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COVID-19 crisis 

Wat ging vooraf? Waar staan we nu? 

2

Najaar 2018 / voorjaar 2019

‘Start’
Ieder vanuit ‘eigen’ perspectief:
• Meer zicht op opgave op 

middel/lange termijn op basis 
van regio analyse

• Faillissement Slotervaart
• Traject SIGRA

BO nov. 2019

Formele start
Akkoord op contouren 
gezamenlijke aanpak
• Uitgangspunten
• 4-aim doelstellingen
• 8+1 coalities

Eerste helft 2020

Van intenties naar uitvoering
Prioriteiten 2020 benoemd tijdens 
BO (mei 2020)
• Gezondheid & preventie
• Arbeidsmarkt
• Ouderen
• Concreet worden!

BO mei 2020

BO sept. 2020
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Amsterdam is een succesvolle en groeiende stad

NB Voorspellingen zijn weergegeven als een stippellijn
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Groei bewoners, woningen, banen, toeristen en economie Amsterdam, 2000-2030 

Groei 2000-
2019

18%

Groei 2010-
2019

12%

Groei 2000-
2019

19%

Groei 2010-
2019

12%

Groei 2000-
2015

17%

Groei 2010-
2015

12%

Groei 2000-
2018

119%

Groei 2010-
2018

70%

Groei 2000-
2018

70%

Groei 2010-
2018

32%
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Regio Amsterdam krijgt er 230.000 woningen bij»

http://ims.parool.nl/optiext/optiextension.dll?ID=ql0pHI4dNouX9CRFA26e00z70cBuXYBwWUW_9sBtg5qwd_kqTZ7YWwz1mDMAOkHBz8_LlFfJE%2BS6bkvP1ntSD3wA4YF%2B14LYqw


groot

*T.o.v. Nederlandse gemiddelden

**SES = sociaaleconomische status

Er is een flink % moeilijk 

vervulbare vacatures met 

name in de VVT hoger dan 

landelijk

De SES varieert zeer sterk op 

stadsdeel en wijkniveau

Totale MSZ kosten per 

inwoner in Amsterdam liggen 

hoger  en WLZ kosten lager

(GGZ volgt) 

Er wonen minder 75+’ers in 

een woon/zorg instelling 

(WLZ)

5,5%
75+’ers

9%

Amsterdam is relatief jong en 

kent een lagere vergrijzing

- 1%

1 mln

inwoners
6,1% van NL

geen

gemiddeld

Impact

Er is een 

bovengemiddelde 

instroom in de acute keten 

en meer ambulanceritten

De totale zorgvraag stijgt 

bovengemiddeld, door een 

sterk groeiende populatie

+ 1,6%
per jaar

Er is een lagere prevalentie 

van chronische ziekten

SAMENVATTING

GGZ - volgt

De huidige context*, zorggebruik en toekomstige zorgbehoefte inwoners

De regio kent een groeiende en jonge populatie en de SES** varieert sterk per stadsdeel
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€ 566.230.575; 96%

€ 21.998.622; 4% € 2.178.345; 0%

Algemene bijstand
(WWB LO)

IOAW

IOAZ

€ 22.200.000 
4%

€ 57.700.000 
12%

€ 8.200.000 
2%

€ 88.100.000 
18%

€ 5.900.000 
1%

€ 119.100.000 
24%

€ 125.000.000 
25%

€ 6.100.000 
1%

€ 27.300.000 
5%

€ 300.000 
0%

€ 2.600.000 
1% € 36.400.000 

7%

Jeugdwelzijn

Ouder- en Kindteam Amsterdam

Opvoed- en opgroeiondersteuning

Preventie en jeugdhulp OKT

Specialistische jeugdhulp (persoonsgebonden
budget)
Specialistische jeugdhulp (zorg in natura)

Specialistische jeugdhulp

Samen DOEN aanpak (jeugddeel)

Gecertificeerde instellingen

(O)MPG+ aanpak

Veilig Thuis (jeugddeel)

