Eindrapportage Samen één in Feijenoord & Expeditie Duurzame Zorg 2014
Resultaatgebieden Samen één in Feijenoord
1. Samen één in Feijenoord manifesteert zich als het netwerk van de verschillende wijken en
aansluiting is gerealiseerd bij het document ‘Visie op Toegang’ van gemeente Rotterdam
a. Naar aanleiding van de afstemming op 22 april 2014 met de projectleider van de
Proeftuin Langdurige Zorg van de gemeente Rotterdam zijn er afspraken gemaakt
over de verbinding van het ‘adviesteam’, met de stuurgroep van Samen één in
Feijenoord. Het adviesteam (bestaande uit een afvaardiging van leden van de
stuurgroep van Samen één in Feijenoord en partners van Samen één in Feijenoord) is
in 2014 drie keer bij elkaar gekomen onder voorzitterschap van de projectmanager
van Samen één. Het waren leerzame bijeenkomsten waarin aan de hand van
casussen, de effecten van de transities zijn besproken en aanpassingen plaats
hebben gevonden.
b. Binnen het convenant van de gemeente met Achmea, is er een duidelijke wens om
ook na afronding van de Proeftuin Langdurige Zorg een periodiek overleg /
consultatie met een adviesteam voort te zetten. Aansluiting bij het lokale netwerk
Samen één Feijenoord ligt daarbij voor de hand, wellicht met enkele extra partijen
die nu ook in het adviesteam deelnamen. Dit wordt binnen de gemeente verder
uitgewerkt. Een voorstel hiertoe wordt medio 2015 verwacht.
2. Er is aansluiting met de wijkteams gerealiseerd
a. Diverse wijkteamleiders en wijkteamleden van wijkteams in Feijenoord hebben
deelgenomen aan activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd door Samen één in
Feijenoord. De wijkteams zijn aanwezig geweest bij Topontmoetingen en hebben zo
is de verbinding tussen de wijkteams en het wijknetwerk versterkt.
b. Aan de netwerklunches in ’t Slag hebben wijkteamleiders en wijkteamleden
deelgenomen. Er is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om daar de stand van
zaken rondom de ontwikkeling van de wijkteams toe te lichten en partners mee te
nemen in een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
c. Tijdens de netwerklunches in de wijk Feijenoord is de wijkteamleider van de wijk
Feijenoord aanwezig. Er wordt op die manier verbinding gelegd tussen wijkteam en
het netwerk van zorg en welzijn in Feijenoord.
3. Het netwerk heeft 25 betalende partners uit de verschillende sectoren.
a. Het aantal betalende partners is in 2014 verder toegenomen. Betalende partners op
31 december 2014:
1.
Centrum voor Jeugd en Gezin
2.
Havensteder
3.
Huisartsenpraktijk Mozaïek
4.
Kinderdagverblijf De Maan
5.
MoveDis
6.
MOB B.V.
7.
Star-MDC
8.
Stichting Dock
9.
Thuiszorg Rotterdam
10. Woonstad Rotterdam
11. Zichtbare Schakels
12. Zorgimpuls
13. Stichting B4You

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
34.
35.
36.

Zorgfamilie
Dunya Zorg en Welzijn
Middin
IJsselwijs
Ikazia Ziekenhuis
Maasstad Ziekenhuis
Stichting Humanitas
Zadkine
Buurtzorg
Zorg op Zuid
Albeda College
Gezondheidscentrum Randweg
Laurens Feijenoord
Indigo/ Context
Pameijer
ASVZ
Izah Thuiszorg
A&G Thuiszorgbureau
Calibris
Achmea
Stichting MEE
Bibliotheek
Hogeschool Rotterdam
Avant Sanare

4. Voor de aanpak en monitoring van initiatieven en projecten wordt gebruik gemaakt van een
wijkscan
a. In 2013 is een wijkscan uitgevoerd ( door het Jan van Es Instituut inmiddels
overgedragen aan Sinfore) bij vier gezondheidscentra in (de voormalige
deelgemeente) Feijenoord. In deze wijkscan zijn diverse brongegevens van CBB, Nivel
gekoppeld aan de informatie uit het huisartseninformatiesysteem. Deze wijkscan
geeft inzicht en achtergrondinformatie over de populatie voor zorg, wonen, welzijn,
jeugd, gezin, werk en inkomen. De gegevens vanuit landelijke data sets zijn
gekoppeld met een extractie uit het Huisartsen Informatie Systeem (HIS), waardoor
gezondheidsindicatoren gekoppeld zijn en beschikbaar op postcode niveau. Met
deze scan hebben we een gedetailleerd beeld van de huidige zorgvraag en de
prognose. Deze wijkscan gebruiken we om onze aanpak te bepalen, de zorgvraag te
kunnen bepalen en hierop het aanbod af te stemmen bijvoorbeeld op het gebied van
diabetes.
b. Eind 2014 heeft Sinfore de wijkscan over 2014 voor de diverse gezondheidscentra
uitgevoerd. Er zijn nieuwe indicatoren toegevoegd, afgestemd op de wensen van
Samen één in Feijenoord en specifiek het project ‘Expeditie Duurzame Zorg
Feijenoord’.
Organisatie- en coördinatiekosten Samen één in Feijenoord
- Er wordt 6 x per jaar een stuurgroep vergadering georganiseerd
o In 2014 is de stuurgroep van Samen één in Feijenoord 6 maal bij elkaar gekomen.
 28 januari
 25 maart






-

3 juni
2 september, hei-sessie: Tijdens deze hei-sessie heeft onderzoekster Lieke
Oldenhof het vervolgonderzoek vanuit het IBMG gepresenteerd:
‘Wijkgovernance in the making: het verplaatsen van zorg en ondersteuning
naar wijken’. In het onderzoek is o.a. gefocust op de ontwikkeling rondom de
wijkteams, maar ook naar de rol van multifunctionele accommodatie ’t Slag
in het wijkgericht werken. Daarnaast heeft de stuurgroep tijdens de heisessie gesproken over de meerwaarde van het netwerk, de toekomst, de
financiën en de aansluiting bij de gemeentelijke wijknetwerken. Om deze
verbinding te onderzoeken waren gemeentelijke ambtenaren van de
afdelingen Jeugd en A&W uitgenodigd. Resultaten van de hei-sessie:
 De gebiedscommissie is als vertegenwoordiging van de bewoners
betrokken bij het netwerk Samen één in Feijenoord;
 Er is een financieel model voor Samen één in Feijenoord voor 2015
gemaakt;
 Er is een vragenlijst bij alle partners van Samen één in Feijenoord
uitgezet, ten aanzien van de meerwaarde van het netwerk. De
reactie op deze vragen is gebruikt voor het vormgeven van het
jaarplan van 2015;
 Er is aansluiting gezocht bij de wijknetwerken van de gemeente. Zo is
door een lid van de stuurgroep deelgenomen aan de sessie rondom
het wijknetwerk Jeugd. Bovendien is er gezamenlijk met het gebied
en de afdeling Jeugd gewerkt aan een gezamenlijke Topontmoeting
voor begin 2015.
28 oktober
9 december

