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1 Inleiding
Met het oog op afloop van het VEZN project Integrale Zorg ProVita Reuver: Samen Beter per eind
december 2018 en de verdere continuering van de activiteiten en samenwerking binnen het centrum
is in samenwerking met de stuurgroep en aangesloten partners dit document Jaarplan 2019
opgesteld. Het jaarplan is tot stand gekomen middels verschillende bijeenkomsten en
brainstormsessies met ProVita partners en stuurgroep leden gedurende tweede helft van 2018. Dat
heeft geleid tot de beslissing om in 2019 te focussen op continuering en borging van de lopende
werkgroepen en activiteiten, verbetering van communicatie intern en extern, betere inbedding van
concept positieve gezondheid en herontwikkeling van burgerbetrokkenheid. Dit document geeft
inzicht in de nieuwe werkstructuur en inhoudelijke agenda.

2 Herformulering visie & ambitie
Het herformuleren van de visie en ambitie was onderdeel van een brainstormsessie met 15
aanwezigen welke plaatsvond op 8 oktober 2018.
Centraal stond de visie en ambitie zoals geformuleerd tijdens een ‘heisessie’ van stuurgroep ProVita
in maart 2016.
Waar staan we met ProVita Centrum voor gezondheidszorg in 2028?
We zijn een centrum waar de hulpverleners van zorg en welzijn werken vanuit
het principe van positieve gezondheid: preventie, minder en eerder zorg
inzetten en zelfsturing van inwoners stimuleren.
Hulpverleners moeten los laten en inwoners moeten in hun eigen kracht gezet
worden.

In groepsvorm kregen aanwezigen de tijd om te reflecteren of
bovenstaande ambitie nog steeds juist is. Wat ontbreekt er of zou
anders geformuleerd moeten worden? Waar moet de nadruk op
komen te liggen?
Van belang is om dezelfde taal te spreken. Wat verstaan we onder
zelfsturing? Wanneer kan iemand dat? Het gaat niet om patiënten of
cliënten, maar inwoners met een hulpvraag. De nadruk moet liggen op
het bieden van passende zorg; het bieden van zorg op maat welke op
dat moment nodig is en waar mogelijk de inwoner zelfredzaam maken
of behouden.
De essentie van de ambitie zou samenwerken moeten zijn.
Hulpverleners moeten niet loslaten, maar inzetten op
ketensamenwerking (formeel en informeel) om inwoners in eigen
kracht te zetten en zorg af te schalen. In de ambitie ontbreekt ook de
relatie met buiten (samenwerking met burgers, met externe formele
en informele organisaties).
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De focus op preventie zorgt voor eerdere en daardoor minder zorg; dit dient anders geformuleerd te
worden.
De ambitie is heel erg gefocust op zorg en welzijn. Participatie en arbeid ontbreekt, terwijl dit ook
bijdraagt aan preventie en zelfsturing.
Fig. I: Herformulering visie ProVita
Herformulering:

Waar staan we met ProVita Centrum voor gezondheidszorg in 2028?
We zijn een centrum waar de hulpverleners van zorg, welzijn en arbeid
samenwerken vanuit het concept Positieve Gezondheid; het bieden van
passende zorg (juiste zorg op de juiste plek) in samenwerking met
externe partijen (verbinden formele & informele zorg).

3 Doelstellingen
Na herformulering van de visie is er besproken wat er inhoudelijk voor nodig is om de gestelde
ambitie te verwezenlijken. Dit heeft geresulteerd in verschillende korte termijn (<1jr) en lange
termijn doelstellingen (>1 jr).
Korte termijn doelstellingen ProVita (<1jr)

Lange termijn doelstellingen ProVita (>1jr)

Op de hoogte zijn van elkaars
competenties/expertises en verkrijgen van korte
lijntjes
Elkaar kennen/vinden en versterken  gezamenlijk
doel
Goed op de hoogte zijn van concept en werkwijze
positieve gezondheid (onderlegger voor
handelswijze)
Dezelfde taal proberen te spreken

Inwoners zijn eerder op de juiste plek

Eerder en daardoor minder zorg
e
e
e
Integratie 1 en 2 lijn door korte lijnen met 2 lijn
(transferverpleegkundige)
Structuur organisatie en werkgroepen vaststellen

Toename van positieve gezondheid; ervaren door de
inwoners
Hulpverleners worden beleidsmatig ondersteund
t.b.v. inbedding positieve gezondheid
Vertrouwen in elkaar onderstrepen 
beleidsmakers, managers, inspectie en
zorgverzekeraars
Eenduidige ICT
Burgers zijn bekend met concept positieve
gezondheid
Hulpverleners beleidsmatig ondersteund voor
werken met minder bureaucratie en regelgeving.