Bron: Waarstaatjegemeente.nl en bestuursrapportage 2016, WPI, Wmo NED

€ 
138.788.452 

7%

€ 261.783.692 
14%

€ 139.487.481 
7%

€ 972.282.697 
51%

€ 203.257.245 
11%

€ 190.732.712 
10%

Huisartsenzorg

Farmaceutische zorg

Wijkverpleging

Medisch Specialistische zorg

Geestelijke gezondheidszorg

Overig

€ 129.206.738 
23%

€ 422.233.833 
77%

Zorg thuis Zorg in een instelling

€ 23.800.000 
6%

€ 182.300.000 
49%

€ 11.600.000 
3%

€ 35.600.000 
10%

€ 44.400.000 
12%

€ 39.600.000 
11%

€ 32.000.000 
9%

€ 100.000 
0%

Woon en vervoersvoorzieningen

Vervoersdiensten

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Hulp en opvang na huiselijk geweld

Maatschappelijke dienstverlening

Hulp bij het huishouden

Ambulante ondersteuning

Dagbesteding

Zorgverzekeringswet

Wet langdurige zorg

Wet maatschappelijke ondersteuning

Kosten & aantal cliënten per wettelijk kader, gemeente Amsterdam 
(2016)

€ 1.906.332.279 

€ 408.400.000€ 551.440.571 

Jeugdwet

# unieke cliënten: 11.434

# unieke cliënten: 713.285

# unieke cliënten met ind.voorziening: 

59.274

# unieke cliënten met ind. 

voorziening: 11.128

€ 249.400.000

Participatiewet 
# unieke cliënten: 41.390

€ 590.407.542

Per 

inwoner

€ 4705
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Levensverwachting verschilt (geografische) in de stad
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Gezondheidsverschillen naar migratie achtergrond



10

• Ouderen

Gedurende het hele leven ondervinden Amsterdammers met lage 
Sociaal Economische Status en/of migratieachtergrond nadeel

Kwart 
Amsterdamse 
peuters heeft 
risico op 
onderwijs-
achterstand

De overgang van PO 
naar VO : onder 
advisering en minder 
brede scholen-
gemeenschappen

Jeugdwerkloosheid 
hoger met lage 
opleiding en  niet 
westerse herkomst

Lager % vaste 
contracten voor 
mensen met lage 
opleiding

Toenemende 
inkomensongelijkheid 
tussen lager en hoger 
opgeleiden

Druk op 
betaalbare 
woningen voor 
lagere inkomens

Niet-westerse 
(stage) 
sollicitanten 
worden vaker 
afgewezen

Verschil in 
levensverwachting 
tussen laag- en 
hoogopgeleiden is 6 
jaar

Jeugd

Volwassenen

27 jaar: 
startkwalificatie naar 
SES / herkomst 
ouders?

Meer huiselijk 
geweld & 
discriminatie, lagere 
ervaren veiligheid in 
lage SES wijken

Verschil in ervaren 
gezondheidsjaren 
tussen laag- en 
hoogopgeleiden is 20 
jaar

22% niet-
westerse 
Amsterdammers 
voelt zich 
gediscrimineerd

Lager 
opgeleiden zijn 
minder 
maatschappelij
k actief

-9 mnd 4 12 18
27

Perinatale sterfte 
hoger in 
stadsdelen met 
lage SES score

Hoger opgeleiden 
stemmen vaker 
(81%) dan lager 
opgeleiden (56%)

Buurttevreden
heid lager in 
lage SES wijken

Gezondheid

Onderwijs

Veiligheid

Wonen

Werk & Inkomen

Participatie

Kinderen met gelijk IQ 
eindigen op 
verschillend 
opleidingsniveau o.b.v. 
opleiding ouders
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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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• Gemeentes Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn, Aalsmeer, Ouder-Amstel. Bron: Primos, CBS Statline, Gemeente Amsterdam

Over 10 jaar ontwikkelt de populatie van Amsterdam zich naar een ‘gezondere’ populatie; de gemiddelde SES ligt hoger; inwoners zijn gemiddeld ouder 
en er zijn meer ‘Yuppen’.