Er wordt 6 x per jaar een Topontmoeting georganiseerd
o 16 januari 2014: Topontmoeting i.s.m. gemeente Rotterdam, georganiseerd bij
Simeon & Anna. Deze Topontmoeting stond in het teken van samenwerking tussen
de wijkteams en het wijknetwerk. Meer dan 100 professionals uit Feijenoord waren
aanwezig.
o 4 maart 2014: Topontmoeting (georganiseerd in de Proeftuin) rondom het thema:
‘van Verzorgingsstaat naar Participatiesamenleving’. Ongeveer 40 professionals
waren aanwezig.
o 3 juni 2014: Topontmoeting (in wijkcentrum Irene) georganiseerd in samenwerking
met Context. Een bijeenkomst rondom de ontwikkelingen binnen de GGZ. Tijdens de
bijeenkomst waren ongeveer 40 professionals uit de wijk aanwezig.
o 1 juli 2014: Topontmoeting stond in het teken van Expeditie Duurzame Zorg,
georganiseerd in het Gemaal (zie verder bij project: Expeditie Duurzame Zorg).
o 23 september 2014: Topontmoeting (georganiseerd in wijkcentrum de Brink) stond
in het teken van Armoede en Schuldenproblematiek. Tijdens een drukbezochte
bijeenkomst werd er een mini-college gegeven door Nadja Jungmann (lector
Hogeschool Utrecht) en werden best-practices gepresenteerd vanuit Woonstad
Rotterdam en DOCK/Eneco. Vervolgens gingen de meer dan 40 aanwezige
professionals met elkaar in gesprek over de mogelijkheden tot samenwerking als het
gaat om preventie van schulden en de aanpak van schuldenproblematiek.
o 2 december 2014: Topontmoeting (georganiseerd in het Ikazia ziekenhuis) stond in
het teken van inspiratie en vooruit kijken naar 2015. Er was een flitsende Ja-maar
show, waarin de partners van Samen één in Feijenoord worden meegenomen in het
omdenken, tevens werd de LeeftSamen App gepresenteerd. Een applicatie voor de

telefoon die op dit moment in Prins Alexander wordt getest. Ten slotte hebben de
partners aan de hand van verschillende thema’s het jaarplan voor 2015
vormgegeven. Er waren ongeveer 40 betrokken professionals aanwezig.
-

Er verschijnt 6 keer per jaar een nieuwsbrief
o 13 februari
o 8 april
o 27 mei
o 1 september
o 16 oktober
o 17 december

-

De website wordt up-to-date gehouden
o Zie: www.sameneenfeijenoord.nl

-

Projecten in de deelgemeente worden gecoördineerd, gefaciliteerd en/of ondersteund
o Expeditie Duurzame Zorg
 (zie onder)
o

Multimediale Gezondheidstafel
 In het kader van de multimediale gezondheidstafel heeft in 2014 diverse
malen afstemming plaatsgevonden met de ontwikkelaar. Er zijn afspraken
gemaakt over de doorontwikkeling van de multimediale gezondheidstafel.
Aan de hand van deze gesprekken heeft de ontwikkelaar een offerte voor het
vervolgtraject opgesteld. In het tweede kwartaal is de opdracht verstrekt
voor de doorontwikkeling van de tafel. In het derde kwartaal is de route voor
de doorontwikkeling van de tafel, in samenspraak met de ontwikkelaar,
besproken en de uitvoering ervan is gestart;
 Er is een demo ontwikkeld waarin zichtbaar werd
hoe de nieuwe multimediale gezondheidstafel eruit
zou gaan zien en er heeft een update
plaatsgevonden van de software waarbij een aantal
nieuwe applicaties op de tafel zijn geïnstalleerd;
 In het najaar van 2014 zijn twee ‘inloopspreekuren’
gepland waarbij de partners van Samen één in
Feijenoord hun input konden leveren voor de multimediale gezondheidstafel
en direct met de ontwikkelaar konden afstemmen over de mogelijkheden en
onmogelijkheden rondom de tafel;
 Eind 2014 heeft de eerste oplevering van de nieuwe content en het nieuwe
besturingssysteem plaatsgevonden. Er waren nog enkele open eindjes die
begin 2015 opgepakt gaan worden door de ontwikkelaar.





Er is afstemming geweest met de Stichting ‘Lezen & Schrijven’ over
eventuele samenwerking;
Er is verbinding gelegd met de gemeentelijke werkgroep Taal & Gezondheid.
De multimediale gezondheidstafel is daar als project ingebracht.
In het kader van een project waarbij filmpjes van medisch-technische
handelingen zijn opgenomen t.b.v. de multimediale gezondheidstafel, heeft
er op 16 januari een rondleiding voor de leerlingen van het Albeda College
plaatsgevonden.






o

De opnames voor de filmpjes voor de gezondheidstafel hebben
plaatsgevonden op 27 februari, 6 maart, 13 maart en 20 maart. Hierbij waren
aanwezig
een
praktijkondersteuner
of
doktersassistente
van
gezondheidscentrum Randweg, een cameraman van het leerwerkbedrijf van
het Da Vinci College, twee docenten van het Albeda College en steeds een
groepje van ongeveer 6 leerlingen van het Albeda College.
In het tweede kwartaal zijn de filmpjes gemonteerd. Op 15 mei heeft samen
met de leerlingen van het Albeda College een afsluitende bijeenkomst
plaatsgevonden in ’t Slag. Tijdens deze bijeenkomsten kregen de leerlingen
hun certificaat uitgereikt.
Eind 2014 zijn de filmpjes op de tafel geplaatst.