Formuleren doelstellingen werkgroepen
Betrokkenheid bij geheel  samenwerking
opzoeken (win/win, wat levert het op voor
organisaties)
Burgers informeren en includeren
Centrum voor gezondheid (i.p.v. gezondheidszorg)
Gebruik van proactieve woorden
Politieke visie ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’
stimulans intern en extern
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4 Nieuwe werkstructuur
Met een aangepaste visie, bijpassende doelstellingen en de ambitie om op eigen benen te staan
(lees: onafhankelijk van subsidies en externe projectleiding) is nagedacht over een geschikte
werkstructuur. Gedachtegang hierbij was het minder zwaar en platter maken van de bestaande
organisatiestructuur door het samenvoegen of verwijderen van verschillende lagen en formering van
een coördinerend overleg met (duaal) projectleiderschap als schakel tussen “werkvloer” en
bestuurders. De huurdersvereniging wordt als losstaande entiteit beschouwd, doordat deze met
name zeer praktisch van aard is en minder inhoudelijk. Dat heeft geleid tot onderstaande
organigram.

Voor een goede werking van de structuur is het van belang dat taken en verantwoordelijkheden per
orgaan duidelijk zijn. Deze zijn in het volgende hoofdstuk omschreven en bij de betrokkenen bekend
gemaakt.
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5 Taakomschrijvingen in nieuwe werkstructuur
5.1 Taken Stichtingsbestuur ProVita
Algemeen
Het bestuur van Stichting ProVita is belast
met het besturen van de stichting. Het
bestuur is als rechtspersoon aanvrager en
ontvanger van subsidies en verantwoordelijk
voor het nakomen van de verplichtingen
voortvloeiend uit de subsidietoekenningen.
Het bestuur is bevoegd tot het instellen van
één of meerdere commissie(s) die zijn belast
met de verwezenlijking van (een deel van) de
doelstellingen van de stichting (art. 10 statuten).
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur wordt geadviseerd
door een Raad van Advies.
Taken











Vaststellen van beleidskader
o 2x per jaar afstemming (vaststellen jaarplan, vaststellen en controle financieel plan)
o Afstemming met projectleiders
Stimulerend en faciliterend zijn in kader realisatie doelstelling ProVita
o Zorgen voor draagvlak binnen en afstemming met de betrokken organisaties
(implementatie- en borging afspraken)
o Zorgen voor mandaat voor betrokkenen in het coördinerend overleg die in
loondienst zijn van een deelnemende organisatie.
Fungeren als aanspreekpunt voor ProVita zowel intern als extern
o O.a. onderhouden op strategisch niveau contacten met zorgverzekeraars en
koepelorganisaties.
Financieel beheer
o Financieel beheer ProVita algemeen
o Financieel beheer mogelijke gezamenlijke subsidies
Aansturen van de projectleiders
Besluiten over toe te laten nieuwe (onder-) huurders binnen het centrum. E.e.a. met in acht
name van de door de convenantpartners geformuleerde voorwaarden.
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5.2 Taken Raad van Advies
Algemeen
De Raad van Advies is raadgevend voor het
bestuur van Stichting ProVita. De Raad van
Advies wordt in eerste instantie
vertegenwoordigd door voormalige leden uit
de stuurgroep, maar kan aangevuld worden
naar gelang behoefte. In de Raad van advies
zullen de bestuurders van de Stichting als
toehoorder, d.w.z. zonder stemrecht,
plaatsnemen.
Taken






Komt ten minste 2x per jaar samen om het jaarplan te bespreken.
Adviserende rol richting het bestuur van stichting ProVita.
Stimulerend en faciliterend zijn in kader realisatie doelstelling ProVita
Zorgen voor draagvlak binnen en afstemming met de betrokken organisaties (implementatieen borging afspraken)
Zorgen voor mandaat voor betrokkenen in het coördinerend overleg die in loondienst zijn
van een deelnemende organisatie.

