Context: waarom deze tiendaagse?

• Het begint met elkaar kennen
Bestuurders van dertig Utrechtse zorg- en welzijnsorganisaties ontmoeten elkaar sinds 2015 in de Bestuurstafel
Gezond Utrecht. Van UMCU tot preventie en informele zorg en van complexe GGZ tot thuiszorg. De grootste winst
van hun ontmoetingen? Samenwerken gaat soepeler als je elkaar kent en een goed beeld hebt van ieders '
bijdrage' aan gezond Utrecht. Die ervaring gunnen ze hun eigen medewerkers ook. Daarnaast zien ze het als een
kans om mensen die een andere carrière overwegen te behouden voor de sector.

• Een kijkje in een andere keuken brengt je meer dan je denkt
Van 7 tot en met 16 april organiseren de professionals van deze dertig zorg- en welzijnsorganisaties samen een
gevarieerd programma. Zo kunnen professionals wederzijds kennismaken, kennis opdoen over bijvoorbeeld
omgaan een specifieke cliëntgroep, een nieuwe wijze van opleiden, evalueren, kennis delen etc. Een gevarieerd
aanbod van lezingen, trainingen, workshops, meeloopmomenten en interessante ontmoetingen dwars door Utrecht.

• Doel:
•

Professionals uit de gehele zorg en welzijn-keten van de Bestuurstafel leren elkaar, elkaars organisatie, cliëntgroepen en
vaardigheden kennen.

•

Deze professionals laten zien wat de regio te bieden heeft op het gebied van zorg en interventies

•

Samenwerken!

• Hoe?
Dit door bestaande trainingen, leermomenten, werksessies, etc. die in de periode van de tiendaagse vallen te
benutten, mogelijk een keer extra aanbieden en meeloopmomenten te verzorgen. Dóór en vóór medewerkers van
Bestuurstafelorganisaties (niet: gemeente, zorgverzekeraars en andere organisaties voor (informele) zorg niet
aangesloten bij BGU). Niet: iets nieuws ontwikkelen or organiseren: laat bestaande vormen zien. Want: onze
professionals hebben het al druk genoeg.
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Hoe vullen we samen tien dagen
optimaal?

•

december ‘19

Programma vullen
(content)
16 februari ‘20

Voorbereiden programma
v.a. 19 feb ’20
1 april ’20

Werven deelnemers

7 – 16 april

•
•

Bestuurstafelorganisaties bedenken onderdeel (minimaal 1 per lid) voor het
tiendaags programma aan de hand van een heldere briefing.
Formule & facilitering in handen van aanbieder.
Bestuurders geven naam en mailadres contactpersoon door (of zijn dat zelf)

•
•
•

Contactpersonen leveren informatie voor event-website aan
Productie event-website inclusief digitale aanmelding
Productie informatiepakket communicatie binnen deelnemende organisaties
(banner, teksten voor mail en intranet en link naar website)

•
•

Contactpersonen zetten informatie over programma uit binnen organisatie,
hebben aanjagende rol
Regelmatig update over aantal aanmeldingen (via coördinator)

•

Media aandacht aanpassen op omvang

•
•
•

Alle deelnemers krijgen link naar (korte) evaluatie
Contactpersonen en bestuurder krijgen overzicht van aangeboden onderdeel
In bestuurstafelbijeenkomst breder delen uitkomsten/evaluatie

10 daags programma
na afloop
(zomer)

Evalueren
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Briefing contactpersonen

•

Contactpersonen van deelnemende organisaties zijn het informatiepunt naar Nicolien van Wees van de
Bestuurstafel Gezond Utrecht (zij coördineert het programma en ondersteunt contactpersonen waar nodig) én v.v.!

•

Contactgegevens coördinator Nicolien van Wees: info@bestuurstafelgezondutrecht.nl en
06 – 1418 6543 (mail of bel gerust bij vragen, opmerkingen en suggesties!)

•

Wat: Organisaties bepalen zelf welke events zij organiseren en op welk moment in de periode. Het weekend is
dus niet uitgesloten. Het kan gaan om meelopen, intervisiebijeenkomsten, korte trainingen of workshops,
rondleidingen etc. Inspiratie nodig? Zie volgende pag.

•

Voor wie? Organisaties bepalen zelf welke (groepen) medewerkers ze willen laten meedoen.

•

Inhoud: Organisaties verzorgen zelf de inhoud van het ‘event’: locatie, catering, eventuele materialen etc.
Eventuele kosten zijn voor de organisatie.

•

Deadline: contactpersonen leveren de informatie over het aanbod van hun organisatie aan uiterlijk
16 februari 2020 per e-mail. Dat mogen er meer zijn! Deze info is belangrijk om de eventwebsite mee te vullen.

•

Informatie voor medewerkers: Contactpersonen krijgen 19 februari a.s. per e-mail een banner, korte tekst en
link doorgestuurd voor de interne communicatie (bv voor intranet, narrowcasting, e-mail).