Wijkleerbedrijf
 Er is structurele verbinding met het wijkleerbedrijf van Calibris in het
Kopblok, als het gaat om concrete projecten. Calibris is tevens partner van
Samen één in Feijenoord geworden.
 In het kader van Wijkgerichte Werken vanuit het Albeda College, hebben
Samen één in Feijenoord en Albeda College op dinsdag 27 mei een
grootschalig brainstorm ontbijt georganiseerd in Vreewijk. Tijdens deze
bijeenkomst waren ongeveer 35 professionals uit de wijk aanwezig. Concrete
resultaten in 2014:
 De sleutel van de recreatieruimte van de Beukenhorst is door
Havensteder overhandigd aan de VVE van de Dalenwijk. In
samenwerking met leerlingen van het Albeda College zijn er diverse
activiteiten georganiseerd voor en door de wijk.
 In multifunctioneel gebouw ’t Slag is op 1 september het nieuwe
Praktijkhuis geopend. Aanleiding waren verschillende knelpunten
ingebracht door de partners: Leerlingen van het Albeda college
moesten opleiding verlaten als er geen stage/praktijkplaats
gevonden kon worden. Cliënten van Pamijer moesten in het kader
van de participatiewet een werkplek vinden en de dagbesteding
waar ze gebruik van maakte stopte per 1 januari 2015. In ‘t Slag is de
ondernemer van de koffiecorner gestopt, er bleek in de wijk wel
behoefte aan, maar commerciële uitbating bleek financieel niet
haalbaar. Ten slotte zagen de huurders van ‘t Slag het gebouw
vervuilen. Al deze signalen zijn verbonden en er is een uniek project
met gesloten beurzen ontstaan: een wijkleerbedrijf in ‘t Slag.
Inmiddels zijn er 8 cliënten van Pamijer actief, die worden begeleid
door leerlingen van het Albeda College. De cliënten en leerlingen
hebben de koffiecorner in ’t Slag heropend. Hier kan weer koffie,
thee, een broodje en iets lekkers genuttigd worden. Verder voeren
cliënten en leerlingen allerhande werkzaamheden in ‘t Slag uit, voor
o.a. Gezondheidscentrum Randweg, het kinderdagverblijf en de
bibliotheek. Ook deze werkzaamheden zullen nog verder worden
uitgebouwd. Er is een werkgroep, o.l.v. Samen één in Feijenoord, die
4 keer per jaar bij elkaar komt. In deze werkgroep worden
werkzaamheden afgestemd, uitgangspunten bepaald en op dit
moment wordt gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst.
Meer info in bijgaande film https://vimeo.com/117588312

o

Netwerklunches
 In 2014 hebben in ’t Slag 10 netwerklunches plaatsgevonden:
 Dinsdag 4 februari
 Dinsdag 4 maart
 Dinsdag 1 april
 Dinsdag 6 mei
 Dinsdag 3 juni
 Dinsdag 1 juli
 Dinsdag 2 september
 Dinsdag 7 oktober
 Dinsdag 4 november
 Dinsdag 2 december
Er waren steeds tussen de 15 en 30
professionals vanuit diverse sectoren
aanwezig.
 Ook in de wijk Feijenoord zijn in 2014 voor
het eerst netwerklunches ‘zorg & welzijn’
georganiseerd. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met DOCK. Er hebben
in 2014 vier netwerklunches plaatsgevonden, die steeds door 20 à 30
professionals bezocht werden.

o

Overig
 Er heeft afstemming plaatsgevonden met het Nationaal Programma
Kwaliteitssprong Zuid door middel van een gesprek met Marco Pastors op 7
januari.
 Op 23 januari heeft Samen één in Feijenoord een presentatie over het
netwerk gegeven tijdens de studiedag van de Nederlandse Vereniging van
Demografen in Den Haag.
 Op 3 april heeft Samen één in Feijenoord een presentatie over het netwerk
gegeven tijdens de 14de internationale ‘Conference on Integrated Care’ in
Brussel. Een 3-daagse conferentie met deelnemers van over de hele wereld.
 In het tweede kwartaal is het vervolgonderzoek van de Erasmus Universiteit
(IBMG), uitgevoerd door Lieke Oldenhof, afgerond. Het onderzoek heeft de
titel gekregen: ‘Wijkgovernance in the making: het verplaatsen van zorg en
ondersteuning naar wijken’. In het onderzoek is o.a. gefocust op de
ontwikkeling rondom de wijkteams, maar ook naar de rol van
multifunctionele accommodatie ’t Slag in het wijkgericht werken. Tijdens de
hei-sessie van de stuurgroep in september heeft onderzoekster Lieke
Oldenhof het onderzoek gepresenteerd.
 Op 1 juli is wethouder Hugo de Jonge op bezoek geweest bij Samen één in
Feijenoord. Naast de projectmanager en de projectcoördinator waren ook
een groot aantal stuurgroepleden aanwezig. Er is een presentatie gehouden
over de werkzaamheden van Samen één in Feijenoord en de wethouder
heeft een rondleiding door ’t Slag gekregen. Daarnaast is met de wethouder
gesproken over de aansluiting van Samen één in Feijenoord op de wijkteams.
 Op dinsdag 16 september heeft een kennismakinggesprek plaatsgevonden
met gebiedsdirecteur Vincent Florijn. Ook bij dit bezoek waren een aantal
leden vanuit de stuurgroep aanwezig. Op 15 oktober heeft een
vervolgafspraak plaatsgevonden waarin concrete afspraken zijn gemaakt
over samenwerking. Zo wordt begin 2015 een gezamenlijke bijeenkomst/















