Samenwerken aan
blended hulpverlening
in de zorg voor mensen
met een (licht) verstandelijke
beperking
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Jouw Omgeving is een bekend online

Na drie jaar samenwerking is ons

platform voor online behandeling en

enthousiasme alleen maar gegroeid en

begeleiding dat sinds 2010 bestaat.

hebben we een paar mooie initiatieven

Destijds ontstaan vanuit de behoefte

kunnen verwezenlijken. De tijd is rijp

van zorginstellingen om blended

om het expertisenetwerk uit te breiden.

hulp te bieden voor mensen met een

Daarmee willen we nog meer slagkracht

verstandelijke beperking. Dankzij de

krijgen en meer mensen met een licht

jarenlange intensieve kruisbestuiving

verstandelijke beperking met een mooi

tussen (zorg) inhoud, vormgeving en

aanbod bereiken.

techniek is Jouw Omgeving gegroeid
tot een voor de doelgroep aantrekkelijk

Een aantrekkelijke kans voor uw instelling?

en laagdrempelig platform.

Dit document beschrijft de uitgangspunten
en afspraken van het e-lvb op hoofdlijnen.

In 2016 is het expertisenetwerk e-Health

Daarmee hopen we u een beeld te

(L)VB opgericht (kortgezegd: e-lvb). Het is

geven van de grote meerwaarde die

een samenwerking van Reik, Ambiq, ASVZ

samenwerking biedt en dat u er net zo

en Jouw Omgeving. We bundelen daarin

enthousiast over bent als wij. We zien uw

de krachten om blended hulpverlening

reactie dan ook met veel belangstelling

voor mensen met een (licht) verstandelijke

tegemoet.

beperking te optimaliseren. We richten ons
met name op de ontwikkeling van passende
online hulpmiddelen en modules voor de

Met vriendelijke groet,

doelgroep.

Het expertisenetwerk e-lvb

Doelen/meerwaarde van de samenwerking
Op basis van onze ervaringen tot nu toe zien we de
volgende meerwaarde van de samenwerking:
• Uitwisselen van ervaringen met het werken met
blended hulpverlening en delen van good practice
met betrekking tot de inzet van Jouw Omgeving
• Gezamenlijke implementatie-activiteiten
definiëren en uitvoeren.
• Er zijn meer organisaties betrokken, er is dus
meer expertise. We benutten deze expertise om

• Gezamenlijk optrekken in wetenschappelijk
onderzoek.

zorginhoud en kennis van de doelgroepen,
Jouw Omgeving levert ontwerp, techniek en

• Gezamenlijk optrekken in zichtbaarheid

kennis van blended hulpverlening. Zo nodig

(marketing en communicatie). Samen sta je
sterker. Een bericht vanuit een alliantie heeft meer
gewicht dan een bericht van een afzonderlijke
zorginstelling.
• Uitwisselen van materialen zoals PR- ,
informatie- of trainingsmateriaal voorkomt dat

andere om bestaande onderdelen ‘LVB-proof’ en

instellingen telkens het wiel opnieuw moeten

onderbouwd te maken.

uitvinden.
• Cliënt- en verwantenparticipatie is in de

van het platform en de bijbehorende

samenwerking goed vorm te geven doordat de

ontwikkelkosten op een eerlijke manier verdelen.

betrokken doelgroep groot is.

• Snelle en slagvaardige besluitvorming omdat
er gezamenlijk wordt overlegd over de gewenste
ontwikkelagenda en hier vooraf een bedrag voor is
gereserveerd.

De overall meerwaarde die we zien in samenwerking is het (door)ontwikkelen vanuit gedeelde prioriteit, urgentie en belangen. Daardoor
profiteren cliënten sneller van een zo optimaal mogelijke en rijke
blended hulpverlening. Samenwerking, zo ervaren we, leidt tot nieuwe
inspiratie en oplossingen.
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• De deelnemende zorginstellingen leveren

• Een sterkere positie bij fondsenwerving

een kwaliteitsverbetering te realiseren, onder

• Gezamenlijk optrekken in de doorontwikkeling

Samenwerking op hoofdlijnen

wordt er extern expertise ingevlogen.
• Er is sprake van gelijkwaardig, gedeeld
eigenaarschap.
• Er wordt een gezamenlijke ontwikkelagenda
opgesteld door een projectgroep en een
stuurgroep.
• Er zijn gelden beschikbaar om invulling te kunnen
geven aan de ontwikkelagenda. Deze investering
wordt rechtvaardig verdeeld tussen de deelnemers
(inclusief Jouw Omgeving).
• Er wordt (deels) gezamenlijk geïmplementeerd.