798

174

1.198

2020

149

759

204

196

2030

1.082

Kinderen (0 t/m 14)

Studenten en 

Werkenden (65 jaar)

Ouderen (65+)

+11%

Fors meer ouderen

In verhouding tot andere leeftijdsgroepen een beperkte 
groei, maar er vindt wel verdringing van inwoners plaats 
doordat aantal expats fors toeneemt (+100%, naar 150k –
200k) en SES blijft stijgen.

Expats en inwoners met een hoge SES vormen doelgroep 
die (Engelstalige) e-health mogelijk als eerste gaan 

gebruiken.

Grote groei binnen de groep kinderen+18%

+31%

+5%

Bevolkingsopbouw regio Amsterdam1

[Aantallen x 1.000]

Totale groei fors hoger dan NL’s gemiddelde (4%)

Over 10 jaar …
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Bron: OIS, 2020

Afname aandeel middengroepen 
Percentages bevolking naar huishoudinkomen, 2001- 2019

Het aandeel middengroepen neemt in Amsterdam steeds verder 
af
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Afname middengroepen in de stad lijken de personeelstekorten in 
de publieke sector te versterken – met negatieve gevolgen voor 
vooral inw. lage SES
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Arbeidsmarkt en onderwijs

• Aantal professionals werkzaam in Zorg en Welzijn neemt 
toe

• Amsterdam: +1.600 medewerkers (2019 t.o.v. 2017)

• We zien meer instroom en minder uitstroom van 
personeel 

• Desondanks zal het personeelstekort nog toenemen

• Deze toename van het personeelstekort noodzaakt tot 
versnelling van zorgvernieuwing

SIGRA (Bronnen: CBS voor AZW, werkgelegenheidsdata betreffen 2018) 
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63% 52%

• Personeelstekort neemt toe. Amsterdam heeft grotere opgave t.o.v. andere regio’s

+ hogere bevolkingsgroei
+ jonge regio, maar toename 80-plussers tot 2040 hoger dan landelijk
+ woningmarkt: 50% zorgprofessionals woont buiten de stad 

2,6%
3,6%

14% 14%

Over het personeelstekort

• SIGRA (Bronnen: CBS Statline Regionale prognose 2020 – 2050l regio-indeling 2018 / Vacaturepeiling najaar 2019 SIGRA / Prognosemodel Zorggebruik en Personele Inzet (Prismant): laag 
scenario)

Gemeente Amsterdam Nederland Amsterdam en Diemen

2019: 
• 900 vacatures Zorg en Welzijn
• 50% langer dan 3 maanden open
• Grootste aantal: VVT
• Hoogste vacaturegraad: GGZ

Enkele knelpunten door vacatures: toenemende 
wachtlijsten Jeugd en GGZ, verpleeghuiscapaciteit daalt, 
operatiekamers draaien niet op 100%

Prognose 2021:
• 2.600 professionals tekort Zorg en Welzijn

+ 177 % 
meer 80-plussers in 2040

+ 95 %

2020 20202040 2040



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

17
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Enkelvoudig belang nastreven is risicovolle strategie

Kaders ondersteuning Stedelijk Strategie Team 19



2020

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.

Enkelvoudig belang nastreven is risicovolle strategie
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Een gevoel van urgentie maakte begin 2019 dat Zilveren Kruis en Amsterdam samen met de SIGRA en 

Cliëntenbelang elkaar hebben opgezocht om te komen tot een stadsbrede samenwerking.

• De versnippering van het zorglandschap in de stad Amsterdam, de vele verschillende overlegtafels en de knelpunten in de 

ouderenzorg en GGZ  door o.a. tekorten door intramurale PG plekken, stops in de crisis en acute zorg en de ernstige tekorten in de 

personele capaciteit (bij voldoende ruimtelijke capaciteit) geeft awareness voor verbeteringen door te gaan samenwerken.