Topontmoeting georganiseerd en sluit gebiedsdirecteur Vincent Florijn vanaf
begin 2015 aan bij de stuurgroep van Samen één in Feijenoord.
Op maandag 22 september heeft een vervolgoverleg plaatsgevonden in het
kader van ‘Mijn Feijenoord’. In aanwezigheid van Peter Siemann (Albeda
College), Annette Straver (GGD) en Rene de Beer (UWV), heeft Laurens
Waling zijn plan voor Mijn Feijenoord gepresenteerd. Naar aanleiding van
een vervolgafspraak zijn Laurens Waling en de Zuiderling met elkaar in
gesprek gegaan over een vervolg.
Op 9 september is deelgenomen aan een Hei-sessie van de gemeentelijke
aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Eén van de uitkomsten was
dat voor 2015 Bloemhof en Hillesluis zijn aangewezen als Lekker Fit!-wijken.
Voor verschillende projecten van Samen één in Feijenoord zijn drie groepen
studenten van de Hogeschool Rotterdam ingezet. Vanuit de opleidingen
Verpleegkunde en Commerciële Economie (minor Social Marketing). Er zijn
gesprekken gevoerd over de inzet van universitaire studenten vanuit het
Instituut Beleid en Management in de Gezondheidszorg in 2015.
Op 21 oktober is voor de eerste keer deelgenomen aan het Platform: Taal,
Gezondheid & Zorg van de gemeente Rotterdam. Verdere samenwerking
wordt op dit moment vorm gegeven.
28 oktober heeft voor de eerste maal een Bestuurlijk Overleg Samen één in
Feijenoord plaatsgevonden. Aanwezig waren de projectmanager en
projectcoördinator van Samen één in Feijenoord, en bestuurlijke
afvaardiging van Pameijer (Linda Boot) en het Albeda College (Marion
Klapwijk). Laurens (Ben van Dorp) was verhinderd. Er zijn o.a. afspraken
gemaakt rondom de financiële bijdragen van de partners van Samen één in
Feijenoord.
In 2014 zijn er twee grote markten georganiseerd in ’t Slag. Samen één in
Feijenoord heeft deze markten in samenwerking met DOCK en de
bibliotheek vormgegeven. Op 4 juni heeft een gezondheidsmarkt
plaatsgevonden en op 26 november is een informatiemarkt georganiseerd in

het teken van de veranderingen in de zorg. Er werd onder andere informatie
verstrekt door gemeente, Vraagwijzer, DOCK en verschillende
zorgaanbieders. Daarnaast waren er verschillende vrijwilligersorganisaties
aanwezig om informatie te verstrekken over vrijwillige inzet. Ook de CamperExpeditie was aanwezig (zie verder onder Expeditie Duurzame Zorg).
In het visiedocument van Samen één in Feijenoord is opgenomen dat er
jaarlijks minimaal één keer individuele afstemming plaatsvindt met de
diverse partijen in het netwerk. Hierin wordt besproken wat de wensen en
behoeften van de organisaties zijn, waar samenwerking gezocht kan worden
en waar ondersteuning geboden. In 2014 heeft afstemming plaatsgevonden
met:



7 januari, 9 sept
27 januari

Context
Buurtzorg

 28 januari
Zadkine
 10 februari
Middin
 24 februari, 25 aug
CJG
 25 februari
Woonstad Rotterdam
 27 februari, 28 aug, 23 sept
ZorgImpuls
 5 maart
Laurens
 31 maart, 27 aug, 6 okt, 13 nov
Hogeschool Rotterdam
 14 april, 29 okt
MOB
 13 mei
ASVZ
 11 juni
Izah Thuiszorg
 11 juni
A&G Thuiszorgbureau
 8 juli en 28 aug
DOCK
 9 juli
Maasstad Ziekenhuis
 14 juli en 2 sept
Albeda College
 17 juli en 15 sept
Havensteder
 12 aug
Zichtbare Schakels
 18 sept, 17 nov
Ikazia ziekenhuis
 9 okt
Avant Sanare
 27 nov
Thuiszorg Rotterdam
 15 december
Movedis
De partners met wie in 2014 geen individuele afstemming heeft
plaatsgevonden, zal in de eerste helft van 2015 een gesprek worden gepland.

Activiteiten Expeditie Duurzame Zorg
-

Het opleiden van vrijwilligers die laaggeletterde diabetes patiënten thuis hulp bieden en
ondersteuning geven
o In samenwerking met gezondheidscentrum Randweg, Dunya Zorg & Welzijn en de
Voorlichters Gezondheid is hier in het tweede kwartaal vorm aan gegeven.
 Er is een projectplan opgesteld;
 Er is een selectie van (pre) diabeten van gezondheidscentrum Randweg
gemaakt die begeleiding nodig hebben;
 Er hebben drie voorlichtingsavonden plaatsgevonden, die zijn verzorgd door
de Voorlichters Gezondheid;
 Er is een extra voorlichting gepland voor de groep patiënten van
Marokkaanse afkomst, in oktober;
 De patiënten die hierbij aanwezig waren, zijn nagebeld om deel te nemen
aan het vervolgtraject van begeleiding;
 Er zijn door Dunya Zorg& Welzijn vrijwilligers geselecteerd. Het bleek nog
niet altijd makkelijk om geschikte kandidaten te vinden;
 Dunya Zorg & Welzijn heeft uiteindelijk zes leefstijlmaatjes uit de doelgroep
geselecteerd;
 De leefstijlmaatjes zijn actief bij de Camper-Expeditie en Dunya Zorg &
Welzijn gebruikt de Camper-Expeditie voor het werven van nieuwe
leefstijlmaatjes;
 De leefstijlmaatjes hebben inmiddels drie trainingen gevolgd:
 Kennis diabetes (Praktijkondersteuner Yvonne Kramer)
 Voeding(diëtiste Humeyra Bulut)
 Bewegen( fysiotherapeute Fatiha Lamhadi-Madani)
o Het project krijgt in 2015 een vervolg, waarbij de leefstijlmaatjes worden gekoppeld
aan diabetes patiënten.

-

Het inzetten van wijksportvereniging Feijenoord Beweegt voor activiteiten van de Expeditie
Duurzame Zorg ten behoeve van de lage SES-groepen
o De organisatie van Feijenoord Beweegt staat niet stevig, waardoor in samenspraak
met de gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport een ander traject is
ingezet:
 Er is verschillende malen afgestemd met Rotterdam Sportsupport, zij
ondersteunen de sportverenigingen in Rotterdam. Zij onderzoeken de
situatie bij Feijenoord Beweegt en gaan besluiten hoe zij het vervolg van
deze vereniging zien;
 Samen met Rotterdam Sportsupport is besloten om de verbinding te leggen
met alle wijksportverenigingen in de wijken waar Expeditie Duurzame Zorg
actief is. Dit gebeurt door nauwe contacten met de buurtsportcoach, maar
ook door het uitnodigen van de sportverenigingen voor de
gezondheidsmarkt, netwerkbijeenkomsten etc.
 Daarnaast heeft de verbinding met Rotterdam Sportsupport en de sport- en
beweegactiviteiten in de wijk concreet vorm gekregen via de CamperExpeditie. Daar hebben zowel Rotterdam Sportsupport als Sportregie een
plek en wordt direct doorverwezen. Deze doorverwijzingen worden
gemonitord.

