Simply Connected #3

Voor wie

‘Gewoon omdat we het samen moeten doen’

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

Beste partner, collega of andere genodigde,

Door wie

U en ik, wij begeven ons in ‘de wereld van zorg en onderwijs’ voor kinderen

Bestuur Stichting Quality of Life Centre

met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Persoonlijk of professioneel

(Vera Naber, Tom Nij Bijvank,

betrokken, direct of indirect. We maken ons sterk voor inclusie en willen

Mia Nijland)

gewoon ﬁjn samen leven. Het beste voor kind en gezin, invloed en regie voor
henzelf. We willen zorg en onderwijs samenbrengen en plezierig en eﬃciënt

Wanneer

samenwerken. Minder versnippering en meer maatwerk… Maar wat we

Maandag 27 januari 2020

willen is niet zo gewoon. Het blijkt een lange weg, van meer dan goede

Openingsmanifestatie E-healthweek

bedoelingen en - doelen.

(besloten sessie)

En daarom heeft het QoL Centre al enige tijd een zogenaamde Health Deal in

Tijdstip

voorbereiding in samenwerking met het Ministerie van VWS, RVO (Rijkdienst

13.00 uur– 14.30 uur

voor ondernemend Nederland) en mensen zoals u. Een gedegen traject om

(inloop 12.30 uur)

betrokkenen met elkaar te verbinden en in positie te brengen voor die
nieuwe koers, op weg naar beter maatwerk voor kind en gezin.

Waar
AFAS Circustheater

In november 2018 organiseerden we de eerste bijeenkomst om het draagvlak

Circusplein 50, 2586 CZ Den Haag

voor zo’n Health Deal, te verkennen. Met inbreng uit de sessies in 2019,

Tel. 070 416 7600

hebben we een concreet actieplan gemaakt.

Op maandag 27 januari 2020, lichten we dit actieplan
mondeling toe tijdens de ‘Health Deal doorbraaksessie’,
waarvoor we u via deze weg, van harte uitnodigen.

Komt u ook?
Meld u aan!

Agenda
Wij delen ons plan en u zegt uw deelname toe (of niet), we
verdelen de rollen, spreken een tijdspad af en bespreken hoe
we dit gaan ﬁnancieren. Onder gespreksleiding van Rob

Rob Berghuis
Gespreksleider
‘doorbraaksessie’

Berghuis, wordt het een bijeenkomst met impact! Meld u
daarom aan voor deze interactieve doorbraaksessie #snelkookplan #hackathon #spijkersmetkoppenslaan

Meld u aan voor 24-01-2020
info@qolcentre.eu

Dit jaar gaat het gebeuren. Op 27 januari gaan we informeel van start en in het voorjaar 2020 formeel.
Dan wordt de Health Deal oﬃcieel gesloten in bijzijn van VWS waaronder Minister Hugo de Jonge, RVO
en alle deelnemers waaronder u als bestuurder en/of uw bestuurder.
Waarom een Health Deal?
We vinden het belangrijk dat de leefsituatie van mensen met een handicap, structureel verbetert. Dat zij
zich meer verbonden voelen in de samenleving en passende ondersteuning krijgen met maatwerk. Hier
wordt al veel aan gedaan, vanuit verschillende initiatieven. Eén ding is zeker:
het vereist betrokkenheid op alle niveaus (samenleving, overheid, professionals, gezinnen) en een
benadering die losse projecten overstijgt. We moeten simpelweg meer verbinden en de tijd is rijp, om
dat ook voor en met ‘EMB gezinnen’, te doen. Daarom dus deze Health Deal: ‘Simply Connected’!
Onze ambitie
Met de Health Deal ‘Simply Connected’ voor EMB, richten we ons op de ondersteuning van kind en
gezin in hun dagelijkse leven. We beogen dat het eindproduct landelijk uitgangspunt wordt in zorg,
ondersteuning en onderwijs voor hen. Om de kern te raken, gaan we voor twee verbeterpunten:
1. Minder versnippering en beter maatwerk, dat recht doet aan de inbreng van alle betrokkenen.
2. Meer gebruik maken van technologische mogelijkheden van deze tijd.
In 2021 resulteert dit in een tweeledig eindproduct:
(Ontwerp van) een maatwerktool voor de alledaagse praktijk met:
Resultaat Health Deal
• Een digitale maatwerkomgeving voor kind en gezin,
met voorwaarden voor een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving)
• Een ‘ingebouwde’ (maat)werkstandaard voor professionals
Z&O (Zorg & Onderwijs)

digitale
maatwerkomgeving

Onderbouwing
Uiteraard beginnen we niet bij 0. Integendeel, we benutten kennis die in de loop der jaren is ontwikkeld
vanuit wetenschap en praktijk en we sluiten aan bij actuele initiatieven.
• Tijdens het internationale samenwerkingsproject Enablin + (2014-2019), werd al veel van deze
kennis ‘opgeteld’ om te komen tot meer kwaliteit en eenheid in denken en doen. De resultaten en
adviezen hiervan zijn vertrekpunt voor de Health deal. Verder wordt doorgebouwd op:
• Het framework nav onderzoek aan de University of Twente (i.o.v.QoL Centre, Jouw Omgeving, 2017).
• Theoretisch kader voor ondersteuning van personen met EMB en hun gezin (QoL Centre, 2018)
• Bouwstenen proeftuin ’Uitdagend leren in jouw leeromgeving’ (QoL Centre, Nabij Netwerk,
2017-2019)
• Resultaten Professionele Leergemeenschap (PLG) ism Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)
en andere ontwikkelaars van een curriculum ‘zorg en onderwijs’ voor EMB (2017-2019).
Hartelijke groet,
Vera Naber, Ton Nij Bijvank en Mia Nijland.

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

