Deze zomer werkt Zorgbelang mee aan de zomeractie van het landelijke
programma Mijnkwaliteitvanleven.nl in diverse gemeentes.
Doet u mee?

Wat is Mijnkwaliteitvanleven.nl?
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief georganiseerd door een
samenwerkingsverband van verschillende organisaties, waaronder Zorgbelang.
Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de
zorg verandert. Nieuwe deelnemers van Mijnkwaliteitvanleven.nl brengen door het
invullen van de vragenlijst hun eigen situatie in beeld. Dit kan handig zijn bij het
zoeken naar passende oplossingen. Tegelijkertijd draagt dit (anoniem) bij aan
onderzoek om de zorg te verbeteren. De vragen gaan over de persoonlijke situatie,
de mogelijkheden en beperkingen. Hoe iemand zijn/haar gezondheid ervaart en hoe
de deelnemer de zorg en leefomgeving waardeert.
Deelname aan Mijnkwaliteitvanleven.nl is altijd op vrijwillige basis.
De online vragenlijst is te vinden op https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/

Doel van de zomeractie
Met deze zomeractie zet Zorgbelang Gelderland/Utrecht zich met uw hulp in om het
aantal deelnemers in vooraf aangewezen gemeenten te verhogen.
16 juli 2018

Zomeractie

Doel 10 september 2018

Zutphen:

191 deelnemers

+ 59

250 deelnemers

Doetinchem:

220 deelnemers

+ 30

250 deelnemers

Veenendaal:

226 deelnemers

+ 24

250 deelnemers

Elburg

82 deelnemers

+ 18

100 deelnemers

Voorst:

98 deelnemers

+2

100 deelnemers

Geldermalsen: 98 deelnemers

+2

100 deelnemers

Nunspeet:

98 deelnemers

+2

100 deelnemers

Duiven:

98 deelnemers

+2

100 deelnemers

Wij richten ons op deze gemeentes van 10 juli tot en met 10 september.

Wanneer er voldoende deelnemers zijn, bundelt Mijnkwaliteitvanleven.nl de
informatie middels een gemeenterapportage (250 deelnemers) of een factsheet (100
deelnemers). De gemeenterapportage is voor iedereen beschikbaar op de
gemeentepagina. Alle gemeenten in Nederland hebben een eigen gemeentepagina. U
kunt uw eigen gemeente opzoeken op
https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/uitkomsten/gemeente-overzicht

Uw bijdrage aan de zomeractie
Voor deze actie zijn wij op zoek naar mensen die zich op vrijwillige basis willen
inzetten om nieuwe deelnemers benaderen en/of hulp bieden aan nieuwe deelnemers
bij het invullen van de online vragenlijst. Hiervoor gaat u graag in gesprek met
mensen met een zorgvraag of een zorgtaak (mantelzorgers).
Onze ervaring is dat het voeren van gesprekken met deelnemers heel waardevol kan
zijn. Zowel voor de deelnemer als voor uzelf.
U kunt mensen benaderen die:
- een chronische aandoening of beperking hebben, en/of
- een leeftijd (65+) hebben die (steeds vaker) zorgt voor belemmeringen, en/of
- als mantelzorger zorgen voor een kind, partner, ander familielid of bekende.

Wat wij van u vragen
Hebt u een sterk lokaal netwerk en wilt u dit netwerk inzetten om nieuwe
deelnemers benaderen en vragen of zij (met uw hulp) mee willen doen aan dit
landelijke initiatief? Wanneer u mee wilt doen, biedt u via uw lokale netwerk nieuwe
deelnemers hulp bij aanmelden en/of hulp bij invullen.
Het doel is nieuwe deelnemers te bereiken. Elke nieuwe deelnemer telt!

Beloningsregeling bij >10 nieuwe deelnemers
Voor mensen die zich op vrijwillige basis inzetten voor deze actie en met hun inzet
10 of meer nieuwe deelnemers willen aandragen, hebben wij een beloningsregeling
ingesteld. Per 10 afgeronde korte basisvragenlijsten, ingevuld via een invulhulpaccount, ontvangt u 50 euro in de vorm van een cadeaukaart (keuze uit: VVV, Albert
Heijn of Bol.com cadeaukaart). Vrijwilligers mogen hun krachten ook bundelen,
bijvoorbeeld via een vrijwilligersorganisatie.
Hebt u interesse om dit aantal nieuwe deelnemers aan te dragen in een of meerdere
gemeentes om het beoogde resultaat te halen? Dan maken wij hierover graag
afspraken met u. Neemt u dan contact op met Marieke Driebergen, coördinator
Zomeractie 2018. Zie het kopje hieronder voor de contactgegevens.

Voor vragen en/of meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met:
Marieke Driebergen, coördinator Zomeractie 2018 van Mijnkwaliteitvanleven.nl.
Bereikbaar op 06-28079049 of project@mijnkwaliteitvanleven.nl of met
Ellen Spanjers: ellenspanjers@zorgbelanggelderland.nl (21 juli - 14 aug vakantie).
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