Simply Connected
‘Gewoon omdat we het samen moeten doen’

Voor wie
Partners van het Quality of Life
Centre, Jouw Omgeving en andere
genodigden*

Beste partner, collega of andere genodigde,
U en ik, wij begeven ons in ‘de wereld van zorg en onderwijs’

Door wie

voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB).

Bestuur van Stichting Quality of Life

We zijn persoonlijk of professioneel betrokken, direct of indirect.

Centre (Mia Nijland, Tom Nij Bijvank,

We maken ons sterk voor een mooier leven of vinden daar iets

Vera Naber)

van. We willen meer participatie of inclusie. We willen het beste
voor kind en gezin, minder versnippering en meer maatwerk. We
willen techniek benutten en zorg en onderwijs verbinden. We
willen plezierig en efficiënt samenwerken. We willen samen leven
met hen, net als u en ik.

Wanneer
Vrijdagmiddag 23 november 2018

Tijdstip

Maar als we dat willen, waarom lukt dat dan niet? Wat verbindt

13:00 (inloop) tot 17:00 (daarna

ons eigenlijk? Hoe maken we simpelweg de connectie die

netwerkborrel)

hiervoor nodig is?

Wij hebben een goed plan! Wilt u dit
horen? Meld u aan voor de informatieen inspiratiebijeenkomst!

Waar
Parc Spelderholt Theater
Spelderholt 9 - 7361 DA Beekbergen

Lea Bouwmeester

Komt u ook?

Dagvoorzitter

Meld u aan!

Erik Gerritsen
Hoofdgast

Het wordt een middag die er toe doet:
met u als aanwezige, dagvoorzitter Lea Bouwmeester (adviseur Zorg bij het ECP
en voorzitter redactieraad ICT&Health, tevens voormalig Tweede Kamerlid) en
hoofdgast Erik Gerritsen (secretaris generaal van het ministerie VWS)

Heeft u vragen?
info@qolcentre.eu

Ons plan
De maatschappelijke transformatie waar we middenin zitten, vraagt om gedeelde visie,
overstijgend denken en een lokale aanpak. ‘Think global, act local’. Bij Stichting Quality of
Life Centre komt dit bij elkaar, in een persoonlijk digitaal platform voor kind en gezin. Een
web-based omgeving waarin hun leven ‘samen’ centraal staat en waar professionals ook
onderdeel van uitmaken. Dit platform biedt veilige mogelijkheden om informatie vast te leggen
en te delen, voor communicatie en efficiënte samenwerking. Niet als dè oplossing, wel als
interessante connector. In het platform komt een (principle-based) maatwerkstandaard. Een
soort routeplanner voor kind en gezin voor een waardevol leven samen, met zorg en onderwijs.
Deze standaard, de transformator en hart van het platform, is individueel toepasbaar en
regelt verbinding op alle niveaus (kind en gezin, organisaties, loketten). De standaard heeft
een erkend zorginhoudelijk fundament, bestemd voor goede EMB zorg. Het platform heeft
verder een persoonlijke bibliotheek en toolbox met good practices, voor dagelijks gebruik. Dit
geeft technologie een podium en gebruikers advies op maat. Het platform biedt - juist door
de standaard - mogelijkheden voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor deze
doelgroep. Zo komt alles bij elkaar, wordt gestuurd op integrale samenwerking op alle niveaus
en komt er een einde aan willekeur en versnippering.
En dat allemaal nog zonder het over geld te hebben….
Maar hoe kom je tot een landelijke aanpak om dit platform goed in te richten en toe te passen?
Welke uitvoeringsagenda hoort hierbij? Eén ding is zeker, dat lukt ons niet alleen. We hebben
u nodig want alleen samen kunnen we spijkers met koppen slaan! Daarom organiseren we op
vrijdag 23 november 2018 een informatie- en inspiratie-bijeenkomst voor genodigden. Titel
van deze middag is ‘Simply Connected’, want alleen connectie leidt tot duurzame stappen
voorwaarts, en hoe mooi is het om de energie van ‘samen’ gewoon te ervaren.
In een plenair panelgesprek wordt de huidige stand van zaken in ‘zorg en onderwijs’ voor EMB,
kort belicht. Het wordt duidelijk wat we hieraan kunnen doen en hoe Stichting QoL Centre dat
aanpakt. Daarna gaan we in groepen uiteen om aanwezige kennis te verbinden. Na de pauze
met muzikale omlijsting, komen we weer bijeen in het theater voor de conclusies en wrap-up,
onder leiding van Erik Gerritsen. Tot slot komen we tot een intentieverklaring van partijen die
mee willen doen aan een zogenaamde ‘Health Deal’ die we in 2019 willen sluiten tussen Stichting
QoL Centre, Ministeries VWS en OCW en andere belangstellende partijen zoals u wellicht.
We nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst met als doel elkaar te informeren, te
inspireren, en commitment te krijgen over de ingeslagen weg. We verkennen onze gezamenlijke
missie en koers, onze belangen en uw belangen, onze kennis en die van u, de beren op de weg
en vooral ook de kansen die er liggen. Kortom: de voorbereidingen voor de formele vervolgstap:
het sluiten van een ‘Health Deal’. Een deal die we tijdens de nationale week van de E-Health (21
t/m 26 januari 2019) gaan aankondigen en in het voorjaar 2019, willen formaliseren.
Welke keuzes maken we 23 november samen, om te komen tot de landelijke gouden
maatwerkstandaard voor leven, zorg en onderwijs voor EMB, verpakt in technologie en met
ruimte voor technologie. We hopen u te ontmoeten!
Namens het bestuur van Stichting QoL Centre, Mia Nijland, Tom Nij Bijvank en Vera Naber.

*) Genodigden zijn partners QoL Centre en Jouw Omgeving, ouders, verwanten, vertegenwoordigers en belangenorganisaties, betrokkenen
bij zorg en/of onderwijs voor kinderen met EMB, zorg- onderwijsaanbieders SO en beroepsonderwijs, ontwikkelaars, leveranciers,
zorgverzekeraars, ministeries, gemeenten, onderzoekers, media, gewone buitenwereld.