• De zorgbehoefte stijgt de komende jaren fors, we worden ouder, hebben meer chronische ziekten, GGZ vraagstukken zijn een 

uitdaging  en het beschikbare personeel, de werkende populatie daalt, waarbij nu al het personeelstekort op specialistische functies 

ernstige tekorten kent, hetgeen nu reeds de oorzaak is voor oplopende wachtlijsten in de zorg en knelpunten in de acute zorg.

• Lange(re) termijn ontwikkelingen zoals de groei van de stad en het feit dat de zorgvraag en zorgverlening in rap tempo veranderen 

dragen bij aan de gevoelde urgentie. De verwachting is dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van ondersteuning en zorg verder

onder druk komen te staan. Bovendien stelt de veranderende zorgvraag andere eisen aan de kwaliteit en aard van de ondersteuning 

en zorg die geboden wordt. 

• Ingrijpende veranderingen zijn nodig om Amsterdammers ook in 2040 passende ondersteuning en zorg te bieden die bij hen past. 

• Tegen deze achtergrond hebben zorgverzekeraar/zorgkantoor  Zilveren Kruis, gemeente en aanbieders van welzijn en zorg (SIGRA)

en clientenbelang in het voorjaar van 2019 de ambitie geuit om intensiever te willen samenwerken en ruimte te bieden voor de zorg 

van morgen. 

• ‘Amsterdam Vitaal en gezond’ gaat inzicht geven in de toekomstige zorgvraag in de stad en de wijze waarop het zorglandschap die 

vraag moet gaan opvangen, als ook wat dit vraagt van de gezamenlijke inzet van zorgverzekeraar/zorgkantoor, gemeente, 

aanbieders en andere stakeholders in 2020 – 2024. 

Amsterdam Vitaal & Gezond 2020-2024 (7-11-2019)
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Intensieve(re) samenwerking

STADSBREDE AANPAK
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24
3 Werkwijze



We werken in 8 + 1 coalities 

Jeugd en Gezin

Ouderen

Mensen met chronische aandoeningen

GGZ
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Stadsbrede (overall) coalitie
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• 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 Quadruple
Aim als kompas.

Hoe werken we met elkaar?



Wat willen we bereiken?

Gezondere en 
vitalere populatie

Verslaan 
demografische 
ontwikkelingen

Happy worker
Verbeteren van de 
(ervaren) kwaliteit

Gezondere en 
vitalere 
populatie

• Verkleinen gezondheidsverschillen
• Versterken bestaanszekerheid 
• Vergroten gezondheidsvaardigheden

Verslaan 
demografische 
ontwikkelingen

• Verlagen totale kosten van ondersteuning in zorg per 
inwoner

• Verlagen van de totale kosten van ondersteuning en zorg 
in de regio zodanig dat de groei van het inwoners aantal 
en de groei van de ondersteuning en zorg vraag meer dan 
opgevangen kan worden (Verslaan van de 0-lijn) 

Verbeteren van 
de (ervaren) 
kwaliteit

• Vergroten eigen regie van de inwoners
• Juiste zorg op de juiste plek

*Voorkomen: Preventie en vroegsignalering (primaire en 
tertiaire)

*Verplaatsen: Domein overstijgend medisch -sociaal
*Vervangen: Stadsbrede uniforme digitalisering

Happy Worker • Verbeteren datgene wat nu door professionals als 
beperking wordt ervaren om echt van toegevoegde 
waarde te zijn, over de domeinen medisch /sociaal 
heen

• Verminderen regels en richtlijnen die de uitvoering 
van het werk door professionals onnodig beperken



Overall 
coalitie

Ouderen

Acute 
zorg

Mentale 
gezond-

heid
(GGZ)

DIT

Ouders en 
kinderen

Arbeids-
markt en 
onderwijs

Groei van 
de groene 

stad

Chronisch 
zieken

Stuur
groep

Hoe hebben we onszelf georganiseerd?

