Vacatures voor de AHa Stuurgroep Ouderen:
1.
2.

Huisarts
Lid met kennis van de financiering huisartsenzorg

In verband met het aankomende vertrek van huidige leden is de AHa Stuurgroep Ouderen op zoek
naar enthousiaste en bij ouderenzorg betrokken leden. Lees hieronder meer over de ouderenzorg,
de stuurgroep en haar werkzaamheden.

Organisatie van de zorg voor (kwetsbare) ouderen door de huisarts in Amsterdam e.o.:
Het programma Beter Oud Amsterdam (BOA) is gericht op het verbeteren van de integrale zorg
voor (kwetsbare) ouderen, waaronder de inzet van een POH- Ouderen. Ouderenzorg is een van de
pijlers van de AHa en wordt opgepakt in samenwerking met de VVT (organisaties voor verpleging
en verzorging), het sociale domein (de buurtteams van de gemeente) en de ziekenhuizen. De
Stuurgroep Ouderen voert BOA uit en is namens de AHa vertegenwoordigd in Amsterdam Vitaal en
Gezond, het overleg Zorg in de wijk (VVT) en in de stuurgroep Virtual Ward.

Stuurgroep Ouderen
Namens de AHa coördineert de Stuurgroep Ouderen het opstellen en uitvoeren van plannen rond
ouderenzorg in de eerstelijn. De Stuurgroep Ouderen houdt verbinding met andere spelers in de
ouderenzorg en blijft in contact met de zorggroepen over de uitvoering, financiering en borging
van de zorg voor (kwetsbare) ouderen. De uitvoering van de ouderenzorg is gedelegeerd aan een
projectgroep van coördinatoren ouderenzorg vanuit de verschillende zorggroepen. De werkgroep
ouderen HKAA, grotendeels bestaande uit betrokken (kader)huisartsen, geeft (on)gevraagd advies
aan de stuurgroep. Frans Smits is de linking pin naar het (dagelijks) bestuur van de AHa.






De stuurgroepleden worden benoemd door het Algemeen Bestuur van de AHa en zijn
verantwoording verschuldigd aan dit bestuur.
De stuurgroep komt maandelijks gedurende 1 uur (virtueel) bij elkaar.
De stuurgroep bestaat uit 2 huisartsen (Bernhard Prins; Frans Smits), één adviseur van de HKAA
(Annemieke van Dijk) en een financieel manager (Wim van der Pas) en wordt geadviseerd en
begeleid door een senior beleidsadviseur van Elaa (Mathilde Dijk).
Stuurgroep leden ontvangen een vacatievergoeding van de AHa.

1. Profiel lid Stuurgroep huisarts





Werkzaam als huisarts in Amsterdam e.o.. Lid van een zorggroep of gezondheidscentrum.
Belangstelling voor/bekendheid met zorg voor (kwetsbare) ouderen in Amsterdam e.o.
Onafhankelijk en vernieuwend denker.
Onderschrijft doel en middelen van de AHa en het thema ouderenzorg.

2. Profiel lid Stuurgroep met kennis financiën





Werkzaam bij zorggroep of gezondheidscentrum in Amsterdam e.o.
Belangstelling voor/bekendheid met de (financiering van de) zorg voor (kwetsbare) ouderen
in Amsterdam e.o.
Onafhankelijk en vernieuwend denker.
Onderschrijft doel en middelen van de AHa en het thema ouderenzorg.

Activiteiten en verantwoordelijkheden
•
•





Signaleren van landelijke en stedelijke ontwikkelingen in en rond de ouderenzorg.
Ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) ouderenzorg.
Contact houden met de zorggroepen en Zilveren Kruis betreffende ouderenzorg.
Mede opstellen van jaarplannen en een begroting. Bewaken van de voortgang.
Doen van voorstellen voor een adequate financiering van de ouderenzorg.
Overleggen en afspraken maken met andere belangrijke spelers in de ouderenzorg.

Verbinding, afstemming en communicatie stuurgroep ouderen en AHa



•
•

Afstemmen met AHa-bestuur. Wensen en ontwikkelingen vanuit AHa bespreken en integreren.
Zorg dragen voor communicatie met alle aangesloten zorggroepen en gezondheidscentra.
Contact houden met aanpalende disciplines (zoals wijkverpleging, Specialist Ouderen, POHouderen, geriaters, revalidatieartsen).
Stimuleren gebruik Transmuraal Incident Melden (TIM).
Stimuleren meewerken aan verzamelen spiegelinformatie te gebruiken o.a. in nascholing.

Vragen of meer informatie
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Frans Smits 06 - 282 677 73 of f.t.m.smits@chello.nl.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? Stuur uw reactie vóór 1 januari 2021 aan Frans Smits; f.t.m.smits@chello.nl.

