Actieblad
Naam: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................................................................................................................
heeft goesting om mee te werken aan de realisatie van de actielijn(en) van het nieuwe Pulsar-beleidsplan
Ziekenzorg CM:
(Aankruisen wat van toepassing is. Per cluster maximaal één actielijn.)

Cluster 1:
❏ Plaatselijke Werking Actielijn 3:
We maken meer zichtbaar wat de plaatselijke werking concreet realiseert en welke bijdrage ze levert aan een
warme en zorgzame buurt.
❏ Ariadne Actielijn 1: We bouwen bondgenoot.be sterker uit zodat dit een volwaardig online platform voor
informatie en netwerking wordt.
❏ Mantelzorg Actielijn 1: We bouwen Ma-Zo sterker uit als een virtueel ontmoetingsplatform en een online
informatieplatform.
Cluster 2:
❏ Ariadne Actielijn 3: We versterken de belangenbehartiging voor chronisch zieke mensen en werken hiervoor
het concept centrale sturing ondersteund door sterke regio’s uit.
❏ Ariadne Actielijn 6: We gaan op zoek naar creatieve oplossingen voor situaties waarin beperkte mobiliteit
een drempel is voor deelname aan onze werking en zetten hier experimenten rond op.
❏ Mantelzorg Actielijn 2: We werken verder een visie uit over de positie van mantelzorgers in de thuiszorg en
realiseren een erkende plaats voor mantelzorgers in de eerstelijnszorg.
❏ Mantelzorg actielijn 5: Belangenbehartiging. We faciliteren een uitwisselingsproces/mantelzorgnetwerken
om blijvend samen met mantelzorgers hun verschillende noden te detecteren, samen beleidsvoorstellen uit te
werken en actie te voeren om de situatie van mantelzorgers te verbeteren.
❏ Blijven Reizen Actielijn 5: We stellen betaalbaarheid van de vakanties voorop en werken hiervoor
maatregelen uit die prijsdifferentiatie mogelijk maken en financiële drempels verkleinen.
Cluster 3:
❏ Plaatselijke Werking Actielijn 2: Plaatselijke initiatieven groeien sterker vanuit de goesting en het talent van
chronisch zieke mensen, mensen met een beperkt sociaal contact , mantelzorgers en vrijwilligers. De zelforganisatie en eigen initiatief van vrijwilligers staan centraal in de verdere vormgeving van de plaatselijke werking.
❏ Mantelzorg Actielijn 3: We maken mogelijk dat mantelzorgers zich als vrijwilliger kunnen engageren, we
creëren een ambassadeurschap zodat (ex-)mantelzorgers hun expertise delen en kunnen inzetten binnen
onze vereniging om andere mantelzorgers kracht te geven.
❏ Blijven Reizen Actielijn 6: We kiezen resoluut voor vrijwilligers in de uitbouw en realisatie van ons (respijt)
aanbod. We zorgen voor een goede omkadering en statuut van vrijwilligers.
Cluster 4:
❏ Algemeen Actielijn 4: We bouwen samen met hen een aanbod uit tot empowerment voor chronisch zieke
mensen +65 jaar dat aansluit bij hun wensen en verwachtingen.
❏ Ariadne Actielijn 2: We creëren mogelijkheden voor individueel contact tussen jonge zieke mensen onderling
en/of tussen zieke en gezonde mensen.
❏ Ariadne Actielijn 4: We bieden cursussen en informatiesessies voor jonge chronisch zieke mensen aan.
Empowerment (kwetsbaarheid omzetten in kracht) van chronisch zieke mensen is de leidraad voor de inhoud
en het proces van totstandkoming en realisatie van dit aanbod.
❏ Ariadne Actielijn 5: We faciliteren lotgenotencontact. De organisatie van deze activiteiten leggen we
maximaal in handen van jonge chronisch zieke mensen en decentraliseren zo de (bestaande) werking.

Actieblad
Cluster 5:
❏ Blijven Reizen Actielijn 1: We werken sterker samen om ons aanbod te realiseren. Intern komen we op basis
van een globaal tijdspad tot een sterke provinciale en Vlaamse samenwerking en werken we een aantal
experimenten uit voor samenwerking over de verbonden heen. Extern gaan we samenwerkingsverbanden aan
die ons aanbod kunnen diversifiëren en versterken.
❏ Blijven Reizen Actielijn 2: We werken bij de uitbouw van ons vakantieaanbod vraaggericht, waarbij de
individuele wensen en keuzes van de vakantieganger centraal staan, hij/zij eigen initiatieven kan uitwerken en
maatwerk gestimuleerd wordt.
❏ Blijven Reizen Actielijn 3: We faciliteren lotgenotencontact tijdens onze vakanties, deelnemers delen
ervaringen en vriendschappen tijdens onze vakanties.
❏ Blijven Reizen Actielijn 4: We expliciteren de verschillende rollen en (deel)taken van een vrijwilliger en een
persoonlijke begeleider en werken naar meer taakdifferentiatie binnen deze rollen.
Cluster 6:
❏ Plaatselijke Werking Actielijn 1: We realiseren sociaal contact in de buurt en doorbreken het isolement.
Maatwerk en de wensen van chronisch zieke en eenzame mensen staan hierin centraal. We experimenteren
met nieuwe vormen van sociaal contact.
❏ Plaatselijke Werking Actielijn 4: We zetten sterk in op plaatselijke samenwerking, intern en extern.
❏ Plaatselijke Werking Actielijn 5: We gaan na wat de culturele functie verder kan betekenen binnen onze
organisatie, hoe we deze verder invullen en hoe plaatselijke groepen hierop kunnen inspelen.
❏ Mantelzorg Actielijn 4: We brengen meer synergie en samenhang in onze werking t.a.v. mantelzorgers en de
chronisch zieke mensen die zij verzorgen.
Algemene actielijnen
❏ Algemeen Actielijn 2: We betrekken meer mensen van een andere etnische achtergrond binnen
Ziekenzorg CM. Een doe-werkgroep realiseert een aantal experimenten en inspireert om op dit vlak stappen
vooruit te zetten.

Stap je mee?
Laat ons dan weten aan welke actielijn(en) je wil meewerken.
Per post
Je print dit actieblad af en stuurt het ingevuld naar:
Daisy Celis, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel
Via e-mail: stuur een e-mail met onderwerp ‘Ik stap mee’ en vermeld de cluster(s)
en bijhorende actielijn, waaraan je wil meewerken.
daisy.celis@cm.be
Doe dit ten laatste op 15 oktober 2015.

