Zilveren Kruis werkt op tal van programma’s samen met de gemeente Amsterdam aan een
toekomstbestendige gezondheid van Amsterdammers.
Samen de zorg van de toekomst vormgeven
Om de zorg voor mensen ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, moet er iets
veranderen. Want we hebben te maken met een groeiende zorgvraag en personeelstekorten.
Zilveren Kruis ziet ook kansen, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering (eHealth) en zorg thuis
en dichter bij huis. Elke regio, zo ook Amsterdam, heeft zijn eigen specifieke kenmerken en
behoeften. Voor regio’s waar Zilveren Kruis de grootste zorgverzekeraar is, hebben we dit in beeld
gebracht met feiten en cijfers in regiobeelden. Een belangrijk startpunt voor verdergaande regionale
samenwerking. Op basis hiervan zijn we met elkaar aan de slag in Amsterdam.
Amsterdam Vitaal & Gezond
Alle Amsterdammers gelijke kansen op goede gezondheid en 10 gezonde levensjaren extra. Samen
met de gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, SIGRA en de ELaa werken we met
Amsterdam Vitaal & Gezond aan thema’s die kansen bieden voor gezondheidswinst en kwaliteit van
leven.
Professionals aan de slag in Health Innovation School Amsterdam
Alleen samen met zorg- en welzijnsprofessionals realiseren we de doelstellingen in Amsterdam. Zij
kennen de uitdagingen op de werkvloer als geen ander. Bij de Health Innovation School gaan
professionals aan de slag met de uitdagende vraagstukken van de verschillende coalities binnen
Amsterdam Vitaal & Gezond. En leren ze om tot innovatieve oplossingen te komen.
Thrive Amsterdam Mentaal Gezond
Thrive Amsterdam Mentaal Gezond is een sociale beweging door en voor alle Amsterdammers. Doel
is mentale gezondheid en veerkracht te bevorderen. Zilveren Kruis trekt in dit programma op met
diverse zorgpartijen en de gemeente Amsterdam.
Beter Samen in Noord
Met Beter Samen in Noord ontwikkelen we innovatieve oplossingen in zorg en welzijn voor
bewoners van Amsterdam-Noord. We trekken hierin op met de gemeente Amsterdam en twaalf
zorg- en welzijnsaanbieders in Amsterdam-Noord.
Zorgverzekering voor minima
Door collectieve afspraken met de gemeente Amsterdam bieden we tegen een goede prijskwaliteitverhouding een zorgverzekering met ruime vergoedingen voor minima. Samen werken we
aan betere zorg en ondersteuning voor deze verzekerden zoals een gezamenlijke schuldenaanpak,
valpreventie, stoppen met roken en afvallen met afspraken.