5.3 Taken projectleiders ProVita
Algemeen
De projectleiders zijn de verbinding tussen
Stichting ProVita en de werkvloer welke zich
organiseert in het coördinerend overleg. De
projectleiders worden hierin op vraag
ondersteund door een adviseur van Robuust.
De projectleiders blijven formeel in dienst
van de eigen detacherende organisatie en
zullen functioneel worden aangestuurd door
het Stichtingsbestuur. De projectleiders kunnen ook terugvallen op het Stichtingsbestuur en/of
(leden van) Raad van Advies als er zaken binnen het coördinerend overleg niet lopen of er financiële
middelen nodig zijn. De projectleiders fungeren als spin in het web en hebben met name een
faciliterende rol. De projectleiders maken het mogelijk de werkgroepen in hun kracht te zetten, zodat
projecten en initiatieven kunnen ontstaan en voortbestaan.
Taken


Opstellen en bewaken (meer)jaarplan
o Afstemming met bestuur stichting ProVita
o Afstemming met werkgroepen
o Afstemming met coördinerend overleg
o Afstemming met Raad van Advies
o Opmaken (meer)jaarplan
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o (Inhoudelijke) Rapportages opstellen
Opstellen/bewaken financieel plan
o In korte lijnen met penningmeester stichtingsbestuur
Werkgroep-beheer (noodzaak en oprichting nieuwe werkgroepen)
Onderhouden contact bestuur stichting ProVita
o De projectleiders overleggen hiertoe regelmatig met de voorzitter van de stichting en
wonen de bestuursvergaderingen bij indien agenda daar aanleiding toe geeft.
o Ad hoc via mail/telefoon indien urgent
Onderhouden contact en afstemming adviseur Robuust
Faciliteren Raad van Advies
o Voorbereiden van overleg
Overzien van activiteiten werkgroepen
o Onderhouden contact met voorzitters werkgroepen
o Indien nodig aansluiten bij werkgroep (bijv. bij opstart, evaluaties of gebrek aan
vooruitgang)
o Ondersteunen van werkgroepen wanneer ze vastzitten (Financiering? Projectplan?
Commitment?)
o Indien nodig signaleringsfunctie richting bestuur en/of Raad van Advies.
Afhankelijk van agenda aansluiten bij huurdersvereniging
o Toehoordersrol, onderdeel van mailing
o Oppakken activiteiten welke resulteren uit overleg, zoals begeleiden nieuwe
werkgroepen in opstart/agenderen onderwerpen coördinerend overleg
Faciliteren coördinerend overleg
o Organiseren coördinerend overleg (4x per jaar, tussen huurdersoverleg in)
o Oppakken activiteiten welke resulteren uit overleg, zoals begeleiden nieuwe
werkgroepen in opstart
o Agenda opstellen en rondsturen
o Verslaglegging verzorgen
Bewaken communicatie resultaten projecten/initiatieven
o ProVita partners wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid m.b.t. website
o Organisator lunchbijeenkomsten wijzen op aanleveren content website
o Werkgroepen wijzen op content voor website
o Contact onderhouden externe media in samenwerking met werkgroep communicatie
Bewaken invulling lunchbijeenkomsten
o Opstellen en bijhouden lijst organisatoren
o Afstemming met gastteam
o Afstemming met De Schakel indien nodig
o Contact opnemen met betreffende organisator over invulling en praktische zaken
o Communicatie in Whatsapp groep
o Verslaglegging op website afstemmen met organisator
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5.4 Taken adviseur Robuust
Algemeen
De projectleiders worden ondersteund door
een adviseur van ondersteuningsorganisatie
Robuust.

Taken






De adviseur overlegt regelmatig met de projectleiders en fungeert als sparringpartner.
Het zo nodig ondersteunen bij verdere activiteiten in het kader van de realisatie
uitgangspunten ProVita.
Ad hoc aanwezigheid/ondersteuning bij coördinerend overleg als dit door de projectleiders
relevant wordt geacht.
Verbinden van ProVita initiatieven aan externe netwerken, partners of programma’s.
Meedenken en schrijven over mogelijke subsidietrajecten.