Regie
team



Verschillende rollen en verantwoordelijkheden
Overall coalitie Stuurgroep Regieteam (Bestuurlijke) coalities Trekkers per coalitie Initiatieven / projecten

Is verantwoordelijk voor de 
strategische sturing op 
Amsterdam Vitaal en Gezond en 
zet de bestuurlijke kaders.

Stuurt op de (concrete) 
quadrupel aim doelstellingen.

Is opdrachtgever van het 
regieteam.

Actief ambassadeur naar buiten 
toe en actief organisator binnen 
de eigen organisatie.

Werken en denken domein-
overstijgend.

Is verantwoordelijk voor het 
gezamenlijk sturen op de 
richting die bepaald is door de 
overall coalitie.

Borgt en creëert de benodigde 
randvoorwaarden.

Eerste aanspreekpunt 
regieteam.

Fungeert als klankbord en 
beslissingsorgaan richting het 
regieteam.

Is verantwoordelijk voor de 
voortgang als beweging en 
draagt zorg voor monitoring.

Verbindt het programma en de 
gewenste ontwikkeling van het 
zorg- en welzijnsstelsel.

Begeleidt de (bestuurlijke) 
coalities. Rapporteert aan de 
overall coalitie via de 
stuurgroep.

Sparringpartner voor de 
trekkers.

Stuurt de ondersteunende 
activiteiten (communicatie, 
financiën) aan.

Zijn verantwoordelijk voor
strategische koers en 
(voorbereiding tot) 
besluitvorming voor 
eigen doelgroep of thema.

Formuleren doelen en 
resultaten die bijdragen aan de 
doelen, resultaten en 
activiteiten van de overall 
coalitie.

Organiseren draagvlak en 
managen stakeholders binnen 
hun gebied.

De doelgroepcoalitie worden 
ondersteund en versterkt door 
de themacoalities.

De themacoalities zijn leidend 
vanuit inhoudelijke expertise en 
zijn volgend / dienend (push en 
pull) aan de doelgroepcoalities

Zijn verantwoordelijk voor het 
organiseren van realisatie- en 
slagkracht in de deelnemende 
organisaties.

Verbinden en creëren draagvlak.

Monitoren de voortgang van het 
realiseren van de 
uitvoeringsagenda.

Zijn actief sparringpartner voor 
de coalitie-bestuurders.

Stemmen af met 
regieteam over voortgang en 
(hulp)vragen.

Zijn verantwoordelijk voor de 
uitvoering en realisatie van een 
initiatief of project.

Voorzitter Coalities, Wethouder 
Amsterdam, bestuurder ZK, 
Clientenbelang, SIGRA, 
Kenniginstituten, Regieteam

Voorzitter SIGRA, directielid 
Gemeente Amsterdam, 
directielid ZK

Regisseur SIGRA, Regisseur 
Gemeente, Regisseur ZK, 
programma-ondersteuning

De coalitie is een afspiegeling 
van alle relevante partijen m.b.t 
de doelgroep/thema in de stad 
(whole system in de room).

Trekker SIGRA, trekker 
gemeente, trekker ZK

Divers
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Rol bestuurlijke1 coalities

• De coalitie zet in op extra slagkracht om de maatschappelijke opgave

• voor Amsterdammers en professionals te realiseren. 

• Preventie, eigen regie en menselijke maat(schappij) zijn leidende principes.

Doelgroep coalities

• Verantwoordelijk voor strategische koers en 
(voorbereiding tot) besluitvorming van 
stadsbrede samenwerkingsagenda Amsterdam 
Vitaal en Gezond voor de doelgroep

• De coalitie is een afspiegeling van alle relevante 
partijen m.b.t de doelgroep in de stad (whole
system in de room). 

• De coalitie worden ondersteund en versterkt 
door de themacoalities (datavragen, personele 
vraagstukken, acute en crisiszorg en 
maatschappelijk vastgoed, e.d.) 

