrastruc-
tuur) uitvoeren.

• • • •
Amsterdams Rookalarm

Strategische doelen 1
Rol Elaa  Projectcoördinator
Opdrachtgever  Amsterdams Rookalarm
Financiering  Extern

Coördinatie van het Amsterdams Rook-
alarm.

•
Basisset Afspraken Samenwerking 
Sociaal – Medisch domein
Buurtteam/Huisarts evaluatie

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

Evaluatie van de (start van de) samenwer-
king tussen de 33 buurteams in Amsterdam 
met de omliggende huisartsen.

• • •

Coördinatie hometeams/ 
basisteams in Amsterdam

Strategische doelen 1
Rol Elaa  Voorzitter
Opdrachtgever  AOF 
Financiering  Extern

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.  

• • 
Coördinatie Wijkgroepen (N=6)  
Amsterdam 

Strategische doelen 1
Rol Elaa  Coördinator
Opdrachtgever  Zorggroepen 
Financiering  Extern

Begeleiding van zes huisartsen- 
wijkgroepen. 

• • 
GLI in Amsterdam

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

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
Rol Elaa  Voorzitter
Opdrachtgever  ROHA
Financiering  extern

Begeleiden intervisiebijeenkomsten met 
een aantal POH-S. 

• • 
Leefstijlloket Amsterdam UMC

Strategische doelen 1
Rol Elaa  Adviseur
Opdrachtgever  Amsterdam UMC / APP
Financiering  ROS-project

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.

• • 

Leefstijlmarkt Almere

Strategische doelen 1-3
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  ReHA
Financiering  extern

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

• • • •
Netwerken Oncologische zorg

Strategische doelen 1
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  NORA / INOZA
Financiering  ROS-project

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

• • 
Netwerkvorming Paramedi in 
Almere en Amsterdam

Strategische doelen 1
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  Besturen paramedi
Financiering  ROS-project

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

• • 
Ontwikkelruimte Inwoners- 
participatie

Strategische doelen 1-2-3
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  geen
Financiering  ROS-project

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

• • •
Ontwikkelruimte Positieve  
Gezondheid

Strategische doelen 1-2-3
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  geen
Financiering  ROS-project

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

• • •

Paramedisch Platform in Almere 
en Amsterdam

Strategische doelen 1
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  Besturen APP & PPA
Financiering  ROS-project

Verbeteren van de organisatiegraad door 
het opzetten van een paramedisch plat-
form in Amsterdam en Almere. 

• • 
Pilot Beweegketen (AV&G coalitie 
 chronische zorg bouwsteen 4)

Strategische doelen 1-2-3
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  AV&G
Financiering  ROS-project

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

• • • •
Positieve Gezondheid in Almere 

Strategische doelen 1 
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  ReHA
Financiering  ROS-project

Het introduceren en implementeren van 
het gedachtengoed rondom positieve 
gezondheid.

• • •
Preventieakkoord Almere

Strategische doelen 1-2-3 
Rol Elaa  Adviseur
Opdrachtgever  Gemeente Almere
Financiering  ROS-project

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. 

• • •
Preventiecoalitie Provincie  
Flevoland 

Strategische doelen 1 -2-3
Rol Elaa  Projectmanagement 
Opdrachtgever  Provincie Flevoland
Financiering  ROS-project

Provinciale samenwerking om krachtig in 
te kunnen zetten op selectieve en geïn-
diceerde 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 

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

• • •
Regiocoördinatie Krachtige  
Basiszorg

Strategische doelen 1-2-3 
Rol Elaa  Projectcoördinator
Opdrachtgever  AOF
Financiering  Extern

Kennisdelen en verbinding tussen de deel-
nemende praktijken aan krachtige basis-
zorg in Amsterdam faciliteren en eventuele 
uitbreiding van deelnemende praktijken 
begeleiden. 

• • • •
Samenwerking Sociaal-Medisch 
domein: Buurtteam en eerstelijns-
zorgverleners (naast de huisarts) 

Strategische doelen 1-2-3 
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  Gemeente Amsterdam / ZK
Financiering  ROS-project

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

• • •
Stuurgroep Integrale Wijkgerichte 
Samenwerking 

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

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.

• • 
Valpreventie Netwerken

Strategische doelen 1
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  Gemeente Amsterdam
Financiering  ROS-project

Opzetten van netwerken valpreventie in 
alle stadsdelen waarin diëtisten, ergo- 
therapeuten, fysiotherapeuten, apothe-
kers, wijkverpleegkundigen, optometristen 
en POH-O participeren.

• • 

WEL in Almere

Strategische doelen 1-2-3 
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  Provincie Flevoland
Financiering  Extern

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

• • • 
Welzijn op Recept Almere

Strategische doelen 1-3 
Rol Elaa  Procesbegeleider
Opdrachtgever  De Schoor
Financiering  Extern

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

• • • •
Welzijn op Recept Boost  
Amsterdam

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

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

Strategische doelen 1-3 
Rol Elaa  Projectleider
Opdrachtgever  ReHA
Financiering  ROS-project

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

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

In alle stadsdelen worden wijktours geor-
ganiseerd, met als doel om (met name) 
medewerkers huisartsenzorg beter kennis 
te laten maken met activiteiten en organi-
saties uit het sociaal domein. Nadruk ligt 
op wijken in stadsdelen die nog niet eerder 
hebben deelgenomen aan een wijktour.

• • •

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

3 Positieve gezondheid is het uit-
gangsunt van iedere professional 
uit de eerste lijn en het sociaal 
domein. 

2 Professionals uit de eerste lijn 
en het sociaal domein zetten in 
op het verkleinen van gezond-
heidsverschillen. 

1 Professionals uit de eerste lijn 
en het sociaal domein werken 
integraal samen aan gezondheid.

•	 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/parame-
dici.

•	 In 2022 wordt in Amsterdam en Almere 
een startbijeenkomst ‘Paramedisch Plat-
form’ georganiseerd, met als resultaat 

dat in beide steden een paramedisch 
aanspreekpunt is. 

•	 Zowel het APP als het PPA heeft mini-
maal 1 thema benoemd waar het APP in 
2022 aan gaat werken.

•	 In 2022 worden voor de 33 buurtteams 

bijeenkomsten georganiseerd waar me-
dewerkers Buurtteams en omliggende 
eerstelijnszorgverleners voor worden 
uitgenodigd om de onderlinge samen-
werking 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 huis-
artsen 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.

INSPANNINGEN

INDICATOREN