5.5 Taken Coördinerend overleg ProVita
Algemeen
Samengesteld uit de voorzitters van de
ProVita werkgroepen welke ieder kwartaal
bijeenkomen t.b.v. inhoudelijke afstemming
over lopende en nieuw op te pakken kansen
en projecten. Hieruit ontstaan werkgroepen.
Het coördinerend overleg wordt gefaciliteerd
door de projectleiders.

Taken








Input leveren voor beleidskader
o Vanuit eigen organisatie/discipline input aanleveren
o Gezamenlijke thema’s definiëren
Bepalen randvoorwaarden “ProVita-project”
Besluiten over op te pakken initiatieven binnen ProVita
o Nieuwe werkgroepen vormen
Evaluatie en reflectie op lopende initiatieven
o Werkgroepen verder helpen waar nodig
o Communicatie afstemmen, inhoudelijk
Burgerbetrokkenheid borgen
o Per initiatief bespreken hoe dit geborgd kan worden
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5.6 Taken werkgroepen ProVita
Algemeen
De werkgroepen worden door het
coördinerend overleg ingesteld met als doel
een van de gekozen initiatieven op te pakken
en verder uit te werken. Als doel is
gerealiseerd kan werkgroep worden
opgeheven of een nieuwe fase in gaan. De
werkgroep komt zo vaak bij elkaar als
wenselijk is en zijn wisselend qua
samenstelling, afhankelijk van het gekozen initiatief. De organisaties waar men in dienst is faciliteren
de medewerkers voor deelname aan de werkgroepen.

Taken










Benoemen van een voorzitter
o Werkgroepen benoemen uit hun midden een voorzitter welke ook zitting neemt in
het coördinerend overleg.
Opstellen projectplan
o Vaststellen doelstellingen, tijdslijn en verantwoordelijkheden
Organiseren van werkgroep bijeenkomsten
o Voorzitter stelt agenda op en zorgt voor verslaglegging
o Zo vaak als wenselijk
o Betrekken van projectleiders (informeren agenda, resultaten)
o Vragen terugkoppelen aan projectleiders zodat deze gerichte ondersteuning kan
bieden
Rapporteren van voortgang
o 1x per kwartaal de voortgang aan de projectleiders/coördinerend overleg.
Informeren coördinerend overleg
o Agenderen van project
o Aanwezigen informeren over het proces, de resultaten en vervolgstappen
o Advies vragen indien nodig (wijziging samenstelling? betrekken doelgroepen? extra
financiering?)
Verspreiden resultaten
o Uploaden resultaten op website
o Evt. gebruikmaken van interne en externe kanalen (lunchbijeenkomsten, regionaal
krantje etc.)
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5.7 Taken huurdersvereniging ProVita
Algemeen
De huurdersvereniging ProVita staat los van de
Stichting en organiseert de zaken die door de
huurders van het gebouw dienen te worden
opgepakt (ontruimingsplan, BHV, info nieuwe
huurders, bewegwijzering etc.). Ook organiseert
de huurdersverenging sociale activiteiten voor
de huurders. De huurdersvereniging is het
aanspreekpunt voor het stichtingsbestuur bij
toetreding van nieuwe huurders. Daar waar het
coördinerend overleg inhoudelijk qua aard is, heeft de huurdersvereniging een praktische inslag met
betrekking op het gebouw.