Thema coalities

• Verantwoordelijk voor de strategische koers 
en (voorbereiding tot) besluitvorming van 
stadsbrede samenwerkingsagenda Amsterdam 
Vitaal en Gezond voor het thema

• Leidend vanuit de inhoudelijke expertise op 
de programmalijnen / belangrijkste opgaven.

• Adviserend aan overall coalitie t.b.v. 
stadsbrede besluitvorming

• Volgend / dienend (push en pull) aan de 
doelgroep coalities

*1 Bij themacoalities geen aparte bestuurlijke coalitie – advies/voorstellen aan overall coalitie



Aanbieders en financiers moeten 
samen de regie nemen 

AV&G is nieuw, uniek en spannend… het is net ondernemen

Aanbieders moeten structureel op 
stedelijk niveau samen optrekken

Domeinen moeten worden 
overstegen en sociaal-medisch 
verbonden

• De complexe en omvangrijke uitdagingen vereisen dat we afwijken van de gebaande paden en 
bestaande systemen.

• De manier van samenwerken binnen Amsterdam Vitaal & Gezond is op drie manieren nieuw en 
uniek. 

Dit creëert nieuwe, unieke en 
spannende sturings- en 

samenwerkingsvraagstukken. 



Amsterdam Vitaal & Gezond staat voor de opgave om de stap 
van intentie naar uitvoering (verder) te maken. 

De samenwerkingsagenda is 
groots en ambitieus

• Ambitie om zorg en welzijn op grote 

schaal te verbinden

• Biedt kansen omdat partijen die 

elkaar normaal gesproken niet 

zomaar vinden, krachten bundelen

• Dat creëert unieke mogelijkheden 

en kansen

• Daarmee komen ook systemen en 

stelsels bij elkaar met een hele 

eigen dynamiek. 

• Dit leidt tot uitdagingen waar vaak 

geen ‘standaardoplossing’ voor is, 

en die vragen om andere vormen 

van werken en leren

• Decentrale autonomie maakt het 

mogelijk dat de coalities en lokale  

initiatieven slagkrachtig kunnen zijn 

• Centrale regie kan zorgen voor 

richting, versnelling, gezamenlijkheid 

en wegnemen van blokkades

• Risico’s o.a. in vrijblijvendheid, verlies 

aan eigenaarschap, ontbreken van 

goede randvoorwaarden

• De overall coalitie kan een rol spelen 

in het vinden en bewaren van een 

stimulerende dynamiek

• Dat geeft energie en biedt 

perspectief

• Het biedt de ruimte om ‘elkaar te 

vinden’ op het niveau van visies en 

bijbehorende ambities: het maakt 

dat we ons kunnen verbinden

• Het risico ligt op de loer dat we in 

abstracties blijven hangen en lastig 

concreet worden 

• Daarmee ontstaat ook de vraag 

hoe gaan we concreet resultaat 

bereiken en laten zien?

Het type samenwerking 

is uniek

Balans tussen centrale regie 

en decentrale autonomie
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Om succes te bereiken is ontwikkeling nodig in zowel de 
‘bovenstroom’ als de ‘onderstroom’ van de samenwerking

• Bewaken en waar nodig bespreekbaar maken 

van de condities voor effectieve samenwerking

• Inspiratie bieden én niet wegkijken of –lopen 

als er lastige keuzes of dilemma’s op tafel liggen

• Doorvertalen naar nieuwe werkwijzen, 

systemen, randvoorwaarden, …

• Operationaliseren van visie en ambitie naar 

overall doelen en monitoren van effect/impact

• Sturen op en zichtbaar maken van concrete en 

zichtbare resultaten, als vliegwiel voor 

verandering

• Begrijpen en respecteren van elkaars 

(politiek-bestuurlijke) realiteiten

Bovenstroom Onderstroom
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4 Coalitie agenda’s



Ouderen

Ouders en 
kinderen

Mentale 
gezondheid (GGZ)

Chronisch zieken

Acute zorg

Arbeidsmarkt en 
onderwijs

Data en 
technologie

Groei van de 
groene stad

Verkenning Inventarisatie Organisatie Prioritering Uitvoering

Voortgang AV&G
20 mei 30 juni 30 sept.