-

Het realiseren van publiek-private samenwerking ten behoeve van de aanpak welke de
Expeditie Duurzame Zorg nastreeft zowel in materiële als immateriële zin

o

Publiek-private samenwerking krijgt binnen Expeditie Duurzame Zorg op
verschillende manieren vorm:
 Lilly (farmaceut) speelt een rol in het trainen van zorgverleners om te werken
met de Conversation Maps. Deze worden ingezet voor het geven van
groepsvoorlichting aan diabetes patiënten;
 Er is samenwerking met Sanofi (farmaceut) als het gaat om het verbinden
van de 1ste en de 2de lijnszorg op het gebied van diabetes;
 Er wordt samengewerkt met Lifescan als het gaat om het leveren van
materialen voor de Camper-Expeditie;
 Er wordt samenwerking gezocht met lokale ondernemers rond de CamperExpeditie, als het gaat om gezonde producten die tijdens de Expeditie dagen
worden aangeboden.

Resultaten op de diverse projecten
Aan de hand van de deelprojectplannen is in de 2de helft van 2014 gestart met de uitvoering van de
diverse plannen.
Gezondheidsbevordering
Projectplan 1: Leefstijlaanbod op Maat
- De sportdatabase, ontwikkeld door gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport en de
GGD is sinds 13 oktober live.
- Het door de gemeente Rotterdam geïnitieerde social marketing onderzoek naar de match
tussen ‘vraag en aanbod’ wordt momenteel uitgevoerd.
- Twee groepen studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben onderzoek uitgevoerd op
het gebied van leefstijlaanbod: een inventarisatie op het gebied van voeding & voorlichting,
en een social marketing onderzoek naar de drijfveren voor gezond gedrag.
- Het vinden van beweeg- en zoekmaatjes heeft een nieuwe impuls gekregen door aansluiting
bij de Camper-Expeditie.
Projectplan 2: Voorlichting gezonde leefstijl
- Er hebben in 2014 6 Camper-Expedities plaatsgevonden. In de
eerste Camper-Expedities heeft de focus primair gelegen op het
organiseren van een netwerk als belangrijkste randvoorwaarde
om de doelstelling in te vullen. Er zijn inmiddels al 23
organisaties uit de wijken betrokken. Op basis van de terug
gekomen formulieren, kan gezegd worden dat per CamperExpeditie gemiddeld 90 bezoekers de Camper-Caroussel
hebben doorlopen. Deze bestaat achtereenvolgens uit: Toeleiding, Inschrijving (start DRT en
start monitoringsformulier en afvinken), Bloeddruk
meten, BMI meten, Bloedsuiker prikken, Advies over
Voeding, Advies over Bewegen, Advies over Diabetes,
Advies over (ont)stress, Advies over leefstijl, en indien
van toepassing ook een station van het CJG waar
kinderen worden gewogen, gemeten en advies krijgen.
In totaal hebben tijdens de eerste zes Camper-Expeditie
247 bezoekers advies gehad op het gebied van voeding,
beweging en/of voorlichting gehad over diabetes. De
Camper-Expeditie krijgt een vervolg in 2015.

Voor een impressie van de Camper-Expedities:
https://www.youtube.com/watch?v=2kunITeOp5M
https://www.youtube.com/watch?v=tQ92eOL2EJs
https://www.youtube.com/watch?v=F8yywNz5Y90
-

-

-

Tijdens de Afri Spelen op 21 september heeft
het beweegaanbod uit de wijk zich
gepresenteerd aan de 300 aanwezigen. Zie ook:
http://aktueltv.nl/afri-spelen-2014/
Op verschillende locaties in de wijk (buurthuis/
speeltuinvereniging/
taalklas)
geven
de
Voorlichters Gezondheid voorlichtingen en
trainingen over leefstijl, gezonde voeding en
diabetes.
I.s.m. de Zuiderling, huisartsenpraktijk Mozaiek en gezondheidscentrum Afrikaanderwijk is
het plan voor het Buurt Gezondheid Netwerk ontwikkeld. Uitvoering start begin 2015.

Projectplan 3: Verbinding zorg en leefstijlaanbod
- Er hebben diverse multidisciplinaire overleggen plaatsgevonden waarbij het leefstijlaanbod
in de wijk onder de aandacht werd gebracht en waarbij de verbinding met de
zorgprofessionals is gelegd. O.a. heeft op 4 november de Expertmeeting ‘Empowerment &
Beweging’ plaatsgevonden.
- Met ingang van 1 mei 2014 is vanuit Sportstimulering de functie ‘Sportregisseur’ in het leven
geroepen.
- De praktijkondersteuner én de praktijkondersteuner in opleiding van gezondheidscentrum
Randweg hebben de training tot leefstijlcoach gevolgd. Ook is er vanuit dat
gezondheidscentrum een wandelgroep gestart die wekelijks een uur met patiënten en
andere belangstellenden loopt.
- De verbinding met de wijksportverenigingen wordt gelegd via de Camper-Expeditie, daar
worden zorg en sport(verenigingen) aan elkaar verbonden.
Vroegopsporing
Projectplan 4: Vroegopsporing
- Begin oktober zijn ongeveer 30 professionals van de lokale welzijnsaanbieder DOCK getraind
in leefstijl, diabetes en het belang van vroegopsporing.
- Op zondag 13 september heeft een wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel de Diabetes
Risicotest ingezet tijdens een groot sport- en beweeg evenement voor mensen met een
beperking. Zij heeft hier tussen 70 en 80 mensen gezien die een Diabetes Risicotest hebben
ingevuld en/of die zij heeft voorzien van voorlichting.
- De Diabetes Risicotest wordt ingezet tijdens de Camper-Expedities. De registratie van
bezoekers met een (verhoogd) risico op diabetes is nog in ontwikkeling, het is in dit stadium
te prematuur om hier een betrouwbare conclusie aan te verbinden.

