Gemeente Amsterdam (Aanpak Eenzaamheid): [up]date Amsterdams Netwerk Eenzaamheid

[editie] april 2019

In deze nieuwsbrief lees je over de herinrichting van de regie op Aanpak Eenzaamheid en
wordt de nieuwe tijdelijke accounthouder van de aanpak voorgesteld. We geven je ook een
overzicht van de tools die door Aanpak Eenzaamheid zijn ontwikkeld de afgelopen jaren.

Voortzetting Aanpak Eenzaamheid
Vanaf 1 januari 2020 wordt de Amsterdamse Aanpak Eenzaamheid voortgezet in de Sociale
Basis 20202023. Vooruitlopend hierop wordt de regie op de aanpak heringericht. Het stedelijk
regieteam stopt per 30 april 2019. Er wordt een tijdelijke stedelijke accounthouder als
aanspreekpunt aangesteld, zodat de kennis en ervaring van het regieteam geborgd wordt.
Meer over de rol van de accounthouder lees je in deze nieuwsbrief. Bij de beleidsadviseurs
Eenzaamheid van de stadsdelen kun je ook na 1 mei nog steeds terecht voor informatie over
activiteiten rondom eenzaamheid op stadsdeelniveau.

Lees meer over Sociale Basis 20202023

Tijdelijke accounthouder Aanpak Eenzaamheid
De tijdelijke accounthouder voor de aanpak is Johan Osté. Johan is werkzaam bij de afdeling
Zorg. Vanaf 1 mei kun je via j.oste@amsterdam.nl bij hem terecht voor:
Kennis en informatie over het thema Eenzaamheid
Informatie over netwerkbijeenkomsten
De activiteiten en bijeenkomsten van de Ontwikkeltafel
De programmering van de Week van de Eenzaamheid
Vragen over (de doorontwikkeling van) het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid
Vragen over de website/nieuwsbrief

Ontwikkelde tools
Check onderstaande links naar de tools van Aanpak
Eenzaamheid die afgelopen jaren zijn ontwikkeld:
Het 'wat werktdossier' van Movisie
De verbetertool om beschikbare kennis en
kunde beter toe te passen
De checklist om eenzaamheidsprojecten in te
richten
De procesevaluatie van het
experimentenprogramma
De factsheet van de geleerde lessen uit het
experimentenprogramma
We hopen dat deze tools je verder helpen in het
verbeteren van je interventies op eenzaamheid!

Stuur deze nieuwsbrief ook door naar geïnteresseerden!
Wil je meer weten over het Amsterdams Netwerk Eenzaamheid?
Kijk dan op Facebook, LinkedIn of onze website!

Amsterdams Netwerk Eenzaamheid
E: aanpakeenzaamheid@amsterdam.nl
I: amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl

[een]zaamheid pak je samen aan
Meld je aan voor Nieuwsbrief losse contacten
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