14-9-2020

Voortgang Coalitie ouderen

Netwerk van ondersteuning en zorg

Wonen en zorg

Vitaliteit
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sitiviteit

1. Valpreventie
2. Dialoog laatste levensfase

--------------------------------
3. Dementieketens
4. Acute zorg en nachtzorg WVP
5. Verkorting ligduur ELV
6. 24/7 Aanmeldportaal VVT
7. Digitale gegevensuitwisseling 

professionals – gehele keten
--------------------------------

8. Passende woonvormen (bestaand 
en nieuw)

Acht prioriteiten



Sociale omgeving 

In gesprek met de stad over 
Amsterdam als gezonde metropool 

Preventie-infrastructuur en samenspel 
medisch / sociaal

JZOJP: verschuiving van zorg en 
digitaal waar kan.

Aan de slag met 5 bouwblokken met focus op sociaal kwetsbare 
Amsterdammers en gebieden. Uitgangspunt: samen werken aan de opgave, met 
scherpte op rollen en verantwoordelijkheden. 

In de lead: gemeente, SIGRA, ZK

In de lead: SIGRA/aanbieders 
Randvoorwaarden: ZK, gemeente

In de lead: huisartsen en ziekenhuizen
Randvoorwaarden: ZK

In de lead: GGD, gemeente, stadsdelen 

Fysieke omgeving In de lead: GGD, gemeente, stadsdelen 

Opgave en scope coalitie chronisch zieken
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Juli 2020
Akkoord op namen 
Coalitie Jeugd & Gezin

Juni 2020
Inventarisatie i.s.m. Data, 
Innovatie en Technologie 
Coalitie:
op basis van welke
bestaande data we (op 
wijkniveau) kunnen 
werken.

19 juni 2020
Vaststellen voorlopige 
missiestatement Coalitie 
Jeugd & Gezin 

Eind augustus 2020
Sessie met doelgroep en direct 
betrokken professionals: 
belangrijkste aandachtspunten 
en knelpunten ophalen

Coalitie Jeugd & Gezin – tijdspad tot oktober (onder voorbehoud) 

September 2020
Inhoudelijke 
voorbereiding Kick off 
bijeenkomst Coalitie 
Jeugd & Gezin

Eind september 2020
Tweede bijeenkomst 
Coalitie Jeugd & Gezin

Augustus 2020
Eerste informatieve 
bijeenkomst 
voorlopige coalitie



4 opgaven 

Uitwisseling tussen professionals

Datagedreven werken

Regie van de Amsterdammer

eHealth & Domotica



Overzicht, inzicht & samenhang



Coalitie Arbeidsmarkt en Onderwijs

• Overzicht lopende projecten/overleggen
• Aanzet uitvoeringsagenda door trekkers coalitie
• Samenstelling bestuurlijke coalitie rAbeidsmarkt en 

Onderwijs

Behaalde resultaten afgelopen drie maanden

• Eerste bijeenkomst Bestuurlijke Coalities
• Aanzet Uitvoeringsagenda verder aanscherpen (met input van 

andere coalities)
• Vaststellen Uitvoeringsagenda 

Volgend gepland resultaat periode Y

• Tijd voor gezamenlijke visievorming
• Rollen en verantwoordelijkheden naar elkaar expliciteren en 

dit vertalen naar taken en verantwoordelijkheden in 
uitvoeringsagenda 

• Helderheid over wat op welke ‘tafel’, heldere tijdslijn en 
dubbeling voorkomen

Hulpvragen / gevraagde besluiten

1. Kiezen en toeleiden: voorlichting, (versterken) 

imago, (beïnvloeding) beeldvorming, matching 

vraag en aanbod  Zorg & Welzijn.

2. Leren en opleiden: initieel onderwijs, na- en 

bijscholing, een leven lang leren met aandacht 

voor innovatie. 

3. Werken en behoud: duurzame inzetbaarheid, 

mobiliteit, gezondheid Zorg & Welzijn.