Taken
o
o
o

Behartigen van de belangen van de huurders van het centrum voor gezondheidszorg ProVita
Reuver en het regelen van al die zaken die voortvloeien uit het huurderschap.
Projectleiders als toehoorder aanwezig voor inhoudelijke afstemming indien nodig (op basis
van agenda te bepalen)
Suggestie om terug te brengen naar 2x per jaar.
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6 Inhoudelijke agenda 2019
6.1 Werkgroep Urologie
Sinds 2015 houdt de continentieverpleegkundige van VieCuri een laagdrempelig spreekuur bij
ProVita voor vrouwen met continentieproblemen. De continentieverpleegkundige ondersteunt bij
het in kaart brengen van de problematiek, geeft voorlichting en gericht advies o.a. over de te
gebruiken materialen. Huisartsen kunnen patiënten direct doorverwijzen naar de
continentieverpleegkundige zonder tussenkomst van de specialist. Ook is het mogelijk dat iemand
direct contact opneemt met de continentieverpleegkundige, zonder tussenkomst van de huisarts.
De meerwaarde van dit spreekuur is dat door gericht advies van de continentieverpleegkundige
mensen advies op maat krijgen. Dit draagt niet alleen bij aan een verbeterde kwaliteit van leven,
maar ook aan de doelmatige inzet van het incontinentiemateriaal.
Financiën
De kosten van de continentieverpleegkundige zijn tot medio 2018 gedragen door Viecuri, vanuit de
gedachte om innovatie mogelijk te maken, waardoor uiteindelijk betere beschikbare zorg wordt
geleverd, tegen minder kosten in het totale zorgdomein. Het doel voor 2019 is om financiering voor
het continentiespreekuur te verkrijgen.
Uitbreiden bereik continentiespreekuur
Gezien de omvang van de problematiek en de realisatie van het aantal bezoeken, ligt er potentie in
het uitbreiden van het bereik van het continentiespreekuur. De potentie zit in het uitbreiden van de
doelgroep (bekkenbodemproblematiek tijdens en na zwangerschap, pre- en postoperatieve
chirurgische interventies, ouderen en verstandelijk gehandicapten institutioneel), geografische
uitbreiding (omliggende dorpskernen van Reuver) en een modulair aanbod. In dit aanbod worden
verschillende modules ingezet passend bij de klacht of de juiste oplossingsrichting, waardoor het
aanbod geschikt is voor een diverse doelgroep. In 2019 verkennen we de mogelijkheden hiervoor.

6.2 Werkgroep Welzijn op Recept
Vanaf september 2018 kunnen in Reuver en Beesel huisartsen en praktijkondersteuners mensen
doorverwijzen naar een Welzijnscoach. Dit is mogelijk wanneer men bijvoorbeeld somberheid
ervaart, actiever wilt worden of gewoon lekkerder in zijn of haar vel wil zitten. In veel gevallen zijn
medicijnen niet de beste oplossing. Een welzijnsrecept is dan een beter alternatief. Door de juiste
doorverwijzing naar welzijnsaanbod kunnen passende activiteiten worden aangeboden aan mensen
met psychosociale problemen, die hun welbevinden verhogen en hun veerkracht versterken.
Begin september is de pilot van het project Welzijn op Recept van start gegaan. Gedurende de pilot
kan de huisarts of praktijkondersteuner een patiënt doorverwijzen naar een welzijnscoach in plaats
van hem een recept voor medicijnen te geven. De coach gaat samen met de patiënt op zoek naar een
passend (welzijns-)aanbod. De Welzijnscoach kijkt vooral naar wat iemand wél kan en wil: door iets
positiefs te doen, ga je je beter voelen!
Synthese, gemeente Beesel en de huisartspraktijken in Reuver zijn de samenwerkingspartners achter
dit initiatief. De pilot begint met de huisarts als verwijzer, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dit
uit te breiden naar andere disciplines. De pilot loopt ten minste tot midden 2019. Dan zullen de
resultaten geëvalueerd worden. De verwachting is dat Welzijn op Recept een positief effect heeft op
12

de kwaliteit van leven en het welbevinden van de inwoners van Reuver en Beesel en daarnaast
zorggebruik voor psychosociale klachten verlaagd, door tijdig juiste zorg op de juiste plek te bieden.

6.3 Werkgroep Uitleenpunt
Sinds drie jaar heeft Medipoint in ProVita een uitleenpunt waar men verschillende leenartikelen
(zoals bijvoorbeeld een rolstoel, rollator, bedverhogers, douchestoel of krukken) kan ophalen en
terugbrengen. Het wordt voornamelijk gebruikt om materialen terug te brengen. De uitleen van
materialen gebeurt veelal vanuit andere vestigingen, waar ook een adviesfunctie is, of digitaal, zodat
de materialen thuis worden bezorgd. In 2019 zijn de bekendheid van het uitleenpunt, het gebrek aan
geschikte opslagruimte en de bereikbaarheid van het uitleenpunt (via gastdames) aandachtspunten
voor de werkgroep.

