Doelstellingen en uitgangspunten Netwerk Informele en Respijtzorg
Versie juli 2020 ( update van eerdere versie januari 2015 )
I.

Aanleiding

Bij de start van het NIRZ is in 2015 een document opgesteld met hierin de doelstellingen van het
NIRZ. Na een aantal jaren met elkaar gewerkt te hebben, werd het tijd voor een evaluatie om te
bespreken of we nog het goede doen. Deze evaluatie heeft tot een aantal aanpassingen geleid. De
nieuwe afspraken zijn in dit stuk vastgelegd.
De doelen van het netwerk destijds waren:
1.
Samenwerking tussen aanbieders van respijtzorg faciliteren.
2.
Gebruik kunnen maken van elkaars kennis en kunde.
3.
Overlap in het aanbod van respijtzorg voorkomen.
4.
Lacunes in het aanbod van respijtzorg vast te stellen en eventueel op te lossen.

II.

Evaluatie

Aan de hand van een voorstel van een voorbereidingsgroep zijn de huidige werkwijze en
doelstellingen van het NIRZ in het netwerkoverleg van februari 2020 geëvalueerd.
Een aantal ontwikkelingen sinds de start van het overleg:
- Onderzoek van Mantelzorg.nl waarin geconstateerd wordt dat uitbreiding van het netwerk wenselijk
is met bv 1e lijn, wijkverpleging, GGZ, behandelorganisaties, Wmo partners, DSW, ….
- Vanuit het veld/netwerk is er ook behoefte om het netwerk te verbreden, ook inhoudelijk (dus niet
alleen gericht op respijtzorg, maar ook bredere mantelzorgondersteuning en informele hulp)
- Landelijk is er aandacht voor Respijtzorg waar we regionaal ons voordeel mee kunnen doen
- Per 2020 zijn de aanbestedingen Wmo in de regio opnieuw gegund waardoor de
samenwerkingspartners (deels) gewijzigd zijn
- Er is in Vlaardingen nieuw mantelzorgbeleid. In de andere gemeenten staat deze op de planning
Bespreking in het NIRZ heeft erin geresulteerd dat we het volgende willen behouden en versterken:
Een netwerk gericht op leren en doen
o
Met elkaar werken aan gedeelde problemen/knelpunten/doelen
o
Uitproberen nieuwe oplossingen
o
Successen delen
o
casusbesprekingen
Elkaar binnen het netwerk en elkaar weten te vinden
Verzamelen signalen / knelpunten ten behoeve van beleid

III.

NIRZ nieuwe stijl

Gezien de ontwikkelingen en gewenste aanpassingen, gelden vanaf de tweede helft van 2020 de
volgende afspraken:
Doelstellingen
1.
Samenwerking rond informele en respijtzorg faciliteren
2.
Kennisdeling, kennisverbreding en innovatie rond informele en respijtzorg stimuleren
3.
Ontwikkelingen en signalen rond informele en respijtzorg in NWN delen en gewenste
aanpassingen in (gemeentelijk) beleid bespreken
Uitgangspunten
- We zijn een lerend netwerk
- Binnen en buiten de georganiseerde overlegmomenten, werken we op basis van vertrouwen en
met korte communicatielijnen
- We werken themagericht waarbij we zo veel mogelijk partners in de regio, dus ook buiten de
huidige vaste NIRZ partners, bij het betreffende thema betrekken. Ieder jaar kiezen we een aantal
thema’s en besluiten we wie deze thema’s uitwerkt
- Binnen de thema’s leren we praktijkgericht, zowel door (gast)sprekers met best-practices als door
uit het netwerk ingebrachte casuïstiek. Vanuit de thema’s kunnen vervolg/ontwikkelgroepen
ontstaan. Kennis hieruit opgedaan wordt ook met het netwerk gedeeld.

Nadere uitwerking invulling NIRZ
Kerngroep:
3 gemeenten vanuit mantelzorg en vrijwilligersservicepunt, steunpunt mantelzorg, ROGplus, ZEL
(Debbie/Anneke vraagt),
Vertegenwoordiger vanuit Oproepcentrale, VPTZ, SeniorenWelzijn
1e schil: oude NIRZ
Kernplus + Wijkteams , Bovenkamer, Careijn, Buddyzorg, De Boei, Alzheimer Nl
Casuistiek, 2x per jaar
2e schil hele wereld
Afhankelijk van thema.
1 thema per jaar

