VACATURE PORTEFEUILLEHOUDER
Thema Integrale Wijkgerichte Samenwerking
Voor het thema Integrale Wijkgerichte Samenwerking (IWS) van de Amsterdamse
Huisartsenalliantie zijn we, vanwege het vertrek van Francine Francke, op zoek naar een
nieuwe portefeuillehouder. De uitdagingen in de stad op het gebied van integrale
samenwerking in de wijk zijn divers en legio en vragen veelal om domeinoverstijgende
samenwerking.
De AHa zet zich hier voor in en zoekt een portefeuillehouder die dit namens de Amsterdamse
huisartsenzorg, samen met de andere stuurgroepleden hier verder invulling aan wil geven.

Wat zijn de activiteiten / verantwoordelijkheden van de stuurgroep
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Opstellen jaarplan voor de pijler IWS, en bewaken van de voortgang daarvan;
Signaleren van (stedelijke) ontwikkelingen inzake IWS;
Contact houden met de zorggroepen en wijkgroepen betreffende IWS;
Participeren in (stedelijke) overleggen betreffende IWS en daar aan gelieerde
thema’s;
Zorg dragen voor communicatie met alle aangesloten zorggroepen en wijkgroepen;
Stimuleren dat IWS-thema’s worden geagendeerd binnen wijkgroepen.

Thema’s IWS
Binnen het thema IWS adresseren we de volgende onderwerpen:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Samenwerking huisartspraktijken met buurtteams (HA/BT).
Welzijn Op Recept (WOR).
Krachtige Basiszorg (KB).
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).
Sociaal Medische Beweegketen (SMB).
Samenwerking met paramedici (SP).

De stuurgroep IWS komt 4-5 keer per jaar bijeen en bestaat uit de volgende leden:
▪
▪
▪
▪

Portefeuillehouder (vacature).
Mariska van Heerde, huisarts.
Ilona Statius-Muller, huisarts.
Johan Berendse, huisarts.

Elaa-adviseur Stefan Wigger is procesbegeleider van de stuurgroep IWS. Op alle IWSonderwerpen zijn daarnaast nog andere Elaa-adviseurs aangesloten die advies en
ondersteuning bieden.
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Profiel portefeuillehouder
• Is lid van het Algemeen Bestuur van de AHa, en als zodanig werkzaam als huisarts
en/of bestuurder van een zorggroep in Amsterdam.
• Belangstelling voor/ ervaring met één of meer van onderstaande onderwerpen:
- Samenwerking medisch – sociaal domein;
- Achterstand / laaggeletterdheid / lage gezondheidsvaardigheden;
- Krachtige Basiszorg;
- Leefstijl / GLI.
• Onafhankelijk en vernieuwend denker.

Wat verwachten we van de portefeuillehouder IWS?
De portefeuillehouder :
• Zit de stuurgroep IWS voor en bereidt als zodanig samen met de procesbegeleider van
Elaa de agenda voor de IWS-vergaderingen voor.
• Is namens de AHa hét gezicht en aanspreekpunt in de stad voor het thema Integrale
Wijkgerichte Samenwerking.
• Neemt deel aan strategische, stedelijke, bestuurlijke overleggen en vertegenwoordigt
daar de AHa, waaronder in de bestuurlijke coalitie Chronisch Zieken van Amsterdam
Vitaal & Gezond.
• Fungeert als linking pin tussen het AB en de stuurgroep en legt verantwoording af aan
het AB.
• Gevraagde inzet: gemiddeld 4 uur / maand.

Meer informatie?
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Mariska van Heerde: 06-29582122 of
huisartsvanheerde@kpnmail.nl.
Bij meerdere geschikte kandidaten is het voeren van een gesprek met één DB-lid en één
Stuurgroep-lid onderdeel van de procedure. Ben je geïnteresseerd in deze rol? Meldt dit dan
voor 6 oktober 2022 bij Anne-Marieke van der Veldt a.vanderveldt@elaa.nl.
Voor stuurgroepleden zijn vacatiegelden beschikbaar.
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