Diagnose en Behandeling
Projectplan 5: Samenwerking 1ste/2de lijn
- Vanuit Expeditie Duurzame Zorg is aangesloten op de strategische samenwerking die
plaatsvindt binnen ‘Substitutie op Zuid’.
Projectvoorstel 6: Verbinding Obesitas/DM ketens
- In oktober 2014 is bekend geworden dat JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) vanaf 2015 zal
worden uitgerold in de wijken Bloemhof en Hillesluis. Dit zal bijdragen aan het verder
versterken van het project waarin de obesitas- en diabetes keten gekoppeld worden.
Projectplan 7: Inventarisatie Zelfmanagementbehoefte (incl. behoefte IZP)
- In de maanden september en oktober heeft een inventarisatie m.b.t. het thema
‘zelfmanagement’
plaatsgevonden. Er zijn gesprekken gevoerd met patiënten
vertegenwoordiging (DVN), zorgverleners (1ste en 2de lijn), bestuurders en zorgverzekeraar.
- Opvallendste uitkomsten van de gesprekken: er bestaat een grote diversiteit aan beelden bij
de term ‘zelfmanagement’, er wordt verschillende gedacht over hoe die doelgroep in deze
wijken daarmee om kan gaan en er wordt nog weinig gebruik gemaakt van digitale tools of
internet filmpjes.
- De werkbijeenkomst die gepland was voor 9 december is verplaatst naar begin februari,
omdat meerdere sleutelfiguren niet aanwezig konden zijn.
Projectplan 8: Groepsbijeenkomsten
- Op 4 november heeft Lilly de training ‘Conversation Maps’ gegeven, een methodiek om met
groepsbijeenkomsten aan de slag te gaan. Tijdens deze training waren aanwezig:
praktijkondersteuners van gezondheidscentra Afrikaanderwijk en Randweg, de DVN en de
Voorlichters Gezondheid.
- Met gezondheidscentrum Afrikaanderwijk zijn concrete afspraken gemaakt over
groepsbijeenkomsten. Deze starten begin 2015.
Projectplan 9: Interculturele leefstijlinterventie
- (zie boven).
Projectplan 10: Patiëntprofielen
- De patientprofielen die momenteel o.l.v. de NDF worden ontwikkeld, worden in een latere
fase geïmplementeerd, als de NDF het ondersteuningsaanbod dat de toepassing ervan moet
faciliteren, gereed heeft.
Project overstijgende resultaten:
Samenwerking met partners
Doel van Expeditie Duurzame Zorg is door het creëren van netwerken/verbeteren samenwerking,
gezamenlijk de doelen van het masterplan te bereiken. Het aantal samenwerkingspartners, en de
wijze waarop zij deelnemen in de Expeditie, zegt dus iets over de mate waarin verwacht mag worden
dat EDZ daarin slaagt. Het afgelopen jaar zijn vele nieuwe partners aangehaakt (zie bijlage 1 voor
overzicht partners Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord). Ook de Topontmoeting1 van 1 juli heeft
1

Topontmoetingen zijn themabijeenkomsten van het netwerk Samen één in Feijenoord, deze worden 6 x per
georganiseerd voor het netwerk van meer dan 35 partners.

hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Daar waren ongeveer 50 partners uit de wijk aanwezig,
waarvan een groot deel heeft aangegeven een rol te willen spelen in de uitvoering van Expeditie
Duurzame Zorg Feijenoord.
Onderzoek
De activiteiten in de Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord worden begeleid door onderzoek
bestaande uit een proces- en een uitkomstevaluatie. Voor dit onderzoek ligt er een plan wat in de
komende tijd verder uitgewerkt zal worden. Daarbij staan de volgende vragen centraal:
Wat levert de regionale EDZ aanpak op in termen van:
a) doelmatigheid van zorg en welzijn voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2
b) kwaliteit van leven en tevredenheid met de zorg van mensen met diabetes type 2
c) gezondheid van de regionale bevolking en DM-2 patiënten in het bijzonder
Wat zijn de bevorderende & belemmerende factoren die hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van de gevonden resultaten van de EDZ aanpak.
Om antwoord te krijgen op de vragen genoemd bij 1 zal gebruikt gemaakt worden van al beschikbare
data van de Lokale en Nationale Monitor Volksgezondheid (LNMV), Vektis, en de
gezondheidsmonitor van de GGD Nederland. Het RIVM zal deze data koppelen en aanleveren.
Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van data van de gezondheidscentra met Geïntegreerde
Eerstelijnszorg (GEZ) gelden in de wijken Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk.
De procesevaluatie zal uitgevoerd worden via het afnemen van interviews onder stakeholders en
monitoring van de projecten. De NDF zal alle verkregen informatie analyseren en verwerken in een
tussentijds en eindrapport.
Communicatie
In het derde en vierde kwartaal lag de focus van communicatie op praktische ondersteuning van de
Feijenoord-projecten. Er vond structureel overleg plaats tussen de communicatiemedewerkers van
GGD Rotterdam-Rijnmond en de NDF met de projectleider van EDZ-Feijenoord om communicatie
optimaal in te zetten. Waar nodig is afgestemd met Achmea.
Bredere uitrol
Uitrol in Rotterdam
Vanuit de gemeente en GGD wordt gewerkt aan (keten)afspraken rond gezondheidspreventie op het
gebied van jeugd en volwassenen, mentale gezondheid en gezond gewicht. Hierin zijn gedeeltelijk
dezelfde partners nodig, zoals de eerstelijnsgezondheidszorg en preventieaanbieders. Er wordt
onderzocht of de aanpak zoals die nu binnen Expeditie Duurzame Zorg wordt voorgestaan enerzijds
versterkt en uitgebreid kan worden, en anderzijds ook gebruikt kan worden in andere wijken in
Rotterdam.
Afstemming met andere proeftuinen en initiatieven
Er worden ervaringen uitgewisseld met de andere proeftuinen van Expeditie Duurzame Zorg. Waar
mogelijk wordt gezamenlijk opgetrokken. Zo zal de EDZ proeftuin in Parkstad (Limburg) ook aan de
slag gaan met het thema zelfmanagement en worden leerervaringen uitgewisseld.
De NDF is tevens betrokken bij het initiatief Zelfzorg Ondersteund (ZO!). Ontwikkelingen en
ervaringen die voortkomen uit dit initiatief worden gedeeld met EDZ Feijenoord. Tevens zullen best
practices vanuit Feijenoord gedeeld worden met ZO!, zodat andere regio’s hiervan kunnen leren.

Tot slot, op 4 november is in Rotterdam een werkbezoek georganiseerd voor de landelijke partners
van de Expeditie Duurzame Zorg. Onder andere VWS, Achmea en Rabobank waren hierbij aanwezig.
Tijdens deze bijeenkomst, die startte in de Kuip, stonden de Rotterdamse Expeditie activiteiten
centraal.
Er is een bezoek gebracht aan het Kopblok en aan het Gemaal, waar diverse projecten uit de wijk zich
hebben gepresenteerd.