Vorm van de samenwerking

Wat wordt er verwacht van de
deelnemende partijen?

• Er is een Samenwerkingsovereenkomst
e-lvb waarin afspraken formeel zijn vastgelegd.

Wat krijg je er voor terug?
• Onbeperkt toegang en gratis gebruik

• Een jaarlijkse bijdrage van 20.000 euro,

van de content gemaakt binnen dit

condities voor toetreding, hoe is de inspraak

die geïnvesteerd wordt in ontwikkeling van

geregeld? etc.).

inhoudelijke modules of hulpmiddelen door/voor

• Inspraak in de te ontwikkelen inhoud;

Jouw Omgeving.

• Return on Investment op de gezamenlijk

• Er is één penvoerder aangesteld namens de
betrokken instellingen.
• Een projectgroep stelt de ontwikkelagenda
en prioriteiten op, op basis van behoeften bij de
doelgroep. Zij geeft samen met Jouw Omgeving

• Naast de jaarlijkse contributie door de

ontwikkelde inhoud commercieel ingezet wordt

subsidieaanvragen

bij niet-deelnemers.

• Een of twee afgevaardigden per instelling die
toetreden tot de projectgroep. Deze groep komt

inzet van inhoudelijke expertise wordt vanuit

minimaal 6x per jaar bij elkaar.
• Een afgevaardigde per instelling voor de

tweemaal per jaar verantwoording af aan de

stuurgroep. Zij komt tweemaal per jaar bij

stuurgroep e-lvb

elkaar in combinatie met de afstemming met de

• Met cliënten, direct betrokkenen bij de cliënten,
hulpverleners, experts en bouwers krijgen de
projecten en initiatieven vorm.
• Het e-lvb stemt haar ontwikkelagenda af op die
van het e-kjp (de samenwerking van kinder- en
jeugdpsychiatrie-instellingen en Jouw Omgeving)
en Hersenz (samenwerking van instellingen
NAH en Jouw Omgeving). Waar mogelijk worden
initiatieven samen opgepakt.

# e-lvb – Samenwerken aan blended hulpverlening – pagina 4 van 5

ontwikkelde inhoud* wanneer de gezamenlijk

deelnemers, kan financiering ook komen uit

vorm aan de projecten en planning. Benodigde
de instellingen geleverd. De projectgroep legt

samenwerkingsverband;

projectgroep.

• Gedeeld eigenaarschap op nieuw ontwikkelde
inhoud.

Voorbeelden

Interesse in deelname?

Vervolgstappen

De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan de

Dan nodigen we u graag uit voor een gesprek.

We polsen allereerst of deze partijen zich op

algemene doorontwikkeling van het platform en

Daarvoor kunt u contact opnemen met:

hoofdlijnen kunnen vinden in de afspraken zoals

hebben we de online module Lief, Lijf en Leven
ontwikkeld.
Ook is een animatie gemaakt en wordt

deze in dit document zijn geformuleerd. De feedback
Mark Vervuurt

wordt geïnventariseerd en verwerkt.

mvervuurt@asvz.nl

Nogmaals: beschouw dit stuk als een voorzet en een

06 12978225

praatstuk. Natuurlijk hebben we jullie input, mening

momenteel het hulpmiddel ‘levenslijn’ en een

en visie nodig om tot een samenwerking te komen

gezondheidsapp voor de doelgroep ontwikkeld.

Martijn Wesseling

waar elke deelnemer zich in kan vinden.

Zie voor actuele informatie www.e-lvb.nl

m.wesseling@ambiq.nl

Als er op hoofdlijnen consensus bestaat, dan

06 14105660

zullen we afspraken formaliseren in een
Samenwerkingsovereenkomst zodat er ook

Niels Bloembergen
n.bloembergen@alliade.nl
06 11015176
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daadwerkelijk uitvoering aan gegeven kan worden.