4. Randvoorwaarden grootstedelijke context:  

versterken / vergroten van de mogelijkheden voor 

zorgprofessionals om makkelijker te kunnen 

werken in Amsterdam (huisvesting, parkeren, 

vervoer).

Doelen coalitie

Resultaat 1: Maatschappelijke waardering zorg & welzijn verzilverd alsmede verzilveren van verwachte 
verschuivingen op de arbeidsmarkt.
▪ Herstart van landelijke en regionale campagnes en manifestaties ‘Ontdek Zorg & Welzijn’. 
▪ Toegankelijke en effectieve oriëntatie-trajecten voor zij-instromers van latende sectoren o.a. in 

samenwerking met Transferpunt Zorg (House of Skills). 
▪ Voeden van doelgroep coalities met relevante arbeidsmarkt informatie

Resultaat 2: We leiden optimaal op (meer, verantwoord en anders)
▪ Volume en variëteit van zij-instroom trajecten vergroten.
▪ Binnen SPInOV en ZONN zijn afspraken gemaakt tussen organisaties en opleidingsinstituten over voldoende 

goede opleidingsplaatsen in relatie tot zowel de korte termijn (Covid-19 gerelateerd) als voor de langere 
termijn (2024).

▪ Anders opleiden: organisaties wisselen uit over innovatieve voorbeelden van opleiden (bv gilde leren, field 
labs, digitale leervormen, etc.). Waar gewenst worden mooie voorbeelden breder ingezet.

Resultaat 3: Inzicht best practices begeleiding medewerkers in crisistijd
▪ Uitvoering onderzoek duurzame inzetbaarheid (ook in tijden van COVID – 19) door SIGRA. 
▪ Adviezen (best practices) voor begeleiding in crisistijd. 

Resultaat 4: Zorg- en welzijnsinstellingen ervaren m.b.t. huisvesting, parkeren en vervoer minimale hinder om 
medewerkers aan te trekken en vast te houden. Zowel vanuit perspectief wonen in als nabij Amsterdam (i.v.m. 
50% pendel).
▪ Het Servicecentrum voor publieke professionals van de gemeente ondersteunt hierin. 

KPI’s / meetbaar resultaat najaar/eind 2020

Status Op schema Hulp nodig Vertraagd
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Uitvoeringsagenda Groei van de stad

Voorstel drie centrale thema’s

• (Maatschappelijk) vastgoed
Zoals: Betaalbaar en beschikbaar m. vastgoed nu en in de toekomst.

• Zorg en wonen
Zoals: thema nieuwe woonzorg huisvestingsconcepten.

• Gebiedsontwikkeling
Zoals: ontwikkeling scenario’s zorginfrastructuur met focus op 
gevolgen voor ruimte en (maatschappelijk) vastgoed. Relatie met 
Omgevingsvisie en gebiedsontwikkeling.
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1e aanzet voor agenda

Korte termijn: 2020/2021

• Opzet matchmaker: makelen van vraag en aanbod zorgvastgoed

• Veranderende huisvestingsvraag als gevolg van coronamaatregelen: 
andere normen voor ruimtegebruik

• Ontwikkelstrategie huisvesting huisartsenzorg in bestaande en 
groeiende stad

• Scenario’s stedelijke medische zorginfrastructuur op basis waarvan 
we invulling kunnen geven aan invulling terrein Slotervaartziekenhuis, 
OLVG West, Reade terrein

• Inventarisatie activiteiten duurzaamheid zorg- en welzijnsaanbieders.
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1e aanzet voor Agenda

Lange termijn: 2021/2025

• Ruimtelijke en fysieke vertaling van ontwikkelde visies in andere coalities: oa
community in de wijk, zorgverlening in de thuisomgeving.

• Lange termijn doorkijk naar benodigde vastgoed passend bij  
maatschappelijke opgaven (taskforce Zorg en wonen en Woonzorgvisie).

• Verduurzaming maatschappelijk vastgoed.