Bijlage 1: Overzicht betrokken partijen Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord
Naast Samen Eén in Feijenoord, NDF en GGD zijn de volgende partijen betrokken bij de opzet en/of
uitvoering van de projecten van Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord.
Regionale Partners
1. Gezondheidscentrum
Randweg

Projecten waarin wordt geparticipeerd/ samengewerkt
Projectplan 2: mede-ontwikkelaar camper-Expeditie en
belangrijke schakel in uitvoering, inzet
praktijkondersteuner (POH) in de wijk;
Projectplan 3: centrale rol in verbinding zorg- en welzijn,
door bijvoorbeeld: netwerklunch, leefstijlcoach;
Projectplan 4: inzet van Diabetes Risico Test (DRT), op
gezondheidsmarkt, en prikken bloedsuiker op
gezondheidsmarkt;
Projectplan 5: deelname in afstemmingsoverleg 1ste/2de lijn,
centrale rol in afstemming POH’sdiabetesverpleegkundigen, contacten tussen huisartsen –
internisten;
Projectplan 7: rol in inventarisatie behoefte
zelfmanagement-tools;
Projectplan 8: rol in inventarisatie mogelijkheden tools voor
groepsbijeenkomsten; deelname aan training Conversation
Maps
Projectplan 9: centrale rol in ontwikkeling en uitvoering
voorlichting en begeleiding d.m.v. leefstijlmaatjes.
Projectplan 2: deelname diabetesverpleegkundigen aan de
2. Ikazia Ziekenhuis
gezondheidsmarkt in ’t Slag; onderzoek naar rol in de
Camper-Expeditie;
Projectplan 5: deelname in afstemmingsoverleg 1ste/ 2de
lijn; rol in afstemming POH’s-Diabetesverpleegkundigen,
contacten met huisartsen in de wijk;
Projectplan 7: rol diabetesverpleegkundige in
zelfmanagement bijeenkomst
Projectplan 9: gesprekken over behoefte aan begeleiding
patiënten in eigen taal en cultuur.
Projectplan 2: Afspraken met Voorlichters Gezondheid over
3. Voorlichters Gezondheid
voorlichtingstraject en Camper-Campagne in de wijk in het
(gezondheidsvoorlichting in
najaar, aanwezig op gezondheidsmarkt; Op diverse plekken
eigen taal en cultuur)
voorlichtingen in de wijk;
Projectplan 8: Afspraken over deelname in
groepsbijeenkomsten om zo ook de doelgroep van nietwesterse afkomst goed te bereiken; Deelgenomen aan
training Conversation Maps
Projectplan 9: Centrale rol in Voorlichting aan
geselecteerde (pre)diabeten, blijven ook in vervolg van
project betrokken voor Voorlichting op specifieke
onderwerpen.
Projectplan 2: Centrale rol in traject ‘Dik Tevreden’ dat
4. Avant Sanare (centrum
wordt gegeven aan groep Turkse dames; Nemen met
voor duurzame
‘beweegmaatjes’ deel aan Camper-Expeditie.
gedragsverandering)
5. Sportstimulering

Projectplan 1: Verantwoordelijk voor inventarisatie
beweegaanbod en presentatie website en magazine;

6. Rotterdam Vakmanstad
(stichting die kinderen uit
kansarme omgeving,
perspectief wil bieden)
7. Zichtbare Schakels

8. Bibliotheek
9. Inmovement
(talentontwikkeling voor
vrouwen)

10. Zorg op Zuid,
gezondheidscentra

11. Maasstad Ziekenhuis

12. Dunya Zorg & Welzijn
(interculturele

Verantwoordelijk voor social marketing onderzoek naar
vraag bewoners naar beweeg- en sportaanbod.
Projectplan2: Leveren actieve bijdrage aan CamperExpeditie door middel van overzocht sportaanbod en
beweegclinics
Projectplan 3: Verantwoordelijk voor inzet functie
Sportregie in Bloemhof, Hillelsuis en Afrikaanderwijk;
gesprekken over koppeling aan zorg.
Projectplan 2: Actief in voorlichting aan- en koken met
kinderen op de Bloemhofschool; verbinding gelegd met
diëtiste; onderzoek naar mogelijkheden verbinding met
voorlichting aan- en koken met ouders.
Projectplan 2: Gesprekken over deelname in CamperExpeditie;
Projectplan 3: Centrale rol in netwerklunch in ’t Slag;
Projectplan 4: Afstemming over inzet van Diabetes Risico
Test onder patiënten van Zichtbare Schakels; afstemming
over verdere mogelijkheden rondom vroegopsporing; Inzet
met DRT op sportmanifestatie.
Projectplan 2: Gezamenlijke ontwikkeling
gezondheidsmarkt ’t Slag.
Projectplan 2: Actief met interventie ‘Empowerment en
Beweging’ in het Vliegwiel; samenwerking op inzet
voedingsdeskundige/ diëtist in interventie, aansluiten op
lokale netwerk, aanwezig op gezondheidsmarkt;
Projectplan 3: Actief in opzetten van ‘beweeg-netwerk’ in
Feijenoord, o.a. tijdens de netwerklunch in ’t Slag;
Gezamenlijke organisatie van bijeenkomst 4 november:
zorg-welzijn-bewegen.
Projectplan 2: mede-ontwikkelaar camper-Expeditie, met
POH belangrijke schakel in de uitvoering; Rol in uitvoering
Buurt Gezondheid Netwerk
Projectplan 5: deelname in afstemmingsoverleg 1ste/2de lijn,
centrale rol in afstemming POH’sdiabetesverpleegkundigen, contacten gelegd huisartsen –
internisten;
Projectplan 7: rol in inventarisatie behoefte
zelfmanagement-tools;
Projectplan 8: rol in inventarisatie mogelijkheden tools voor
groepsbijeenkomsten; deelname aan training Conversation
Maps.
Projectplan 5: deelname in afstemmingsoverleg 1ste/ 2de
lijn; centrale rol in afstemming POH’sDiabetesverpleegkundigen;
Projectplan 7: rol in inventarisatie zelfmanagement
behoeften;
Projectplan 8: afstemming over samenwerking in
patiëntenvoorlichting.
Projectplan 2: aanwezig op gezondheidsmarkt voor prikken
van suikers; rol in uitvoering Camper-Expeditie;
Projectplan 3: centrale rol in afstemming netwerklunch ’t

thuiszorgorganisatie)
13. Movedis (voedings- en
bewegingspraktijk)
14. Rotterdam Sportsupport
(ondersteunt Rotterdamse
sportverenigingen
15. Diabetes Vereniging
Nederland
16. DOCK (Welzijnswerk)

