Geef een boost aan betere
samenwerking voor
mantelzorgondersteuning
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Is er een specifiek vraagstuk in jouw gemeente of
regio over de ondersteuning van mantelzorgers?
Is hiervoor samenwerking met andere organisaties
nodig en zoek je een manier om hiermee gezamenlijk
aan de slag te gaan? Of heb je bij de implementatie
van een werkwijze een steuntje in de rug nodig?
Meld je dan aan voor de praktijkversneller van
In voor mantelzorg-thuis. In een klein jaar krijg
je begeleiding, zodat je, samen met andere
organisaties, stappen voor verbetering zet.

samenwerken, samen zorgen, #wijzorgen samen

HOE WERKT HET?

TIJDSINVESTERING

In deze praktijkversnellers werk je aan een specifiek
vraagstuk dat in jouw gemeente of regio een boost
nodig heeft en waar samenwerking met andere
organisaties voor nodig is. Denk aan:

De begeleiding vanuit In voor mantelzorg-thuis is
kosteloos. Van de deelnemers vragen we wel een tijdsinvestering. We verwachten dat er een projectleider is
per regio die gemiddeld 2 uur per week beschikbaar is.
Deze projectleider heeft een actieve rol bij het traject en
begeleidt bijvoorbeeld, samen met adviseurs van Movisie en Vilans, bijeenkomsten en bereidt deze voor. Voor
de andere deelnemers bedraagt de tijdinvestering zo’n 3
uur per maand. Daarnaast moeten er voldoende mogelijkheden in de organisaties zijn om gekozen stappen uit
te voeren.

3 Een methodiek implementeren in verschillende
organisaties.
3 Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers
beter in beeld brengen.
3 Mantelzorgers eerder bereiken en toerusten.
3 Respijtzorg in jouw regio goed vormgeven.
3 Vrijwilligers betrekken bij de ondersteuning van
mantelzorgers.
Je doet mee aan de praktijkversneller met minimaal drie
organisaties uit jouw regio. Hierbij krijg je begeleiding
van adviseurs van Movisie en Vilans. Zij gebruiken de
methode van waarderend onderzoeken. Daarbij focus je
op wat er goed gaat en waarvan je meer zou willen. Zo
doorbreek je bestaande patronen. Met elkaar vorm je
een netwerk dat het vraagstuk gaat aanpakken. In verschillende sessies kom je bij elkaar om verbeterstappen
te zetten. De praktijkversnellers starten in oktober 2020
en eindigen in september 2021.

VOOR WIE?

HET SELECTIEPROCES
Er is plaats voor 10 praktijkversnellers. Inschrijven
hiervoor kan tot en met 6 september. Hierna volgt
telefonisch een intakegesprek. Op basis daarvan
wordt een eerste selectie gemaakt. In de week van
21 september volgt dan een online intake waarbij de
praktijk een pitch doet. Op 1 oktober maken we de
definitieve selectie bekend.

TRAINING WAARDEREND
ONDERZOEKEN

De praktijkversnellers zijn bedoeld voor gemeenten,
welzijnsorganisaties, thuiszorgorganisaties en bijvoorbeeld steunpunten mantelzorg. Bij voorkeur doen 2
tot 3 personen van verschillende organisaties uit een
regio mee.

De projectleiders van de praktijkversnellers krijgen
een training Waarderend onderzoeken. Hierin leggen
we meer uit over de stappen van waarderend onderzoeken en de werkwijze. Deze training is gepland op
maandag 26 oktober. Zet deze datum dus ook vast
in je agenda.

BELANGRIJKE DATA

AANMELDEN

3 6 september: deadline aanmelden
3 1 t/m 11 september: telefonische intake
(n.a.v. aanmelding)
3 21 t/m 25 september: online pitch
3 1 oktober: bekendmaking definitieve selectie
3 26 oktober: training Waarderend onderzoeken
voor projectleiders

Wil je meedoen?
Meld je dan aan en stuur een mail aan ivm@movisie.nl.
Heb je vragen?
Dan kun je contact opnemen met Karlijn Nanninga via
k.nanninga@vilans.nl.

IN VOOR MANTELZORG-THUIS
In voor mantelzorg-thuis is een driejarig programma van Movisie en
Vilans. Doel van dit programma is een betere samenwerking met en voor
mantelzorgers, zodat zij betere ondersteuning krijgen. Dat doen we op
verschillende manieren: via lokale lerende praktijken, een traject met
landelijke organisaties en via praktijkversnellers.

Meer informatie? Ga naar invoormantelzorg.nl