•

Eventwebsite: is vanaf 19 februari live. Medewerkers van alle bestuurstafelorganisaties kunnen hierop het
aanbod van deze 10 dagen vinden en zich aanmelden. Via dit systeem krijgen deelnemers per e-mail een
bevestiging van aanmelding, reminder kort voor event en uitnodiging voor (korte) evaluatie achteraf.
Contactpersonen krijgen aantal keer informatie over aantal aanmeldingen. Eventwebsite wordt gevuld met aantal
filmpjes; aanmeldingen welkom!

•

Geheimhouding: indien nodig vragen we deelnemers een (eenvoudige) geheimhoudingsverklaring te tekenen om
de privacy van cliënten en professionals te beschermen.

•

Media-aandacht: contactpersonen en bestuurders worden op de hoogte gehouden van de omvang van de
media-aandacht (laten we aansluiten op de omvang van het programma).
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Briefing contactpersonen
VOORBEELD VAN AL AMAL
Organisatie:

Al Amal –
Al Amal betekent in het Arabisch hoop; de hoop dat de positie van vaders, moeders, jongvolwassenen en kinderen met
een migratieachtergrond in de Nederlandse samenleving verbetert. Al Amal zet zich in om de kracht en het bewustzijn
van deze gezinnen te vergroten, met name op het gebied van opvoeding, gezondheid en veiligheid. Al Amal bereikt
jaarlijks 2000 bewoners, heeft 22 medewerkers in dienst en 50 vrijwilligers.
De gezinnen die terechtkomen bij Al Amal hebben vaak problemen op meerdere levensgebieden, waar ze zelf
onvoldoende grip op hebben. Politie, justitie en scholen zijn soms onevenredig veel tijd kwijt aan deze gezinnen.
Temeer daar de problemen zich vaak herhalen en soms van generatie op generatie doorgaan. De thuissituatie heeft
daarbij zijn weerslag op de opvoeding van de kinderen in het gezin. Door vaak onvoldoende beheersing van de
Nederlandse taal, onbekendheid met en wantrouwen jegens hulpverleningsorganisaties en hun werkwijzen komt hulp
voor deze gezinnen niet altijd tijdig op gang. Vertraging in de hulpverlening kan leiden tot het verergeren van de
problemen en een escalatie van de hulpbehoefte. Al Amal werkt binnen alle projecten nauw samen met de lokale
buurtteams, Save, Veilig Thuis, gespecialiseerde jeugdzorgaanbieders, het Veiligheidshuis, scholen en ziekenhuizen.
(NB: DEZE TOELICHTING IS UITGEBREID OMDAT NIET IEDEREEN AL AMAL KENT, KORTER MAG NATUURLIJK OOK)

Categorie

Bijwonen gezondheidsvoorlichting voor mensen met een lage SES.

Onderwerp en ‘ wat valt er
te zien/leren

Een groep bewoners met een sociaal en economische achterstand krijgen gezondheidsvoorlichting krijgen. Hierin
komen verschillende thema’s aan de orde. Je krijgt een beeld van hoe veel bewoners dagelijks aan het ‘overleven zijn’
en dat geeft veel stress en (dus) gezondheidsklachten.

Datum en tijd

donderdag 9 april en donderdag 16 april 2020, 12.00 – 14.00 uur

Locatie / adres

Volgt

Geschikt voor

Iedereen (geen medische kennis of kennis van doelgroep nodig)

Min/max # deelnemers

Maximaal 8 personen (gaat ook door indien geen aanmeldingen)

Geheimhoudingsverklaring

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst ondertekenen deelnemers een eenvoudige) geheimhoudingsverklaring.

Contactgegevens

Caroline Sarolea, @ + tel
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Briefing contactpersonen
FORMAT PER ‘EVENT’ IN TE VULLEN EN UITERLIJK
19 JANUARI 2020 MAIL NAAR
INFO@BESTUURSTAFELGEZONDUTRECHT.NL
Organisatie:

Naam organisatie en korte beschrijving soort organisatie/doel (waartoe op deze
wereld?)

Categorie

Bijvoorbeeld: bijwonen inloopspreekuur, meelopen met XXX,
intervisiebijeenkomst, workshop, korte training, rondleiding.

Onderwerp (wat valt er te
zien/leren?)

Datum en tijd
Locatie / adres
Geschikt voor

Alleen invullen als bv medische kennis of kennis van doelgroep/behandelvorm
etc. noodzakelijk is, anders leeglaten

Min/max aantal
deelnemers
Geheimhoudings
verklaring nodig?
Contactgegevens

(naam, tel en mailadres contactpersoon)

s.v.p. meesturen
(per e-mail)

Logo organisatie (jpeg/png) en actuele link naar website
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Voorbeelden aanmelder.nl
Verder te vullen met input
leden
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