17. Vraagwijzer

18. ZorgImpuls

19. Voetbalclub Feyenoord
20. DSB (zelforganisatie gericht
op veiligheid en
leefbaarheid in Rotterdam
Zuid)
21. Hogeschool Rotterdam

22. De Zuiderling (ruilmunt op
Rotterdam-Zuid)

Slag;
Projectplan 9: Verantwoordelijk voor uitvoer projectplan 9.
Projectplan 2: Diëtist ingezet tijdens diverse
voorlichtingsactiviteiten in de wijk; Participant in het traject
‘Dik Tevreden’; rol in uitvoering Camper-Expeditie.
Projectplan 1: Rol in kaart brengen sportclubs;
Projectplan 2: Aansluiting bij voorlichtingsactiviteiten in de
wijk; Rol in uitvoering Camper-Expeditie;
Projectplan 3: Creëren/ Faciliteren doorverwijzing zorg –
wijksportverenigingen.
Projectplan 2: Rol in uitvoering Camper-Expeditie;
Projectplan 8: Afstemming over activiteiten
groepsbijeenkomsten; Deelname aan training Conversation
Maps
Projectplan 2: Gezamenlijke organisatie gezondheidsmarkt
’t Slag; afstemming inzet vrijwilligers in
voorlichtingsactiviteiten; Rol in uitvoering CamperExpeditie;
Projectplan 3: Verantwoordelijk voor inzet beweegmaatjes
in Feijenoord.
Projectplan 4: Uitwisseling over mogelijkheden in DOCK bij
Vroegopsporing.
Projectplan 2: Gezamenlijke rol in organisatie
gezondheidsmarkt ’t Slag;
Projectplan 4: Afstemming over inzet in Vroegopsporing
(DOCK)
Projectplan 3: Afstemming over ondersteuning in Multi
Disciplinaire Overleggen (MOD’s), t.b.v. doorverwijzing
zorgverleners naar leefstijlaanbod
(afstemming over)
Projectplan 5: deelname in afstemmingsoverleg 1ste/ 2de
lijn; rol in afstemming POH’s-Diabetesverpleegkundigen,
contacten met huisartsen in de wijk.
Projectplan 2: Afstemming geweest over aanhaken bij
Camper-Expeditie.
Projectplan 2: Samengewerkt in organisatie rondom Afri
Spelen op 21 september j.l. De Camper-Expeditie is
aangehaakt tijdens de Afri Spelen, bovendien een
uitgebreide zorgmarkt aanwezig. Op die manier verbinding
gelegd tussen zorg en sport.
Projectplan 1: Minor studenten ‘Social marketing’ doen
onderzoek naar de drijfveren om gezond gedrag te
bevorderen; Studenten van de opleiding verpleegkunde
brengen het aanbod op voeding en voorlichting in kaart.
Projectplan7: Er worden momenteel gesprekken met de
Hogeschool Rotterdam gevoerd over de eventuele rol die
zij kunnen hebben op het thema ‘Zelfmanagement’
Projectplan 2: Het plan rondom het ‘Gezonde
Buurtnetwerk’ is verder uitgewerkt. Er zijn afspraken
gemaakt over de inzet van zorgprofessionals, en er is
gestart met het werven van vrijwilligers.

23. Albeda College (MBO)

24. MOB (cultuur sensitieve
thuiszorgorganisatie)
25. Wijkleerbedrijf Feijenoord
(stagiaires zorg en welzijn
bieden ondersteuning in de
wijk)
26. Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG)
27. Laurens
(ouderenzorgorganisaties)
28. Tornante Trainingen
(taalaanbieder)
29. Radar WMO

30. Platform Taal &
Gezondheid

Landelijke partners
31. Lilly
32. Sanofi

Projectplan 2: Er is afgestemd over het inzetten van
studenten tijdens de Camper-Expeditie. Tijdens de eerste
Camper-Expeditie heeft één student ondersteunende
werkzaamheden uitgevoerd.
Projectplan 2: Er zijn contacten gelegd voor samenwerking
tijdens de Camper-Expeditie.
Projectplan 2: Er zijn contacten gelegd voor samenwerking
tijdens de Camper-Expeditie.

Projectplan 2: Centrum voor Jeugd en Gezin speelt een
centrale rol in de organisatie en uitvoering van de CamperExpeditie op het onderdeel jeugd- en kinderen.
Projectplan 2: Laurens speelt een centrale rol ni de
organisatie en uitvoering van de Camper-Expeditie op het
gebied van ouderen.
Projectplan 2: Er is een voorlichtingstraject ingepast in het
curriculum van drie taalgroepen van Tornante Trainingen.
Zij krijgen voorlichting over gezonde leefstijl van de
Voorlichters Gezondheid
Projectplan 2: In de 2de helft van 2014 zijn plannen vorm
gegeven om vanuit Expeditie Duurzame Zorg een bijdrage
te leveren aan het leerwerktraject ‘ Gastvrij en Smakelijk’
van WMO Radar. Hierin leiden zij vrijwilligers uit hun
wijkcentra op die in de keuken werken tot
cateringmedewerker. De Voorlichters Gezondheid en de
praktijkondersteuner gaan in de periode van januari t/m
maart 2015 4 gastlessen verzorgen over gezonde voeding
en de relatie tot gezondheid en ziekte.
Projectplan 2: De Expeditie Duurzame Zorg Feijenoord is
aangesloten bij het platform Taal & Gezondheid van de
gemeente Rotterdam. Een platform waarbij o.a. de KNMP
is aangesloten en waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan
initiatieven op de verbinding tussen Taal en Gezondheid.
Momenteel wordt o.a. een groot Social Marketing
onderzoek uitgevoerd.

Projectplan 8: Betrokken bij scholing voor het ontwikkelen
van groepsbijeenkomsten
Project 5: Betrokken bij het project samenwerking 1ste en
2de lijn

Er zijn contacten gelegd met onderstaande partijen voor verkenning van samenwerking in de 1ste
helft van 2015. Bij welke projecten zij aan gaan haken moet nog nader uitgewerkt worden.
33. Huisartspraktijk Senyurek
34. Rabobank
35. Kracht van de Vrouw (stichting gericht op emancipatie van vrouwen in Feijenoord)

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Yes We Care (ondersteuning maatschappelijke organisaties)
Context (GGZ preventie)
Children’s Zones wijkteams
Wijkteam Hillesluis
Vrijwilligerswerk Rotterdam
Sociale Zaken & Werkgelegenheid
Schoolmaatschappelijk Werk
Middin (ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking)