6.4 Werkgroep Zorg in de Wijk
De transities rond zorg en welzijn hebben veel veranderingen gebracht voor de zorg en
ondersteuning in de wijk. Deze veranderingen vragen afstemming en nadere samenwerking tussen
het sociale en medische domein. Binnen ProVita is een multidisciplinaire basis voor deze
samenwerking aanwezig: professionals (binnen het sociale domein en de 1e en 2e lijn) werken
binnen en vanuit ProVita met elkaar samen. Op onderdelen kan deze samenwerking nog worden
versterkt.
Partners in het centrum willen zich inzetten om de burgers zo lang mogelijk in optimale gezondheid
in de eigen omgeving (lees wijk/ buurt) te laten wonen en hen te helpen de regie over hun
gezondheid te nemen. Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen met een toenemende
complexe zorgvraag is het essentieel beter met elkaar te gaan samenwerken en de zorg meer op
elkaar af te stemmen. Streven is hiermee opname in een zorginstelling overbodig te maken dan wel
uit te stellen.
Dit is mogelijk wanneer de lijnen kort zijn tussen de disciplines, professionals van elkaar weten wat
de ander kan betekenen en wat je van elkaar kunt verwachten, er inzicht is in sociale kaart, er actief
gebruikt wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde en de neuzen dezelfde richting op staan.
De werkgroep focust hierbij op de onderlinge samenwerking tussen de huisartsenzorg, de thuiszorg
en het sociale domein, met daarnaast oog op preventie in de wijk binnen de gemeente Beesel.

6.5 Werkgroep GGZ Zorgpaden
Binnen de werkgroep Zorgpaden worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, gericht op het organiseren
van het aanbod vanuit de behoefte van de patiënt. Belangrijke vraag daarbij is: “Wat heeft de patiënt
nodig op welk moment en hoe wordt dat aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd?”. Om het
aanbod ‘vloeiend’ te organiseren, zijn afspraken noodzakelijk over alle domeinen heen (van
gemeente tot en met zorgaanbieders). Deze afspraken zullen worden beschreven in een zogenaamd
zorgpad. Uitgangspunt is ‘eenvoudig waar het kan’ en ‘complex waar nodig’ waarbij de
zelfredzaamheid van de burger centraal staat. Inmiddels wordt er gewerkt aan het concretiseren van
de volgende twee zorgpaden.
(vroeg)Signalering van depressie bij jongeren
Het eerste zorgpad betreft het stimuleren van (vroeg)signalering van depressie bij jongeren in groep
13

8 en binnen het VO en effectievere toeleiding naar passende zorg. Met dit project slaan de
werkgroep GGZ van ProVita, de gemeente Beesel, onderwijs, GGD en Vincent van Gogh de handen
ineen om vroeg signalering en effectieve toeleiding naar passende zorg van depressieve en/of
suïcidale jongeren te bevorderen. Hierdoor kan tijdig de juiste hulp geboden worden en depressie en
suïcidaliteit onder jongeren in de Gemeente Beesel verminderd worden.
Integrale aanpak voor personen met verward gedrag
Het tweede zorgpad focust zich op een integrale aanpak voor personen met verward gedrag, zowel
lokaal en regionaal. Op 1 oktober 2018 is elke gemeente verplicht om een sluitende aanpak te
hebben voor personen met verward gedrag. Concreet betekent dit dat iedere gemeente voldoende
interventies heeft ingericht rondom de landelijk bepaalde negen bouwstenen zoals opgesteld door
het Schakelteam personen met verward gedrag én dat gemeenten zorgdragen dat deze bouwstenen
goed op elkaar aansluiten. De Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de
Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) hebben afgesproken dat samengewerkt wordt bij de
totstandkoming van een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Hierbij is het
uitgangspunt dat de aanpak zo lokaal als mogelijk wordt ingevuld. Daar waar voor een initiatief of
maatregel een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk is, worden regionale, provinciale of zelfs
landelijke afspraken gemaakt.

