Stadsbrede aanpak
Stand van zaken coalities op 20 mei 2020

Wat ging vooraf?
December 2019
B&W akkoord op
bestuursopdracht Amsterdam
Vitaal & Gezond

November 2019
SIGRA ledenvergadering
akkoord op meerjarenvisie

BO Voorjaar 2019
SIGRA, Zilveren Kruis en
gemeente Amsterdam
vinden elkaar in de
ambitie en noodzaak om
meer zicht te krijgen op
zorglandschap 2040

BO Najaar 2019
SIGRA, Zilveren Kruis,
Clientenbelang
Amsterdam en
Gemeente Amsterdam
gaan akkoord met
voorgestelde aanpak

Januari 2020
Start Amsterdam Vitaal &
Gezond

20 mei 2020
BO ZK, gemeente,
SIGRA
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Welke stappen hebben we gezet sinds november 2019
Akkoord: Denktank groei
van de stad wordt coalitie

26 maart: Digitale kick-off
met trekkers coalities

Basispresentatie, huisstijl en
communicatie

Februari: trekkers per
coalitie benoemd vanuit
gemeente, ZK en SIGRA
Januari: Amsterdam Vitaal
& Gezond nader ingevuld
door kwartiermakers

mei: Regiobeelden
per doelgroep & calls
per doelgroep
Trekkers voor alle coalities
aan de slag

Transformatienetwerk
jeugd akkoord met plan
coalitie jeugd en gezin
Uitvoeringsagenda
ouderen

Coalitie chronische zorg
(preventie) gestart

Voorstel
Uitvoeringsagenda
arbeidsmarkt

20 mei: BO ZK,
Gemeente, SIGRA
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Context en aanleiding

Amsterdam is een succesvolle en groeiende stad
Groei bewoners, woningen, banen, toeristen en economie Amsterdam, 2000-2030
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NB Voorspellingen zijn weergegeven als een stippellijn
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De huidige context*, zorggebruik en toekomstige zorgbehoefte inwoners
De regio kent een groeiende en jonge populatie en de SES** varieert sterk per stadsdeel
SAMENVATTING
Impact
groot

5,5%
75+’ers

+ 1,6%
per jaar

9%

Amsterdam is relatief jong en
kent een lagere vergrijzing

gemiddeld
geen

Totale MSZ kosten per
inwoner in Amsterdam liggen
hoger en WLZ kosten lager
(GGZ volgt)

De totale zorgvraag stijgt
bovengemiddeld, door een
sterk groeiende populatie

Er is een lagere prevalentie
van chronische ziekten

Er is een flink % moeilijk
vervulbare vacatures met
name in de VVT hoger dan
landelijk

Er is een
bovengemiddelde
instroom in de acute keten
en meer ambulanceritten

De SES varieert zeer sterk op
stadsdeel en wijkniveau

Er wonen minder 75+’ers in
een woon/zorg instelling
(WLZ)

1 mln
inwoners
*T.o.v. Nederlandse gemiddelden
**SES = sociaaleconomische status

6,1% van NL

- 1%

GGZ - volgt
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Hebben we dan een probleem? JA, en groter dan je denkt!
• 1. Onze zorgkosten stijgen
•

16 miljard (20%) van 2017-2021

• 2. We worden ouder
•

2018: 1 op 12 inwoners > 75 jaar

•

2040: 1 op 7 inwoners > 75 jaar

• 3. We hebben meer chronische aandoeningen
•

20% > 3 aandoeningen in 2040

• 4. We hebben een tekort aan zorgverleners
•

Huidige situatie 1 op 7 werkende in de zorg

•

Nodig 1 op 4 werkende in de zorg in 2040 (zijn er niet)
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Enkelvoudig belang nastreven is risicovolle strategie

Regie in de regio

Voorstander regio gedachte VWS

Prioriteren

Gezamenlijk prioriteiten stellen met inwoners,
professionals, zorg- en welzijnsaanbieders en
financiers

Samen aan de slag

Met SIGRA, Clientenbelang Amsterdam, Zilveren
Kruis, Zorgkantoor, Gemeente Amsterdam,
kennisinstellingen, bedrijfsleven e.a.

Ruimte voor opgaven en oplossingen
van morgen

Focus op verbeteren van huidige ondersteuning en
zorg, die potentie hebben voor de toekomst.
Én kijken hoe we stap naar voren kunnen zetten en
ruimte kunnen creëren voor opgave en
oplossingen van morgen (lange termijn)

Focus op waarmaken

Samenwerken betekent samen de
verantwoordelijkheid nemen voor de opgave,
elkaars rollen versterken en soms een stap terug
doen.

88

Alleen SAMEN kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden. SAMEN gaan we voor
gezonde en vitale inwoners in onze regio
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Aanpak en uitgangspunten

Intensieve(re) samenwerking

STADSBREDE AANPAK

11

12

Uitgangspunten
• Alleen samen kunnen we passende ondersteuning en zorg bieden. Samen staan we voor Vitale en Gezonde inwoners in Amsterdam;
• Dat lukt het beste als we niet alleen uitgaan van wet- en regelgeving, financiering en verantwoording…
• … maar de Amsterdammer (inwoners, cliënten en professionals) als uitgangspunt nemen.
• Daarbij focussen we ons op (kwetsbare) doelgroepen en thema’s waarbij samenwerking meer dan gemiddeld nodig is. Elke coalitie kijkt vanuit drie lenzen
(preventie, eigen regie en menselijke maat(-schappij) naar de opgave die er ligt, met de Triple/Quadruple Aim als kompas.

Aanpak
We werken in 8 + 1 coalities
GGZ

Groei van de groene stad

Acute-zorg

Mensen met chronische aandoeningen

Data, ICT en technologie

Ouderen

Arbeidsmarkt en onderwijs

Jeugd en Gezin

BSiN
Noord

Project
minima
NW en
ZO

Stadsbrede (overall) coalitie
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Voortgang AV&G coalities
20 mei 2020
Verkenning
Mentale
gezondheid (GGZ)
Ouders en
kinderen
Ouderen

Chronisch zieken

Acute zorg
Arbeidsmarkt en
onderwijs
Data en
technologie
Groei van de
groene stad

Inventarisatie

Organisatie

Prioritering

Uitvoering

Voortgang AV&G coalities
30 juni 2020
Verkenning
Mentale
gezondheid (GGZ)
Ouders en
kinderen
Ouderen

Chronisch zieken

Acute zorg
Arbeidsmarkt en
onderwijs
Data en
technologie
Groei van de
groene stad

Inventarisatie

Organisatie

Prioritering

Uitvoering

