Programma

Opening, voorstellen
Introductie op de proeftuin
Aanpak en resultaten
Werkwijze
Film aanpak
Micro-analyses
Praktijk voorbeeld
Vragen en discussie

Waarom?

Wat is Proeftuin Ruwaard?

Een vitale wijk Ruwaard
waar actieve bewoners
tegen lagere kosten een
betere (positieve)
gezondheid ervaren.

Hoe ziet de wijk eruit?

Significant hoger percentage 75+
10,9% : 8,5%

Inwoners 13.238

Autochtoon 67,9%

Niet-westerse
migratie
achtergrond 19%

Vestigers 504

Geboortes 117

Overleden 139

Huishoudens
5925, gem.
huishouden
2,3

Huishoudens met
kinderen 2004
(36,9%)

Alleenstaanden
31,9%

Bedrijven
563

Werkzoekenden 970

Mantelzorger
s Oss 14%, vs
NL 12,1%

3 jaar of langer
werkloos 33,3%

Gezinnen met laag
inkomen bedraagt
42% (38% in Oss)

Mensen met een
lage opleiding
(19-64 jaar) 36%

Kwetsbare
ouderen: 29%

39% 19-64 jr.
Voldoet niet aan
beweegnorm

Sociaal economische status zeer laag:
1.29 versus de SES-score in Nederland
0.19 en in Oss 0.22. Hoe hoger de
score hoe lager de SES

Vertrekkers 520

Vrijwilligers en deelname
aan sportverenigingen
minder dan gemiddeld in
Oss

overgewicht Ruwaard
19-64 jr. 57% (Oss 49%)
10-12jr 25% (Oss 17%)

Mensen met psychisch on-welbevinden 33,3% : 27,5%) en psychiatrische
problematiek (22,3% : 21,4%) hoger dan gemiddeld voorkomen in Oss.
Leefstijl en leeftijd gerelateerde aandoeningen als diabetes (55,45% : 44,05%),
COPD, astma ( 22,74% : 17,60%) artrose ( 20,41% : 15,63%) , depressie ( 22,03:
20,51%) komen significant vaker voor in de Ruwaard

Strategische
doelen en operationele richting

Visie

Waar werken we aan?
Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Een gebiedsgerichte,
integrale samenwerking en bekostiging van wonen, welzijn en zorg wordt als hefboom voor deze verandering gebruikt. De
wijkbewoners worden hierbij nauw betrokken vanuit hun eigen leefwereld en verantwoordelijkheid (mensgericht). Met creatieve
en vernieuwende oplossingen in een cultuur van vertrouwen werken we aan de gewenste kanteling in de samenleving, door ons te
richten op een gedragsverandering bij financiers, bestuurders, managers, professionals en wijkbewoners.
Lagere
maatschappelijke
kosten (financieel
duurzaam)

•
•
•
•
•
•
•

Meer voorzorg
Meer collectief
Meer eigen
kracht/netwerk
Financiële prikkels
gericht op herstel
Gebiedsgericht
Waar mogelijk
tijdelijkheid zorg
Inzet van talenten

Betere, meer integrale
zorg, welzijn en wonen

•

•

•

•

Oplossingen
passend bij
behoeften bewoner
(maatwerk)
Integrale zorg
levensdomeinen in
samenhang
Ondersteuning
gericht op
leren/zelfredzaamh
eid/
herstel/participatie
Verbinding HA en
welzijn

Betere gezondheid en
ervaren kwaliteit van
leven van individuele
wijkbewoners

•

•

•

•

Interventies/ experimenten

•

Individuele
casuïstiek

Huis van de
wijk

Verkenning
gebiedsgerichte
WMO

Zorg, welzijn en
wonen vanuit
concept positieve
gezondheid
Wijkbewoner meer
inzicht in eigen
gezondheid
Wijkbewoner meer
eigen initiatief in
verbeteren
gezondheid
Toename eigen
kracht
wijkbewoner
Richten op
werk/maatschappe
lijke participatie

Doorstroom
intramuraal,
beschermd naar
zelfstandig wonen

Meer collectieve
betrokkenheid en
verantwoordelijkheid
van wijkbewoners

•
•
•

•

•

Meer inzicht in
wijkgezondheid
Meer gesprek over
gezondheid en zorg
Een vorm van
directe
bewonersparticipat
ie t.a.v. ……….
Toename
collectieve kracht
wijk
Meer initiatieven
en invloed door
wijkbewoners op
wijkgezondheid en
leefbaarheid

Dagbesteding
nieuwe stijl

Ontwikkeling steunende
systemen

•

•

•

Maatsch. inzet
langdurig
werklozen

Realiseren van
steunende
systemen
Zinvolle bijdrage
o.b.v.
leerervaringen
t.b.v.
systeemspelers
Media-aandacht
voor lessen uit
Ruwaard

Potentiele
collectieve
casus met HA?

Afstemming
capaciteit
wijkverpleging?

Wat doen we dan?

Actie-leren o.b.v. casuïstiek:
• Anders denken – met bewoner
oplossing bedenken alsof er geen
belemmeringen zijn

• Anders doen – oplossing
uitvoeren alsof er geen
belemmeringen zijn

• Leren - wat helpt, wat

belemmert, wat zijn effecten en
wat moeten we organiseren om
altijd zo te werken

• Anders organiseren

De Proeftuin werkwijze in 1 minuut

Casuïstiek aanpak: individueel én collectief

• Wijkbewoner dient (samen met
begeleiding) casus in bij proeftuin
• Indiener plant MDO met alle relevante
partijen dus incl. wijkbewoner en
proeftuin
• Tijdens casusbespreking wordt het plan
vanuit de vraag van de bewoner
ingevuld.
• Ik wil – ik kan – ik heb nodig
• De proeftuinoplossingen die
wijkbewoner samen met professionals
bedenken worden uitgevoerd
• Er wordt per casus een micro- analyse
gemaakt (maatschappelijk rendement )
op
en €

Instrument om effecten te meten en daarvan te leren:
micro-analyse

Ervaren welbevinden

Korte
toelichting
door
wijkbewoner
voor en na

Maatschappelijke kosten

€

1 Kosten
huidige
situatie

2 Extra kosten
als we niets
doen

3 Kosten
proeftuinoplossing

Verschil
1-3

Resultaten

Individuele casuïstiek

•
•
•

Meer dan 300+ casussen, gestart met crises en stilstand, nu breder
Andere oplossingen ontstaan, eigenaarschap betrokkenen hoog
Eerste analyse 25 casussen: welbevinden stijgt, maatsch. kosten dalen

Collectieve casuïstiek

•
•

Wijkinitiatief ‘Huis van de wijk’ geopend op 7 december
Volgende collectieve casussen geformuleerd:
• Doorstroom intramuraal/beschermd naar zelfstandig wonen
• Dagbesteding nieuwe stijl
• Maatschappelijke inzet van langdurig werklozen
• …….

Vragen & discussie

Wil je contact met de proeftuin?
Susanne Smits, Programmamanager
Bart Bakker, Kwartiermaker/aanjager
Jord Neuteboom, Transitiecoach

s.smits@rosrobuust.nl
b.bakker@oss.nl
jord@viatore.nl

Meer informatie kun je vinden op www.proeftuinruwaard.nl