6.6 Lunchbijeenkomsten
Doel van de lunchbijeenkomsten is elkaar leren kennen en
informeren en nieuwe verbindingen leggen binnen en buiten
ProVita. De lunchbijeenkomsten worden maandelijks op de
eerste maandag van de maand georganiseerd. De organisatie
hiervan rouleert onder de ProVita betrokkenen, wat betekent dat
iedere organisatie een sessie op zich neemt waarin men zichzelf
voorstelt en een project/thema nader toelicht.
De projectleiders zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de planning per maand. De
projectleiders instrueren de organisator, checken beschikbaarheid van de Schakel en informeren de
gastdames zodra de flyer rondgestuurd kan worden. De gastdames verspreiden deze onder de
ProVita huurders. Daarnaast wordt er een oproep gedaan in de ProVita Whatsapp (door
projectleiders). Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de gastdames, welke het aantal de
laatste vrijdag voorafgaand aan de lunchbijeenkomst aan de Schakel doorgeven. De Schakel stuurt de
factuur naar de projectleiders, welke deze doorzetten naar de penningmeester van stichtingsbestuur
ProVita.
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6.7 Doorontwikkeling op thema’s
Naast de continuering van de huidige werkgroepen en de inhoudelijke lunchbijeenkomsten, zijn er
een tweetal thema’s benoemd, die in 2019 extra aandacht krijgen, te weten Positieve Gezondheid en
de doorontwikkeling van Burgerbetrokkenheid.

6.7.1 Doorontwikkeling Positieve gezondheid
Bij de organisaties is onvoldoende bekend dat Positieve Gezondheid een speerpunt is van ProVita.
We doen al wel een aantal zaken vanuit dit gedachtegoed:




Welzijn op Recept
Inzet gastdames (in relatie tot afstand arbeidsmarkt)
Steunpunt Eenzaamheid

maar we willen meer. Daarom krijgt Positieve Gezondheid in 2019 extra aandacht binnen ProVita, in
de vorm van een Week van de Positieve Gezondheid.

6.7.2 Doorontwikkeling Burgerbetrokkenheid
In de afgelopen projectperiodes is het thema burgerbetrokkenheid ingevuld middels een
vertegenwoordiging vanuit de enkele jaren geleden ingestelde Burgerparticipatiegroep (BPG). Met
de nieuwe visie is nogmaals bevestigd dat burgerbetrokkenheid een speerpunt van ProVita blijft. Om
burgerbetrokkenheid beter aan te laten sluiten bij deze nieuwe visie, is besloten dat elke werkgroep
zelf de afweging maakt hoe invulling te geven aan burgerbetrokkenheid. De Burgerparticipatiegroep,
als overkoepelend orgaan, komt hiermee te vervallen. Invulling van burgerbetrokkenheid binnen de
werkgroepen gebeurt aan de hand van de volgende uitgangspunten:






We werken aan het verbeteren van de gezondheidssituatie van onze inwoners
Er wordt met elkaar een heldere doelstelling geformuleerd
We zijn aanspreekbaar op de samenwerking in het netwerk
Individuele zorg- en dienstverlening wordt via de mogelijkheden die de individuele zorgaanbieder
biedt opgepakt en valt buiten het gremium van het ProVita netwerk
Burgerbetrokkenheid kan per fase (planning, ontwikkeling en uitvoering van activiteiten en
aanbod) anders worden ingevuld

In het coördinerend overleg wordt burgerbetrokkenheid geborgd. Elke werkgroep geeft aan hoe
hieraan invulling wordt gegeven.

7 Communicatie
7.1 Werkgroep communicatie
De werkgroep communicatie heeft de huidige website opgezet. Hiermee is invulling geven aan een
stukje interne (delen van resultaten en ontwikkelingen) en externe communicatie(strategie/visie,
aanbieders).
De inhoudelijke werkgroepen hebben communicatievraagstukken. De werkgroep communicatie
bestaat uit twee personen en heeft te weinig operationele handjes om een rol te spelen in het
vormgeven van de communicatievraagstukken uit de inhoudelijke werkgroepen. Het is voor de
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werkgroep communicatie onduidelijk wat haar taak is. ROS Robuust kan de werkgroep
communicatie in beperkte mate ondersteuning bieden in de vorm van advies.

7.2 Nieuwsbrief
In de afgelopen projectperiode zijn ontwikkelingen en resultaten van ProVita intern gecommuniceerd
middels het ProVitaatje. In 2019 wordt hier een vervolg aan gegeven met een digitale nieuwsbrief die
maximaal 4 x per jaar verschijnt. De projectleiders bespreken met de werkgroep communicatie,
welke rol zij hierin wil nemen.

8 Tijdspad/planning




1x per kwartaal coördinerend overleg
2x per jaar overleg stichtingsbestuur
2x per jaar raad van advies

9 Aanbevelingen



Commitment werkgroepen, organen
Financieringsmogelijkheden
o Achterstandsfonds
o VEZN

16

